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PREFAT.V' 
. 

Lucrarea, pe care o presint publiculuz cititor, este fructul a 13 anz de muncă, de la 1890, 
de când locuiesc în Dobrogia. 

In acest interval de timp, însemnate îmbunătăţirz s'ait făcut ,J;j/provincia nostră de din
coce de Dunăre; ast-fel, că o bună parte din cele coprinse în corPiif scrie1·iz mele, nu sunt nu
maz culese clin cărţz, ci şi multe notiţe adunate de mine în cele 12 veri, cât am călătorit prin 
Dobrogia. 

Cele ce citisem prin tratatele de geografie şi dările de semă ale călătorilor se potriviait 
aşa de puţin cu starna Dobrogiez din aniz 1891-1894, în cât, la început

>--
am avut numaz in

tenţiunea să verific JJrin mine înswnz, dacă tote ponosele ce se atribuiait Dobmgiez sunt, saa 
nu, fondate şi, cu bur-urie am constatat de atuncz chia1·, că ele erau în mare parte nedrepte. 

Maz târ(j,iu, prin 1897, după ce adunasem o mulţime ele date asupra Judeţuluz Constanţa, 
îmz propusesem să fac o dare de semă, în forma unuz dicţionar, pe care să'l presint Societăţiz 
nostre Geografice; dai- pe atuncz tocmaz, Domnul Gr. Dănescu îmz luase înainte cu dicţionarul 
D-sale asupra aceluia,�z judeţ.

A remas clar să'mz complectez notele asupra întreguluz ţinut românesc de clincdce ele Du
năre, ca să presint o lucrare despre Dobrogia până în anul 1900, cu care se s/ârşesce veacul 
al XIX-lea. 

* * 

'I-

ln vara anuluz 1891, fiind însărcinat să fac o ridicare topografică a frontieriz de Sud, 
am avut ocasia să străbat cu piciorul f'f,Cestă frontieră şi m'am încredinţat ele desavantagiile 
ce ne presintă traseul ez, prin marele intrând dintre pietrele No. 9 şi 23. Tot atuncz am cer
cetat şi posiţiunile ·întă1·ite din jurul Silistrez. 

Apoz, recensăm1ntele făcute tinerilor din plăşile Mangalia şi Silistra-Nouă, mi-au procurat 
ocasia să vizitez fie-care sat din Sudul JJobrogiez, de unde am cules multe şi preţiose notiţe 
asupm /etuluz ele tmift al populaţiunez, bogăţiilor soluluz în cereale şi vite, modului de cultura 
pămentuluz; date şi legende asupra localităţilor, bisericilor, giam,iilor, etc. 

Pentru p1"ima oră am vizitat Cuzgunul şi 1lilonumentul de la Adam-Clissi. 
Manevi-ele din 1894, 1895 .�i 1896, 'mz-ait făcut cunoscut centrul Dobrogiez, adică o parte 

clin ptăşile Constanţa .�i Babadag, şi maz ales văile rîurilor Casâmcea şi Slava. 
Ş·i în fine în vara anuluz 1898 am fost delegatul Diviziez, ca să însoţesc o comisiune de 

ingine1·z, însărcinată cu studiul traseutuz liniez ferate ele ta Constanţa la Isaccea şi Tulcea. 
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Am putut verifica, cu prilegiul acesta, teoria ce am emis mai 1n urmă asupra cursului 
unui braţ al Dunării prin văile ccLargă)) şi ccAclâncă)) , dintre Frecăţei şi Monastirea Saonul. 

In afară ele aceste călători'i făcute cu servicii't, n'am încetat d'a vizita în fie-care an, pe 
spesele mele, părţile pe cari nu le cunosceam; ast-fel: 

In clrwnul ele la Constanţa la Mahmudia clupă inundaţiile clin anul 1897, am oiz'itat 
cetatea vechiă ele la Casapchio'i (lstropolis), cetatea Eraclea, tot Bugeacul dobrogian cu mulţi
mea lui ele ruine; apoi localităţile şi cele cloue curiose păduri ale Deltei (Letea şi Caraormanul), 
cum şi totă valea Dunării ele la Tulcea până la Cernavocla. 

In vara anului următor am luat-o tn sus pe dul Taiţa, şi, sat cu sat, am cercetat acestă 
frwnosă şi bogată vale. Ajuns la pintenile Bugeacului, am, verjut câmpul de luptă al Regimen
telor rusesc'i No. 69 şi 70, cum şi măreţul obelisc ridicat aci. 

Totă culmea pădurosă a Isaccei am străbătut-o în lung şi în lat, luând note din bogatele 
sate de pe ambele ei povîrnişurz. Am vizitat Monastirile Cocoşul şi Cilicul. 

Am cutreierat în luna Julie 1899, valea Casâmcei şi amâncloue plăşile Măcin şi IIârşova, 
abăt�ndu-me pe valea Slavei până la Monastirea Upsenia şi satul lipovenesc, numit Slava rusă. 

Luna August şi o parte clin Julie 1900 am consacrat-o unei călătorii prin plasa Medgidia 
şi pe totă valea Carasulu'i. Am parcurs cu piciorul distanţa ele la Cemavocla la Constanţa, cer
cetând valw·ite cele mw·i numite ale lui Traian. 

Am verificat şi posibilitatea teoriei ce emisesem, asupra curgerii unui braţ al Dună1·ii 
prin valea Carasu, la, sait lângă Constanţa. 

Acum staft luna lui August din fie-care an, la satul Nicoliţel, ele unele, în aceşti clin urmă 
doui ani, am urmărit cu mult interes cercetările miniere ce se fac în regiunea Ortacliioiului. 

In luna Iunie 1902 am, vizitat insula Şerpilor şi tăieturile de rectificare făcute la cele 
cloue bucle ale marelui M. 

Aceste sunt în trăsuri generale lungile călătorii, pe care le-am făcut în cursul celor 13 
ani, de când locuiesc în Dobrogia, afară ele alte 7-8 ele o mai scurtă durată şi la puncte 
anumite. 

Am cules note: 
a) De la primari şi notari, cari 'mi-aft clat desluşiri asupra situaţiei comunelor.
b) De la înveţători şi prnoţi; aceştia m'ait · pus la curent despre gradul de cultură al

populaţiei, data reînfiinţării satelor, ele unde sunt veniţi locuitorii şi câncl; care sunt datinele, 
portul, obiceiurile şi eresurile naţionalităţilor conlocuitore; legendele, povestfrile şi cântecele re
mase în gura poporului. 

c) Betrânii, şi mai ales cei din vechile sate rom,ânescz sait bulgărescz, 'mi-aft povestit sufe
rinţ"ele şi starea lor sub Turci. 

Am adunat de la Români şi ceva material folkloristic, pe carn am ele gâncl a'l complecta 
şi publica în viitor - dacă împrejurările nu'mi vor sta înipotrivă. 

Nu putem îndestul îndemna pe cercetătorii cunoscetor'i ai limbii bulgare, ele a se ocupa 
cu adunarea cântecelor şi povestitor bulgărescz, cari coprincl o mulţime ele fapte istorice m,eclie
vale - îmi spunea un înveţător din Sariurt. 

d) In fine de la ag1·icultori, crescetori ele vite şi pescari am putut clecluce bogăţia de ocli
nioră a Dobrogiei în vite, pescării şi păduri. 

Tote aceste note le-am utilisat, dar ele se pierd în corpul scrierii, întocmai cum picăturile 
de ploie se amestecă cu apa unui lac, pe suprnf aţa căruia cad. 

* * 

'f 

Cu adunarea 'isvorelor rnf eritore la Dobrogia am Întâmpinat multe greutăţi, căci tote scrie
rile trebuia să mi le procw· din comerţ, unele pe preţuri peste putei-ile mele de m,arz. 

La Bucurescz s'aft într'un alt oraş, unele sunt biblioteâ publice sait particulare, aşl fi putut 
împrumuta sait citi acolo uvragiele ele cw·e aveam nevoie, clar Constanţa este săracă în aşe
rjem,inte ele felul acesta şi mai ales în sensul istorico-geogmfir. 
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Cine se ocupă cu n,dunarea scrierilor vech'i, pate sci cât de mult sunt speculaţi de an
tiquarz. 

Astă-ţlz mi! găsesc în posesia a peste 300 volume, ca1·e mi! costă 5 -6.000 lei, pe câtă vreme 
la Bucurescz a;�i fi /ost scutit de o însemnată parte din acestă sumă. 

A/ară ele 3-4 volume ce 'mi-au /ost dăruite de autori, încolo tote scrierile coprinse în 
lista bibliografică sunt cwnperate de mine. 

Am împărţit materia în cinez cărţi: 

* * 

• 

I G ,f; t t· . f Cap. I. Numirea Dobrogiel.. eogra"a ma ema 10a '\ C II s· . . d' . .l • l ap. . ituaţiunea şi imensiuni e ei. 
In acest al doilea capitol am insistat asupra studiului amănunţit al /rontieril nostre de 

Sud, pentru care m'am servit ele isvdre destul de ponclerdse, ce cu multă bună-voinţă mi le-a 
pus la· disposiţie Domnul D. Sturdza. 

II. Geografia fisioă, coprinele doue marl părţi / A. Supra şi sub-solul.
l B. Supra( aţa solul uz.

Pa1·tea A am împărţit'o în douiJ sub-diviziunz: a şi b. 
a trateză despre atmos/eră, şi ca corolar trebuia să vorbesc ceva despre starea sanitară 

a provincie'{, nostre cis-dunărene, influenţată de diferite elemente climato-meteorologice. Ambele 
capitole clar ( I, II) sunt în strînsă legătură. 

b coprinele studiul sub-solului (cap. III) şi geologia aplicată (cap. IV, V şi VI). 
In partea B (suprafaţa solului) vorbesc despre hipsometrie (cap. I), orografie (cap. II), hi

drografie (cap. IlI), delta (cap. IV) ;'îi insula şerpila1· (cap. VI). 
Am cretjut n·emerit să pun cap. V (Comisiunea Europenă Dunărenă) după descrierea Deltei; 

lucrările acestei importantisime Comisiuni fiind /ăcute în Deltă. 
Pentru multe şi preţidse detalii ale acestei părţi, Domnul D. Sturdza a bine-voit să-mi 

procure isvdre. 

Ilf. Geografia politică 

IV. Geografia economică

f A. Etnografia, Administrativa, Politica. 
l B. Istoria, Eclesiastica.

Căi ele coniunicaţie
Agricultura
�
Păduri
Animale
Minerale
Industria
Gospodăria rurală
Comerţul
Statistica

V. Geografia militară am împărţit-o în clouiJ rnpitole.
ca conclusie am făcut o compamţie între starea în care am găsit nat Dobrogia la 1878 şi

aceia din 1900. 
La sfîrşitul lucrărit, cititorul va avea un index al/abetic, care. 'l pate călăuzi în căutarea 

numelor proprii şi mai ales a celor topice scrise cu litere cursive. 
Am însol'it acest ·inde.x ele o trnducere in l-imba română a numirilor geografice streine, 

ajutat fiind de Domnul Sub-Locotenent Re(ik-Abclul-lCaclîr şi ele Negip Demirgian, profesor ele 
limba tună si imam în Babadag, căram mi! simt dator a le aduce aci multumirile mele, 
pentru m1.�nc�t consciincidsă ce 'ş'i-att depus. 

Cu adstă ocaz-ie s'a(t găsit, că parte clin numirile veogm/ice sunt estropiate, iar parte în 
ci;wi /el denaturate, in cât nu li se mai pate înţelege semnificarea. 

71890 

* "
'(-

2 
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Pe un canevas al m,eu am brodat diferite notiţe, parte wlese de prin cărţi, parte adu
nate din statistici şi din gum poporului. 

Intru cât am reuşit, să fac o clare de semă cât se pate ele complectă asupra Dobrogiez, 
cititorul va aprecia. 

Jncheind, me adresez criticei prin cuvintele poetului popular, înţeleptul Anton Pann: 

Constanţa, 1904 Ianuarie 1. 

«Cela ce găsesce vină 
(<Şi-o vrea să facă mai bine, 
c<Nu stau cu el în pricină 
(<Slobod este de la mine.» 

Ctipifan jYI.' ]). Jonescu -
J,Jembru al Societăţit Geografice Române 
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Forte puţini sunt autori'î, care s'au ocupat în special cu studiul Dobrogiei; şi din aceştia numai unul, 
Peters, se întinde mai mull asupra studiilor pur geografice. 

Ast-fel a trebuit să consult 113 autor'î, să citesc peste 250 volume, să culeg din tot atâtea dosare, cu
noscinţele necesare pentru alcătuirea unei geografi'i a Dobrogiei- în accepţiunea largă a cuventului. 

Dar în afară de aceste isv6re alimentate de o mulţime altele, am mai complectat lucrarea mea cu 
notiţe culese din călătoriile ce am făcut în fie-care an - din 1890 - cu informaţiuni adunate de la preoţi, 
înveţător'î, agricultori, economişti de vite, agenţi de comerţ, silvicultorL etc. 

Recunosc, că am dat uvragiului meu o prea mare desvoltare, dar am ţinut că în el să se oglindescă 
întrega stare a Dobrogiei, ele la s!'îrşitul secoluluI XIX-iea. 

Iacă pentru ce nu am cruţat nicI un sacrificiu bănesc, nicI muncă, în a 'mi aduna şi consulta cât se 
p6te maI multe scrierI, şi totuşI, pare-mi-se, nu sunt de ajuns: 

1. ,\ 1T. Adunare în scud de e1·esu1·ile lipoveniloi·, de Mitrovotitut Roslovul'lt-t, JlJimili"ie. 'lti11ărită-a-douc1,-6rtt.
/i)'ltcui·esd, ,f859. Imprimeria lifilropolilului Nifon. O b1·oşurti.

După cum numele seu arată, acesta este o traducere pe scurt a scrieriI MiLropolitului Dimitrie 
în potriva Lipovenilor. 

Traducerea e îndreptară contra Scopiţilor, care începuseră a găsi adepţi printre RomânI. 
/Pentru întâiaşi dată acestă cărticică s'a tipărit în Monăstirea Nemţului la 1837, Maiu 20 şi ne 

inLereseză obiceiurile Lipovenilor şi Scopiţilor, secte care trăesc în Dobrogia. 
De aceia 'mI-a servit acestă broşură ca complectare asupra unor eresuri lipovenescI, negăsite 

1în alte scrieri. _ 
2. {Allard Camille Dr . .ilfission meclicale dans la Dobroutcha. Paris, ,t864. Lib1·. Acli'ien le Cle1'c. Un volume.

La începutul lui Iunie 1885, Allard a fost numit medic al misiuniI franceze de podurI şi şosele 
în regiunea dunăreană. 

Cu acestă ocazie a făcut darea ele semă asupra stăriI sanitare a Dobrogiei clin acel an. 
Dar lucrarea ele maI mare val6re este: «La Bulgarie 01'ientale», în ea - după cum spune L'abbe 

J\. Bayle, «Allard a publicat articole, cari au făcut acestă scriere una din cărţile cele mai curi6se, ce 
s'ar putea consulta de ceI cari voesc a cun6sce acestă regiune necunoscută». 

? 
În «La Bulgarie orientale» Allard vorbesce şi ele Dobrogia, şi imi pare reu, că după multe cer-

• cetări, n'am putut găsi acestă valor6să carte.
3. /Alimanişteano C. [/ex11loilatio11 des mines en Roumanie. Bucai·esl, ,f897. Un volume.

Scurta, clar preţi6 a lucrare a Directorului secţiunii Minelor din Ministerul Domeniilor, 'mi-a 
servit Ja geografia minerală a Dobrogiei. 

Până Ja noui cercetări asupra sub-solului provincieI nostro de dinc6cc ele Dunăre'), scrierea 
0-luI Alimăneşteanu va remâne singura în ceia ce privcsce minereurile clin Dobrogia.

4. /Amante IBrulo. (i)v'iclii't în exil. 1raclucei·e din i,imba italiană ele Clelia Bnt::Psi. Bttt. ,f885. Un volum.
Autorul vorbesce despre Ovidi(1, ele numele căruia se legă Constanţa de ac).I, apoi despre păre

rile diferiţilor autori asupra ubiquităţiI Tomis-ull.\i. 

t) JnLrebuinţez <;Iicerea «dincoce ele Dunăre» pentru că am seris uvragiul meii în oraşul Constanţa, unde locue c de 

'13 anl, clin 18!!0. 
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Cu ocasia visilărH Constanţei, Bruto a mers şi la insula <;lisă «a lui Ovidiu», pe care o descrie 
într'un stil elegant. 

M'am servit de acestă mică, dar interesantă broşură, când am vorbit de Constanţa şi de in
sula Ovidiu. 

5. Ami Boue. Recueil cl'itinemires clans la Tu1·quie el' Europe. Vienne, 1854. Deux volumes.
Forte puţine note ne dă acest savant autor despre Dobrogia; nu găsim de cât un singur ali

niat în vol. I, pag. 136. 
L'am citat în întregime nu atît ca int.eresant, cât mar ales ca curiositate asupra spuselor lu:î 

Boue despre Dobrogia. 
6. Anastasiu Victor. Contribution â l' Etucle Geologique ele la Dobrogea. (Termins seconclaires). Pa1·is, 1896. Un volume.

Cestiunea terenurilor secundare din Dobrogia am extras-o din acestă merit6să scriere. 
Figurile car:î represintă tăieturile de teren şi harta geologică a lucrărH mele sunt acelea din 

cartea Domnului Victor Anastasiu, căruia me simt dator a-1 aduce mulţumirile mele pentru bună
voinţa ce-mr a arătat dăruindu-mi preţi6sa D-sale scriere. 

7. Andre Papadopoulo Vretos. La Bulgarie ancienne et moclerne. Saint-Pete1·sboii1·g. 1856. Un volume.
In timpul şederi:î sale la Varna ca consul al Greciei, autorul a avut ocazie de a cun6sce bine 

oraşele de pe ţermul vestic al Mări:î Negre şi le descrie amănunţit. .
In prima parte a scrierii ne vorbesce pe scurt despre istoria Bulgarilor, de la venirea lor în 

Europa, până la supunerea lor de TurcL 
Apo:î istoria vechiului Tomis, pe care îl identifică cu Anadolchio:î, un sat la 2 km. spre Nord 

de Constanţa. 
A doua parte e consacrată stări:î economice a BulgarieL 
In fine în a treia, se ocupă cu descrierea oraşelor maritime. 
Acestă importantă carte se găsesce forte rar şi revet că o am - după o căutare de 5 an:î -

tocma:î acum în urmă, aşa că n'am putut profita îndestul de prima parte a eL 
Toluşr am utilisat-o cu mult folos, la descrierea oraşelor Constanţa şi Mangalia, la partea etno

grafică şi la cea economică. 
8. Andronescu Virgil. Cont1·ibufiu11-t istorice şi numele ele Dob1·ogia. Co11sta11ţa, 1901. 1'iJJ. Ovicliu. Un volum

«Numele Dobrogiefo. Intrebarea a fost pusă de mine în scopul de a se face lumină asupra cestiuniL 
Respunsul 'mi l'a dat prietenul met'i prin scrierea de faţă, în care discută cu mult discernămînt 

şi competinţă. , 
9. Antipa Gr. Dr. Lacul Razim. Sta1·ea actuală a pescă?'iilor clin Pl şi mijl6cele ele încl?'epta1·e. Bucuresd, 1894. 

Imp?'. Statului. O broşu1·ă. 
Din îndemnul Ministerului Domeniilor, Domnul Dr. Antipa, Şeful serviciului pescăriilor, în urma 

studiilor amănunţite asupra acestur important isvor de bogăţie al ţări:î, a făcut darea acesta de semă, 
de care m'am servit la studiul hydrografic şi la partea economică, capitolul «Pescărifa 

Am mar utilizat pentru acestă din urmă parte şi alte importante dăr:î de semă, ale D-lor An
tipa şi Sclia, publicate în Buletinul Ministerului Domeniilor. 

Se vor vedea citate în corpul scrieriL 
10. Antonescu Remus. Po1·tul Constanfa şi JJOclul peste Dună?"e. Bucuresd, 1889. 1'iJJ. Do?'. P. Cucu.

O broşură care mi-a folosit, când am vorbit despre istoricul acestor doue măreţe lucrări, de care 
depinde starea economică a DobrogieL 

'11. Avril (A d' ... ) a) La Bulgarie ch?'etienne. II-eme Eclition. Pa?'is, 1898. Libr. Le1·oux. Un vulume. 
Lucrarea se reazimă pe isv6re autorizate; prima er parte trateză legăturile ce aveau patriar

chiile de Thesalonic, Ochrida 9i Ternova cu Sf. Scaun. 
De aceia în a doua parte autorul caută a demonstra, că Bulgari:î sunt mai intim legaţi de Roma 

de cât de Constantinopol, sub raportul biserice'L 
Scrierea are acelear;;r tendinţ:î cu cea de la No. 38. 
Dobrogia, ca una ce a făcut parte din Imperiul Româno-Bulgar in vecui de mijloc, a trebuit să 

fi suferit de influenţa papală, de aceia 'm:î-a fost de mult foios prima parte a aceste'i importante 
scrieri, la capitolul «Bisericai>. 

b) Negotiat'ions ?'elatives au truite clu Be1·lin. Pa1·is, 1886. Un volume.
Nu puteam să me întind mult asupra cestiuni1 tratatului din Berlin, ci am citat numa:î părţile 

privit6re la Dobrogia şi Comisiunea europeană dunăreană. 
12. Armand Levy. La Roumanie el la liberte clu Danube. Pcwis, ,f883. Lib?'. clu Luxem/Jom·g. Uii volume.

Autorul arată în acest volum drepturile nostre asupra navigaţiunH pe Dunăre, şi ia cestiunea 
de la genesa eI. 

Vorbind despre Comisiunea europeană dunăreană am căutat să consult şi scrierea D-lu:î Ar
mand Levy. 

13. Bălcescu N. Istoria Românilor sub .Jficha't Vitezul. Publ. în Revista Română. Anul I.
Pentru glori6sa, dar scurta epocă a Domniei lui Micha:î Vitezul, scrierea de faţă, lucrată după 

isv6re demne de credinţă, 'm1-a fost de mare folos. 
14. Bazancourt. (Baron de .. ). L'exveclition ele C?'imee. Pa1·is, 1856. Ecl'il. Amyot. Deux volumes.

Primul volum al acestei scrieri numar, intereseză Dobrogia pentru campania din '1854. 
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In el se vorbesce despre nenorocita expediţie a diviziei franceze Espinasse şi despre flagelul (ho
lera) ce a isbit acest corp expediţionar în lagărul de la Palaz. 

15. Bergier Nicolas Grands chemins de l' Em1,i?'e Romain. B1°uxelles, 1736. Deux volU?nes.
Lucrare de o forte mare însemnătate, dar care are puţină atingere cu subiectul meu şi acolo 

unde am utilizat-o, se găsesce citată. 
16. Bibescu Gh. (Prinţul ... ). Istoria unei: fronlir?'L Tracl. clin franr. ele Al. Em. Flo1°escu. Bucu1°esd, 1883. Un volum.

Coprinde două părţi, una mai interesantă ca alta. Prima trateză cestiunea delimitării Dobro
giei, în urma congresului de la Berlin. 

A doua vorbesce despre Comisiunea Europenă Dunărenă. 
Ambele părţi au fost utilizate în scrierea mea, în care le am copiat, apr6pe. 

17. Brezoianu ·f. Vechile inslilufiun-l ale Romrl,niei:. Bururesci:, 1882. Un volum.
Pentru acestă seri6să lucrare, autorul s'a servit de isv6re temeinice; ea mi-a fost nu de puţin 

folos, când am vorbit de comerţul ţerii nostre pe Dunăre şi Marea Negră. 
18. Brialmont, General. Progres ele la. clr'{"ensf> des etals. BntXf>lles, 1898. Un volume avf>c atlas.

Am găsit în bine cunoscutul autor militar multe şi preţiose principiT, pe care le am aplicat la 
organisarea defensivă a DobrogieL 

Hl. Broglie. (M Albert de ... ). L' EglisP el r,•mpi1·p ro111ni11 au 1''-eine sierlf>. Paris, 18"/9. Six volumes. 
Intemeierea Bisericei creştine şi Istoria pe larg a Imperiului Roman din vecui al IV-iea, sunt 

două cestiuni tratate ele autor, clupă isvore ele totă ponderositatea. 
De aceia, nu de puţin folos mi-a fost acestă importantisimă lucrare la partea istorică a seco

lului al IV-lea şi la întemeierea creştinismului. 
20. Cantemir Dimitrie (Prinţul ... ). a) lslo1·ia J111pf>1'iulu1 {)/omr111. J'rnd. după textul ge1'rncm tle Tos. Hodoşiu. Buru

resc'i, ·l8"/6. Doue volume.
b) Iclern. Textul fraucez ele Jrmquierf>. Paris, 1743. neux volurnes.
Scrierea Prinţului Dumitru Cantemir este plină cu importante notiţe, din care cele corespun

c;let6re timpului trăit de autor sunt mai preţi6se şi mai fondate. 
Cele anteriore timpului se(1, nu sunt tote exacte. 
M'am servit cu mult folos de ac_estă lucrare, mai ales de părţile cunoscute de autor, iar nu 

compilattl de dînsul. 
c) Desc1'ierea .Moldovei. Tmcl. clupa originalul lal'inesc de Jos. Hocloşiu. Bucm'esci. 18"/5. Un volum.
Puţină atingere a avut cu scrierea mea acestă a doua lucrare a Prinţului Cantemir. Părţile 

utilizate se găsesc în note. 
21. Carnu Munteanu şi Corneliu Roman. a) Vinu1'ile RomciniPi. Bw·uresci, 1900. Tip. «Eminescu». Un volum.

Viile din Dobrogia ar putea face obiectul unei scrieri separate, fiind una din ramurile de bo
găţie ale provinciei. 

Nemerita lucrare a acestor doi Domni cunoscători, este p6te la timp - ca să nu c;lic prea târ
c;lie - acum, când renumitele podgorii ale Saricei sunt ameninţate de filoxeră şi care de sigur vor fi 
micşorate considerabil, de nu se vor lua măsuri de îndreptare. 

Studiul de faţă m'a călăuzit, ca să stabilesc o comparaţie între starea de acum a viilor şi cea 
dintr'un trecut nu tocmai depărtat, după datele ce mi le procură. 

b) Reche?'ches sur les Ch'eales Roumains. (Ble, llfa'is, Orge). Bucarest, 1900. Imp?'. ccEminescu».
Un volume. 

Pentru partea economică, scrierea acesta mi-a servit ca compliment folositor al datelor statis
tice agricole culese de mine de la Prefecturile Judeţelor Constanţa şi Tulcea. 

22. Chotard Henry. Le pfriple ele la .Mer Noire JJa?' A1°1'ien. Paris
) 

'1860. Lib1'. Aug. Duraricl. Un vo'-�---�

Importanta scriere a lui Anian din timpul Impăratulu'î Adrian a fost tradusă, co 1entală şi con
fruntată cu părerile celor mai de semă geografi vechi, în lucrarea de faţă, care mi- servit la des
legarea multor cestiuni relative la forma Deltei Dunării şi litoralului învecinat al din 
vecul al II-lea. 

23. Christodorescu C. Come1°ţul Romeiniet Buc. ,1902. O fasciculă. Utilisată la ccinstituţiunile de ·edit».
24. Cioran Emilia D-ra. Călatoriile Patriarchulu'i llfaca1°ie ele Antiochia îri 7'e1'ile Romeine. ('1653 --58). Bucu1°esct,

1900. Tipog. Socecu. Un volum. 
Bogăţiile Ţerilor Române au atras, ca pe multe alte feţe bisericesci, şi pe Patri rchul Macarie, 

care veni a aduna elemosină (milă) între anii 1653-1658. 
Traducerea părţilor ce ne privesc e făcută după textul englez apărut în 1836 şi începe cu călă

toria de la Galaţi a Patriarchului, de şi în trecerea sa, Macarie vizitase Constanţa, f e la începutul 
anului 1653. 

La întorcere, s'a îmbarcat la Galaţi, de unde apoi pe Dunăre şi pe braţul Chili a eşit Ja Mare 
şi s'a îndreptat către Constantinopol, în luna Octombrie 1658. 

Aci se termină traducerea româneş:că, care dacă s'ar fi întins şi asupra călători 'î Patriarchului 
de la Constanţa la Galaţi, scri1wea de faţă mi-ar fi fost de o mai mare valore, căci a�i fi găsit în ea 
note despre starea Dobr" · doua jumătate a secolului XVII-lea. 

Totuşi pentru · acestă traducere mi-a adus servicii importante. 
25. Colescu L. Statistir nmeinia) 

(în anul ,f900). Bucuresct) •/903. Un volum. 
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E'l o l11c'l'ill' 1!11ic11 în I' 1111 i-it'ii'1 f11 �111•i1 11c'u,l,1•1'i .. 'l'11,l,ln111•iln rlif',•rilolor• 1111inmlo drnuo,4l!!tJ �1J11L 
luni< dupii :,; ·1·io1·on D-l11l Colmw11 t;ii h11'l ptll'O 1·()(1 c•n n',1111 11.v11I u 11111.T di11 '11111111.r• po11LJ-11 11 k11{ţu 
dint,·'îrnm t<',l l'olosol . 

Do 1woiti. o Vt.t votlea •1\ 1u1olu dnL 111 n1 Io 1111 H pnl,1·ivoi-c t•11 1-1.c:olo 11l0 ll-l11î Cui 'li!Clf, f11 J.oL 
·mnil nop ill'ivil'ilo nu sunt nmrl.

2(i. Contogiorglo. U1•irli11. /11·oş1//'I) /iprîl'iM /11 Cu11N/a11/a 1·11, rH·rt,.�'ill i•i1/idl'l'i), •11tr111111111•1!111/11), '/l//11/11/,1.11, 
1'.1·utlil11I o log nn,·, tt.1'1:1.1•1'1. !le n.c61-1LiL ))1'01;1111:it, n11 ,,wi1i Hli, tnn.T li J,ti-utl, fn 111•11111.,Y 11,IJ.o >wl'l1wi, rl1J 

�i o.,· fi p11l.11L sc,·i nrna d !;pt·o (.)oloniilo g1·0 •oficT rl po (.!J1•1r11il MMil Nog1•01 llînd l'11i;L 1111 v,H:fifrl ,,,.,, 
t'e:so1· i;-i u 110 'colo1· al loclll'iliw tt •os Lott. 

27. Corr6ard I. U11ir/1• 111111·ili1111• r•t s/1•11/1117ir1111• rlru1.� /11 Jlfr•1· N11i'l'r1• l1rt't'iH, 1/8(i1, /,iii,•, Uu1•,•(,111'il. /111 m,/1111111, 

Un stndin itn1ti.1rnnţiL ni înl.i'og11l11Y 1iL01•al 1rn11•Hi111 c11 co11r,;idot·n�i1111l fl,H11p1 /l, llu csu•ci f11t:n1H1iţl 
d po ct',sl�'i.. 

lnt r ,., zii s •t·ioroa 111 11 111 c ia c:o pl'iv i-iCG HLa1· a [Hll'L111•ilo1• dnbt·11�e11tJ do tH'llrrt /'iii du ,mJ, 
U\'1·u.giul o în o\,iL <l nn u.Llni-i cn :!�l pln.nH,o, Cttl'O rni-a. l'olo,-it H,i 1,1uY 1111ilL. (A HO vedem. N1J, I, llfLl'ţ1), 

2 Crăiniceanu G. Dr. lyir•/l/1 /1l 1·111111/11i, ·1·01111111. f,111· 1•111°1• p1·,•111i11/1'l tir• Ar'll(/1•'11/ifl 1/ri/f/lll!h, IJ11m,•1•11n, /l>l!J:;, 'l'i11, 
Ccm1/ C/ii/1/. l'n 1•11/ 11 111. 

A np1·u imporlan\.ol o pt'O i11l.i'.t 11. esLa /;i ·1·io1·u, J\c1tdolrlia 1lorm\,11iL u, (,liH 11Him11l �i'..Ht ,:11vt•11L. 
Mi-a �01·vit 1'(1rto m11lt ln pal'toit goog1·ufle'i fif,ko. C:1\.nd 1L1r1 V<ll'bil. doi;pt'CJ f,wui11ţn, Jinwn, ole., 

locuiL01·11lur din Dobl'ogin. nm f'osl eiLh'i.uziL do sc1·io1· •u, 01·11dH11l11'/ tnoi'I 11ri0Lo11, cil.1•11iu n ud1w mul�u
mi,·ile mola. 

29. Crouse Franz. La p,:11i11.m/1• G1•e1·0-Slr11Jr•. IJ1·1t.l' r1/lr>s, t.\7fi. /,ilir. S11i11r•1.1.f'. IJ11 1wlu,1u•.
Int re anta Juc1·a1•0 a ace Lu'î olice1· de SLat-Mt1jo1·, mi-a f:lcrvit pc11Lt·u 1111cfc dol11liî t·ehi Uvo la 

01·gnnisa1·oa Imporiulu'f Otoman in nj11n11l ullirn1Jlul l'l'.l„boiii; do ncoht i-iO vCJdo dluW la pul'lcu gco
grafior politice (atlmini t,·alivu.). 

30. Cyrille. a) ,·uyar,e s,•11/ i mentale da11s l<'s Pays Sf 011,•s. Pa l'is, I, m. /,i/Jr. l'i.l'/01' J>alrru!, I 'rt nol11,rnr1, 

Am on ultat cu foto ac6 Lă lucrare, cund ani vorbit do imigmţiu11il0 TiiLarilm· 1;1i H11Jgarilo1· 
de la 18GO încoce. 

b) nr• Pa1'is ci l'ile cl<'s Se1'pl'11ls. Pai·is
) 

187fi. U/J1·. H. f,l'1·ou:v. {]11 ooln111r•.
In de crierea a de la Galaţr la Sulina (cap. l�-5), aulo1·11I atinge câte-va cosLi11111 refaLivc la

Comisiunea Europenă Dunărenă. 
Ma'î coprinde câte-va notiţe etnografice, economice şi istorice, pc care Io am înLrobuinţaL 

la locul Jor. 
31. Dănescu Grigorie. a) Dir'fio11al'tll groumfil' al Jutl. 'l'ulcl'a. Bww·r>sr·t, 1896. Un volum.

Acestă meritorie lucrare a fost făcută după îndemnul Societăţii Geografice Romane; autorul şi-a 
pu� tote silinţele să corespundă aşteptărilor Societăţii, şi a reuşit. 

l\I'am servit de dicţionar la de crierea orografică şi hidrograflcă a JudeţuluI Tulcea, de aceia 
fac menţiune aci, nefiind citat în corpul scrierii mele la partea respectivă. 

Dicţionarul a fost controlat de mine cu harta Marelui Stat-Major scala 1/50•000, şi părţile, pe 
care autorul le a scăpat din vedere, sunt puse în lucrarea mea. 

b) Dil'f ionarul geografic al Jud. Constanfa. Bucurrsct, 1897. Un volum.
N'am de adăogat pe lângă cele spuse maI sus, de cât că acest dicţionar este mar complect ca

precedentul. 
Me simt dator a aduce laudele mele autorului, pentru munca stăruit6re şi minuţia iLatea ce a 

pus la întocmirea acestor două dicţionare. 
i:i:::!51es,c,_u N. Exl1'as din srhif rle geogmfice şi geologice ale Dobrogie'i ele K. F. Peters. Publ. 111 RPl'isla riin

(if .u română. Val. XJI. 
E un resumat al scrierii geologuJur austriac (ve1;U Peters) şi numar din partea geologică, pentru 

câte-va localităţi din Dobrogia 
Păr.: ţile utilisate de mine sunt arătate în corpul scrieriL 

33. Decharmes P. M'ythologie de la Grece antique. Paris) 1886. Un volume.
M',1.m servil de acestă scriere pentru timpurile preistorice, care staii în legclLură cu ţinutul 

dintre Ounăre şi Marea Negră. 
34. De la Jonquiere. Histoire cfo l' Empire Ottoma11. Pai·is

) 
1881. U11 volume.

Când am avut la îndemână marea lucrare a lur Hammer (vo<;U No. 50), cl'i l'ea tle !'aţă. nu mi-a 
servit de cât tn a stabili sub Impărăţia căru'i Sultan s'a înLt\.mplal cuta,·e ovenimonl rit.ei pl'in mici
mea el, acestă scriere a fost mar uşor de consultat. 

:¾. Direcţia Generală C. F. R. /Ja'f·e de stima statistil'll asup1·11 l'X?Jlo r//(l1·it Cc'ti/01· F'1•1•atr 1!01111111,•. /n mml l,�IJ9. Bu-
1:urr1srl f.?00, Tip. C. Gli/Jl. Uri oolum. 

Traf1cul de călătorT şi mfll'i'ur·î în cursul anulul 1800 în stn.(,iunil 
JJobrogfoi 17i detaliI asupra 801·vici11JuI mal'iLim 1·onulu, a.(1 foHL Hingur l nul 
dai·e de .wmiL 

r,,,l)lc dl;' p l l'iloriul 
lm� din ncest.ă 

Pt.mh·u traseul liniel Con1;Li:inţ11-Cot'n11voclu.-Potl m'u.111 1,11'1 

00, D�hlceanu Math. M, IAill l'l'r1mliterru1r1ta rlr! trJlf''r'n 1l1• tu lluw1u111i 
'" nu I s C'\iunil 11n�ltmtn n '. F. R 

"11 11111 li 1111', 

www.ziuaconstanta.ro



Scrierea de faţă m'a ajutat la ':iludiul culremurilor 
o�rva.ţiuni re,;,'lllate aJ.upra fenomenelor heiJ·mice.

:n. D,qiceseu •- ll-Colo el. Dunarea de VJ. OrJfJr.a la Jfare şi r6stele Jfării de la foma la Odeso. _ Galaţi. Eclif ia I. 
Tiprl(fl'. /J/iJJj1e�·11.. Z:n culum. 

E o prea S'Cllrtă, dar de prea mare valore descrierea i lorică a tuturor localităţilor de pe malul 
Dunan1 şi c/J!'Sla Mării 

Când am vorbit de ora.,ele ţărmurene ale Dobrogiei m'am servit în multe locuri de crierea 
regreta.Lutui oficer de Oolila. 

In 189-.? se începuse publicarea uneî ed.iţii cu mult mai de vollată de cât întâia. 
Din nenorocire n'a aparul din ace;-tă a doua, de cât o fascicolă, în care se coprinde Ltoricul 

localităţilor de pe ţermii Dunării, de la gura Tisei, până la Calafat incJu_iv. 
3H. Duchesne L. (L'abb . Egli1e1 separees. P111'is, 1896. Libr. Thorin. Un eolumP. 

Eruditul prelat arată în acestă ;;;eriere causele desbinării intre Biserica apusului de cea răsări
tenă şi caută a clemon.·lra întâietatea . r. Scaun, faţă de Patriarchia Con-lantinopolului. 

Lucrarea mi-a folosil la întocmirea i-ctoriei Bisericei de la vecul IV-iea până la cbi mă. 
Tendinţa �rierii abatelui Uuchesoe e··te de a atrage pe Bulgari de partea Sf. Scaun. 

39. Durdent J. R. BMulPi de l'hiltni.re de Tvrquie. Paris, I 16. Li!J.r. Alexis Eyinery. r.:11 i·ol.uml'.
O j_ torie abre,·iala a Imperiului Otoman, însă care mi-a -.enit pentru unele detaliI, pe care nu 

le-am găsil in alte părţi. 
40. Ouruy Victor. Hit1toire des Rumoims. P11,-i.ţ_ Li/Jr. llarhP/11•. I' 5_ • • "pp/ /'1Jlu111P.·.

Din a.ce-<.la preţio. ă lucrare, m'am servil de cele patru din urmă volume, care conţin multe 
,letalii relalh-e la cucerirea şi organi-area Dobrogiei de Romani. i luptele petrecute aci cu Goţii şi Hunii. 

Planurile cetăţilor Troesmis !;i Dinogeţia unt reprodu..:e din ,·olumul V-lea. 
41. Enăceanu 6benadie Arcb. CrP!Jlinismul 111 Dodt !JÎ lTe!Jlfrea Rom1inilor. Publ. în Revista «BiSPl'ira ortodo.r:ă R1J-

11uinfi11. A1111l I, ( l8i5J . .Yo. 6, 7, . A,1ul II • .Yu. 2 .. 1, 6, 7. 
J 

9. A11ul Jr, I, 2. -1. 4 5, 6. 
Cu dale i lorice precise autorul tabilesce timpul creştinării Romanilor din amândoue DaciiJe. 
Cu tote ca îoveţatul prelat cunosce opera lui Lequieo, nu insi tă asupra epi copalului din Tomis, 

despre care vorbesce numai pentru anul 553, adică despre Yalentiil cel din urmă epi cop de aci, după 
lista luI Lequien. 

Dacă în 18"75 s'ar fi cunoscut, că Torni_ este Kustendge al Turcilor, şi că peste trei ani va de
veni ora.'?ul românesc Constanţa, de igur că autorul articolului ar fi in istat mai mult asupra listei 
lui Lequieo şi cu puterea de discernament, cu care a -Cri ace t articol, ar fi adus mai multă lumină 
asupra Creştinismului la Torni 

Lucrarea aşa cum se presintâ, 'mi-a fost de mult ajutor la alcătuirea capitolulu1 «Biserica». 
42. Engelhardt Ed. Eludes sur lPs embourhures du Da,iubP, GlllaJ.: f 62. Typogt. Ftederirh Theil. Un 1.:olwne.

Scrierea primului membru francez în Comi iunea Europenă Dunărenă, de şi mică, dar co
prinde o mulţime de dale relative la Deltă, cum: topografia, formarea, populaţiunea, localităţile, agri
cultura, pescăriile, clima şi lucrările de îmbunătăţire fă.cute de Comisiune. 

Incheie cu con ideraţiuni asupra comerţului ce se făcea pe gura Dunăril, Sulina, şi progresele 
în viitor, nă cute din lucrările de la acestă gură. 

Printre alte multe isv6re ce am avut a upra Deltei şi Comisiunei Dunărene, scrierea de faţă e 
dese orI citată la capitolele respective. 

43. Filip N. Les animaux doinestiques de la Roumanie. (Cheumtx, boefs, moutons et por,·s). Buca1·est, 1900. Typ.
Socecii. Un volume. 

E singura lucrare la noi, în felul ei, trateză despre cele patru principale specii de animale do
mestice. 

Cand am scris geografia economică, uvragiul D-lui Filip 'mI-a fost de mare ajutor, căci am 
gă il in el nu numai cestiuni pur zoolecbnice, ci şi preţi6se dale istorice, mal ales asupra prove
nienţii cailor dobrogenI, aşa de reputaţi odini6ră. 

Ie simt dator să aduc aci mulţumirile mele autorulu1. 
44. Frantz von Hollzendorff. Les cfroits 1·iverai11s ele la Roumanie su1· le Danube. Edit. fra111;aise. Leip:ic, 1884-. Cn

volume. 
Scrierea a fost făcută din îndemnul Ministerului Afacerilor Streine, când s'a luat în discuţie 

cestiunea navigaţiei pe Dunărea de jos. 
De mult folos 'mi-a fost acestă lucrare, cand am tratat capitolul «Comisittnea Europenă Du

nărenă». 
45. Gărdescu I .• Locot.-colonel. Resboiul Ruso-Tu1'C din 1877-78. Trad. dupci textul 1·usesc. Bucui·rsci,"1902.

ică-ieri nu se găsesc mal exact şi mai amănunţit traLate operaţiunile corpului al XIV-lea ru
esc, care a operat prin Dobrogea, ca în scrierea acesta. 

La partea corespurnJet6re timpulu1 am utilisat-o - apr6pe am copiat-o. Lucrarea nu e terminată. 
Ultimele operaţiuni ale corpului al XIV-iea unt luate de mine după scrierea lui Tacticien. (A se 
vedea No. 103). 

46. Gheorghiu Elena D-ra.
A ţinut în anul 1891 o conferinţă despre istoria oraşuluI Tomis. Mai în urmă acestă conferinţă 

www.ziuaconstanta.ro



16 

a fost tipărită într'o broşură. Isvorele de care s'a servit conferenţiara de şi 'mi sunt cunoscute, totuşl 
broşura nu e lipsită de interes, celui care s'ar ocupa de trecutul, până mai deună-zi aşa de !ne
gurat- al oraşului Constanţa. 

47. Gheorghiu S. Poetul de peste Dună1'e. Pttbl. în Baletinul Socirtă/U Politechnice clin 1895.
Autorul acestui articol este unul din inginerii noştri, care a fost însărcinat cu supravegherea 

lucrărilor de la podul de peste Dunăre. 
D-sa a publicat acestă preţiosă scurtă dare de semă asupra monumentalei lucrări architecto-,

nice de la Cernavoda-FetescL 
Articolul coprinde numai în câte-va pagini totă lucrarea în esenţa eI. 
Am reprodus acest articol întocmai. 
Cititorul servindu-se de plan, care este o copie după cel al D-lui Gheorghiu, îşi polc da bine 

sema despre întrega lucrare, care legă liniile ferate din ţară cu cea din Dobrogea. 
48. Ghica Ion. Dacia vechiă. Publ. în Rev. Romtlnă. Anul I.

M'am folosit întru cât-va de acest articol în stabilirea datelor istorice al Dobrogiei, de pe la 
începutul Dominaţiunii Romane. 

49. Gibbon. Decaclenl'e ele l' Empire Romain. Paris, 1858. Deux volumes.
Multe părţi din capitolul (c!storia» sunt luate după acest savant autor; ele aceia se vede desc 

ori citat în corpul scrierii mele, mai ales pentru epoca Dominaţiunii Romane în Dobrogia. 
Descrierea unor lupte, îmi pare, a fi de domeniul fanteziei, mai mult de cât al realităţii. 

50. Hammer (J. de). Histoi1·e ele l' Empi?'e Ottoman. Tmcl. ele l' Allemancl pa?' J. J. Hele1·t. Pa1'is, 1835. Imprim.
Hem·y Dupuy. Dix-huit volumes. 

Cea mai complectă şi mai competentă istorie ce s'a scris asupra Impărăţiei Otomane m'a ajutat 
mult la partea istorică a uvragiului meu. 

Insemnătatea lucrării luI Hammer se dovedesce clin faptul, că se vede citată în ori-ce scriere 
ele valore asupra Turciei. 

DecI ori-ce comentarii sunt de prisos. 
51. Hasdeu B. P. a) Negru- Voclă. Bucu1·esrt, 1896. Tip. Soceci'i,. U11 volum (int?'0clucere la Tom. IV-lea clin ((Etymo

mologicum l,fagnum Romaniae»). 
Eruditul nostru academician pătrunde, prin acestă preţiosă lucrare, cu cercetările istorice asupra 

începuturilor StatuluI Ţerii RomânescI, un secol şi jumătate în n6ptea vremurilor, adică de la 1380 
înainte până la 1230. 

De cât folos 'mi-a fost scrierea D-lui Hasdeu, se vede din citatele de la aprope fie-care pagină 
din istoricul meu asupra Dobrogiei corespungetor cu timpul îmbrăţişat de ea. 

b) La Valachie jusqu'a 1400. Bucarest, 1878. Un volume.
Pentru legarea firului istoric clin veacurile XIII şi XIV, lucrarea de faţă ţesută cu altele tot atât

de valorose, 'mI-a servit de călăuză indispensabilă. 
c) lstoi'ia c1'ilică a Romtlnilo1'. Bucw'escr, 1873. Patru făsci6re.

Programul anunţat de bine cunoscutul nostru istoric, la tipărirea primeI fascicole din începutul
monumentalei D-sale opere n'a fost îndeplinit. 

Totuşi partea apărută aruncă luminI nouă asupra intunericuluI istorieI n6stre generale şi a 
DobrogieI în deosebi. 

Nu pot preciza la ce anume părţi m'am servit de lucrarea D-luI Hasdeu, sau mal bine, am în
trebuinţat-o pretutindeni în corpul scrierii mele, căci coprinde detalii de orI-ce natură. 

Am avut grija să citez părţile utilizate. 
52. Hemmer (L'abbe). Histoi?'e ele l' Eglise. Trncl. ele l' Allemancl rle M. le D1'. Funie. 11-me eclition. Paris, 1895. 2 val.

In doue volume e tratată pe scurt istoria bisericel de la începutul creştinismul ul până în 9-ilele nostre. 
De la schismă, uvragiul îmbrăţişeză numai istoria desvoltăriI catolicismului. 
Datele şi tabela cronologică a Papilor m'au călăuzit a stabili unele fapte din istoria bisericeI 

în Dobrogia. 

f3. Hepites S. C. a) Clima Brăilei. Bucuresci, 1900. Un volum. 
b) Climatologie clu littoral 1'ou1nain ele la Mer Noire. Bucu1'esci, 1899. Un volum.

c) Climatologia României. Bucuresci, 1900. Un volum.
d) Cm·te clu 1·egime pluviomet1'ique. Bucu1'esci, 1899.
e) Album climatologique ele Roumanie. Bucuresci, 1900.
Bună-voinţa ce mi-a arătat autbrul oferindu-mi aceste cincI nepreţuite isvore asupra climatului

Ţerii nostre, me obligă a-i aduce mulţumirile mele, mal ales că sub raportul climatologic, afară de 
aceste dări de semă, alte isvore nu aveam. 

Harta pluviometrică din lucrarea mea este reprodusă după aceia a D-lui Hepites şi multe părţi 
din capitolul <(Clima,, sunt luate după scrierile neobositului nostru meteorologist. 

54. Herodot. Histoi1'es. J'mduites en frani;nise pa1' P. Giguet. Paris, 1886. Libr. Hachette. Un volume.
Traducetorul nu s'a depărtat de originalul scrierii (<părintelui istorieill. 
Herodot conţine multe detam asupra ţinuturilor de la gurile Dunării. 
De aceia l'am utilisat nu numai la partea istorică (sec. V a. Chr.), ci şi la allele, la care se va 

vedea citat. 
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55. Heyd. W. Jlistoire du 1·ommerte clu Levant au ?'fbO!Jen-âge. Erlit. frnn9aise par FUTl'!J Raynauel. Leipzig, 1885.
lJPUX volumrs. 

Numa, cilincl lista uvragiilor consu!Latc ele autor ne pulem face icleie ele greulalea acestei scrieri, 
pe care am căulat-o cinc'î ani prin librării. • 

De cal f'olos 'mT-a fosl, se p6le vedea din citaţiunile cc f'ac la parlea islorică şi comercială din 
evul mediu. 

50. Hogguer ( Baron d'). Reinseignemenls sur la Dobroclja. B utarPst, 1880.
i\ceslă importanlă broşură conţine preci6sc dale asupra slării i;,anilare, economice şi etnografice 

a Dobrogiei şi imporlantelor sale oraşe, din 'nainlea şi din urma resboiului din 1877-78. 
Aşa că scrierea Baronului <l'Hogguel' 'mi-a servil pentru mulle comparaţiuni ce am făcut între 

slarea de atunci şi cea de acum a Dobrogiei. 
57. Hiiffel G. Rapurte privilurc l(J. studiul sumar al vadurilor statulul. Bw.·ui·estL 1900. Un volum.

Acesl Domn cunosccto1· a f'oi;,t însărcinat de Minislel'UI Domeniilor cu sludiul asupra pădurilor
n6slre. Inlre alle regiunT, D-sa a vizi tal şi Dobrogia ale cărei pădurI le-a cercelat şi asupra cărora 'şi-a
Jal părerea. 

La partea priviL6re pădurilo1' din Dobrogia m'am servit mult de scrierea D-lui HOffel. 
58. llarian P. A. 1'csau1· ele mo11u1nPnle isto1·ir·e JJent1·u Il.011u'i.,1ia. Bw·ui·es„'i, 1862-4. Trei volume.

In aceslă imporlantă revistă s'au publicat scrierT ,ca1l numai bucăţi de scrieri din limbile: f'ran
ccză, germană şi latină, cu traducerea în ro:11a11escc. 

Publicaţiunea se referă la istoria şi gcograna Te1'Îl n6stre. 
Mullc din aceste l'ragrnente slanei in legătură cu subieclul mei'.1, le-am cital acolo unde m'am 

servit de ele şi se vor vedea în coi·pul serieriL 
50. Ionescu D. M. Locotenent. Cerceffirr asupnL ornşulut Co11sla11f a. Bucuresd, 1897. Un volum.

Aceslă b1·oşură este un început al lucrării mele de acum. De şi nu aveam pe aluncI isv6re aşa de 
mulle penlru alcătuirea ei, toluşl'. scrierea a fost bine primită de Societatea Geografică Romană, care 
'mT-a făcut on6rea a me număra prinlrc memb1·il săL 

Am vă�lut citală, acestă modestă a mea încercare de D-nul Kalinrlcru, Membru Academiei Ho
mane, în scrierea «Augusl şi literaţiI Homanr». 

60. Ionescu G. I. (Gion). Istoria Bucunscilor. 1'ipogr. Socedi. 1900. Un volum.
Din l6Lă acestă valor6să operă n'am putut să mă servesc ele cat de micI bucăţi din capitolul 

«Comerciul>J, uncie este în atingere cu aceiaşi parte a lucrării mele. 
61. Ionesco I. Rxcursion agi·icole elans la plaine ele la Dobroclja. Constantinople, 1851. Un volume avec une carte

elhnogrnphi que.
ln acestă f6l'Le interesantă luc1'are a unul'. agronom roman se oglincles:::e trecutul DobrogieT de 

acum 50 anT; ea coprinele importante şi amănunţite dale a upra stării economice, administrative şi 
etnografice a DobrogieL 

Pentru Bornă.ni presintă şi mar mult interes, căcI aulorul a căutat să se ocupe mai ales de 
numărul şi ocupaţiunea conaţionalilor săi, fără a neglija în ă şi pe cele-l'alle populaţiuni. 

Găsindu-se forte rar am reprodus multe bucăţI <lin aceslă scriere. 
Harla l'l.rată pentru fie-care sat în parte felul naţionalităţilor locuit6re şi 'mI-a ervil la eth

nografie. 
62. Iorga N. a) Stuclii istorice asuprn Chiliei şi Cetăţii-Albe. Bucuresci, 1899. Ti7Jogr. Carnl Gijbl. Un volum.

Autorului acestei importanl:isime lucrări, premia�ă ele Academia Romană, nu 'I-a căpat din
vedere nicI unul din isv6rele autoritare, în alcătuirea istoricului aceslor doue oraşe «Cheile Moldo
vei», din care unul cade pe teritoriul Dobrogiei. 

Scrierea D-lui Iorga 'm1-a servit nu numai la istoria oraşuluI Chilia, ci şi la isto1'ia generală a 
Dobrogiei. E citată mai pretulindenI în corpul scrieriI mele. 

b) Relaţiunile comerciale ale 7-'erilor n6sti·e cu Lembergul. Partea I-a. Bucuresci, 1900.
In formă de cronică, încep�nd din vecul al XV-lea, acestă broşură 'mi-a folosiL la capitolul

«Comerciul» şi regret că nu am avut la îndemână scrierea complectă. 
63. Judeţele Constanţa şi Tulcea. Expunerea situaţiei judeţului. Bi·oşui·i anuale. Pe mar mulţi ani.

Din aceste dări de semă anuale, acele ale judeţuluI Tulcea pe 1897, 98 şi 99 sunt adevăratele 
oglincle ale stării judeţului din t6te punctele de vedere. 

De aceia. am o mulţime de citate din ele în corpul scrieriI mele şi cititorul se va convinge de 
însemnătătea lor. 

Tabelele statistice 'mi-aii fost nu de maI puţin ajutor în comparaţiunile ce am făcut asupra 
populaţiei. 

64. Kanilz F. La Bulgarie danubienne et le Balcan. Paris, ·1882. Un volume.
In urma voiajurilor făcute timp de 20 ani (1860-80), autorul face o descriere interesantă prin 

mulţimea detaliilor de tot felul asupra Bulgariei Cis-Balcanice„ 

Lucrarea are stil atrăgător şi trecerea de la parlea slatistică la cea islorică, 6lc., e făcută cu 
multă pricepere, fă1·ă a obosi pe cititor. 

Din nefericire, scrierea nu conţine pentru Dobrogia atât de multe clelaliI ce întâlnim despre 
aJLe părţi din Bulgaria. 
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Cau a este, că autorul n'a vizitat, de cât Sudul provinciei nostre, şi 'ş1-a întrerupt călătoria din 
causa b6le1. 

65. Kogălniceanu M. Sr/iif{( d1•sJJ1'!' 7'i!Ja111. Ti·arl. de Ghibr1111•stu. laşl, 1900. O bi-oşu,,a.
E prea intere antă acestă broşură, prin conţinutul er asupra: istoriei, mol'avurilor şi limbeî 

Ţiganilor. 
'MI-a folosit mult la partea etnografică, unele am citat-o. 

GB. Lapparent (A. de.). a) Grolo!]ie. Paris, 1885. U11 voi um.r•. 
b) /.,pro11s dl' Gr'nymphiP physiquP. Paris, ·18.96. Un volum!'.
c) [,a strnr/m'P el l'hisloii'P dPs Balkans. Publ. dans la RPVUP genfraf P i/ps scip111·!'s. Jui11, •/896. Pm·is.
Câte trele aceste lucrări de erudiţie ale geologului frances 'ml-au servit la istoria geologică a

DobrogieL 
G,. Lavisse E. et Rambaud A. Ilislui1'1' urneml1'. Pnris. Trois volwnes. ([, {[, 111).

In unire cu altele, acestă istorie generală 'mI-a complectat datele cronologice ale faptelor pe
trecute de la anul 395, până la ocuparea DobrogieI de Turci. 

Am găsit multe părţi care 'ml-au folosit la istoria DobrogieI, ma.I ales organisarea Imperiuluî 
Roman, timpul peteecut ele clif'erile popore năvălitore peste Dunăre, ele. 

68. Lejean G. Htlrnn!JrnphiP dl' la TurquiP rl'RU?'OJJI'. Gotha: Jus/ns PPi·lhP.�. 486o/. U11 1Jnluml' avPr ui1P tar/r p/fi-
11og1·apli iqul'. 

In preţiosa lucrare a Iul' Lejean avem t6le naţiunile conlocuit6re în Dobrogia, din a G-a decenie 
a secolului XIX-iea, cu o schiţă istorică asupra Limpuluî stabilireî fie-căruia. 

Scrierea ace La am utilizat-o cu mult profit la parlea etnografică a Ludiulu1 meu. 
6\.l. Lelewel I. Geagraphie clu moyen-frgP. 13i'uXPllrs, 1857. l,ifn·nriP PilliPI. Cinr, volwnPs. AvPt un atlas rnntrna11t 

50 pla11ches. 
E o lucrare ele mare val6re, dar nu e în atingere cu subiectul met"1, ele cal la pa1·Lea geografică 

a DobrogieI de la 1154, desc1·ierea lu1 Edrissi, pe care am ulilisat-o. 
70. Licherdopol I. P. lfrr-nrsiun't. în Dobrngia. Butui'esci, ,1900. Un 1

1ulu_m.
E o călătorie făcută de autor în Dobrogia, cu scopul ele a studia malacologia provincieL 
In a doua parte se vorbesce despre clima, geologia, fauna şi flora DobrogieI. 
<<Plm·mJ este extrasă clin monumentala operă a. D-ntlul Brthul�tî: « \'py1'/afiw1Pa /Jo/Jrnyil'i». 
«Paw1rrn este luată după lucrarea lJ-ntl.u't. G. V. Y. Almâsy, apărută în 1898. 
In lipsă ele lucrările originale am utilizat scrierea D-lui Licherclopol, pentru fauna şi flora DobrogieL 

71. Mallouf N. Diclio1111airP Turt-Frrmrais. Paris, 1863. Libr. ,llc1iso1111Pitve. ])pu�r Nilwnes.
Pentru traducerea în românesce a mullor numiri din Dobrogia, acest dicţionar mi-a fost de folos. 

72. Mărtineanu Al. Cestiw1Pa 7Jrsriwiilor 111 România. Buriti'esd, ,J.900. O brnştfftt.
Un stucli(1 sumar mijl6celor propuse ele autor pentru îmbunătăţirea pescăriilor. 
Pentru Dobrogia, cesliunea a fost deja tratată cu mal mu!Lă c0tnpetii1ţă ele Domnii Dr. Antipa 

i;;i Sclia (ve�H �o. 9 şi Buletinul Ministerului Domeniilor. No. 1-2 din anul 1001). 
73. Melchisedek (Episcopul Dunări'f de jos). Lipovenismul, aclicn sr-hismalitil srf1 rnscol11iril şi P1'Plici'i rusesd. B'UCtt

'1·1•sd, 1874. Tipogi'. C .• Y. Rădu/1'. r-u. Un volum. 
Acestă scriere de erudiţie e mult căutată de Scopiţi, pentru a o distruge, de aceia se găsesce 

forte rar. 
In ea înveţatul nostru prelat arată, de la origină, eresurile seclel'. Lipovenilor şi a tuturor schis

maticilor BisericeI rusescI, obiceiurile scopiţilor în viaţa lor ca şi în religiune. 
E ele o netăgăduită valore acestă scriere, pentru orî-cine s'ar ocupa să cun6scă pe Lipovenl' �i 

multiplele lor secte, în cele mal minuţiose amănunte ale c1·edinţe1 lor religi6se 
La partea etnografică lucrarea fericitului Melchisedek mi-a fost de mult f'olos şi 'mi pare reu, 

că n'am dat acestuî capitol o clesvoltare mal' mare. 
Tot în acestă scriere am găsit şi întemeierea monastire1 CiliculuI. 

74. Mery. Conslcmlinople Pl la 1lfp1• ,\'uii-P.. Prwis, 1855. !Eclil. Brlin-LPJJ1'iPW' P/ ,lfori:ut. U11 volume.
In câte-va părţi mi-a servit acestă scriere de mare însemnătate; ea are puţină atingere cu 

subiectul meu. 
75. Ministerul. a) A(cu·e1·ilo1· slreine. 1llişmrea portu1'ilor· de la 1879- o/897. Broşur'î anuale. 

Pentru mişcarea porturilor din Dobrogia, acestă lucrare mi-a f'osL de mult folos la partea 
comercială. 

Pe 3 ani din urmă, lucrarea lipsind, n'am avut dale. 
Mişcarea portului Constanţa am luat-o de la Căpitănie. 
h) Ay1'icullu1·-er, Indusli'irl, ComP1'1·iului şi DoinPniiloi·. Buletine 71r ·mal mulfi u11r. 

De şi n'am avut tote aceste preţiose dări de semă oficiale, totuşi am putut să me servesc forte 
bine, când am făcut o comparaţie între agricultură şi crescerea vitelor clin trecut şi de acum. 

Dalele asupra agriculturii pentru aceşLI din urmă cinel anî (96-900) le-am avut de la Prefec
turile Judeţelor Constanţa şi Tulcea. 

Anthela Inclusli·ială clin 1901-1902. Bucurescr, Tivoai'. Carul Gubl. ·1903. 
ResulLaLele acesteî preţi6se anchete făcută cu mu!Lă îngrijire de D-l L. CoJescu, Şeful Statisticei 

Geerale, clin acest Minister, mi-au servil la capitolul «Industrial». 
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Slot i:;tim Cal'iPrPfol'. Oarea de somă asupra carierelor din Dohrogia a f'ost copială in �IJ.bli�reff 
Slalistfra Pădu1'iln1·. Este o clare de semă asupra numire'î, .·upraf"eţi'î şi f'elul fie-căru'î trup de 

pădure. Partea privit6re la Dobrogia a rost copiată întocma'î în lucrarea mea. 
c) F'inanr·rlor. Comr1·ci.ul P.1:trrior l11 anul 1.900.
Am oxlras din acestă lucrare oficială imporlul şi exporlul în cei din urmă 10 an'î prin punctele

vamalo clin Dobrogia; iar pentru 1900, şi felul mărfurilor importate sa(i exporlale. 
Acesle dale pot servi a cun6 ce în viitor traficul ele acum prin punclele vamale din Dobrogia. 
Dalele mi-au servil acum, la multe comparaţiun'î ce am făcut la capitolul «Comerţul», compa

raţiun'î - or'î-cal de neînsemnale par - vor căpăta cu Limpul o mare însemnătate. 
ci) J11te1' 11P. Dan clr srinr'l asupm Poştrr şi Trlrqmfulu'i 'intre anit 1888-189,1. De la 1804 înc6ce, o

asl-fel do dare ele semă nu am gă.sit; nu s'a făcut; starea telegrafelor şi poştelor în Dobrogia este 
luală de mine după ace Lă criere oficială, care cum vedem nu merge până în 1900. Totuş'î, schimbărI 
ne-făcenclu-se în ce'î şese an'î ( l89't-1900), nu se comile nic'î o greşelă de se va lua starea telegraf'ulu1 
şi poşte'î clin 1894 d1·ept 10:.iO. 

e) Lucn1rilor Publitl'. Co11st1'utf'ia Po,·t ulur Const anf a. Partea pri vit6re la Construcţia portuluI ca
şi planul din texlul meu, o datoresc D-luî Inginer Zal1ariade, care încă ele la început a condus accslă 
imporlanlă lucrare. 

11 aduc aci mulţumirile mele, penlru bună-voinţa ce mi-a arătat 
lJnmiuriie în România. Bucu1'escr, ,1900. Un volum. 
E un sludiii comparaliv între slarea drumurilor clin trecut şi cca de astă-q1. 
Penlru cletaliî m'am servit de notele culese de mine de la Prefecturile celor doue judeţe. 
Comparaţia şoselelor dobrogene cu acele clin Tară am făcut-o după studiul D-lui .Y. U1'rthia. 

(Publ. în Bulelinul Socielăţiî Geografice Române clin '1002). 
76. Missail G.-1vfa1·ea Neyrc'i, (lac 1vlolllove11esc). Publ. in cinci nume1·e lli11 «Revista litr1w·il» anul 489i. Burw·rsd.

Arlicolul Domnulu'î :'.llissail mi-a procurat isv6re pentru alcătuirea părţH «Comerţul pe Dunăre 
şi Marea Negră» până la finele evuluî mediu. 

77. Mrazec L. el Pascu R. Note sui· la st1·ur-Lw·e a,;ulugique tlPs ,,11vi1·u11s 1lu villayr' d'O1'takiu'i. JJubl. ln Bule/inul
Sol'iP/ilfir clP. sr-iinf P (isice. Deccmb1·r> 1896. 

La partea geologică am arătat şi părerea aceslor cloI DomnI compelinţî, asupra terenurilor din 
prejurul sa.tulu, OrtachioL 

78. Moltke (Marechal de ... ). a) Cwn7-aa11Ps 1les Russrs 1la11s la Turquie cl'EuropP e11 1828 rl ,1829. Tmduil r/1'
l'AllPmal1ll JJCt?' A. Deinmle1'. Pa1·is, ,1851.. JJrux volwnes. 

Nu puteam să nu ulilisez acestă importantă scriere, canci am v.orbit despre resboiul clin 1828-20. 
b) Lett?"es su1' l'O1' ient. Trncluites JJCt?' A. 111archrwd. Pet1'is. Deuxieme ecliliu11. Un vultWtP.
Scrisorile XXXII şi LXVI din 1833 şi 30 vorbesc despre Dobrogia şi Dunăre.
Le-am utilisat pentru datele de sus.

70. Mommsen et Marquardt. O1'ganisalio11 ele l'Em11i1·r Romain. Pw·is, 1892. 1'-rois volumes.
Pentru tarea DobrogieI pe timpul fmpărăţieî Romane, lucarea celebrulu'î archeolog şi istoric 

mi-a fost ele mare ajutor.
8b. Nacian I. I. a) La Dobruclja eco11oinique el socialr.. Paris, 1886. Librafrie Guillaumi11. Un volumr'. 

Scrierea coprinde cloue părţ'î: în prima, autorul J'ace descrierea succintă a provincieI clin t6Le 
punctele de vedere. 

In parlea II arată piedicile, care se opun la de voltarea economică a Dobrogieî şi mijl6oe de 
întrebuinţat pentru îndreptare. 

Mi-a fost de mare folos lucrarea D-lu'î Nacian, şi partea economică a uvragiulu'î meu e lucrată 
clupă vederile D-sale. 

b) Dobi·ogia. Buc-unscr, 489-t. O b1·oşu1·a.
E o urmare a precedenleL

8'1. Napoleon Alh., Locotenent. Dobrogia şi Gurile Dunării. Bucuresci, ·1896. Tip. Sorecu. Un volum Cll har[{î. 
E o scriere cu conf'ideraţiunî asupra imporlanţe'î militare a DobrogieL 
Uvragiul esle dedicat D-lu'î Locot.-colonel Iannescu, şi ele sigur autorul a emis pe larg părerile 

erudilulu'î 1:eu profesor şi mililar distins, sub auspiciile căruia, cred a fi fost lucrată acestă scriere. 
82. Nenitescu Dimitrie. Dunărea in cfreplul inlrnwf ional 7mblic. Bucurescr, ·1903. Un vulum.

E o scriere de totă importauţa asupra cestiuni'î Dnnări'î ele jos «care de ma'î bine de 50 de an'î 
nu a pără it nic'î un moment orizonlul politic». 

Multe părţî, dar ma1 ales capitolul privitor la Comi iunea Europenă Dunărenă, am ulilisat-o cu 
f'olos în corpul scrieri'î mele. 

83. OficerT. .. (mai mulţi). Tstoi'icul resbo'iului 18i7-78. Burnresci 4888-98. Doue volume cu a/las.
Am consultat acestă lucrare numaI în ce privesce începutul operaţiunilor corpului XIV rusesc 

din Dobrogia în 1877-78_ 
Pentru acestă parte m'am folosit mar mult de volumin6sa scriere a lu'î Taclicien şi tl'ad. D-lu'î 

LocoL.-colonel Gărdescu. (A se vedea No. 45 şi '103). 
84-. Officier s.uperieur turc. LP.s prtssoor'S clu Danubr. Consta.ntinoplP, ·1898. 
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O broşură, în care autorul studiază val6roa militară a [ unctelor ce au servil Ruşilor do trecere 
pesto fluviu în resb6iele cu Turcii, de la 1828-77. 

Am utilizat partea care vorbesce de trecerea Ruşilor pe la Isaccea în 1828. E o reproducere 
după scrierea Mareşalului de Moltke (ve�lI No. 78"). 

85. Odobescu A. I. lJorumentc p1'ivit6re la Tsturia Romrlnilm·. U1°ma1'e la rolecf-ia. lu-r E. Hurmuzachi. Supl. [. Vul. rrr.
Bu/'Uresrt, 1887. Un volum. 

Pentru înoc.larea firului ist01·ie1 de la începutul ecolul111 al XLX.-lea, valor6sa lucra1·e a Jur Odo
be cu 'm1-a fost o netăgăc.luită călăuză. 

Tot resboiul din 1806-·1812 este luat clupă acestă scriere, care se va vedea cilat,'î. acolo. 
86. Ovide. OetW?'es completes. Par Nisarcl. Paris, 1881. Un volwnr'.

Din traducerea operilor lut Ovidiu am utilizat mult ((Tristele şi PonLiceleJJ, in care am găsit 
mu!Le detalii asupra DobrngieI, din timpul relogaţ.iuncI poelulur la Tomis. 

Părţile utilizate le-am citat la locul lor. 
De biografia poetuluI, de la începutul \'Olumulur m',un servil- împreună cu alte scrierr - la 

alcătuirea notiţei biografice, pe care am inlroclu;;-o în ist01·icul Cunstanţer, ele caro se legă. numele 
poetului. 

87. Papadopol Alex. Calimach. a) 7Juni/,1'Pa. 1.11 litemtura şi trndij,iw1r. lfaru?'PSrl, 18.96. Un volum.
Când am vorbit despre Dunăre, 'm1-a fost de mare folos acestă impol"Lantă lucrare. 
b) Notifii, istorica dr>sp1·p Bfrlad. Ed. Gr>m·ae Cal�o/iwy. lJ11 1'lrul, 188.9. {'11 Nilum.
"Mulţimea al.ttQrilor citaţI în acestă lucrare îI dă valoroa ce rnerila.
E în atingere cu stutliul meu la partea ((comerţuh> şi acolo ::;o va ga::;i citata.
c) Sufia Paleoloau şi Domnifa Olena. Estras clin Analele Amdr>mier Romrlne. Seria If-a. Tom. XVLI.

lJw·urrsrt, 189,5. Un 1>nlum. 
Este b pagimi. a istorieI no Lre clin glo1·i(,sa Domnie a Iur �Lefan-col- laro. • 
Lucrare do mare val6ro şi care 'mI-a servit la partea i torică şi comerciala a JJobrogieI. 

88. Peters K. F. Gtuncllinien zur Geographie uncl Geologie rlet Dobntelstlta. Denksr·hri/ZPn cler Jllalh. Naltll'. \\Tis
srn. Cl. el. Kais. A/call. rl. TVissensrh. XXYIT. Bel. 

ImportanLisima lucrare a eruditulur geolog au ·triac a servit de baz;-t tuturor cercetărilor u!Le
ri6re asup1"a DobrogieI. 

Scrierea coprinde doue parţT; prima se ocupă cu orografla, hidrog1·afia, etnografia, clima, fauna 
moluscelor şi localităţile antice din Dobrogia. 

A doua e consacrată studiuluI geologic al provinciei şi o întinde căti·o Suc.! numar până la li
nia Tuzla-Adamclissi. 

M'am servit în lucrarea mea numai de prima parte; c1:'id pentru geologic am avut la îndemâna 
alte scrierr mal noue, despre care am făcut menţiune în acestă listă. 

Lucrarea lut Peters este şi va remâne de totă valr"irea, căd pe lângci. cercetările sale, autorul 
s'a mar servit şi de alle 26 isv6i;-e competinte. 

E citată în orr-ce lucrare de erudiţie, de aci insemnâtatea scrier-iI. 
89. Peyssonel. Traite sur le commerce de la 1'1er Noire. Paris, 1787. Dibr. CttchPt. Deux volumes.

Importanta lucrare a acostur consul pe lângă curţile Turciei şi Tătarier şi care a voiajat mulL 
prin aceste părţr 'm1-a servit orI şi unde a fost nevoie de a cun6sce starea Dobrogie1 din a dona jn
metale a secolului al XVIII-iea. 

90. Popescu N. D. Calendarul pentru toţi Românii JJe anii 1894, 95, 96 şi 97.
Tr'ateză resboiul al cincilea dintre Ruşr şi Turcr, din 1806-'12, clupa documente oficiale. 
Lucrarea lu1 Odobescu (ve�lI No. 85) a fost utilizată de autorul acestor calendare. 

91. Popovicl Evsevie. Istoria Bisericescă. 1 raducere de Episcopit Athanasie şi Gherasim. Bucuresd, 1901. Doue vol.
A fost o ideie fericită a acestor dou'i înveţaţr prelaţi, de a traduce în Jimba română cursul de 

istorie bisericească, profesat la Facultatea de Theologie din CernăuţI. 
1n literatura nostră theologică n'a existat o scriere mar de eruc.liţie şi mar complectă, ca cursul 

D-lur Profesor Popovicr.
Fol6sele ce am tras din acestă valor6să lucrare mă obligă să aduc mulţumiri atât autorului, 

cât şi traducetorilor. 
92. Reclus E. a) Nouvelle geographie universeUe. Paris, 1876.

Din acestă colos::i,lă scriere m'am servit numar de părerile autorulu'i relative la câmpia Unga
rieI şi basinul inferior al Dunării (vol. I şi III). 

b) La Te1're Paris, 1867.
Conţine preţi6se păreri asupra formării Delter Dunării şi numai de acestă parte m'am folosit în 

corpul scrierii mele. 
93. Richard (A. de). La Roumanie (a val cl'oiseau). Bucarest, 1895. Un volume.

In geografia fisică citez adese-or1 importanta scriere a D-lur Richard, singura, pe care din feri
cire am avut'o al îndemână, relativă la analisa, felul apelor minerale din Dobrogia şi a!Le cesLiunI ce 
se vor vedea citate în scrierea mea. 

Aduc aci mulţumirile mele autorului pentru fol6sele ce am tras din merit6sa D-sale scriere. 
94. Rousset Camille. Histoire de la guerre de Crimee. Paris, 1894. Libi'. Hachette. Deux volumes.

www.ziuaconstanta.ro



21 

Pentru o mai minuţiosă cercetare asupra operaţiunilor corpului expechţionar francez în Do
brogia, mai înainte de debarcarea trupelor în Crimeia, opera membrulul Academiei Francese, 'm'î-a 
fost de mare ajutor pentru anul 1854. 

95. Scheletli P. C. Dobrogea. Titlcea, 1879. /ip. Română.
O broşură prea interesantă pentru timpul când a fost scrisă. Coprinde un studiu amănunţit asupra

oraşului Tulcea, despre impositele sub Turcl'., administraţia, şcola şi biserica din primul an al ocupărH
nostre. Fie-care parte am utilizat-o la locul eI.

96. Segur (Le Comte de). Histoire du Bas-Empire. Paris, ,f858. Deux volumes.
Acestă lucrare începe cu istoria Imperiului de Orient (anul 3'12) şi se termină cu ocuparea Con-

stantinopolulu1 de Turcl'. în 1453. 
La capitolul «Istoria» din scrierea mea, m'am călăuzit pe lângă altele şi de acest important 

u vragiii, aranjat pe ani şi pe capitole.
Fie-care capitol îmbrăţişeză faptele sLrictamente istorice din timpul unui Impărat, fără a vorbi 

şi despre aJ"tele, industria, comerciul, aşec;lămintele, etc., din cele 11 secole de viaţă ale Împărăţiel 
Bizantine. 

97. Şerbescu C. Locotenent. Bulgaria şi Rumelia ele Est din vunctul ele vedere politic şi militar. Bucuresci, 1901.
Un volum cu atlas. 

Pentru geografia militară a Dobrogie1 meritosa lucrare a Domnului Locotenent Şerbescu 'mî-a 
fost de mult ajutor. 

98. Soutzo Mich. Coup cl'oeil su1· les monuments antiques ele la L!nb1'oilja.,1 Pu/Jl. clans la Revue atcheof:ogique /ran-
9aise. 1882. / � 

După ce eruditul nostru numismat râce o introducere istorică asupra Dobrogie1,studiază apoI din 
punctul de vedere archeologic oraşele vechi: Callatis, To�s, Istropolis, Troemsis i;;i Â.dam-Clissi. 

M'am servit de întregul articol al D-lui Soutzo la jlartea istorică şi la descrierea celor cind lo-
calităt1 vechI. ' " . 

\l\l. Ştefănesc� Gr. Curs elementar ele geologie. Bucuresc-t, •1890,,.-Tip. Socecit. Un volum. , / 
La partea geologică a Dobrogid, curs.v,(o:1u1 Stefănescu 'mI-a fost de o netăgăduită importanţă 

şi acesta se pote vedea din citatele părţH r�.spective. ·· ' 
'lOU. Stefănescu Sava. Noul observaţiuni geologite a/III dobroyieL Pu/Jl. /11 Rel'. St. Rom. -Vol. XJI. 

Autorul a făcut cercetărI geologice în partea de Sud a DobrogieI nestud-;a:tă de Peters. 
Nu am uitat de a consemna în studiul meu şi acest articol al D-luI Ste(1(1escu. 

10'1. Sturdza Dim. Supmf'aţa şi JJOpulaţiimea Regatulut României (extms clin Bul. Soc t<feogr. Rom.) Bucu1'escl, 
1900. Un volum. ; r' 

Planul şi unele date ale D-luI Sturdza m'au călăuzit la „t"ucliul părţii _statistice. . ,1
102. Suess Ed. La face ele la terre ( Das Antlitz ele?' Erele). Eclit. franţaise ]JaJl' Em, ele 1,Jarr,p1·ie. '/'om. J. Paris, l89Î.

6\ La istoria geologică a Dobrogieî valor6sa lucrare a profesot'ulu1 universitar clin Viena am con-
_ I/ sultat-o cu mult folos şi 'm1 pare re(t că n'am avut voi. II, care 'm1-ar fi servit mai mult asupra acestei

părţi a studiuluI me(1. • 
103. Tacticien. La guer?'e d' Orient en 1876-77. Paris, 1883. Libr. Dumaine. Douze volurnes.

Din acestă lucrare m'an1 servit de partea priviL6re la operaţiunile corpului XIV rusesc în Dobrogia. 
Am omis însă multe detaliI. Asupra resboiuluI din 18i7-78 m'am servit a.cum în urmă de tra

ducerea D-lui Colonel Gardescu, Resboiul Ruso-Tu?'C (No. 45). 
104. Theodorescu C. Din trecutul Dobrogiei. Bucuresd, 18.97. O brorură.

Ca cunoscetor al DobrogieI la începutul ocupării er de RomânI, autorul atinge multe puncte in
teresante relative la justiţia, administraţia, şcola şi biserica sub TurcL 

'MI-a servit acestă broşură pentru părţile aretate. 
105. Tocilescu Gr. G. a) Dacia înainte ele Romani. Bucutesci, 1880. Un volum.

Lucrare de erudiţie, care a adus marI servicii celor care s'au ocupat cu_ istoria Ţărilor nostre
din 'naintea dominaţiunfi romane. 

Citată de. tote scrierile nostre istorice de valore, am căutat să mi-o procur, şi în adever călăuzit 
numai de acestă preţiosă faclă, am putut pătrunde prin întunecimea veGurilor. 

Nu aduc laude, ci mulţumirî autorului, pentru folosele ce am tras în studiul meu din ponderosa 
D-sale lucrare.

Laudele mele ar fi nesemnificative pentru o scriere premiată de Academia Română. 
b) Fottill"es el 1·echen-hes auheologique en Roumanie. Buca1·est, 1900. Un volume.
Bine cunoscutului nostru archeolog, orî-ce laude 'i-aş1 aduce vor fi slabe pe lâ11gă greutatea 

scrierfi ele faţă. 
Voi(1 spune numaI, că acest uvragiu mi-a servit la descrierea valurilor dintre Cerna-Voda ·şi 

Constanţa, la Cetatea şi Mausoleul de la Adam-Clissi, cum şi la identificarea cetăţilor vechI cu loca
lităţile actuale din Dobrogia, luate după harta ce însoţesce scrierea. 

c) Monwnentul ele la Aclam-Clissi. Viena,. 1895. Un volum fo?'mat mare.
MaI trebuie ore ceva ele adăogat la o scriere cunoscută de întrega lume savantă şi ele care se 

legă numele ilustrului nostru epigrafist î 
Cred că nu. 

,-

/ 
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In descrierea ce am făcut asupra. monumentului am căulat să resum voluminosa scriere a D-lui 
Tocilescu în câte-va noliţe. 

Nu scitl dacă am reuşit pe deplin. 
d) Revista a?'Cheologică.
Din acestă preţiosă revistă am extras descrierea celăţir Troesmis şi Insule'i Şerpilor.
Planurile sunt clupă cele din revistă, însă reduse.

106. Tott. (Baron de ... ). 1Jlemoi1'es su1· les Turcs Pt les 1'a1'larPs. Amstenlam, n85. T1·ois volunu's.
Bine informatul autor al memoriilor asupra obiceiurilor Turcilor şi Tătarilor, trăitor la curţile 

Sultanilor şi Chanilor Tătăresc'i mi-a folosit la partea etnografică a scrieri'i mele. 
107. Ubicini M, A. LrllrPs sur la Turquie. Pm·is, 1851 . .libr. Guilleiumin. Un volume.

M'am servil de cunoscutul autor, când am vorbit despre organisarea, justiţia şi comerţul Do
brogie'i sub TurcI. 

108. Urechia V. A. Istoria Roinan'ilor. Bucw·esd 'l8.90-,t900. J)oue-svre-e/ece volume.
Gigantica lucrare a regretaluluI nostru istoric începe cu pacea ele la Kuciuk-Kainargi şi cele 

12 volume abia îmbrăţişeză sfîrşilul veculu'i al XVIII şi începutul celu'i al XIX-iea, din pricina nume
roselor documente. 

Pentru istoria, comerţul şi Biserica DobrogieI, aceste 12 volume mi-au fost ele mare folos. 
10<J. Vincens E. Hisloire de la 1·evublique de Genes. Pa1·is, ,t842. T1·ois nolwnes. 

Dacă s'ar cerceta documentele relative la stăpânirea şi comerţul aceste'i republice, numa'i prin 
părţile Dobrogie'i şi Dunări'i de jos, cred, că s'ar pulea seri despre acest subiect ma'i multe volume. 

Lucrarea de faţă fiind prea scurtă, abia a avut puţină alingere cu subieclul mei'.!, toluş1 am 
consullat-o cu mult foloi,, pentru isloria şi comerţul provincie'i nostre din secolele X-XIV-lea. 

110. Voisin Bey. 1YolÎ!'e sui· les travaux d'amelioralion de l'embouchure du ])anube, Pt clu bras ele Soulina (4857-
189,t). Paris, 1893. Un volume.

In aceslă scriere se coprind pe scurt lote studiile şi lucrările ce s'au făcut de Comisiunea Eu
ropenă Dunărenă pe braţul şi Ja gura Suline1 în limp de 34 anI. 

Despre Comisiunea Dunărenă, devenită a�l'i un stal la gurile fhl\tiulu'i noslru, am consacral un 
capilol al lucrări'i mele şi uvragiul D-lui Voisin Bey nu mi-a putut fi de cât f'olosilor. 

1'11. Xenopol A. D. a) Istoria Romanilo1·. Eclifia {,araga. Iaşr, ,t8.96. Doue-s1n·e-�lece volume. 
Esle sciut de câtă greutate se bucură acestă valorosă scriere, care mi-a servil în lot momentul 

ca o călăuză indispensabilă a programuluI me(1 de lucru. 
b) Resb6iele elintre Ruşr şi Turrr. Iaşi, ,1880. Doue volwnP.
Mi-a servit penlru a lega firul istoric de la ullimul volum al lui Hammer până în <;lilele noslre.
Lucrarea D-luI Xenopol este plină de învăţăminte, din care unele, crude adevărurl despre poli-

tica rusescă faţă de Ţara nostră. 
c) Les Roumains au moyen-Ctge. Pm·is, -1885. Un volume.

Din acestă lucrare am luat numa'i cale-va părţ'i, care au f'osl în atingere cu subieclul meu.
1'12. Wiszniewski (Prince Adam). Histoire ele la Banque rle Saint-Georges de la Revubli9.ue ele Genes. Pcl1'is, 1865. 

Un volume. 

Importanta instituţie economică medievală, care a lăsat urme despre numele seu în Dobrogia 
şi la Dunărea inferioră, a fost obieclul studiilor acesluI savant scriitor. 

Regret, că nu am pulul - când am vorbit de comerţ- să mă înlind prea mult asupra organi
sări'i aceste'i băncI. 

Un studiu în adins ar găsi în acestă scriere un isvor bogat de cunoscinţe. 
Eu am făcut menţiune de ea şi nu o pot îndestul recomanda cercetătorilor. 

113. Zăhărescu Maria D-ra. Legiunile XIII Gemina. şi V-a J.1laceclo11ica. Bucurescr, 1883. Un vol.wn.
Partea II a scrierii se ocupă cu isloria MunicipiuluI Troesmis (Igliţa), şi esle parlea utilizată ele mine. 
Lucrarea este luată după articolul D-lu'i Tocilescu din Revisla Archeologică (ve<;H No. 105 d). 

b) Hărţi, atlase, etc.

1. Correard I. Atlas du guide ma1·itime dans la illrl' Noi1'e. 3.9 vlanche8.

Pentru curbele bathymetrice şi liloralul dbbrogian al Mării Negre am ulilizal planşele Vll şi 
VIII; iar pentru braţul Sulina planşele IX, X, XI şi XII-a. 

2. Lelewel I. Atlas ele geogravhie du moyen-âge. 50 plrmthes.
Am utilizat din acesl atlas, pentru geografia medievală a Dobrogie:î: 
Portulanul charte1 Catalane din 1375-1377; Harta lui Andre Benincasa din H,5; cum şi planşa 

XV-a, harta înlocmită după Tabula Hineraria Edrisiana din 1'154-.
3. Marele Stat-Major. a) Harta Dob?'OgieL Stala 1/so.ouo. 6'0 f'oL

Acestă detaliată ridicare lopografică este o reducere după originalul '/,o.ooo şi nu se găsesce în 
comerţ. Eu o am de la regretatul Al. Odobescu. M'am servit de ea la Jescrierea orograflcă şi hidro
grafică a DobrogieI. 

Căile de comunica\,ie ne-maI corespunr,lcnd ac;um cu slarea Jo,· din 1880-82, când s'a racul ri-
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clicarea, am intrebuinţat la întocmirea hărţÎI mele, hărţile căilor de comunicaţie ale Judeţelor Tulcea 
şi Constanţa din HlOO. 

b) Ateiaşl hartă. Stala '/200,000. Pal?'u f'ol. Este o reducere după original.
Am copiat după harta /so.ooo curbele de nivel cu equidistanţa 50 metri pe harta 1/200.000, pe care

reducencl-o la jumelate ( /400.000) am obţinut harta lucrării mele. 
Căile ele comunicaţie sunt luate după hărţile judeţelor; iar localităţile vech1 le am aşeq.at după 

harta ce însoţesce lucrarea D-lu1 Tocilescu (ve�H No. 105 b). 
4. Schrader F. Atlas ele aeoaraphie hito1·ique. 55 f'euiUes.

M'am servit de acestă lucrare importantă la găsirea lo�alităţilor istorice.
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CAPITOLUL I 

NU�IREA 

Prima numire ·sub care a fost cunoscută, de geografil'. şi istorici! antichităţi!, acestă 
peninsulă coprinsă între Dunăre şi Marea Negră, fu aceia de Scythia minor 1) şi Scythia
pontica 2).

ye timpul dominaţiunir romane, după organisarea Imperiulur sub Diocletian 
(284-305 d. Chr.), ea făcea parte din prefectura pretoriulul de orient, diocesis Thraciae sub denu
mirea de Scyihia minor şi Scythia pontica 3), avea de capitală Tomis 4) şi se despărţea la S. de 
Moesia secunda (inferior) printr'o linie dreptă între Durostorum (Silistra) şi Dionysopolis (Ekrene) 5)· 

In anul 400 d. Chr. Scythia minor era ridicată la rangul Praeses Scythiae 6). 

Din relaţiunile ce ne au fost lăsate de Impăratul Constantin Porphyrogenetul, trăitor pc 
tronul Constantinopolulur, între anH 912-959, o parte a Bulgariei se chema negră: µo:uv� 7).

ln căutarea aceste\' părţr Neumann 6) o reduce la i\'l.,.opo!lo1JA"(O'.Pla., la Bulgaria strictamente 
istriană, adică la Dobrogia de astă-<;H şi teritoriul mar spre apus în direcţia VidinuluL 

Călugărul Nestor, patriarchul cronicarilor SlavT, trăitor între 1056-1116 vorbind 
despre un act internaţional dintre Ruşr şi Grecr u) din anul 945, confirmă că M'1.•JpooooA-ro:plO'. 
se întindea întru cât-va şi asupra malulur nordic al DunăriL 

După combinaţia între textul lut Porphyrogenetul şi documentul lut Nestor, Domnul
Hasdeit conchide că, 10) Mo:opooooA10'.plo: sau Czerno-bolgaria coprindea în Secolul X-lea
întregul litoral maritim format prin întrunirea Dobroger cu ceva din Bugeac (partea de 
S. a Basarabiel).

Eacă ded un nou nume ce a purtat Dobrogea în Secolul X-lea. 
In Secolul XII, geograful arab Mohamed Eclrissi, trăitor la curtea lu\' Roger, regele 

Sicilier (1101-1154), în descripţia sa, numesce „Berdzan", tot ţinutul coprins între Dunăre 

') Slmbon. Geographie traduite du grec en frangais par M. M. De la Porte, Du Theil, Coray, Letronne. 
Tom. III, p. 65. 

') Plinius. Histoire naturclle. TraduiLe par LiLtre. Tom. I. Lib. IV. 25. 
3) Peysso1111el. ObservaLions hisLoriques sur Ies peuples barbares qui ont habite Ies bords du Danube.

Paris '1,65. pag. 3. 
") Lavisse rl Bambaud. Hisloire generale Tom. I, p. 43. 
6) F. Scltl'wlr1·. Atlas hislorique. Carlo 14. Nommsr11. OrganisaLion ele l'Empire Romain. Tom. II, p. 202
6) Provincie în care administraţia încredinţată unu1 Pl'aPses, era separată de puLerea militară, pesLe

care era un dux (c/u:r; Sf'yllii,·i liinitis. Vopisc. Aurel XIII şi llux lirnitis pmoinciae Scylhiae in NotiL. DigniL . 
Or. XXXVI) în 1llommse11. op. cil. lom. II. pag. 496 şi 585 nota 5, 

1) IJe admini ·lrcwdo lmp,,1·io. Ed. Bekker. Bonnae '1840.
8) ./Jie Vol/,e-1' cles siidlil'hl'II Russland. Leipzig. 1847, pag î05.
9) Ch?'on'icnn i\

Teslo1"is ed. Miklosich, 28. 
10) B. J->. Uustleu. lsLoria CriLică a Românilor. BucurescL 1.873, pag. 56-57.
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(Danu) şi Marea Negră (llfare Nitasch). El îl arată ca întfoc;16nrlu-se de la gurile fluviulu\', 
către Sud până la Re/mova sau Zakalra (pag. 382, 397). 

Ioachim Lelewel 1) identifică Reknova analog cu Helcran, cu orăşelul de mar târzrn 
Tmkan, Tutrokan, iar a9-1 Turtucaia . . 

Ţinutul pe care Edrissi 'l numesce Berclzan se întindea dar până la Tu?'tucaia, şi cu 
multă dreptate dacă considerăm regiunea din punctul de vedere fi.sic ; acesta este şi pă
rerea distinsulu\' etnograf Kanitz 2).

Asupra numire\'. ,,Dobrogia", care se pote împinge cel mult până în secolul XIV-lea, 
părerile voiagiorilor şi etnografilor sunt forte împărţite. 

Jirecek j), care a scris după isvore autorizate ·1) derivă numele de la Dobrol'ilz, care
prin 1370 stăpânea castele măril spre S. de gmile Dunării până la Varna şi avea două 
castele întărite la Mesenibria. Lu\'. Dobrotitz succedă fiul acestuia Ivan/co, care nu domni de 
cât forte puţin, de ore-ce vedem în 1387 pe Mircea cel mare intitulându-se: «Stăpânitor 
al ambelor laturr ale Dunării pretutinden1 până_ la Marea cea mare>) 5).

In urma bătălie\'. de ia Cossovo (1389), Dobrogia trecu în stăpânirea Turcilor. 
Kanitz 6) pe lângă isvorele istorice, mar aduce şi probe filologice: «Chiar ac;l\'., Bul

garul numesce or\'.-ce teren sterp „clobritcha« ; cum se găsesce unul aprope ele Niş de 
exemplu)). 

Ubicini, din contră pretinde că numirea Dobrogia însemneză «ţera bună)) derivai 
de la slavonescul Dobro-bun, căcr acestă ţară - argumenteză acest scriitor - este mar 
fertilă în raport cu părţile învecinate: 

«Pentru Ruteni, veniţ\' din stepe, Dobrogia era un raiu; o parte din Delta apropc 
de Cara-Orman, era supra-numită Paradisul Cazacilor» 7).

Larousse 8) arată că numele aceste\'. regiuni'. este cu totul nou: «Nic\'. un eveniment 
important nu arată existenţa Dobrogie\'. în timpul evuluY-mediu, se scic numa\'., că Genove::ii 
sta,biliseră aci comptuare. La1'0usse ma\'. afirmă «că numirea de Dobrogia nu este cunos
cută de cât în urma resboiulu\' Crimeiei)) 9). 

Distinsul agronom l. Ionescu 10), derivă numele Dobrogie\'. din limba turcă, ş1 111-

semna «ţară fără pădurfa, pe când cea l'altă parte (cea de Sud), unde sunt pădur\' se 
numesc Deli-Orman, cuvent turcesc, care însemnă ţeră c:coperită cu pădud mar\'. 

1) Joachim Lelewel. Geographie du moyen-âge, pag. 124--127 Vol. III, IV şi charLa No. XI, XV din aLlaş.
') Kanitz. La Bu1garie clanubienne, pag. 54'1.
3) Jirecek. Gesch. cler Bulgaren, pag. ·12, 320.
4) Laon. Chalconclylas, pag. 326 -�-coii E/i!;elvoo rrr1.po.).l,1. �ol5pon,.zw� 1:oii Mo�oii ;zu,pu„
5) Jirecelr, op. cit. pag. 324, 345 şi urm: apud. t\

T

. Heyd. Hisloire du commcrcc du LcvanL au Moyen
Âge, pag. 532, nota 3, VoJ. I şi mar cu semă DocumenLelc Cozie1, legal. 4-0. Arc!tiva sLaLuluY apud. Hasdeu, 
op. cit, pag. 5, nota 21 şi pag. '144, nota 482. 

A se vedea şi partea istorică corespunc,let6re anulu1. 
6) Kanitz, op. cit., pag. 480.
') Revue ele Geographie, 1879.
8) Gmncl Dictio1maire. Le root Dobroud,ia.
�) Este falşă acesLă părere; i. toricul şi Domnul Moldovei, Ownitru Crmtemir care a scris pc la 'l?'l'l,

istoria sa asupra Imperiulu'î oLoman, o cun6scc sub acest nume. NoLa 57, pag. 236. Vol. I, ed. franc. 
10) f. fonescu. Excursion agricole dans la plaine de la Dobroclja. Constantinoplc '185'1, pag. 13.
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CAPITOL UL II 

I. Situaţiune

Dobrogia · este aşr.<;lată între al 24°, 57', 16" 1) şi 27° , 22', 59" 2) longitudine răsăritenă 
şi între al 43°, 45', 15" 3) şi 45°, 28', 47" 4) latitudine nordică. 

2. Limite

Dobrogia este coprinsă între cloU<:( limite naturale: Dunărea la V. şi N., Marea Negră
la E. şi o limită convenţională, la 

A. Dunărea 5) desparte Dobrogia de România de la Punctul Terminus, până la gura
Prutulur pe o lungime ele 252.600m ; iar de aci fluviul cu unul clin braţele sale formeză 
frontiera despre Rusia pe o lungime de 160.000 nietri. 

De la gura Prutulu1, frontiera Ul'meză cursul fluviulur până la 8 km. spre V. de 
oraşul Tulrea, în punctul de bifurcat.ie numit Ceatal fsmail (mila 54), apor urmeză braţul
Kil ia pe la marginea nordică a ostr6velor Tatm·1tlu'i mic, Daler I, Daler II şi Tatarul mare
(fvrtnesci Tatarski), carT rrmân ele partea DobrogieY, trece prin faţa oraşulu\' Kil-ia Vechiă,

pe la marginea nordică a insulelot' illesl'inul şi Ciorno/ca, prin faţa satulut Periprava şi în 
fine pe gura Stari-Stambul, până la Mare. 

Di tanţ:ele între diferite puncte pe Dunăre sunt : 

De la Punctul Terminus la gura BorcH 
>> >> Gura Borcil la Ostro". 
>> >> Ostrov la Rasova 
>> >> Rasova la Molul Jur Theodosiu 
>> >> Mol la Cerna-voda . 
>> >> Cerna-Voda la Hârşova . 
>> >> Hârşova la Durac (bifurcaţia Dunărff) 
>> >> Durac la Gârlid (Pe Dunărea vechiă) . 
>> >> GârlicT la Dăenr . 
>> >> Dăen'î la Ostrov . . 
>> >> Ostrov· la Picinega . 
>> >> Picinega la Turcoia 
>> >> Turc6ia la Igliţa . 
>> >> Igli ta 1 a Ca reali u . 
>> l> Carcaliu la Macin 
>> >> Macin la Ghecet . 
>> >> Ghecet la Casarma Infanterie"{ . 
>> >> Casarma Infanterie1 la Galaţr . 
>> >> Galaţr la Bădălan. . 
>> >> Bădălan la Cotul Pisica 
)) )) Pisicăîa Gura Prutulu1 

m. 

2.200 

6.000 

4-0.200

6.600

7.000

50.100 

7.600 

27.000 

10.200 

10.600 

11.500 

16.600 

4.000 

5.700 

10.000 

13.000 

14.800 

3.000 

2.000 

2.000 

2.500 

252.600 

') Este merirlianul Punctului Terminus al fronliereI, aşei;lat la 800 rn. spre NE. de Silistra (Itch-Tchen-
guel-Tabiassi). 

A se vedea Istoria uneI frontierI, pag. 263. 
2) Fai·ul clin Sulina. Coi·rearcl. Guide maritime dans la Mer Noire, pag. 63.
") Movila Ilanlîlî. Istoria une'î frontierI, pag. 251.
') Pichetul de la gura Pi·utului. Harta mareluI slat major. cala 1/60-000 foia E. 1.
") Descrierea fluviuluI în partea hiclrografică.
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Frontiera: 

m. 

T1°anspol'L :252.UOO 
De la Gura Prut.ului la Reni 1) 3.704 

)) )) Reni la Isaccea . 27.300 
)) )) Isaccea la Ceatal Ismail . 24.300 
)) )) Ceatal la oraşul Ismail 22.000 
)) )) Ismail la Bugeak 11.750 
)) )) Bugeak la Gura Şondăr . 3.750 
)) )) Gura Şonda\.' la Kilia nouă . 25.700 
)) )) !Ulia nouă la Kilia vechiă . 2.000 
)) )) Kilia vechiă la Periprava 21.2;)0 
)) )) Periprava la vVilcov . 3.730 
)) )) ,vilcov la ramificaţie Stari Stambul 7.500 

Pe canal până la Mare 5.000 
412.604 

B. Marea Negră 2), udă c6stele Dobrogier pe o lungime de 221.160 m, de la 1rnncl ul No. 31
al frontierir (Ilanlic), până la aura St.ari Stambul. 

Distanţele între diferite puncte pe c6stă sunt: 

De la piatra No. 31 a frontieriT la Ilanlîc. 
>J >J Ilanlîc la Mangalia 
» n Mangalia la Capul Tuzla 
>J n Tuzla la Constanţa (cap.) 
JJ JJ Constanţa la Capul Midia 
» » Midia la Gura Boazulu\.' .
)> » Gura Boazulu\.' la Pirit6sca (limita Jud. Tulcea)
)> >) Gura Peritesca la Gura Portiţe" .
» )) Gura Portiţa la farul Sf. Gheorghe
)> » Farul Sf. George la Capul Sf. George .
» >) Capul Sf. George la Sulina .
>> )) Sulina la Capul Mosorali 

Lărgimea Gurff Baba-Hasan 
De la Insula Popina la Gura St.ari Stambul. 

m. 

1.330 
6.GOO

21.000
23.400
22.000
7.800 

�7.000
_. 

8.600 
53.200 
5.000 

29.G30 (16 mile)
12./J,OO 

2.200 
1.000 

221.160 

C. O linie convenţională desparte la S. Dobrogea de Bulgaria. Acestă linie este trasată
de rom'is-iunea europenă de delimitare (art. 11), conform art. 4G � 2 al tratatulur de la Berlin, 
linie care se sprijină la apus pe Dunăre (la 800 m spre E. de fortul Silistre\.' Itch-Tthen_quel

Tauiassi), iar la răsărit pe Marea Negră, la 1300 m spre S. de satul flanl'l.t.

Istoric. 3) In urma ultimulu\.' resboiu Ruso-Româno-Turc, în instrucţiunile relative la 
armistiţiu, instrucţiun\.' pe care A. S. Principele Gorgiaco,Y le comunică la 28 Ianuarie 
1878 generaluluT Le Flo, Ambasadorul Franţer la St. Petersburg, se preve<.lea că: 

1) Părerea lu'î Paul de Aleppo, biograful patriarculuI Macarie, care a călăLoriL în Ţerile Române pc
timpul lu1 Vasile Lupu, era că Tomarova (Timâ1·obo), Reni'î ar (1 vesLiLul oraş pe care Grecii îl numesc Er
rina (E. Cioran. Călătoriile lu'î Macarie, pag. 261-2). 

2
) A se vedea descrierea Mări'î Negre la parte hidrografică.

3) După Correspondence respecting Lhe European Commissions appointed for the demarcation of fron
Liers under the treaty of Berlin. London. 1879. - Acelaş uvragiu din 1880-'.Commission·· technique· euro
peenne formee en vertu d'un accord intervenu enlre Ies puissances signalaires cln Traile de Berlin. '1879. 
Paris. - Diferile acle diplomalice emanaLe de Ja Ministe1·ul no,;L1·u de Af"acer'î slreinc. Manuscris. 
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,,Principatul Rmnâniei se va cleclrtm independent ;�i va pl'imi o despăgubire teritorială«,
iar în preliminările de pace subscrise la 19/31 Ianuarie 1878 la Adrianopolr, de către 
Server-Paşa şi Namic-Paşa de o parte, Marele Duce Nicolae de alta, se stipuleză: 

,,Tndepenţa Român-iei va fi, l'er:unnsc1ttft ;�i-i se ort rtsigum o cles71ă_qubil'e teritorială 'in
destulătdre.« 

Prin art. V şi XIX al tratatulur preliminar de la San-Ştefano, 1) din 3 Martie 1878, 
se spuse: 

„Sublima Portă recundsce Tndependenţa României, care'şz va susţine drepturile ei la o 
despăgubire ce se va clesbate întrn ambele părţi" (Art. V). 

,,.',an_qiacul Tulcei, adică distrirtele (Ca ;;as) Chitia, Sulina„ lVIalimuclia, Isaccea, Tulcea,
lllăcin, Babadag, Hârwva, /Nistenc{.qe, Med.r;idia, insulele Deltei ;�i Insula Ş,erp'ilor, urmeză a 
se da României. Rusia îşi reservă dreptul a da Dobro.r;ia României, în sthimbul părţii din
Basambia primită ele Moldova 'in 1856 şi limitată lrr Sud m talve_qul umţului Chilia ;�i 
.c;w·a Stari-Stambul" (Mt. XlX § 2). 

Art. 4G § 2 al tratatulur de pace de la BeFlin, relativ la anexarea Dobrogier la Ro
mânia, zice : 

„Tmseut /rontie1'iî 1,a fi lwtărît La (aţa locului de Comisiunea Ew·o71enă inst-ituită conform 
art. 11 cl'in ar-e. ·t tmtat pentru delimitarea Bulgariez." 

Comisiunea Europ6nă de delimitare s'a întrunit la Constantinopol în c;liua de 21 
Octombrie 1878 şi se compunea: 

Pentru Germania: Colonelul Von Scherff, din al 29-lea Regiment de Infanterie. 
Ajutor: Căpitanul Krahmer, din Statul Major. 

Pentru Austro-Ungaria: Locotenentul-Colonel, Baron de Ripp. 
Ajutor: Contele Wurmbrand, Căpitan în Statul-Major. 

Pentru Fran(a: Lemoyne, Şef de Escadron, din Statul-Major. 
Ajutor: Nicolas, Căpitan de Geniu. 

Pentru Marea-Bretanie: R. Home, Colonel de Stat-lVlajor. 
Ajutor: Ardagh, Căpitan de Stat-Major. 

Pentru Italia: Orero, Locotenent-Colonel de Stat-Major. 
AjuLor: Tornaghi, Căpitan de Stat-Major. 

Pentru Rusia: Bogolubow, Colonel de Stat-Major. 
Pentru Turcia: Tahir-Paşa, General de Brigadă. El avu şi preşedenţia. 

Ajutor: Simon Efendi (Papasian), Secretar. 
Şerafetin Efendi, Căpitan de Geniu (Protocol No. 1, pag. 49). 

Comisiunea decide, ca prima lucrare de delimitare să fie aceia dintre Bulgaria şi 
România; apor admise să ia înţ;elegcre �i cu Ministerul No.stru de Afacerr Streine, în care 
scop dete următorea telegramă : 

«Comisiunea de delimitarea BulgarieT va fi Sâmbătă 2 Noembric la Silistra, pentru 
a începe lucrările pe frontiera Bulgaro-Romană. Ar fi fericită, dacă guvernul Român va 
bine-voi să-1 trimetă caţT-va oficerr, care s'o insoţiască şi să execute lucrările topografice 
socotite trebuinciose)) . (pag. 51). 

Ministr1.1l Nostru, Kogălniceanu, 1·espunde prin telegrama de la 23 Octombrie, că pune 
la disposiţiunea ComisiuniT pc delegaţi! Românr: Colonem Slăniceanu, Arian ·i Fălcoianu 
�i pe deputatul l\1I. FcrcGhide, carl' la t Noembric 1878 se aflară la Silistra, unde vine şi 
Comisiunea, la 3 ale acester lunr. 

De la început chiar, delegatul Rus avu tendinţa, ca punctul de pe Dunăre, de unde 
t1·ebuia să începă frontiera, să fle 111 faţa satulur Dichisenr (din Jud. Ialomiţa). 

Trcr fură consideraţ.iunile, pe care 1$1 întemeia colonelul Bogolubow propunerea sa : 
a) Topografice. La Dichisenr - susţinea el -- ar fi punctul cel mar nemerit de a se

1) Acesl tratat coprinde 29 arLicole; el p6rtă următ6rele semnătur'f: din partea RusieI, Contele N.
Ignaliev, AdjuLanL general M. S. Imperiale şi Melidov, Şambelanul CurţiI Imperiale; pentru Turcia, Savfet
Paşa, MinisLru AJacerilor St.reine şi Sadulah, Ambasadorul M. S. Sul Lanul pe lingă CurLea Imperială Ger1pauă. 
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stabili podul, despre care se face menţiune în tratatul de la Berlin şi care să lege terito
riul din nou anexat cu Romania. 

b) Economice. Silistra fiind în stuinse legăturr economice cu sal ele din prej u r, până
la 25-30 Km. depărtare, dacă s'at· da Românie\'. saLele Adachio\'. (OsLrovul), Canlia, Gat'liţa 
şi Almalîu, ar priva oraşul ele resUI'sele sale economice; în plus că înlre Silistrn �i Ostrov 
sunt o mulţime de vil'., cad' aparţin locuitorilor din Silistra. 

c) Etnografice. Întl'e H.asova şi Silistra, elementul române 'G este mar compact n umar
până la lacul Oltina (satele Oltina, Casla, Beilicul, Mârleanu, Aliman şi altele), pe câ.nd 
de la lacul Oltina spre Silistra, populaţiunea bulgară este mar nurner6s�1, (:;atele Garliţ,a, 
Canlia, Galiţa, Lipniţa şi Almaliu). 

Tote a.ceste consideraţiunl'. ale Colonelulur Bogolubow, tincleat1 �ă fixeze pundu1 de 
începere al frontierff pe ţ.crmul drept al Dunări'î în vecinătatea satulur Projovo (Parj6ia), 
de unde frontiera ar fi trebuit ă se îndrepte printre satele Coslugea (l..'i.sat nomc."rniel) Şi 
Lipniţa ( dat Bulgaricl'.). 

Lemoyne rcspunde, că protocolul No. '15 al Congresulul'. din Berlin prevede, că limita 
spre Nord a Bulgariel'. să fie o linie de la Silistra la Mangalia. Ded punci ul pc Dunăt'e 
11'ebue ales aprope de SiJistra, mat ales că aci este nemerit a se construi şi un pod peste 
fluviu, unde în tote timpurile s'a recunoscut, că un pod nu putea fi stabilit de ct1.t la ca
pul insulelor dintre Călăraş\' şi Silistm. 

Acestă din urmă propunere a fost admisă de toţl'. delegaţHComisiunH (afară de cel Rus). 
In aceiaşT şedinţă, de la 3 Noembrie 1878, deputatul Ferechide şi Colonelul Fălcoianu, 

au combătut părerea Colonelulur Bogolubow, ,formulându-ş'i', după aceia, propunerile lor 
într'un memoriu, care s'a citit în şedinţa de la 5 Noembrie. (Protocol No. 4, pag. 70-75). 

Consideraţiunile, pe care-ş\'. bazau delegaţi\' românt alegerea punctulut de pornire a 
front.ieri! la câte-va sute de metri de la imprej muirea SilistreY, erau : 

a) 1 In dreptul acestul'. oraş s'a menţinut în tot-d'a-una, din timpurile cele mar depăr
tate, comunicaţia între Călăraşr şi Silistra. 

b) Braţul Dunărff, Borcea, care se desparte din malul stâng în faţa Silistret, între ea
şi satul Chiciu, stabilesce şi determină chiar acestă linie de comunicaţie în mod natural. 

c) Podul de peste Dunăre 1), despre care vorbesce protocolul al 15-lea al congresuiur
din Berlin, pate fi mal'. cu înlesnire aşec;lat aci, de c1:U în punctul propus de delegatul rus, 
ma\.' ales că protocolul sună curat: «în apropierea Silistrer» (Protocol No. 6, pag. 77-82). 

In şedinţa de la 6 Noembrie 1878, comisiunea primesce o petiţiune de la locuitori\' 
din Silistra şi satele vecine, care cereau să se împingă frontiera la 30 -35 kil. spre re
sărit de Silistra. Propunerea a fost respinsă. 

Tot în acestă c;li s'a fixat, că punctul de pornire al frontierir (punctul terminus) să 
fie la 800m din jos de Silistra (Protocol No. 7, pag. 86). 

1) Cesliunea podulu'i de peste Dunăre a fost discutată în congresul de la Berlin la 8 Iulie 1878
(p. 168-171 ale congresulu'i). Principele de Hohenlohe, representanlul Germanie'i, observă: «('lt punctul de 
lPgare desp1'e partea Silistrei ti·ebue să fie un loc, unele un pocl ar putea fi stabilit pr nu111'/re, la R. ele S-ilistra, 
şi care ar lega cele 2 Jei·mui·i i·omâne ale fluviului». 

In fine Baronul Haymerle, representarrtul Austro-Ungariei, adaogă: <u·a rlupr"t rwisul l'Xpr1•/il01· un si11-
gu1· punct în pi·eajma Silisti·et em priincios la co11st1·uirea unut podii. Inalta adunare se învoesce cu aceste 
propunerI. 
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(ANEXA 1o. 2, pag. 123). 

NOTIŢĂ 

Care fixeză punctul de legătură al frontierei Româno-Bulgară la Est de Silistra 

Latitudine . . . . 440, 7', 20" Nord. 
Longitudine ..... 27°, 17', 30" Est de la Greenwich. 

Tablou de unghiurile măsurate la 6 şi 7 N oembrie 1878 de D. D. Ardagh 
şi Chermside, oficeri ai statului-major Englez 

Din punctul 
PUNCTELE VIZATE 

Din staţia 
I după bas ionul 

ltch-Tehenguel 
de 

B
leC(Lre pe 
unare 

" I o I " I o I " I " 

Nordul magnetic . . . . . o o o li o o o 
Căminul la Vest de CălăraşI . 35 11 " 30 29 20 
Ferestra Vest a bisericeI de la CălăraşI 37 15 " 32 63 30 
Movila Nord, dincolo de insula Ho

f
a . 81 52 " - - -

Casă (un post de r.ază) pe un dea . . - -- - 103 35 ,. 
Partea Nord a cohbeI cărărnidărieI 104 167 

57 
" 

2351
" " 

SLâlp vecin de acestă colibă ... 113 " :fa " 
PrăJina pavilionului Yilanli-Tabia 154 " " 181 " 
Movilă dincolo de valea de la Sud 188 

45 
" - -- -

Moscheia cenuşie . 193 " 233 '18 20 
Moscheia albă . . 202 ·J4 ' 245 35 " 

Crucea bisericeI celeI marI 215 27 " 2(i7 8 " 
Altă moscheiă cenuşie ... 217 23 " - - -

Ferestra bisericeI celeI mad 229 4 ., 2,0 40 40 
Clopotniţa moscheie\ celeI marI . 230 21 " 268 21 30 
Altă moscheiă albă . . . . . . . 236 3 " - - --

Movile în sus de Dunăre 280 15 " - - -
Vîrful planteI bastionuluI de la Itch-Tchenguel 6 ' 279 43 30 -

" 

I 

Observaţiunl: 1. Distanţa din punctul de observaţiune pe bastionul Itch-Tchenguel, până 
la partea proeminentă a escarpe1 de pe acelaş bastion· este de 20 metri. 

2. Distanţa din punctul de plecare pe Dunăre, la unghiul cel mal'. învecinat de coliba
cărămidărie1 este 50,7 metri. 

3. Distanţa între partea proeminentă a bastionulu1 Itch-Tchenguel şi punctul de ple-
care este de 800 metri. 

4. Punctul de plecare era la 7 Noembrie 1878 la dour metri de marginea aper şi la
10 centimetri ma'î sus de nivelul fluviulur. 

5. Noua fruntarie se îndrepteză către o direcţiune Sud-Vest 220° apr 6pe, ca să ajungă
a.puntea aşec;l.ată la îmbucătura văii: între Medjidie-Tabiassi şi Ordu-Tabiassi, ca la 1.650,
metri din punctul de plecare

6. Declinarea busole'î teodolitulu'î cu care s'a ridicat unghiurile la Silistra este de
4 °,37',0. 

7. Declinarea la Mangalia este apr6pe de 5",30' după harta de marină engleză.
8. Direcţiunea de mijloc a linier trasă din punctul de plecare la Silistra până în punc

tul de sosire la Ilanlic, este de 112°,52·,32".

Comisiunea hotărasce apo'î de a se face o recun6scere pe zona de frontieră dintre 
Silistra şi Mangalia în <;lilele de 7-15 Noembrie 1878.

Acestă recun6scere a fost însoţită de oficeri'î topografr însărcinaţi: cu ridicarea pla
nulu1 frontierff. Din partea nostră a fost trimes căpitanul Culcer. 

Se mar decise iarăşr, ca la 26 Noembrie, comisiunea de delimitare să-ş1 conti_nue 
lucrările la Constantinopol. 

In acestă călătorie de recun6scere s'a decis ca punctul de sprijin al frontierff pe 
Marea Negră să fie la o ·movilă situată, apr6pe la 1200 metri spre Sud de m6ra din Ilanlîc 
între doue movile mal'. mic'î. 

Tot atuncr s'a fixat şi punctele de pe frontieră (Protocol No. 8, pag. 87-95).

71890 5 
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ANEXA No. !� (p. 124-125) 
-

PUNTELE DE RECUNOSCERE ALE LINIEI-FRONTIERE PUNTELE ŞI LOCALITĂTILE APROPIATE DE LINIE 

D E NUMIR E 
şi 

I NDICAŢIUN E 

= 111 Punt hotar pe Dunăre, la E. 

li 
ele Silistra, la 800m ele Hh
Tchenguel Tabiassi . . . 

1 
2 Podul de la vărsătura talve

guluî, care desparte întări-
9 rile pe care se ridică Med-
-
, �ţdie .- Tabiassi şi O rclu-Ta-

n1asm .......... . 
3 Câmp cultivat la confluenţa 

celor două rovine ce for
formeză talvegul precedent 

4 Grupul ele 8 arborI la con
fluenta uner mid rovine ce 
se coboră_ de la fortificaţia 
Ordu-Tabm 

3 5 Arbore în capul 1·oviner, care 
se prelungesce între Ordu
Tabia şi Arab - Tabia d'a
lungul drumulul'. vechiu al 
Silistrer la Varna si Ia bi
furcarea drumurilor . . . . 

4 6 Movilă isolată la Sud-Vest de 
Almaliu 

5 7 Arbore Ia Est de ambra.7a
men tul căilor Almaliu-Cara
orman şi Almali(1-Esenchio1 

8 Movila B la Est la mora de 
Ia Caraorman şi la Nord ele 
drumul cel mare . . . . . 

5 9 Movila C, vecină cu drumul 

7 

8 

g 
10 
11 

de la Varna la Sud de mora 
de la Esechiol'. . 

10 Movila D cu semnul de trian
gulaţie la Est de Esechiol 
şi la S. V. de Gârliţa . . . 

12 '11 Movila E. la Vest de Cra
nova şi pe drumul de la 
Cranova la Buiuc- Carvan 

13 
14 12 Stânca pe linia dreptă dusă 

din movila E Ia locul cel 
mal'. central al stâncilor iso
late, situate Ia 6 km. la N. 
de Cranova în valea care 
se coboră la S N. de sat şi 
aprope de un cot care se 
'ntorce spre Vest 

Vârful învecinat de încruci
şarea drumurilor Cranova
Calaigi, şi Velikioi -Regep
Cuiusu 

Unghiurl n
proximn

tive formn-
r�

6

cti!
0 

P��-
- DENUMIRE 

cedentă 

li 

I 17
, 

220 

25 

20 

17 1221 � 

şi 

Linia frontieră străbate 
Doi rmcn-Tabiassi 

Piatra în vârful uneI 
movile ele 1.400m 

\ Pod pe drumul cel mare 
15 120 178, în fundul văil'. Kulhora 

3,75 115 175 

I la 1. 050m ....

I Movila dincolo de ciru
' mnl cel mare Ja 1;,50m 

31 157 222' Mora ele Ja Caraorman 
Ia 2.000m 

Mica movilă spre Nord 
Ia 250m .. ... . . 

40 152 175 Movila Ia S.-V. de Ese
chioi la 3.600m 

Mora de vent ele la Ese
chioi Ia 2.400m 

Drumul cel mare ele la 
Varna la 180m 

Mora ele vent de Ia Ese
chioi lă 4.150m 

57,5 78 106 HotarJajumătate drum 
ele Ia Esechior la Gâr
liţa la confluenţa văi
lor la 3.300m . . . . 

Mica movilă la Nord 
ele Cranova la 1.000m 

'104 104 206 Cimitirul la împreuna
rea drumurilor la 600m 

48 48 113 

36 137 280, 

M6ra cea mal aprope 
de Calaigi la 2500m . 

84 
I 
I 
I
I 

'1751 

272 

5 

279 

350 

737 

348 

G3 

Posiţiunea exactă a a
cesLuI punt e fixată 
prinlr'o măsurătoare 
specială 

Este a doua punle mer
gh1el în susul gârlei 

Frunlaria urmeză tra
seul cu rb al talvegu
luI intre pun tele No. 2 
şi 4 

Semnul No. 8 aparţine 
unur grup de 2 movile; 
este cel mar la Sud 
din amândouă_ 

Imediat dincolo ele pun
tul de recunoscereNo. 
12, linia fron Li eră stră
bate valea Cranover şi 
se 'nalţă pe o colină. 

www.ziuaconstanta.ro



PUNTELE DE RECUN6SCERE ALE LINIEI-FRONTIERE I 

16 
17 

DE N U M I R E
.;i 

I N D I CAŢIU NE 

18 14 Vârful la un kilometru şi ju
mătate la S.-V. de Tekecle
resi 

'19 15 Confluenţa rovineI Tekede
resi şi al văii celeI marI, 
trecend prin Tersconduru şi 
Keci-deresi . . . . . 

20 16 Punt al văiI la două chilo
metri şi jumătate apr0pe, la 

Vest de Tersconduru .. .. 
21 17 Punt pe drumul de la Iucar

Mahale la Tersconduru, la 
jumătate drum între cele 
două sate ...... . 

22 
23 18 Incrucişarea drumurilor lu

car Mahale-Saricea şi Checi
deresi-Hisarlic . 

24 
25 19 Movila L cu un semnal de 

triangulaţie la jumătatea 
dislantei între Eni!:,emlia şi 

Unghiurr n- 1 
pro�xinrn

tive forma-1 te de di
recţia pre- , 

cedentll I 

Ectom. » 

66 175
1

118 

18 112 117 

'°

I 

10, 117 

30 85 156 

52 85 180 

PUNTELE ŞI LOCALITĂTILE APROPIATE DE LINIR 

DEN UMIRE 
şi 

IND ICA ŢIU NE 

. 

OBSERVAŢIUNI 
şi 

EXPLICA'fIU N I  

Notiţele relative la pun
te] e de recunoscere No. 
14-18 sunt datorite
unei cercetări forte re
pe<;l.i asupra terenului, 
lăcută de oficerii ro
mâni 

Sevenclic ...... .. . 
26 20 Semnal de triangulaţie spre 

S.-V. de Sevend1c ..... 

61 61 256 

36 145 
I Mora Sevendic la 1. 750m 

2

'101 

15 

27 
21 Movila M la un km. spre S.-V. 

de Hasanchi . . . . . 
28 
29 22 Movila N la Est de drumul 

Hasanki-Armutli,la şese km. 
de Hasanki şi la 3 km. de 

Armutli .... 
30 
31 23 Arbore la Sud de satul Ar

mutii 
32 24 Movila O la Vest de Docu

zaci 

33 25 

34 26 

35 

Movila P cu semnal de trian
gulaţie la S.-E de Doguzaci 

Movila Q la S.-E. de Dere
chioi-Ci!'u t-Cui usu 

36 27 Movila R .  la Sud de Canh
Ciucur la Nord de Muraaci 

37 
38 
39 
40 28 

41 

Un punt la jumătate distanţa 
între Movila S la Est de Hu
sein - Techekioi şi movila T, 
(cea mai la Sud din cele 
două movile) la Vest de Hos
cadin 

42 291 Movila U aprope de un sat 

48 175 169 

48 164 184 

63,5 170 116 

20 106 '193· 

41 110 186 

50 126 '172 

100 117 171 

94 108 180 

I 

Mora Armutli la 3.100m 

Movila spre N.-V. de 
Docuzac1 la 3.000 
Mora de vent de la Do
cuzaci la 1.950m . 

11 

54 

76 
Mora de vent de la Do

cuzaci la 2.700m . . · li 331
1 

Mora de vent de la Hai-
I sa,Jtc la 1.700m ... 

;1 

225

1 Debuşeul S al satuluI li 

Puntul de recunoscere 
No. 26 este cel ma'î la 
Sud de cele 2 movile 
situate între Derechioi 
şi Cifut-Cuiusu 

Canli-Ciucur la 3.700m 45
1 

Casa cea maI aprope 
de Muraaci la 2.900m 

La 1.200m de movilele 
S şi T 

141 

Fruntaria taie drumul 
8,'188 Husein la Tekekioi

Daulukioi, la 700111 N. 
de cimitirul Husein
Tekekioi 

Movilă la 2.700m . I 4� Fruntaria trece la 900111 /

www.ziuaconstanta.ro



3G 

'a 
Q) 
.c 
C) 

·a-;...
,o, 

E 

z 

4.3 

I 4.4.1 

PUNTELE DE RECUN6SCERE-ALE LINIEI-FHONTIERE � ��PUNTELR ŞI LOCALITAŢILE APHOPlATE: DE LINIE 

,_ 
DE NU MIREQ) 

1:; 
Q) 

p:: şi 
-a INDICATIUNE 
,o, 
E 

z 

în ruină la Sud de satul rui-
nat Almali 

301 Movila V la Nord de I<aracl-
I jilar {cea mar la No1·d clin 

cele doue movile) 

Unghiurl n
proxlmn

tive forma
te de di

recţia pre
cedc11u 

Ectom. • 

78 108 161 

llENUMilm 
şi 

I DICAŢIUNE 

Linia telegraf. la 800m 11 

spre Vest 
47, 99 184.' Mora la EsL de Carad-

1 jilar la 2.000m . . . . 
I Movila vecină la 230m 

şi 

EXPLICAT IUN! 

===�== 

Sud de mora S. de 
de la Kadikioi şi stră
bate o linie tele�rafică 
între satul ruinat şi 
movila V. 

, Fruntaria la 3.100111 do 
I, movila V. Lroce la 10111 
;
I 
N ord do o altă movilă; 

10 la 4.u00m apropo, ea 
I tl'cco la o distanţă e-

J 3l 

I 

Movila X a 1330m de mora I 
Ilanlic punct hota1· pe i\Ia-

1 Movila cu semnul de 
I/ li triangulaţie la Vest de 

Caracljilar la 2:100111 

541 93 - ii 

A!Lă mov;Jă la 3.000m 
,

1 

gală:, do movila cca .

1 
noua. 

323 
3321 Movil,l X este la 18Um 

de o allă movilă mar 
mică situată la Sud 
Plagea este la 2U0m 
do movilă X 

rea Negră ........ . 

La 20 Aprilie 1879, Comisiunea se reîntruni la Constantinopol, ca cca constituită ast
fel: PreşediBţa a fost luată de comisarul Frnnţer, Lemoyne; comisarul Anglicr a fost înlocuit 
prin Edward Bruce Stamley. 

In acestă a doua sesiune, opunerr nour se făcură din partea dclegaLulu\' rus, care 
atra�e în partea sa şi pe al AustrieT. 

lfa1 'nainte ca lucrările comisiunir să. fie sancţionate de puterile cosemnăt6re, trupele 
române ocupară posiţia de la Arab-Tabia, aceia ce era să complice ce tiunea, mar ales 
Gă trupele rusescr nu dcşerLaseră încă Bulgaria. 

Prin intervenirea Rusie1 se obţinu uşor 1·etragerca trupelor de pc Arab-Tabia, după 
câte-va <;lile de ocupare. 

Acestea se petreceau între 20 Aprilie şi 23 Septembrie 1879. La 27 Octombrie, Co
misiunea se întrunesce din nou la Silistra şi se compunea: pentru Germania, din Majorul 
Heyde din geniu; pentru Austria, Colonelul Iaeger; pentru Franţa, inspectorul general de 
podurY, Lalanne; pentru Anglia, Căpitanul Sale şi LocoL. Caillard; pentru Italia, din Majorul 
Sonzolli; pentru Rusia, inginerul Karischeff şi generalul Stl'u we; pentru Turcia, din ge
neralul Yachia şi Gabriel Effendi Naradounghian. Preşedinte fu Lalanne, iar secretar 
Iaeger asistat de Caillard şi Naradounghian. 

In şedinţele ce se urmară (4 la Silistra şi 3 la BucurescT), Comisiunea adm,ise pe de

legaţiz Românz (Coloneliz Fălcoianu şi Arian şi inginerul Olănescu), a urme:1e exploraţiunile 
pe teren, să asiste la deliberaţiunz şi să-şz dea părerea asupra punctelor în litigiu, fără voce 
deliberativă. 

De la a 3-a şedinţă, s'a admis şi comisiunea bulgară (Boris Antonovicz inginer şi M. Ka
ramihailo/f) să asiste la lucrărz cu voce consultativă. 

Mar mulţ1 delegaţr, între care · al Italier, stăruiau ca mar întâiu Comisiunea să se 
ocupe de locul unde trebuia aşe(j,at podul şi numar după resolvirea acester cestiunr să se 
trecă la studiul traseulur frontierir. 

Acestă propunere obţinu consimţămentul tuturor membrilor; delegaţi'i' Ruş1 citiră un 
memoriu coprirn;l.end _dorn� propunerr asupra loculu1 aşec;l.ări1 poduluY, propunerr care au 
fost criticate cu energie de delegaţi'i' român1; aceştia propuseră şi er un proiect. Comisiunea 
decise să viziteze locurile celor 3 propunerr : 

Comisari'i' Ruş1 propuneau a se aşec;l.a podul la 21 sau 36 k. spre N.-E. de Silistra; 
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iar delegaţi\' Român1 găseau ca punct ma\' nemerit la 800 m. spre E. ele Silistra. In acestă 
costiuno (lelegatul ltalier facu propunerea. 

Comisarul Rus cerc părerea celor-l'alţ1 membri, clacă locul podului trebue să fie în 
di1·ecţia Ganlia-Cioro1 la 21 km. ma1 jos do Silistra, sau aprope de lacul Oltina (Dichisenr
Pt\1:jt'>ia) ? (Acestă ultimă propunere se retrase). 

Fie-care delegat trebuia să-ş1 formuleze părerea în scris, dacă construcţia podului 
era sau nu posibilă pe locul ales de comisarul Rus. Totr delegaţH respinseră acestă pro
punere; iar în şedinţa de la H Noembrie 1879 se fixează că punctul terminus să fie acelaş 
ales de comisiunea anterioră. 

Cu fote opunerile delegatulur Rus, se închiseră şedinţele comisiuni\' de delimitare. 
2. Tmseul frontierii româno-bulgară, făcut de Comisiunea Europenă de delimitare. De

srrierea tnpngra(ică a acester (rontierz. (Actul din 17 Decembrie 1878, pag. 120-122. S'a mo
clificat în urmă art. 6 şi 7, după cum se va arăta mar jos.) 

In virtutea art. XL VI al Lratatulur încheiat la Berlin la 13 Iulie 1878, Principatul 
României urmând a primi teritoriul situat la Sudul Dobrogier, pânfi, la o linie avend ca 
punct de plecare la Est de Silistra şi respurn;lend la Marea Negră, spre Sud de Mangalia. 

Traseul nouer frontied trebuind a se fixa la faţa loculur de Comisiunea Europenă 
întocmită conform art. 2 al c;lisulur tratat pentru delimitarea Bulgarier: 

M. M. L. L. Impăratul Germanier, Impăratul Austro-Ungarier, Domnul PreşedinLe al
Hopublicer Franceze, l\lI. M. L. L. Regina Mare1-Britanir şi Irlandei', Împărăteasa Indiilor, 
Regele Italier, Impăratul tutulor Rusiilor �i Sultanul Impăratul Otomanilor au numit pc 
Comisarir lor : 

M. S. Impăratul Germanier pe WUhetm-Frederic-Ca1'0l-Gustav Ion ele Sche1f, Colonel
Comandant din al 13-lea Regiment de Infanterie de la Rin No. 29. 

lVI. S. Impăratul Austro-Ungarier pe Baronul Carol-Christian-Henric ele Ripp, Colonel 
de Stat-Major. 

D. Preşedinte al Republicer Franceze pc Jules-Victor Lemoyne, Şef de escadron de
Stat-Major. 

lVI. S. Regina Hegatulur Unit al Marer Britanir şi Irlander, Impcrătesa Indiilor pe Ro
bert-Ilome, major în corpul de geniu şi Colonel în armat_ă. 

M. S, Regele ltalier pc Baltazar Ale..candru Ornro, 40cotenent-Colonel de Stat-Major.
M. S. Impăratul Rusier pe Andrei Boyolubow, Colonel de Stat-Major, Adjutant al M. S.

Impărntulur. 
lVI. S. Sultanul Imp.:tmtul Otomanilor pe Mehemet-Tahir-Paşrt, General de Brigadă din 

Statul-lVIajor. 
Aceştia, după ce'1;i'î au depus actele de imptitemicire, s'au constituit la Constantinopol 

în comisiune de delimitare a Bulgarier, la 23 Octombrie 1878. 
l)işiT Comisari ar cAlor şeple puted semnatare tratatulur de la Berlin, clupă ce s'au

transportat la Silistrn şi au străbătut tera între Silistra şi Mangalia, ca să stt,1dieze loca-· 
lilăţilc :-;;i să adune cunoscinţolo necl'sari\'; după ce au ascultat esplicărilo ce li s'au dat 
do delegaţi\' nurniţ1 pentru acest. forşit de guvernul A. S. R. Principele Românier. 

De ·Iar traseu 1 fronticrn\'. fixat el upă principiile şi in condiţiunile următ6re: 
A1·t. l. fn ro11/nr111itate cu intenf'iun-ile putaitor sem,nătare ate tratatulul de la Berlin şi 

1,;pre a cla Guvemutu'i Hom(rn putinfa ele a stabili o tonwnicaţiune între ambele ţermur'i ale 
Dunării 7Je locul recunoscut cel mai potrivit în .sus şi în apropiere ele Silistra, punctul ele ple
r:are al nou el /rontie1'l ele spre Est rle Sitistra, este fixat pe ţermul drept ctl fluviului, în faţă 
ele Diennen-Tabiasi, ta 800 m. ele bastionul N.-:E., al oraşulul (ltr.h-Tchenguel-Tabiasi). 

Art. 2. Locul exad al acestu\'. punct este dat într'un plan regulat pc scara 1 /sooo 
anexat la presantul ac;t, cu o notiţă care fixeză latitudinea şi longitudinea sa, precum şi 
1,osiţiunea sa maecată pc puntelo cele ma\' însemnate ale oraşulu1 şi pe,cele din prej urul seu. 

Art. 3. Punctul de legătură al nouer frontiorr pe Marea Negră, la Sud de lVlangalia, 
csl·o însemnat prin movila . cea mar mare din cele trer situate la 1300m. apr6pe, spre 
Sud de mora de la Ilanlik. 
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Art. 4. Latitudinea şi longitudinea acestu\' punct au fost luate precum ma1 jos se arată 
de pe harta ele marină Engleză a Mări1-Negrc: 

Latitudine 43\45',15" Nord. 
Longitudine 28 °, 32', 20" Est de pe meridianul Greenwich. 
Art. 5. Intre cele două puncte ele legătură cleLerrninate în arlicolcle precedente, traseul 

linicT frontierT este, în principiu, stabilit după accidentele naturale ale Lerenulu\', lesne ele 
recunoscut şi abătându-se cât mar puţin de linia dreptă, care unesce cele douc puncte ex
reme. 

Art. 6. Linia de demarcare este indicată pe un plan topografic pc scala 1/doooo în
tocmit clupă planurile espediate şi esecutate la faţ.a loculu\' şi este descrisă cu amănuntul 
într'un caiet, în care sunt specificate punctele ce s'au marcat şi carT au fost alese pe teren, 
Asemenea s'a făcut şi o schiţă pe aceiaşr scală, pe care sunt indicate numa\' linia cu punc
tele sale marcate, talvegurile principale şi localităţile fruntarier. 

Art 7 1). Linia frontieră pornind de la Dunăre (No. 1), se îndrept6ză către S.-S.-Y.,
traverseză reduta Diermen-Tab_iasi, care va trebui să fie dărîmată, lasă la V. cimitirile ora
şulur şi merge să se împreune cu puntea aşer,lată la capul talvegulu\', care desparte con
tra-forturile, pe carr se ridic întăririle ele la J\Iedgiclie şi Orclu-Tabiassi (No. 2, pichet No. 1). 

Incepend de la acest punct, ea urm6ză în clirect.iunea S. talvegul mar sus indicat, 
pe valea Iasî-Tepe-Ceair, până la confluent.a unu\' talveg secundar (Cati-Petri-Ceair) însemnat 
printr'un loc, pe care se cultivă zarzavaturr (No. 3), se aplecă apo\' spre S.-S.-V. şi urm6ză 
urcându-se în sus prin fundul văie'î principale Iasî-Tepe-Ceair, până la o rovină, care se 
coboră perpendicular de la contra-fortul Ordu-Tabiassi. 

Din acest punct (No. 4, pichetul No. 2), frunLaria se ridică în linie d1·eptă spre Est pe 
culmea dealulu'î Sîîl-Otu-Sîrt'l, şi se prelungesce până ce ajunge la punctul talvegulur, care 
se află între contra-forturile Ordu-Tabiassi şi Arab-Tabiassi, adică pe valea Regene-Ceair 
(Pichet No. 3, piatra No. 5). 

Prin modificaţiunile propuse de cabinetul Vienez în 1880, traseul froritierff între punc-
tele No. 1 şi 5 s'a fixat ast-fel: 

De la punctul terminus (No. 1), frontiera se îndrept6ză către S.-S.-E., trecend pe la 
3000m spre E. de Diennen-Tabiassi (No. 2), urcă către S.-S.-V. panla delulu\' lcral-Ceaia-Bair, 

trece printre forturile Yelanlî-Tabiassi (ce remân în Bulgaria) şi Arab-Tabiassi (ce remâne 
în Dobrogia); piatra No. 3, este aşe<;lată la 500'" către S.-V. de Yelanlî-Tabiassi. 

De la acest punct frontiera coboră panta delulur către S.-S.-V. până în valea Rege

cleressi-Ceair; piatra No. 4 este aşe<;lată la 6 kil. spre S.-S.-V. ele vârful înălţime\' cotată 
102, pe care este aşe<;lată Arab-Tabiassi. 

De la piatra No. 4, frontiera urmeză talvegul văer Rege-Deressi, mergend paralel cu 
şoseua Silistra-Bazargik (care rcmâne de partea Bulgariei), până la piatra No. 5, a cărcr 
posi(iune era deja fixată de comisiunea de delimitare.') 

1) Acest articol pe lângă coprinsul Comisiune'i de delimilare, mai conţine şi o descriere topografică
amănunţită a frontierei, făcută după harta Marelui Stat-Major. Scala 1/soooo. 

2) .M'ocli(icările acluse de Comisiimea ele clel'imitare art. 6' şi 7 ale actului clin 17 nerem/Jrie 1878) rare /ixeză
frontiera Româno-Bulgară : 

La art. 6 (după ultimul aliniat să se adaoge): 

După o decisiune luată în urmă de către Puleri, modificându-se linia de demarcaţie de la Dunăre 
pană la punctul de reper No. 5, Comisia a întocmit pentru acestă parlc a frontierii un crochiu. (A se vedea 
crochiul No. 1). 

La art. 7 (în locul aliniatelor 1, 2, 3 şi 4 să se scrie) : 
Linia frontieră plecând de la Dunăre în punctul arătat la art. 2, se îndreptă în curbă, uşor încovoială 

către Sud, pană la jumălatea panlei celui de al doilea contra-fort al înălţime'i de la Arab-Tabia; apo'i în 
unghiu drept coboră acestă panlă, taie valea, pentru a urca în linie dreptă primul contra-fort al acestei 

fnălţimr, lăsând Arab-Tabia de partea României. 
Frontiera continuă în direcţiunea aproximativ N.-S. şi merge a întâlni şoseua Cara-Orman la bifur

caţia drumului ce duce la satul Almalîu. 
De la acestă bifurcaţie pană la punctul de reper No. 5 (inJical in caietul descriptiv şi însemnat prin-
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De la No. 5, frontiera ia direcţiunea S.-E., urcă culmea deluluT Icml-Ceair,,- · , ână 
la o maro movilă izolată, Gabroviţa (No. 6, pichet No. 4), aflată între drumurile care duc 
de la Almalîu spre S. până în şoseua mare. 

De la piatra No. G, frontiera urmcză culmea delulur Sar-î-Mesea-Bair, în direcţie S.-S.-E., 
pai-alol şi pe la N. şosele\' marr, până la cotul nordic ce acestă şosea face la trecerea pâ
râulur Pampur-Ghiolghiu. 

Piatra No. 7 (pichet No. 5), este aşe<;lată la 9 kil. spre N.-V., de podul pe3te pârâu. 
Incepend de la No. 7, fruntaria urmeză direcţiunea spre S.-E. între drumul ce merge de 
la Caraorman (Bulgaria) la Eselcioz şi drumul cel mare, cob6ră în valea pârâulur Pampur
Ghiolghiu şi urcă pantele delulur Belezlichi-Sîrtî (piatra No. 8); de aci trece peste o vale 
care se cob6ră de la S.-V. iezerulu\' Gârliţa (numită Curu-Canara) şi ajunge la o movilă

(No. 9), situată la Nordul drumulur, apr6pe de colţul cel mare al acestur drum şi la S. de 
EsekioT, după ce mar întâiu a suit panta delulu'î Hagi-Durac-Sîrtî (pichet No. 6), a tăiat pe 
la origină valea Mahale-Orman-Ceair şi a urcat panta d6lulu1 Jlllahale-Orman-Bair (care este 
în Bulgaria). 

Intre acestă movilă (No. 9) şi semnul de triangulaţie No. 10 (punctul Cuiugiuk) pus 
la Est do Esekio\', frontiera se înt6rce spre Nord pe culmea delulu\' Saban-Bair, cob6ră valea 
Saban-Ceair, urcă delul Pimfrti-Bair (pichet 7), cob6ră prin pădure valea Punar-Orman-Ceair,
urcă puţin pantele nordice ale delulu1 din Bulgaria Tiumbet-Bair, coboră iarăşr în valea 
Chilege-Ceair, apr6pe · pe la bifurcaţ,ia acesteia cu Punar-Orman-Ceair, de care am vorbit, 
după acesta urcă panta delulur bulgar, Bez-Orm,an-Bair (Pirhet No. 8), şi în punctul cel 
mar înalt 171m (Cuiugiuk) al delulu1 Tanas-Sîrtî, pe unde trece drumul de la Gârliţa se 
află piatm No. 10, la bifurcaţia celor două delur'î Tanas-Sîrtî la V. şi Versat-Sîrtî la E., 
ambele ramificatfonr nordice ale delulur bulgar Bez-Orman-Bair .. 

La Nord de partea frontierir ast-fel trasă, despre partea Românie\', se află satele Al
malîi't, Esekioz şi Gârliţa; la S. şi despre partea Bulgarier, satele: Barceman, Cara-Orma•
Ciatal-Orman, lenikioz, Alifakilar, Kuciuk şi Biuiuk-Kainargi. 

Intre semnul de triangulaţ.iune arătat mar sus şi o movilă (No. 11), situată la N.-V., 
de Cmnova, direcţia este cu puţină diferenţă de la Vest la Est; linia trece peste valea Ca
vcu;-Cutu-Ceair (pichet No. 9), urcă delul Regene-Bair, unde taie drumul Gârliţa-Kiuciuk-Kai
nargi, cob6ră apor în valea Cuiugiuc-Ceair, urcă puţin pantele nordice ale delulu1 din Bul
garia Carvan-Bair (pichet No. 10), pe aci trece drumul de la Cuiugiuk la Kiuciuk-Kainargi, 
taie valea Demecican-Cula-Ceai?', urcă delul păduros Cara-Burun-Bair, pe unde merge un alt. 
drum, care vine de le:;, Cuiugiuk şi trece frontiera pentru a duce la Kiuciuk-Kaina1·gi şi 
Zarnicz (Bulgaria), coboră apoT în valea satulur CarvtJ,n-mic şi Culac-Punar-Ceair (pichetul
No. 11), pe unde trece drumul Carvan-Zarnid, apor prin pădurea Barbotaşz-Orman, taie 
valea satulur Carvanul mare, pe unde trece drumul la TCutuclia şi în fine pe delul Ciriagi
fol-Bair se află piatra No. 11 şi pichetul 12. In acestă întindere fruntaria lasă la Nord, 
Românier, satele Cuiugiuk, Kiuciuk şi Buiuk-Carvan; la Sud, Bulgarier satul l(utuklia. 

In punctul de recun6scere (No. 11), linia de demarcaţiune se int6rce repede spre 
Nord-Nord-Est, ca să se unescă în linie dreptă cu o stâncă râp6să situată în faţa unur 
talweg secundar în valea Satikioz-Ceair, prelungită spre S. cu Canara-Ceair, care servă de 
comunicaţie între 8atul Cranooa şi lacul Oltina. 

De la piatra No. ii, frontiera trece prin pădurea Saidi-0rman, taie drumul de la 
Velichioz ta Cranova prin valea de la Sudul satulur Velichior, apor în pădurea Cara-Ali
Corusu se afiă pichetul No. 13; după co ese din pădure, frontiera se îndreptă către .-E. 
la piatra No. 12 (pichet No. 14).

tr'un arbure ce se găsesce la origina talvegulur dintre contra-forturile Ordu şi Arab-Tabia) frontiera e for
mată de partea răsăritenă a şosele'î de la Cara-Orman, care va aparţine ast-fel în total BulgarieI. 

Din acest punct, frontiera se îndreptă către I�. prin liniî drepte, ca1·e să unescă arborele sus arătat 
cu un mare turnulus A (No. o) şi de aci la un arbore vecin bifurcaţiei drumurilor de la Almalîu către Cara
Orrnan şi EsechioY (No. 7). 

(După acle manuscrise, adunate de d-l D. Sturdza). 
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In acestă porţiune lasă spre partea Românie\'. satul Velichioz. 
Frontiera se îndreptă apo\'. către Est-Sud-Est, taie valea Satichioz-Ceair, urcă delul 

Siran-Culac-Bair, pe care se află piatm No. 13 şi pichetul No. 15, urmeză apr6pe aceiaşi 
direcţiune, pe clelul Cara-Peretlic-Artassi (pichet No. 16) şi Aivalic-Bair, paralel şi la E. de 
văile din Bulgaria Canara-Ceair şi Sarp-Onnan-Ceai1·; cob6ră apo\'. în valea Regep-Cuiusu
Ceair (pichet No. 17), unde taie drumul ele la Regep-Cuiusu la Cranova şi Caclichioz; urcă 
ramificat,iunile vestice ale delulu'( Uzwn-Bair, cob6ră în valea pădul'6să de la N.-Vestul 
satulu1 Techecleressi (pichet No. 18) şi în fine urcă la movila Tu:da-luk la piatm No. 14.

Frontiera lasă ast-fel la S. Bulgariei'. satele Cranova şi Caclichiol, la Est, Românier, sa
tele Calaigi, Regep-Cuiusu şi Tekecleressi. 

Incepend de la vârful arătat mar sus (No. 14), linia frontieră se împreună la Est
Sud-Est prin valea Terzhonclu cu confluenţa roviner, care se scob6ră de la Techecleressi 
(piatra No. 15 şi pichetul No. 19); aci laie drumul Techecleressi-Caclichiol şi urmeză talve
gul roviner până la 2 1/2 kilometri spre V. de Terzhondu, pe valea acestor rovine merg 
drumurile de la Techecleressi la Ha1'clati şi Terzlwnclu; lasă apo\'. valea ta piatra No. 16 (pi
chet No. 20), ca să se întinc;lă mar spre Nord (pichetul No. 21) şi să taie drumul de la Ter:.;
honclu la Jucar-Mahale (Dob1'0mir-Izir) la jumătaLe distanţ.ă între aceste două sate pc valea 
Caralmus-Uzun-Culac la V. de piatrn No. 17; urmând acciaş1 direeţiunc estică de Ja pi
chetul No. 22, urcă delul Dermen-Sîrtî, taie drumul de la Dob1'0mi1' la J{ecl-De1'essi, urcă 
delul Jraslt-Bair şi la încrucişarea drumurilor, care plecă de Ja Techechioz şi Aza1'lîc, pen
tru a trece peste frontieră, se află piatra No. 18 (pichetul No. 23).

La Sudul frontieril, satele Terzhonclu şi Keci-De1'essi remân ale Bulgarie1; la Nord, 
satul Dobromir al Românier. 

De la încrucişarea drumurilor indicate mar sus (No. 18), frunLaria îndreptându-se 
spre Est-Nord-Est trece în linie dreptă între Azarlîc şi Enişemlia, lăsate RomânieT de o 
parte, şi Deli-Iusu(-Kuiussu de altă parte şi merge să se împreune cu un semnal de trian
gulaţie situat la 5 kilometri spre I ord de acest din urmă sat. 

De la piatra No. 18, frontiera urcă deJul A:.;arlîc, taie drumul de la Azarlîc la 
Jukar-Mahale în dreptul pichetului No. 24, coboră în valea Enişemlia, unde taie drumul de 
la Azarlîc la Deli-Iusu(-Kuiusu, apo\'. în pădurea Sule'i,-Orman, drumul de la Azariîc peste 
frontieră şi în fine la movila Jarâm-Başa, se află pichetul No. 25 şi piatm No. 19, pe aci 
trece şi şoseua de la Enişemlia, pe care o taie către S.-E. în două puncte, după cum vom 
vedea şi duce la satul bulgar Hasancea. 

Intre semnele de triangulaţie No. 19 şi 25, aşec;late, unul între Enişemli şi Sevenclik, 
cel-l'alt la S.-E. de Docuzacz, direcţia generală este Sud-Sud-Est, apr6pe paralelă cu a 
căier de la Enişemli ta Docuzacz, pe care o lasă când la dr6pta când la stânga cu uşurele 
întreruperr între punctele de recun6scere intermediare; în acestă întindere, linia se prc
lungesce pe un şes cu nisce slabe ondulaţiunr şi străbătut numar de două mâncăturr peste 
care trece; cea d'ânter la S. şi apr6pe de satul în ruină Ar mut li şi cea d'a doua la 2000 
metri spre S. de Docuzaci; ea taie calea (la piatra No. 24, pichetul No. 32) de la Medjicl'ilt 
la Hagi-Oglu-Bazargic prin Musabez la 2000 metri Sud-Vest de Docuzacz. 

La Nordul acester părţr a fruntarier şi despre partea Românier se află saLeJe Se
venclik, Schencler, Ilairanchioz şi Dowzac'i; la S. şi despre partea Bulgarier satele Deli-fusu(
Kuiusu, Hasancea (ruinat), Durasi, Ienige-Dzeclicl şi Poimscllioz (1'uinat). 

De la piatra No. 19 frontiera se îndr6ptă către S.-E. şi pilnă la piali'a No. 20 mc,·gc 
paralelă cu şoseua, care am ve\luL-o Lrecend de la EnjşcmUa în Bulgaria. In ac6stă por
ţiune între văile pădur6se la1'âm-Cutac şi Gogea-Ceair, pe care le Laic pc la origină se află 
pichetul No. 26. 

La S. de piatra No. 20, şoseua taie frontiera penLru a intra în Dobrogia şi duce la 
Skender şi Bairam-Decle. Aci se bifurcă, iar drumul care Lrcce din nou frontiera în Bul
garia pe la pichetul No. 27 duce la Hasamcea. 

Intre pietrele No. 20 şi 21 frontiera c trasată pc de.Iul Tiulia-Babctlîc. La N. de piatm 
No. 21, frontiera taie drumul Hairamchioz-Hasancea. P'iatra No. 21 este aşec;l.ată pe movila 
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Kalaigi (cotată 195) a deluluT Kalcâgi. Pe aci vine din Bulgaria drumul de la Hasancea, 
drum care merge paralel frontierer şi o taie la piatra No. 22; de unde frontiera urmeză 
direcţ,iunea S.-E. şi la pichetul No. 28 taie valea Hairamchioz, pe unde trece drumul la 
salul llairamdiiol prin pădure, urcă apor delul HairamchirJz la piatra No. 22, pichetul No. 
P9, undo drumul ce am ve�lut că vine din Hasancoa trece frontiera în Dobrogia pentru 
a duce la A1·nutllia şi Docuzacz. Spre S. de piatra No. 22, taie valea Armutlia la punctul 
Af â-Sadâlc (pichetul No. 30), urcă delul Docuzac'i (pichetul No. 31) şi la piatra No. 23 'ş\' 
schimbă brusc direcţia de la S.-E. către E.-S.-E. pe la piatra No. 24 (pichetul No. 32) şi de 
aci pe la 2 kilometri spre S. de DocuzacT, taie valea Docuzaci şi urcă delul Morez la 
piatra No. 25 aşe<;lată pe Movila-Mare (cotată 200); aci se află şi pichetul No. 33. 

Plecând din semnalul de triangulaţie No. 25, linia de demarcaţie trece între Dere
chioz şi Haisarlic peste o nouă crăpătură îndreptată de la Nord spre Sud şi ajungend la 
şesul înalt ale cărer ape au făcut nisce săpăturr însemnate la Nord către rovina şi spre 
portul Mangalia, la Sud către basinul Araci şi lacul l{artali, ea se prelungesce din movilă 
în movilă, apr6pe în linie dreptă şi într'o direcţiune generală, de la V. spre E. până în 
punctul de hotar fixat pe Marea-Negră, la Sud de Ilanlîc. 

In acestă· întindere ea lasă la Nord Românie\', satele Derechioi, [{araomer, Kanti-Cicur, 
Dauluc!i-io'i, Valali, Hoscadin, Kadichioz, Hagilar şi llanlic; la Sud, Bulgarie1, satele : Hai
sarl ic, Ci/ut-Cuiusu, Mura-Aci, Husein-Cechioz şi Karagilar. 

De la piatra No. 25, frontiera coboră în valea Cerchezchiol şi urcă apo1 delul Dere
cliioz la piatra No .. 26 (pichetul No. 34), unde taie drumul Derechioz la Haisarlîc; merge pe 
acest del, taie drumul Caraomer la Ciu/ut-Cuiusu la pichetul No. 35, coboră în valea Is
voruluz la pir;hetul No. 36, taie drumul de la Caraomer şi Canliciucur spre a duce la Mu
raaci, iar la piatra No. 27 (pichetul No. 37) taie drumul de la Valali la Muraaci. 

De la piatrq, No. 27, frontiera ia direcţia generală de la V. la E. puţin înclinată că
tre Sud, trece pe la pichetul No. 38, taie la pichetul No. 39 drumurile carJ'. venind de la 
Dauluchioi, Valali şi Hoscadin, se întâlnesc pe frontieră, pentru a trece în Bulgaria la satul 
Husein-Cech iaz. 

Ajunsă la pirttra No .. 28, frontiera se îndreptă către E., taie drumul de la Hoscaclin 
la Buiuk-Caceamac pe la pichetul 40; la pichetul 41 coboră în valea Caceamac, pe care se 
află pichetul No. 42, unde trece drumul care venind de la Acba;�i duce la cătunul Caceamac, 
unde trece frontiera. 

Pe delul d'asupra şi Estul satulu1 Caceam,ac se află piatra No. 29, frontiera urmeză 
apor delul pe la pichetul 43, la E. de care coboră în valea Akangi; iar la încrucişarea 
drumurilor carJ'. vin din Hagilar, Caraci-Cula şi Mangalia, pentru a trece la satul Akangi se 
află pe o movilă de 81 "' înălţime piatra No. 30, la E. de care şi pichetul No. 44; frontiera 
continuă către Est prin valea llanlîr', taie drumul Llanlît-Akangi, iar la cel care plecă din 
Ilanlît pentru a duce peste frontieră la Duranrula in Bulgaria se află pichetul No. 45, la 
Est de care pe o movilă 'naltă de 34m, aşezată la ţcrmul :Mări!, se află piatra No. 31. 

Art. 8. Este lăsat în voia celor doue state limitrofe, că dacă vor crede de cuviinţ,ă, 
să ridice un plan regulat şi trigonometric al zoner-frontiere, şi &1. ia într'o comună inţe
logore, or\'-ce mesud vor crede necesari!, ca ă pună semne de hotar, conform traseulur 
aprobat do comisiune. 

Art. 9. Patru din cele cind documente despre care se face menţ.iune la art. 2 şi 6, 
adi<..;ă: planul regulat şi notiţa privitore la punctul de legătură al frontieror la E. de Si
li tra, schiţa 1,'so.ooo �i ·aietul descriptiv al punctelor de recunoscere pentru linia-frontieră, 
care sunt întocmite în :-;;epte exemplare identice, câte unul de fie-care Putere representată 
în comisiunea de delimitare. Ele sunt învestite cu semnăturile comisarilor şi anexate la 
presentul act, cu care au aceia�r 15utero şi valorc. 

Doue copil după planul original de 1/soooo �i după caietul descriptiv se vor înfiinţa 
prin îngrijirea secretariatului, spre a so transmite guvernului'. bulgar :-;;i guvernulu1 roman, 
după ce vor fi aprnbate do Puteti 
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Art. 10. Actul ele faţă coprirn;lencl c;lece articole -în şepte copil, s'a subscris de toţr 
comisarff în virtutea puterilor cu care au fost învestiţL 

El se va supune îndată la aprobarea guvernelor: GermanieT, Austro-Ungariei, Franţd, 
Mare\'-Britanff, !talie\', Rusiet şi Turcier de către comisariT lor rcspcctivL Afară de ac6stă 
aprobare, presentul act este declarat cu anexele despre care se vorbesce de la art. 9, sin
gurul document autentic, privitor la noua fruntarie. 

I 

Făcut la Constantinopol, şepte-spre-<;l.ece Septembrie, una-mie-opt-sute-şepte-zec\' şi opL· 
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3. Distanţele între diferite puncte pe frontiera de Sud.

NU MI RE A 

Trecet6rea Ostrov 
Arab-Tabia. 
Gabr?viţa .... 
Topc1sol . . . . .
Mora de la Sălcii
Essechiol 
Gârlita . 

Valea Neg�ă 
Cainargi .. 
Cuiungrnc . 
Carvan ... 
Trecet6rea Carvan 

Valichiol 
Canara 
Calaigi 
Cranova 
Reâ�� _C�iusu
Ca 1cuo1 . .
Techederessi 

Valea Terzhondu . 
Terzhondu 
Dobromir. 
Tekekiol 

Azarlic . 
Trecet6rea Azarlic 
Sevendic 
Schender . 
Hairamchiol 
Dimircea 

Armutlia 
Enigea . 
Docuzacl
Cerkezchiol . 
Derechiol . . . ' .. 
Trecet6rea Caraomer . 
Caraomer 
Canli-Ciucur 
Dauluchiol 
Huseincekior 

Valali 
Cadichiol. 
Caceamac 
Hagilar .. 

Acangi .... 
Trecet6rea Ilanlic

Distanţa. 

c:l 
+"· 
.:1 

2 

.!S 
m. 

315 
1800 
1290 
1506 
2550 
4700 
3100 
3000 
2750 

: I 
3800
2750 
2650 
2600 
3000 
3400 
1700 
2400 
2200 
2400 
2400 
1400 
2700 
4350

· I 2760 
2800 
1700 
3500 
4600 
3350 
3300 
2000 
2730 
4000 
4500 
3750 
3560 
4100 
3260 
2750 
3500 
4075 
2300 
·3550
2650 
3875 

131371 

li 
,� 

I 
Q) ,c,j c:l 
b ... +"· 
Q) Q) o OBSERVAŢIUNI .......... c:l 

li 

o,+> 
.:: 

· O  

li qz<C: 
-

m. 
1 o Distanta 315 rn. de la piatra No. 1 a
2 1700 frontierei.
3 2500 
4 2000 
5 1700 
6 1500 
7 375 
8 3100 
9 4000 

10 5750 
11 10400 
12 4800 
13 3600 . 
14 6600 
15 1800 
16 ·4000
17 3000 
18 5200 rn 6100 
20 3600 
21 4800 
22 4800 
23 6350 
24 2000 
25 4100 
26 5000 
27 10000 
28 9400 
29 7800 
30 4700 

. 31 5400 

Distanţa 136075 

I 

In urma modificărilor aduse apo\' de Puterile semnat::trc, frontiera de S. a Dobrogie1 

s'a scurtat cu 4704m, ast-fel că lungimea adcverată a acestor frontierT este de 131.371 metri. 
Comisiunea Europenă de delimitare terminându-,;;\' lucrările, guvernul Român ceru 

celuT Bulgar, ca în comun acord să instituiasdt o comisiune, Garc să flxeze, prin piramide 
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în zidărie eonstruite în lungul front.ieri\', traseul e\', după actul din 17 Decembrie 1878 �
modificările art. 6 şi 7 ale acestu\' act. 

Comisiunea formată din : Coloneli'î Fălcoianu şi Barozzi, cum şi inginerul Duca pentru 
România, Zankof

f
, Prinţul Hilkoff şi Roquerbe pentru Bulgaria, a ţinut ţi şedinte de la

31 Martie până la 28 Maiu 1884, din care 6 la Bucuresd' şi 5 la Silistra. 
Delegaţi\'. Bulgarr făcend propuner'î în afară de actele dresate de Comisiunea Euro

penă, delegaţi\'. Român\'. s'au opus. De aceia acestă din urmă Comisiune n'a dat nic\'. o so
luţiune afaceril. 

3. Foriuă, dimensiun'i, supraf'aţă

Dobrogia presintă as _ectul une\'. peninsule munt6se preJungită de la S. către N. şj 
strînsă între Dunăre şi Marea-Ne ră. 

Forma sa este neregulată, însă dacă considerăm cea mai mică a sa lăţime, între 
Boasgic (pe Dunăre) ;�i Cara-Coium (pe Nlarea Negră), care este de .11-4 kilometri, împărţim 
peninsula în doue trapeze. Cel de la Nord cu vârfurile in Cara-Coium, Gura Stari-Stambul 
(pe M. Negră), Azaclau, Boazgic (pe Dunăre); cel de la Sud cu vârfurile: Cara-Coium, 
llanlîc (pe M. Negră), Boazgic, Silistra (pe Dunăre). 

Cea mai mare lungime a Dobrogiei în direcţia N.-S., în linie dreptă ce ar fi dusă în sensul 
meridianului .26° între Racliel (pe Dunăre) şi piatra frontieră No. 28, este ele 174 kilometri. 

Cea mai mare lăţime Dobrogia o are la N., între gura Stari-Stambul ;�i Gliecet, în sensul 
paralelului 45°20' este ele 118 1 /2 kilometri (1°40'). 

La S. între Silistra şi capul Tuzla, lăţimea Dobrogiez este de 115 kilomet?·i (1°20'). 
::iuprafaţa totală a Dobrogiez este de 15.600 k. p. 1) sau 3.120.000 pogone, împărţită ast-fel:

7150 k. p. pentru Judeţul Constanţa şi 8450 k. p. pentru Judeţul Tulcea. Aceste doue Judeţe 
sunt cele maY întinse din România. 

Perimetrul Dobrogiez este ele aprope 768 kilometri; iar clesvoltaroa castelor ele 221 kilometri 

') După evaluaţi unea Credilulu'f Fu1iciar Rural suprafaţa Dobrogie1 esle: 
862.600 hectare penlru Jud. Tulcea 
691.000 >> >> n Constanţa 

t.553.600 Total.
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A 

CAPITOLUL I 

METEOR.OLOGIFI ŞI CLIMFITOLOGIFI 

E tle netăgăduit, că dacă comparăm starea temperaturir de ac;U, cu datele ce ne-au 
!'ost lăsate de scriitorir vechr asupra acestur colţ.işor de păment înfipt către Nord, ca o 
veninsulă a mare\' peninsule balcanice, găsim o mare deosebire. 

Chiar în mijlocul celer mar rigur6se iernr, dacă ac;l\'. după noue-spre-c;l.ece vecur\', 
Ovidiu ar învia din locul seu ele odihnă, cu greu 'ş1-ar putea da sema pe ce parte de 
lume se află. 

Aşec;l.ată la marginele lumer vechr, pe ţermurile celer mar furiose şi mar neospitaliere 
iVIărT, locuită de pop6re carr s'au împărtăşit f6rte târc;l.iu de cultura greco-română, Dobro
gia de a<;U a fost descrisă cu colorile cele mar negre. 

Herodot, care a vizitat aceste părţr, ne-a lăsat unele notiţe asupra ţinuturilor de la 
gurile Dunărir şi de pe c6stele nordice ale Pontulur, este pare-mi-se primul geograf, care 
face menţiune de climatologia ::;;i meteorologia Dobrogier. 

«Iarna -<;lice «părintele istorier» -este la culme în timp de opt lunr ale anulut, iar 
restul de patru -care se p6te numi vară-frigul este mar slab. 

l<Pe timpul iernir şi Marea înghia1ă, peste bosforul Cimeric, Sciţir carr trăesc pe un 
ţfrm trec cu carele pe ghiaţă, penlru a se lupta cu Sindil, carr locuiesc de cea-l'altă parte. 

«Din causa frigulur, boir, sunt lipsiţr ele c6rne, aşa că versul lur Homer din Od·ysea, 
pare adeverat: 

clin Libia, mieii câncl se nasc aii carne 1)». 

Voind să arate marea cantitate de zăpadă, Herodot ne spune, cccă '1-ar fi cur-va 
greu de a vedea sau înainta în lăuntrul Scythiei, din cauza fulgilor de zăpaclă)) 2)

«Ploile în timpul verir sunt continue, care unite cu zăpada ce acoperă câmpiile, fac 
ca volumul apelor Dunărir să fie acelaş 3), vara ca şi iarna.>> 

O particularitate asupra tunetul ur, considerat ca o minune în Scythia, pe când în 
alte părţr, de sigur e ceva obidnuit. 

Tot ca minune este luat şi cutremurul de păment atât im·na cât şi vara 4).
Vara furtunile sunt dese şi îngrozit6re. Cair pot suferi rigorile iernir, pe câtă vreme 

asinir şi catârH mor; lucru ce nu e tot ast-fel în climele mar duld. 
Cu puţinele notiţe lăsate de «părintele istorier» ne putem face o idee despre tempe

ratura şi meteorologia ţinutului ce ne intereseză, în secolul al V-lea înaintea erer creştine. 

') Cant. IV. vers. 65. apud Herodot cart. IV cap. 29. 
') Cartea IV, cap. 30. 

_") Cartea IV, cap. 50. 
4) Cartea IV, cap. 28.
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/ Ma\' demne ele incrcdc1'c până la un orc-care punci· �i mar amănunţilc clatr, se 1 •ă
sesc fo elegiele 3 şi 10-a din ca11tea HI a Tristelor �i epistola a 8-a din cartea III a Pon
ticelor nefericitulur poet Sulmonian, care a trăit la Torni pe la începutul ercr n6strc. 

Traducerea lor în versurr - fără a modifica întru nimic idcia poetuluY - se dato resec 
Domnulu\' B. P. Hasdeu 1). 

D'ar fi să-ş'i mal aducă aminte de Nasone 
In Homa vr'o fiinţă,'.işi dacă fără mine 
A mal remas acolo ce-va clin al meu nume, 
Să scie clar că'n ţ;ara, în care-al mări'i lu�i11 
In vecI nu se'nlălne ce cu zoclia·'nstelală, 
AicI îm'i duc eu traiul în sînul barbarieI, 
Cu fiarele Sarmate, cu BessiI şi cu GeţiI, 
Nedemni a le respuncle un echo 'n versul meu ! 

Celt med adiă vr'ntul i·ecnritor al 1 1e1'P'i 
Avem un zid ele valurI, prin care ne sculescc 
De cruda lor năvală curgcind la mijloc Islrnl;
Vai însa tând soseste posomorita iarnr'î 
Rânjind gro::;ava-i buzil, şi 1·(1111/ înt l'7JP (Jll'ba 
A rtii'imfi r·u 'lltl'tul sub mannora de qPr ! 

hi ci'iveţul pornesce, şi neua umple nordul, 
ş:;i cade, racle, racle: nici s61·ele, 11 iri pl6ia 
N"'o mai topesl' acuma, răci fi·iqul o im71irl1'Psr1•; 
Ş,i JJână să dispai'ă un strat, s'aştpi·np altul, 
Ş·J'aclesea '11 aste ncibw·i de ghe{'ur'i îndr,sate 

J J(I. 1 Pi·ivesc-i înti·'o g1'ămadă ::;ăpe�ll din cloue e1·ni ! 

! Ş'atdta-i de rumplită fiwtuna cleslănfatri, 
In tât ?'cipesre ras", ducendu-le cf Ppai'll', 
,)i turnui''i ma'iest6se i11 pmf le i·isipPStP 
,'>i sgucluit atwnl'ia în t emel-le polul, 
De spaimă se înfi6rci selbatecele ginfi. 

Şi bai'baml îmbracci năcli'agi şi pie'i infoi·mp, 
GrJt clin a lui faptui·ă cl'abia se vecl obraji'i, 
Dai· pană şi prin blană clă gerul în pulP'l'I'; 
i'>i pulbe1·ea ele ghiaf ă. pe ba1·bă srânteia�ă; 
\',i te Coprinele gr6za, !'â11Cl SlOiu1•r C1'iSfali11P 
Se 'nrhiagă pri11t1·e plPte şi se tiornesr ru frPainr7/ 
L'a capului mişrai·e; şi '11 vas înghiaf ă vinul 
De 'l scofi în bolovane păsli·ttncl figum 6M, 
Şi 'n loc a s61·be spumă, mănînd biU'ltf-'i ele vin ! 

Să mai desci·iu. eu 61·e, cum 1·îurile t6te 
Tn poclui"i le JJ?'efare suflm'Pa !Tuni e'i ierne? 
Ş-atunci din oboselă ele vrei să 'f'i stttmpPr'i Sl'I l'r,, 
C'un sli'OP ele apă vie, spai·gi întărita ghiof r7 
Săpând adânc o gr6pă în lacul cel răscal ! 

Chiar uriaşul Istru pe care îl întrece 
d•'�A NiluluI lărgime, acuma se sbârcesc" 

Sub viscoli'i ele chveţ, ş'albaslrele-i talaztti''i 
Se fac o sc6rf ă tare, ş,i pe fu1·iş sub clînsa 
Se scurge 'n toiul mării prin cele multe gur'i I 

1) Isloria Critică a Homanilor, pag. 225 şi urm,
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1')i JJ'unclP mat de ună-�/i JJlutia torăbie1·ul, 
S'alu11Ptri JJitiorul srlltrîncl {riră sfiala; 
:'>'a r-alului r·oJJilă isbPSl'I' ,·u 1·esw1rl 
Tn lPSJJl'l,lr f'ăurilP clin rnlosale valurt; 
1'i·i bo'it {ii,rii j'ricci JJ'areslă 11ow1 JJUnlP, 
Sub mre slai:i închis!' JJrăpiisli't cles{undatr, 
A-lene trag cci1·uta nomaclulut Sarmat !

Dr 111'rrPdut, si totust ru am vetlut rhim· marca, 
Chim' mr;?'l'O ;,w7tu.�atr7 cl'w1 blo·, imrns t/P (thia{ă: 
Trinitri. 11Prli111itri si�b tl'sta-t lunP('(isrL 
i-ii 11'u 11e�lusPm nwpn.i, tlar am umblat e[t singm· 
Pe rulmilr• nw1·i11I' r·Olr-rîn// rn pr (1l1·înr1 ... 
De-aveai şi tu a trece asemeni mări, Leandre, 
Nu te 'nghiţia 'n vâlt6rea-l un mal îngust abis I 

RPs71i11s dP gPr, delfinul tot în deşert se 'ncercă 
In aer se tresalte p'a mării suprafaţă; 
{:ii L>'i11tul cll' la 1-rive{, trântindu-se cu sgomot, -
Turbeză făr' să p6tă un val din loc să mişce; 
1'>'Î l'CISPle, C(l '11 CPrl'iti'l dl' marmodi COJJ1'ÎI/SI' 
JJr, ghiafa te le 'ncingr. stait {PJJi'IIP: tirsloşul 

)Talazurile dure ac;H nu le mal despică; 
Şi ·11 unda cleyei·ată, cu ravrt P aj'a1'ă 

/ Ve�n JJesriI ce sr '11r1·ustci, şi unit ma'i ti·ăesr ! 

Alw//"ia c1r,::1�1J/_.J?Q1',ţul şi Du11ci1'PCl SJJUmclmlci
Dr iarna: mlwti{�rin virli/e de gh-ia/ri 
P'a Istrulut luti6sa şi măturnlă calP 
CalnrI P" r·aI salba/ rrI vrcismaşiI vin fnrlirr, � 
Vestind a lor sosire săgeţile ce sb6ră, 
Şi remănend drept urmă pămentul de �uiat ! - . 

Ţeranil fug departe lăsând câmpia pradă, 
Şi barbarul răpesce puţinu-i avuţie, 
Tot ce putu să sl-rîngă sătenul prin sud6re 
Şi carele, şi turme, şi sărăcia t6tă ! 

J._ __ A...._o�l:J>e robi îl legă cu ·mâinile la spate . ·. 
Se duc, . e duc sărmanil', privind cu desperare 
In urma lor og6re ce n'o să le mal vadă, 
Şi focul ce se 'nalţă din şubrede colibe, 
Căd barbarul aprinde, dob6ră, mistuiesce 
Tot ce nu p6Le duce, tot ce nu vrea să ducă, 
Şi stoluri de victime sucumbă sub săgeata 
In vârf încârligată, al cărui fer subsese 
Din erbur'î ucigaşe un suc înveninat! 

I 
Aci şi 'n Limp de pace resboiul t.e 'ngrozesce; 
De nu ma'î ve�U de barbari, e spaima ce 'ţi-o lasă; 
Şi nimenf nu cuteză pe câmp să tragă brazde; 
Şi ţelină·uilală 1 remâne sterp pămentul; 
Nici desfătatul strugur nu ere ce 'n umbra viţel; 
Nici fierbe mustul dulce în 'naltele basinurl; 

\ 
Un pom nu se :::.ciresce, pe care ca 'n vechime 
Să scrie un Acontiu cuvinte de iubire. 
Pustiei, tristc'i, g6lă, mer ai·bo?'e nict fnw::;ii 
Fugi, fugi d'acestă ţară tu omule ferice! 

\Şi totuş'î din întrega nemărginită lume 
Aice, ah I aice osâ.nda m'a trimis I \ 

7 
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Tot cam în acel timp, Ovidiu scria unur amic: 

M'am tot gândit, amice, din dunărena ţeră 
Ce 'ţi-aş'i putea eu 6re Ia Roma să trimet '? 
E căutat argintul, sau aurul ma'i bine, 
Dar a'I primi nu-'ţ'i place, deprins mereu a da; 

j Şi-apoi în aste locuri nict s'a visat comâi·e, 
�ia putend o brnzdă să trngă bietul plug!

P'al teu vestment adesea purpura strălucesce : 
Purpură strălucită aşr vrea eu să-ţr ofer: 
Dar turmele sarmate dau lână grosolană, 
Şi n'ar putea s'o pingă 1) o labă de Sarmat; 
Nid fetele nu ţese, ci macină la grâne, I/ 
Sau umblă după apă cu doniţa pe cap! 

Aice blanda viţă a strugurnlui dulce Nu se 'mpletesce verde în jui·ul unui ulm, 
Nici arborul nu 'şt plecă mlădiţele 'ncărcate
De fi·ucte pâi·guite sub luminosul cer: 

I.· Pelinul ·singitr numai inform îmbrncă şesul,
. Şi nu i·odesce câmpul ele c1U amărăci'ltn'i ! 

Ovidiu în ultimir anr ar vieţff sale, bolnav fiind, trimetea soţ;ie1 sale la Roma, urmă-
t6rea scris6re : 

Gândeşte-te o clipă! Me 'nconjură Sarmaţii 
Şi Geţii me 'mpres6ră, şi 'n mijloc între denşi'î 
Mă sbuciumă durerea, eu cetăţian al Ramer, 

( Aci 'n acestă ţară în care ceru-i sombi·uŞi apele sunt grele, ba până şi ţărîna 
De ce'? nu pot pricepe, dar simţ că 'mr dă fior\'.! 

Nu-r casă mar comodă, nid hrană mar gust6să 
Vr'un meşter să m'ajute cu forburr descântate, 
Sau un amic s'aducă vr'o dulce mângâiere 
Şi cu poveştr plăcute să 'mr mar scurteze timpul ... 
Ah, unde sunt acestea! şi numar suvenirea, 
Ce-l'. cu atât mal'. vie, cu cât sunt mar departe, 
îmr spune c'altă dată pe tote le-am avut! 

Şi te-am avut pe tine, a tuturor regină! 
Tu, care 'ml'. umpli pieptul, soţie neuitată I 
Şi glasul meu te chiamă, de şi Le sciu aiurea; 
Ş'o n6pte fără tine, o zi nu pot petrece; 
Chiar în delir mi-au spus-o acel'. ce me veghiază, 
Cu minţile pierdute repet numele Leu! 

Aceia ce predomnesce în t6te imaginele danubiane ale lu1 Ovidiu, este extrema or6re 
a frigulur, despre care Herodot vorbesce abia în trecăt. 

Inghiaţă barbe!e, înghiaţă vinul, inghiaţă Dunărea, înghiaţ,ă însuşr Pontul! strigă la tot 
pasul cu desperare molatecul poet născut în Sudul Italier, şi mar, mar s'ar crede că acestă 
dură climă, nid nu cunoscea măcar ce '1 vara, dacă din fericire n'am avea semi-versul: 

f Dum tamen aura tepet I 
L. (atât cât ţine anotimpul zefirilor cal<;ll).

(Lib. III, eleg. X. vers. 7). 

E lucru de mirare, că frigul despre care vorbesce Ovidiu şi datele cronologice poste
ri6re, a<;lr nu mar există. In tot casul cred că e o exagerare. 

') S'o vopsescă. 
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nupă datele cronologice: 
La anul 400 a îngheţat Marca Negră cu totul (Arago. Oeuvres. Tom. VIII, p. 246). 
La anul 462 Goţi\' trec Dunărea pe ghiaţă. 

51 

La anul 558, Marea Negră stă îngheţată în curs de 20 <;lile, şi tot atund Bulgarir trec 
I >untu·ea pe ghiaţă, făcend o cumplită invasiune până aprope de murit Constantinopolulut 
(An1go, p. 246 şi 259). 

La anil 753 şi 755 Glycas şi Theophanus arată M. Negră acoperită cu ghiaţă 1). 

J ,a anul 763 din Octombrie până în Februarie 764-, o ghiaţă de 30 coţ't grosime aco-
perii Marea Negră, până la rno mile depărtare, <;lice Cedrenus. 

La 822, căruţe încărcate t1·ec Dunărea pe ghiaţă. (Arago, p. 246 şi 260). 

La 1236, fluviul înghiaţă pană în fund (Arago, p. 247). 
La 1408, acelaş fenomen ca şi la 1460 �). Iarna a durat din Noembrie până la (inele 

tur Ianuarie. (Arago, p. 248 3).

La 1 Ianuarie 1594, Mihaiu trece Dunărea pe ghiaţă la Hârşova; aci se încinse o 
I uptă pe chiar ghiaţa flu viulu1 ·1).

La 1597 luna Februarie, Albert Kyra)y, trece Dunărea pe ghiaţă la Turtucaia 5).

La 1595 Ianuarie, Miha't trece Dunărea pe ghiaţă şi supune Silistra 6).

Fenomenul îngheţării DunărH, aşa ca să se potă trece de pe un ţerm pe cel-l'alt se 
vede şi ac;H, dar a crede, că fluviul a înghetat până la fund, sau că Marea Negră înghe
(ase până la 100 mile (185 km.) şi de 30 coţ\' grosime, sau că a îngheţat peste tot, este 
imposibil. 

Prin situaţiunea er pe castele Pontulu1 neospitalier, expusă venturilor ce vin de peste· 
Uralr, din Siberia, în Dobrogia criveţul este maY mult simţit de cât orr unde pe valea for
mată de unghiul Balcano-Carpatin; ast-fel versurile lu\' Ovid: 

(<Ş'atâta-l'. de cumplită furtuna deslanţată 
In cât răpesce case, ducendu-le departe, 
Şi turnurl'. maiest6se în praf le risipesceii. 

de şi cam exagera e, li se pote da ore-care cre<;lement. 
Natura marematică a Dobrogie1, face pe ilustrul exilat să se plângă în versurile: 

((Aci 'n acestă ţeră, în care ceru-l'. sumbru 
Şi apele sunt grele, ba până şi ţărîna 
De ce� nu pot pricepe, dar simţ că 'ml'. dă fiorl'. !» 

Aceste focare de miasmă în epoca lur Ovidiu, ca şi ctCum sunt o combinaţie de apă 
dulce cu apă sărată, de aci versul: 

((Aequoreo bibitur cum sale misla palus». 
Pont. III, 7 vers 74. 

Să nu ne prindă dar mirarea, că Ovidiu venit din dulcea climă a Sudulur Italie1, pe 
castele Pontulur neospitalier, ne-a lăsat un tablou aşa de înfiorător despre clima DobrogieL 

Departe de Roma lur iubită, Tara Geţilor părea molateculur poet un păment pustiu 7).

1) M. P. Tchihatchef. An. de la Societe meteorologique de la France. Tom. IV, p. 12-37.
') Boucli11. Traile de geographie medicale I. 233-36, apud Hasdeu, op. cit., pag. 228.
8) In Buletinul Societăţii geografice (Anul III, 1882) se află un interesant studiu ((Epocele înghef ulul

JJ u11ă1·it», pag. 62-79, datorit D-lur St. C. Hepites. 
4) Baltazar Walter. Descrierea faptelor luI MihaI Vilezul în Tesaur de monumente antice de A. Papiu

Ila1·ian. Tom. I, p. 16. 
•) După acelaş. 
6) Iacobi Augusti 1'huani. Histol'iarum sui temporis. (Lib. CXIV, 1595), în Ilarian. Tom. I, p. 203.
7) Quid melius Roma� Scythico quid litore pejus � (Pont. Lib. I. Ep. III). Ce-l'. mal'. frumos ca Roma�

Ce-i' mar urît ca ţermurile Sciţilor� 
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Bergner 1) şi Dr. Obedenam 2) găsesc, că versurile Jur Ovidiu sunt exagerate şi că ză
pe<;l'î netopite de dol' anr nu se găsesc nicT în văgăunile munţilor �). 

Ubicini·1) afirmă, ca în ţara nostră iernele pot rivaliza cu cele de la Moscua; dai· 
dacă termometrul scade în timpul iernil până la 28°, avem însă ver1 carr pot rivalisa cu 
dulceţa clime1 Sudulu\' Franţe\' şi platoulur Castilie1. Diferinţa de temperatură este de G4 
grade. 

Observaţiunea ce face Allard 1t că trecerea .de la căldură la frig şi vice-versa, se
face aprope brusc, este forte adeverată, mar ales în Dobrogia. 

«Posiţiunea geografică a Dobrogier exerciteză o mare influenţă asupra climer sale. 
Vecinătatea lVIărer Negre şi Dunării întreţine umiditatea, care tempereză căldurile verii 

1 

şi frigul ierni\'. Primăverile de şi scurte, vegetaţia atinge forte repede gradul seu de des
voltare. Iernile sunt târgi\' şi dureză puţin. Ploile, la sfâr::,itul verii dau o vegetaţiune de 
tomnă, tot aşa de abondentă ca şi primăvara. Din causa lipser de braţe, însă fâneţurile se 
usuc pe câmp. A este imprej urărT speciale în care se află Dobrogia au dat o desvoltare 
forte mare agriculturil pastorale. Intreţinerea animalelor în acestă ţară este favorisată de 
condiţ.iunile speciale ale climatuluT. Pe când peste Dunăre, ca şi în restul Europer aprovizio
narea de furagiu pentru iarnă e una din cele mar importante ocupaţ.iunr ale cultivatorului, 
care trebue să strângă nutreţ cel puţin pentru 5 lunr, aci peste Dunăre, iarna nu ţine de 
cat 5 săptămân1, şi chiar în acest timp, adese-orr se întâmplă, că vitele găsesc nutreţ în
destulător. 

«Aceste imprejurărr, au contribuit forte mult a aduce în toţr anit în Dobrogia pe păs
torir streinr, carr vin ·din Transilvania de a ierna turmele lor în Dobrogia, acesta pe t1mpul 
dominaţiunil Otomane şi în virtutea unor vechl tratate încheiate întl'e Turcia şi Austria. 

«Suprafaţa Dobrogier fiind descoperită, face climatul aceste\' ţ.err secetos in interior; 
pe marginr însă întinsele pădud recoresc clima şi o fac mar umedă. 

«Pe câtă vreme în regiunea pădurâsă isvârele sunt abondente, iar ţinutul este la adă
postul venturilor marr, în partea descoperită însă, isvârele fiind sed şi puţurile la adân
cim'( marr, lipsa de apă este forte mult simţită. 

ccUn betrân tătar făcea următârea observaţ.ie climaterică forte clt-eptă: Ţara nu era 
altă dată, cum e a�H. In timpurile ma\' vechr se aflau sate tJrin locurile în carr a<;H ar O 
imposibil să se ridice. 

«Acum satele nu sunt aşegate de cât prin locurile unde se află isvâre; acesta a tre
buit să fie în toţr timpir şi dacă satele au dispărut, acesta este din pricina isv6relor carr 
au secat din lipsa de pădurr. Distrugerea pădurilor dar a exercitat o influenţă forte rea 
asupra climatulur DobrogieT. 

ccPămentul Dobrogier lipsit de pădurT fiind nisipos atrage căldura, care influenţcză 
forte mult asupra vegetaţiei, lucru contrariu se observă în regiunea pădurosă destul de 
fa�1orabilă agriculture1.>> 

In trăsurr marr, ast-fel vorbesce distinsul agronom Ion Ionescu, despre climatologia 
şi meteorologia Dobrogier la începutul jumătăţiT a doua a secolulu\' trecut 'J 

Pentru un vizitator venit de la Sud, pe castele Mărir Negre, Dobrogia, i se înfăţişeză 
iarna ca întinsele câmpi\' ale Siberie1, vara ca deşerturile Lybie'i' şi după tote descrierile 
ce s'au făcut asupra acester asuprite ţerr -începend · cu Ovidiu şi terminâncl cu Kanitz -, 
nu se vede de cât o notă caracteristică: pustietatea, causa este că nicT unul nu s'a suit 
către Nordul er. 

Fugr, fugl'. d'aceslă ţară tu omule ferice ! 

') Rumanien, pag. 261. 
2) La Roumanie economique, p. 60.
3) Di'. G. Crăiniceanu. Higiena ţeranulul'. român, pag. 21.
4) La Roumanie, p. 7.
5) Mision medicale dans la Tarlarie-Dobroutcha, p. 21.
") I. Ionesr-o. Excursion agricole dans la plaine de la Dobrodja, pag. (19.
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Acest vers al poetulu\', curma energia exploratorulu\', curagiul militarulur; a fost ra 

n scnlinţă condarrmat6re purtată de v6curl'. do acest petic de păment. 
In urma nenorocire\' divizie\' Espinasse la începutul rcsboiulu'î Crimeer, sentinţa lu\'. 

Ovidiu a devenit o realitate. 
ToL ce scim asupra climatulur aceste\' provincil, este cules clin scrierile diferiţilor că

lătorr, unele mar fantastice- de cat altele. Ce temeiu se p6te pune pe părP.rile lu\' Ovidiu de 

la începutul eret n6stre, comparate cu acele ale scriitorilor cxpediţiuni\' din Crimea � 
După Ovidiu, Dobrogia ar fi o ţară excesiv de frigur6să; după Bazancourt, excesiv 

de căi el ur6să. 
S'a schimbat ore climatul în decursul atâtor secom De sigur, că nicT pe ţ,ermul Mări\' 

Xegre, precum nicr în vre-o altă parLe a globulut, clima n'a încercat vre-o schimbare 
apreciabilă. 

Dobroyia este întâia prt·l'te clin Ţara Românescă, unele observaţiunile climatologice s'cclt 

(iiwt cu mai multă regularitate. 
In anul 1859, Comisiunea europenă dunărenă a organisat la Sulina o staţiune meteo

rologică, unde s'au făcut observaţiunr neîntrerupte de către D-l A. Purgia, sub direcţia 
O-lut inginer reşedinte Kiilil.

Ele au fost publkate în cea mat mare parte de către Institutul meteorologic din 
Viena 1) până în anul 18UO, iar de atuncr în c6ce în Analele InstitutuluT Meteorologic
al României sub îngrijirea neobositul ur director al acestu\' Institut, Domnul St. C. Hepites 2).

Trebuie a face menţiune şi de tratatul Profesorulu\' C. lV. '1Vutzer, de la universi
latea din Bonn �), care călătorind în Dobrogia şi Delta Dunărir (pag. 242 -294, Cap. 7 şi 8) 
ne-a lăsat 6re-care notiţe asupra climatul ul'. părţilor vizitate. 

-

Cu incorporarea Dobrogie\' la România şi mar ales cu numirea D-lu\' .St. Hepites în 
capul uner instituţiunr atât de folosit6ro, observaţiunile meteorologice în provincia cis-du
nărenă se făcură pe o scală mar întinsă; ast-fel în 1885 Iulie 1 se înfiinţă in Constanţa 
o staţiune de al 2-lea ordin.

Domnul Ingine1· A. Ga(enw, pe R.tuncr directorul linie\' ferate Cernavoda-Constanţa, 
s'a, oferit a conduce observaţiunile. Acestă staţiune funcţioneză şi a<;l\'. 

Acum avem în fiinţă în Dobi-ogia :30 staţiunr, din care numa\' Constanţa şi Sulina 
sunt de al II-iea ordin, iar restul sunt de al IV-lea ordin (udometrice), după cum se arată 
in tabloul de pe pagina următore. 

Observaţiunile ce s'au făcut în interval de· 13 anr la Sulina şi Constanţa, demonstreză 
că temperatura aerulu1 în aceste două localităţ.\' diferă forte puţin atât în mersul diurn, 
câl �i în mersul seu anual. 

Constanţa se găsesce apr6pe pe acelaş paralel ca observatorul de la l\Iont-Ventoux 
(Vaucluse) şi cu câte-va minute mar la S. de Barcelonnette şi Bordeaux în Franţa, Bo
logna, Genova, Ravena şi Moclena în Italia, ca Yalta 9i Sevastopol în Crimea şi North:field 
in Statele unito. 

Altitudinea mijlocie a Constanţe\' e de 20 metri d'asupra nivelulu\' mări\', iar aceia a 
Suliner 1m,50 

Temperatura. Trebuind să ne mulţumim numa\' cu observaţiunile făcute în cele douc 
slatfonr: Constanţa (14 anr, de la 1885-1898) şi Sulina (23 anr, de la 1876-1898), Dobrogia 
are o temperatură mijlocie anuală de 11 u C. 

Comparată cu cele-l'alto ţerr, Doln·ogia ar sta cam pe aceiaşT linie isotermă cu Nor
d ul InsuleT Nippon (Japonia), Corea, Peching (China), Turchestan, Sudul Rusie\' (Crimea), 
Centrul Europe1, Paris şi Nordul Franţer şi centrul Statelor-Unite între Washington şi 
San-Francisco. 

') Jahrbucher der Meteorologie und Erdmagnetismus. 
') Imprumutăm acest sluuiu parte din Analele aceluT institut, parte din «Climatologia litoralului i·omd.n 

al, illai-iZ Nrgi·e>i de J.J-l St. C. HeJJites. Bucuresd 1900. 

') Heise in den Orient Europa's. 2 Volume. Elberfeld, 1860. 
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Tablou de numele şi posiţiunea staţiunilor meteorologice din Dobrogia. 

I 
I Long. Latitud. !nălţime Durata Ba s i nu lNumirea staţ.ie1 Judeţul de 
l°reenwich nord. metri observaţi ilor 

I 

11 

--

Ostrov Constanţa 27°, 23' 44°, 6' 100 189'1-98 Dunărea 
Oltina )) 27°, 41' 440, 10' 120 - Dunărea
Parachio'i )) 27°, 43' 44°, 3' 110 '1894-98 )) 

Cuzgun . )) 27°, 48' 44°, 6' 130 '1895-98 )) 

Caraomei' )) 28°, 11' 430, 50' 150 - Marea Negră 
Mangalia )) 28°, 37' 43°, 37' 32 1895-98 )) 

Ghei'ingec )) 28°, 29' 43°, 57' 70 1895-98 )) 

Tusla .. )) 28°, 39' 44°, 1' 44 - )) 

Osman-Facâ . : )) 28°, 13' 44°, 5' 100 - )) 

Cerna-voda )) 28°,2· 440,22· 24 - Dunărea
Docuzol )) 28°, 2 44°, 17' 55 - )) 

Constanta .. )) 28°, 39' 44°, 11' 36 1885-98 Marea Negră 
Cai·a-Harman )) 28°, 45, 44-0, 26' 20 

I 
- )) 

Cara-l,furat )) 28°, 28' 44°, 21· 120 1895-98 )) 

Gargalîc-mic . I 28°, 42' 44°, 23' 20 1895-98 )) 

: I 
)) 

Hdi'şova . )) 27°, 56' 44°, 42 20 I 
- Dunărea 

Topolog )) 28°, 33, 44°, 53' 200 - )) 

Medgidia ; )) 28°, 16• li 44°, 15' 50 - )) 

Cogilac Tul cea 28°, 35, 44°, 34' 100 1894--98 Marea Negră 
Jurilofca 

: 'I 

)) 28°, 53, 44°, 46' 35 - )) 

Babadag. )) 28°, 40' 44°, 53' 50 1889-98 )) 

Atmagea. )) 28° 27' 44° 58' 350 1895-98 )) 

Casdmcea . I )) 28°'. 23' 44°'. 48' 155 - )) 

Cerna 

: I 
)) 28° 18' 4f>O 4' _50 _ -

-1
_IlJ.mărea 

Sai'ichiot )) �ISo, 52' 44°, 53 30 - Marea Negră
Sulina . 

: I 
)) 29°, 40' 45°, 9' 2 1884-98 )) 

Chilia . )) 29°, 18• 45°, 25' 5 1894-98 Dunărea 
Tulcea )) 28°, 49, 45° 11' 50 1884-98 )) 

Isaccea )) I 28°, 29· I 450'·1o, 20 1889-98 )) 

},[acin . .11 )) 28°, 8' ! 45°'. 14' ii 15 1895-98 )) I 
După St. C. Hepites. Album climatologique de Roumanie. Planche 25. 

Dobrogia este aşegată pe linia isoteră 21 °5, C. şi pc iso ·himena 0° C.; aşa dar 
avem aci verr tot aşa de căldur6se ca �i cele din deşertul Gobi, din Platoul CasLilier sau 
din basinul Zambezulur şi iernr grele ca î_n Islanda, la Vancuve1· sau în Insulele Aleutice. 

Primă-vara în Dobrogia este f6rte scurtă şi trecerea de la Iarnă la Vară se face 
brusc; din contra, T6mna se prelungesce dese-orr cu timp frumos până în primele <;lile 
ale lur Decembrie, 

Temperatura medie a acestor douc anotimpurr este de 9 °5, C., pentru primăvară 
şi de 12°5, C. pentru t6mnă, la Constauţa şi Sulina, 

P16ia. In general Dobrogia este partea cea mar puţin favorizată a Românier, din 
punctul de vedere al precipitaţiunilor atmosferice, căcr pe când Oltenia are în mecliu 752"' 111 

cantitate de apă, Muntenia 616m 111
, iar Moldova 554mm, Dobrogia n'arc ele cât 508111

"' şi se 
p6te clasifica între ţinuturile cele mar pu1,in udate, ca Rusia, platoul Castilie\' şi cea mar 
mare parte a Suedo-Norvegier. 

Natura terenulur însă şi gradul destul de ddicat al ume(,leleT relative a aeruluT, în
fluenţează considerabil în bine asupra fertilităţir solulur dobrogian, aşa de puţin favorizat 
de plor. 

Repartiţia ploii' în Dobrogia este apr6pe uniformă, totuşT peri6da de la Maiu până 
în Iulie inclusiv este cea mar abondentă. 

Numerul 9-ilelor de pl6ie variază între 57 şi 76. In mediu sunt cincr c).ile de pl6ie pc 
lună; iar în lunile August până în Octombrie inclusiv, acest nu mer cob6ră până la Lrer. 

Harta No. 1 arată lămurit repartiţia ploil în Dobrogia; curbele isohietc trase din sulă 
în sută mm., disting trer mari' zone hietometrice. 

Ventul, star.ea cerului. Cu t6tă latitudinea relativ mef'idională, Dobrogia, ca �i 'f ara n6s
tră întregă, este expusă ventulur de N.-E. cc ba.te clin nusia; acesta c•sle C1·iuefuL care 

I ' 
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40°/o pentru venturile de N. şi E. 
24°10 >> >> >> S. 
22°/o >> >> >> V. 

Restul sunt cJile liniştite, carr sunt .forte puţine (6°/o). 
Din observaţiunile făcute la Sulina, starea Mări! Negre esle: 

53°/o 9-ile cu mare liniştită. 
33,4J/o >> >> >> practicabilă.
13,6 °/o )) )) )) periculosă. 
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bate 

Cerul, in general e pote r,lice, că este senin pe litoralul Mărir Negre; şi mar mult 
către seră de cât în timpul c;l.ileL 

Din 100 c;l.ile, se pot socoti în mediu : 
40 <;lile senine. 
30 >> norose. 
30 n acoperite. 

Perioda de la Iulie până la finele lur Septembrie este cea mar puţfo nourosă. 
De la Maiu şi până la Septembrie inclusiv, nu e în mijlociu nid o Q.i fără sore. 
Conclusiune. Pentru a ne da socotelă despre climatul uner ţerl'., nu e de ajuns numa'( 

posiţiunea sa astronomică pe glob; s'a dovedit ac;l.l'. că gradele de latitudine către pol\' sau 
equator nu servesc pentru a determina frigul sau căldura cutărer regiunr, aşa după cum 
se făcea la cer vechl. Grupul insulelor Frerăer este aşec;l.at pe aceiaşl' latitudine aprope cu 
oraşul Iakutsk şi cu tote acestea există între aceste doue puncte o diferinţă mijlocie de 
50 grade temperatură. 

Vecinătatea Mări!, altitudinea regiuni! ce studiem, direcţiunea şi intensitatea curen
ţilor de aer şi a acelor marin\'., gradul de umec;l.elă care depinde de cantitatea de apă ce 
cade sub diferite forme de precipitaţiunr atmosferice, la care putem adăoga ca corolar 
impăd urirea regiuni'i' considerate, natura geologică a solul ul' sunt atâţia şi atâţia factorl'. 
multipli şi sub-multipli, car'i' intră în equaţia climatologică a uner regiunr. 

In studiul ce cu destulă erudiţiune şi precisie face Domnul St. C. Hepites asupra cli
matulur litoralulur român al Mărn Negre, s'au luat doue puncte pe malul Mărff departe 
unul de altul de 130 kil. şi apr6pe extreme pe litoralul nostru dobrogian. 

Cred că cu puţină diferinţă aceste date climatologice se pot aplica întreger nostre 
provincff ds-dunărene. Am c;l.is cu ore-care diferinţă, pentru că în desele călători! ce-am 
facut în curs de ma\' mulţr an\', m'am putut încredinţa, că în interiorul DobrogieT dor fac
Lorl'. mar importanţr modifică mult climatul seu; aceştia sunt: natura geologică şi pădurile. 

Cu totul altă climă se intâlnesce în desfătătorea vale a Taiţer şi cu totul alta în câm
pia lipsită de arborr a Caraomerulur. 

In j umetatea S.-Estică a Dobrogie1 terenul aprope uniform, înfăţişază ochiulur aspectul 
unul' deşert în timpul verer. Arborii sunt aşa de rad, ca ozele uner pusti\'. Ni ăied nu 
găsim o descriere mal'. justă şi mar aprope de realitate a aceste\'. regiunr, ca în impor
tantul pasagiu dintr'o scriere a DomnuluT Gr. G. Tocilescu 1):

«Regiunea la Sud de valurile lul'. Traian, compusă din calcar jurasic cu straturl'. su
prnpuse de argilă, are un relief uniform de 500-600 piciore d'asupra nivelulul'. Mărff. Intr'o 
perindare monotonă alterneză lung1 delurl'. ondulase cu văr ca albia scobite, în fundul 
cărora une-orl'. se află piatră. 

Dacă te urcr pe vârful unur asemenea del cu uşor suiş, ve9-l'. cum se întinde în culor1 
palide o c.:\mpie lucie fără margin1, în zarea căreia nu se arată nicl'. o casă, nid un pom, 

1) Monumentul de la Adam-Clissi, pag. 3-5.
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nid o stâncă, ci numa\' mulţ.imc de pitid movile, tainice ale trccutulur, care par ca niscc 
mi.1şur6ie de cârtiţă int.r'o livadă. Nicăierr ochiul nu zărcsce un luciu sau o sclipii.ură de
apă ; nid o verdeţă nu destăinuesce şerpuitul vre-unur pârâiaş bine-făcător.

Pămentul este acoperit numai de buruient înalte şi mar ales de pelin; iarbă uscată 
şi fără nid o flore, care se clatină sub adierea venLulur depa1-te, mult depa1·le pc pămentul 
cel secetos, pe câno. printr'ensa mişuie un soiu de lăcuste f6rte marr şi mult.ime ne
numcrată de şored de câmp şi şopârle. In contrast cu acestă privelişte măreţă, cerul ţ.i 
se pare mar albastru, cerul care la rcsăritul şi apusul s6relu1 înfăţ.işeză ochiulu\' coloritul 
cel mar minunat. 

Dacă te urcr pe o înălţime - drumurile se aliă mar tote pe culmea delurilol", fiind-că 
văile sunt întrerupte prin bălţ\' - te găsescr aşa de isolat, aşa de părăsit, singurătatea aşa 
de mult te înspăimântă, ca nicăier\' in altă parte de lume. Crec;U că te afli în plină pus
tietate, în mijlocul stepelor, şi te simţ\' ca poetul Ovidiu acum douc mir de anr la margL 
nele lumer: 

Lassu in extremis Jaceo populisque Jocisque. (Trist. lib. III. III). 

Numar dacă te uiţr cu băgare de semă, ier şi colo câte un ogor lucrat, câte o turmă 
ce pasce împrăsciată, cârdurr de corb\' care au pândit vre-o pradă; rernâr în uimire când 
ve9-r un fir de telegraf, pe stâlpul căruia stau acuiaţ.\' vulturit ce\' pleşuvr şi puternid. 

Iacă ce vine din depărtare în depărtare, să turbure singurătatea accster naLurT, al 
cărur sore de plumb pare că măresce monotonia măreţă a pustiulu\'. Ast-fel ni se prn
sintă natura astă-<;lr, şi tot a:;;a a trebuit să fie tot-d'auna acolo, căd marele forţe ale na
turer au remas neschimbate. Numar norul de prnf al uner harabale, ce alergă în fuga 
mare, te vestesce că trăiesc şi prin ac:ele locurr omenr. Dar trebue să mergr c6surr în
treg\' până să dar de un sat. Locuinţ,ele sunt pitulate în văT, unde apa se scote la mare 
adâncime din păment şi unde 6meni'î pot fi la adăpostul venturilor. Acestea suflă cu o 
violenţă puternică în tot timpul anu'.uT, şi ridică pe drumurile late şi croite în tote sen
surile nor\'. uriaşr de praf pentru chinul tuturor fiinţelor ce respiră. In fundul acestor văr 
apele de pl6ie neavend scursore, formeză din când în când mlaştine pricinuit6re de fri
gurT. Singura vegetaţiune a terd cresce prielnic numar prin văr: un tufiş pitic şi rar şi 
crângurr de mărăcinr din care sb6ră selbatec( şoim\' şi coţofene tot doue câte douc; icT şi 
colo se vede câte un pom roditor sau câte un copac umbros. 

Cu totul apr6pe de aceste locurr bine-fecăt6re se grupeză apor sălaşele, carr dacă 
numer câte-va 9-ecim'î de case, apor trec deja printre localităţile însemnate. Omenit ma'i 
săracr trăiesc în bordeie săpate pe j umt·tate în părnent, avend coperişul oblu tot de pă
ment şi coşurr de nuiele împletite. Cer mar cu dare de mână aLJ căsciora de lut cu stuh 
acopedte, cu intrarea spre Sud şi în faţă pridvor de lemn simplu, fără nid o podobă. 
Stogurr înalte de grîu, aril deschise, oborurr de nuiele pentru vite şi nisce pătule de foi-mă 
particulară pentru porumb, alcătuiesc dependinţele primitive ale curţilor mar mad, care 
după modul antic, sunt împrejmuite cu val şi şanţ. O casă nouă de piatră cu un singur 
etagiu, avend două sălr de clasă pentru şcola publică primară, face imp1'esiunea unur pa
lat al localităţer. Nu există biserică sau moscheie. Locurile sfinLc ale satelor', unde totr se 
duc în pelerinaj şi toţr le îngrijesc ca averea cea mar preţiosă, sunt puţ.urile săpate la 
marr adâncimr cu forte mare cheltuială. 

O ideie despre adâncimea lor ne-o pot da ·fr�\nghiile, cu care se scote apa şi care aLJ 
lungimea funiilor de ancoră; aceste frînghiT se înfă�6ră în jurui unur vîrtqj de lemn cu 
totul primitiv şi asurgitor prin scârţîitul săti; el e pus în mişcare prin ca\'. sau bor. ce se 
'nvârtesc în cerc jur împrejur. Alte măsurr ele edilitate din partea administraţie\' sunt 
necunoscute. Scheletele de animale asvârlite pretutindenr şi stârvurr în putrejune desă
virşesc o impresiune, ce de sigur nu '(1 o pate face mar plăcută, călătorule, când o haită 
de câinr ce semănă a lupt te latră şi se reped furiş asupră-ţr. 

De la Tristele lur Ovidill şi până astă-<;l.\' se pare, că nid o îmbunăLăţfre n'a încer!",at 
starea acesta de lucrurr, care pol"tă pe densa peceLia unor nenorocir'i'. seculare. Chiar fap
tul cum este compwsă populaţiunea, amestecul acela pest1·iţ de tot soiul de nemurT: tătarT, 
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turcY, grcd, ţ.iganT, bulgar\'. şi românY ardelenr, pe care istoria '1-a venturat în aceste 
Iocurr ca pc un gunoiu al pop<jrelor, ne dă o iconă a mizeriei staţionare în cursul schim
hăt01· al sorter. De când însă Dobl'Ogia face parte din tenerul Regat al Românie\'., care se 
dcsvollă cu nouă forţe pe tote terenurile acti vităţir publice, un viitor mar plin de speranţe 
;dunbcsce şi acester provincir, unde deja în timpi\'. din m·mă s'au adus multe îmbunătăţirr; 
dai· va fi încă nevoie de Lcmeinic.e sforţărY, până să :se potă desvolta într'ânsa înccputurr 
pl'ospcre de cultură». 

Dacă ad�wgăm la fondul acestur tablou, sorele arc;lăt0t· din timpul verer sau ventu
!'ile violente ele iarnă, ne-am putea face o ideie despre climatul regiunir de la Sudul văier 
Ca1asulu1, de la Dunăre până la Marea-Negră. 

Afară de o bună bucată de pe frontiera de Sud, intre HaiL·am-Chior si Ostrov, unde 
din causa pădurilor temperatura este mar îndulcită, pretutindenr în Sudul Dobrogier nu 
găsim cai-acterul climatologic al c6stelor Pontulul.'. 

In zona pădurosă şi ploile sun.t mar abondente şi cantitatea ele apă provenită din 
pl'ccipitaţiunile atmosferice este mar mare; probă observaţiunile udometrice de la Para
kior şi Cuzgun 1).

ln trăsurr generale, de la Mangalia sau Constanţa cu cât înaintăm către V. în interiorul 
Sudulur Dobrogier, cu atât simţim o crescere a temperaturer vara şi o scădere în timpul 
icl'l1e1; litoralul mării aparţine unur climat dulce şi egal; iai· interiorul, climatulur con
tinental riguros ţii variat. 

Remâne stabilit, de şi faptul nu este rlemonstrat prin observaţiunt precise, că platoul 
do S. al Dobrogier, format din sfărîmătur\' de pietre calcarose, teren arid şi fără plantaţil, 
străpuns de văr carr ca nisce făgaşe enorme se descliid parte spre Dunăre, parte către 
Mare, ţărmurite de stând prăpăstiose, au infăţişarea unor vechr albi\'. de 1·îur1 scm·se 
cu desăvârşire; acest platou de o con titut.ie aşa ele variată, care ne reproduce pe o scală 
mat mic;ă regiunea cavernosă a Carstulur (Istria) şi c6stelor Dalmaţier, are;:.o climă ex
cesivă vara''ca ,;i iarna, datorită constituţiunil geologice şi lipser de plantaţir. 

Şi locuinţele sunt mar rarr în acestă parte, regiunea mar sălbatică, populaţia mar 
puţin ospitalieră; fiind :;;i mar săracă, există aci o strînsă legătură între sol şi individ. 

Cu totul altă climă se observă la )lordul văi\'. Carasu; temperatura e cu atât mar di
fcriLă de aceia a castelor, cu cât cine-va înainteză prin mijlocul Dobrogier Nordice, prin 
văile Casâmcea şi Taiţa 2).

lndulcirea căldurilor marr de vară, ca şi a frigulut ierner, se datoresce nu atât alti
tudiner regiu1111, care atinge maximul său de 456 metri în Piscul 'nalt şi ţuţuiat, cât na
turii geologice a solulur şi mar ales naturir pădurose a munţilor ser. 

Văr desfătătore în care :;;erpniesc rîurr, delurr acoperite cu o bogată vegetaţiune, 
munţir stâncoşr ale căror creste, unele ascuţite, altele în formă de marr domurr, o natură 
pitorescă de şi selbatecă apropie forte mult Nordul Dobrogier de natura muntilor noştl'i. 

ln Limpul căldurilor mad' din va1·a anulu1 1897, nesufel'iLc la Constanţa sau Sulina, 
mă aflam ţălătol'ind pe valea rîulur TaiţeT, unde o 1·ăcore plăcută chiar la miezul ziler 
scădea temperatura cu 2 grade. 

Din causa pădurHor, pl0ile 'sunt mar frequente :;;i alJondente în acestă varte, satele 
ma\' bogate, agricultura �i c1·escerea vitelor mar prosperă, populaţia mar veselă :;;i mar 
primiL0l'C. 

Nimic din tabloul înfiorător cc ni'l presintă călătorit din a doua jumctate a secoluluT 
trecut, nimic din căldurile cele marr ale anulur i854, cai·r aLL înspăimantat atât de mult 
pe Franeezi'î acester expeditiunr. Bn.badagul de un timp încocc a devenit o staţiune clima-

') IJ-l St. C. lll'pil!'s nu admile părerea, că pădurile atrag pl6ia. (�lijl6ce de investigaţiune ale me
teorologie, pag. 13), 

n-l Maiwl Du/Jais preconiseză părerea contrarie (Geographie economique. Paris 1903 pag, 728),
") Intr'o călătorie făcută în Decembrie 1894 de D-l A, de Richard în valea rîuluî Slava Cerkezească

la Atmagea, afirmă că clima în acestă parte a Dobrogieî e puţin rigur6să (La Roumanie p, 408). 

7"1980 8 
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terică destul de populată în Hmpul vere\' şi dacă mijlocele de transport cum şi acele de 
traiu ar fi mar inlesniciose, valea Taiţer şi minunatele posiţ,iunr de la Mănăstirile Coco
şul, Cilicu, apele sulfurase de la Atmagea ar fi vizitato forte des. 

Iarna, in regiunea muntosă a DobrogieT, este mar puţin aspră de cât în sudul or; 

iar venturile mar puţin vijeliose. 
Acesta e ţara de care se plânge Ovidiu în cer opt anT de exil, despre care <;lice: ccMa

rea neospitalieră nu merită nid densa ma\' multe elogi\' de cât pămentul; în tot-d'auna 
lipsită de sore, valurile sunt ridicate neîncetat de furia venturilor)). (Pontic. Lib. I. Let. III 
vers. 53-54.) şi unde : 

e<Pe lângă aspectul întunecos al acester ţerr fără arbor\' sau verdeţă, iarna succede 
uner alte iernr fără întrerupere. (Pont. Lib. I, Let. II vers. 26). 

Acolo unde domnea întunerecul barbariei şi natura părea mai sombră, clima mai exce
sivă, ţ'ara pustie; acum la razele civilizaţiunii, natura e veselă, climatul dulce, iar pustiul d,e 
odinidră e transformat astă-zi în câmpii cultivate şi locuite de un popor, care a dat dover)i 
de un puternic spirit de colonisare. 

CAPITOL UL II. 

STRRER SRNITRRR 

1. Condiţiuni'. igienice

Condiţiunile de igienă ale une\' ţăr\' depinde numa\' de gradul de civilizaţie a popo
relor ce o locuiesc. Dobrogia locuită sub dominaţia turcescă de popore în mare parte 
nomade, altele dedate la prădăciunl', fără cea mar mică urmă de regulele igienice, era 
natural ca să se fi bucurat f6rte multă vreme de o reputaţie de insalubritate de nepismuil. 

In Iunie 1855, regretatul doctor Camille Allard, fu însărcinat de guvernul Francez 
cu o misiune medicală în Dobrogia. Este - cred- penlru prima 6ră, când Europa civilizat.\ 
s'a gândit a da un ajutor medical acester nenorocito provincir. 

:Mizeria în accepţiunea largă a cuventuluT, este starea în care găsi Allard Dobrogia 
în urma nenorociter expediţiun\'. din anul 1854 1).

Lipsită de cel mar mic serviciu medical, acestă �uprafaţă considerabilă, străbătută 
de un mare fluviu, care apr6pe de vărsătura sa se împnrtr în mar multr braţe şi formeză 
bălţ\', trebuia negreşit să dea nascere la numer6se casur\' de paludism. Cu t6tc acestea 
configuraţiunea specială ce are Delta Dunăril 2), traversată de o reţea inextricabilă de 
canale naturale şi în mare parte artificiale, cad pun in legătură cu Marea şi cu Dună1·ca 
nenume1·atele larnrr din Drltă, este causa că în nicT unul clin lacurile după suprafaţa ocu-
pată de ea, apa nu este stagnantă. 

Se constată la fie-care moment al anulur, după nivelul apel01· Dunăril, · o scurgcr� 
către talvegul fluviulur, sau către Iviare. Majoritatea acestor lacurr şi canale conţin apă de 
mare în cantităţ'( mar mult sau mar puţin abondente. Doctorul I. Constantinescu, care a 
locuit mult la văl'sătura accstur mare fluviu, atribue tocmar presenţeT aper de :Marc, precum 
şi circulaţiuner perpetue a ape'i'. în lacurile şi canaludle din Delta Dunăril o influenţă sa
lutară asupra stăriT higienice a aceste'i'. regiunr a). 

In urma ultimulur resboii:i Româno-Huso-Turc, Barnnul d'Hogguer ne face cunoscut 
starea sanitai·ă a Dobl'OgieT in scriercn, sa ·1) : 

') i\lif'sion medicale <lan la Dobroutcha, �i Les echelles du LevanL. Paris 1864. 
') Asupra de!LeI se va vorbi pe lal'g întl''un capitol special. 
3) Studiu asupra topografieI medicale a orar;-ulnI Sulina. In ClimaLologia JiLoraluluI român al Mări"f

Negre do D-l SL. C. HepiLes, pag. B. 24. 
') RenseignemenLs sur la Dobrodja. 1879. BucarosL. 
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«După părerea mar multor mcdid, cad locuiesc aci de mar mulţr anr şr arora le 
am pus chestiunea, resultă că reputaţia de insalubră ce'r s'a dat Dobrogier, e puţin cam 
exagerată. Este adeverat, că în câte-va districte, mar ales pe litoralul Dunăril, cum de 
exemplu de la Isakcea până la Dăenr şi de la Topal până la Silistra, frigurile domnesc 
apr6pe endemice, însă nid o dată cu caracter periculos sau tifoid. 

Causele principale a acestor frigurT, se găsesc în t6te ţerile străbătute de un fluviu 
mare, care către îmbucătura sa, nu numar că se împarte în mar multe braţe, dar formează 
la 6rc care epocr ale anulu\', din causa diferenţe\' de nivel a terenulur, mlăştinr vaste şi un 
numcr infinit de micT lacurr, cele mar multe avend comunicaţiunea cu fluviul. 

Dunărea pe timpul creşterilor marr revarsă imense cantităţ1 ele apă peste câmpiile 
litoraluluL Nivelu� fluviulu\' scăQ.end adesea cu o mare repeQ.iciune, apele nu au timpul 
de a se scurge în întregime şi atuncT depun un numer consid!=)rabil de materil'. organice, 
carr sub acţiunea căldurer şi a pămentulur îmuiat desvoltă miasme palustre. 

Trebuie a găsi în mal'e parte origina acestor miasme în nenumerata cantitate de 
gârle naturale şi adese-orT artificiale, pe care pescari\' le construiesc pentru a adur-e apele 
fi.uviulu\' în micele lacurl'. de pe litoral, în scopul ele a atrage peşti\', carr la epoca ouatulu\' 
depun aci ouele. Când apele se retrag, pescari\' construiesc zăgazurr, pentru a 'mpedeca 
peştele să se ducă în fluviu şi atund încep pescuitul. 

Lacurile a căror scurgere naturală este ast-fel în parte oprită, sunt neîndoios isvorul 
celor mar funeste miasme palustre. T6te satele pescarilor şi chiar acele din interior, igno
rează cu desăvârşire primele principi\' de igien.ă. 

Locuitori\' se culcă de obiceiu, cu f6rte puţine excepţiunr, pe rogojinr aşternute pc 
păment umed şi format adesea numar de aluviunr; este ded inevitabil ca miasmele, carr 
se ridică în timpul somnulu\' lor, să nu fie causa frigurilor care '\' chinuesc. 

Nutrimentul lasă de asemenea forte mult de dorit, ca calitate. Peştele pr6spăt sau 
sărat, ceapă, cafeaua de rea calitate, ca şi pâinea, formeză după anotimp\' principala ali
mentare a populaţie\'. Lungile postur'î contribuesc asemenea a mări ace'tă tendinţă. 

Partea cea mar bântuită de frigurT este fără îndoială micul sat tătar Medgidia, a 
cărer populaţiune a fost, acum câţr-va anr (înainte de 1879) decimată de b6le. Insalubri
tatea districtulu\' Medgidia este, el upă medicil provincie'î, atribuită situaţiunir chiar a satelor. 

Medgidia ele exemplu e construită în mare parte la piciorele uncr coline şi pe mar
ginile uner mlaşlinr pe tilenţi6se de o f6rte mare întindere. La începutul t6mne'î aceste 
mlaştinT se usucă prin evaporaţiunea apelor şi formeză atund o imensă câmpie. de noror 
negru şi puturos, unde se descompun la căldura razelor s6relur o masă enormă de ma
terff organice, mar ales pescr, br6sce, etc. şi materff vegetale, şi aşa miasmele palustre se 
degajază cu repeQ_iciune. 

De adăogat, că puţ;urile sunt tote siLuate în partea cea mar j6să a terenulur, apropo 
de mlaştinL Aceste ape deja necurate prin nivelul lor inferior mlaştinilor şi prin tot felul 
de infiltraţiunr prin păment, ·sunt prin posiţiunea lm· chia1·, mar necurate. Aceste puţurr 
sunt în general săpate în centrul planurilor înclinate intre locuinţe şi mlaştin'î. Resultatele 
sunt clar logice. 

Cu ploile torenţiale de tomnă, t.6tc murdăriile oraşulur şi cad sunt de destule natud, 
sunt târâte la piciorele coliner, străbat pal'te în pu1 ud şi rc�tul în rnla:;;Lină. 

T6te locuinţele Mcdgiclier sunt wnstniite _cu părncnL sau cu noror, acopcl'itc cu trestie 
clin baltă şi aclese orr nivelul camcrilor este infeeior acclur al sL1·adcT. Camer-ile sunt j6sc 
şi fără cea mar mică vcntila1ic. 

Intrega familie adesea, bărbal, femeie �i cincr sau şrse copil, trer sau patru câin'î, 
porcr, găinr, etc., se culcă �mesteca1.r pe părnentul umed înlr'una sau douK camere, clin 
carr se compune în cca mar rnal'c parte loc:uinţ.cle din Medgidia; cca-l'allă este reservată 
proviziilor, bucătăriei, etc. 

F6rte adesea taulul este li-pil de casă şi comunică cu ca prinlr'o uşă deschisă. Acestea 
nu sunt de cât fo1-tc rai· cură1,ite şi paiele putrede, etc., măresc miasmele, carr înecă gâtul 
voiajon1lu1 intnit in ac.:cstc bmdeic, unele clouuiesc frigurile. AclăogaF că p1·i\'u.(ile, cad con-
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stau din găuri rn păment înconjurate rlc un zid mărunt sunt forte apropc de casă şi va 
fi uşor de a înţelege pentru ce reputaţia lVIedgiclie'î şi a satelor clin acest clistr;ct nu e ele 
fel usurpată. 

Ciaţa grosă a nopţilor e forte periculosă în aceste locurL 
Frigurile sunt ded.' prea frequente, dar ca pretutindeni" în Dobrogia, ele nu sunt pc

riculose. 
Tratamentul empiric este fără îndoială una din causele mortalităţff în districtul :Med

gidia, şi acestuia se atribuie în cea ma V mare parte calomnia ce s'a adus DobrogieL O 
măsură din cele mal'. necesare şi importante ar fi, de a se pune un termen exerciţiului 
ilegal al mf'dicine1, organisând serviciul sanitar al districtelor într'un mod sevei·. 

Dobrogia presintă o suprafaţă considerabilă. Terenul este aprope peste tot bogat în 
humus (loss); însă adese orr lipsa ele ume<;lelă pe platourile mar înalte din interior, acolo 
unde elementul lichid lipsesce, face recoltele mar sărace. 

Aceste terenud nu servesc de cât la păşune. Va fi posibil, pote, de a da fecunditatea 
acestor pămenturr prin numerose puţur\' arteziene, care le-ar cla elementul vital cc le 
Jipsesce. 

Un lucru tot aşa de necesar ar fi reîmpădurirea parţială a acestor platourr. 
Ploile ar fi mar desc, şi recoltele s'ar găsi adăpostite de ,·enturile de Nord, care le 

secă adesea înaintea încolţirer. 
Ac6stă ţară despădurită în principalele sale părţJ, predispune la tote intoxicaţiunile 

miasmatice. 
Puţ.urile ce se întâlnesc acum au o adâncime de 60-70 brasses (2 metri= 1 1/� brase) 

şi scoterea aper e forte grea, mar ales când e vorba de adăpatul animalelor, adesea orr 
în câte-va puncte unde coborâşul solulur favorizeză săparea puţurilor, apa este aprope la 
suprafaţă şi abondentă. 

Temperatura este forte variabilă in acestă ţeră, cu tote că iernele nu sunt în general 
prea frigurose, probă numerosele turme ale Mocanilor Transilvănen1, cad de câte-va se
cole coboră din munţff lor şi vin a ierna în imensele locud de păşune ale Dobrogie\'.. 

Primă-verile şi tomnele sunt forte scurte în acestă ţară. Se trece cu repec;liciune ele 
la o temperatură prea frigurosă la căldurile verff. 

Epoca frigurilor începe către finele lu1 Aprilie, intensitatea lor este către mijlocul lu"î 
August. 

Lemnele în multe puncte sunt prea depa_rte, şi materialele necesare constructiunH 
caselor, cerend un transport prea costisitor, materialul întrebuin(at în construcţil este un 
fel de cărămidă făcută din păment amestecat cu bălegar, numit «kirpicfo, pentru că în 
multe locurr piatra lipsesce. 

Ar trebui în tot cazul a stabili satele în afară de locurile pc:1,lustre. Acestă provincie 
e de sigur mar bună de cat i s'a creat reputaţia; se pute privi în general ca sănăt6să şi 
dacă s'ar reîmpăduri parţial, fără îndoială că influent.a frig·urilor ar fL considerabil mic
şorată. 

Trebuie de notat un fapt ele mare importanţă, că de 30 de an1 în Dobrogia nu a fost 
nid o bolă epidemică de febră tifoidă.)> 

Pare-se că Bal'Onul d'Hogguer anume a luat ca model de insalubl'ilalc :;;i de miseric 
oraşul aşa de reu situat al Jur Sayd-Paşa 1). 

Adevcrul este, că. sub dominaţiunea otomană, cea mal'. mare parte din satele din Do
brogia se puteau bucura de aceiaşl'. reputat.ie sub rap01-tul igienic. 

Inelată insă cc Dobrogia a redevenit l'Omân6scă, erviciul medical �i ele igienă a fost 
organisat ca in pati-ia-mumă. Fie-care centru populat posedă un spital unde toţr bolnavi!, 
fără distincţiune de naţionalitate sau religiune, sunt îngrijiţr"în mod gratuit; medicii de 
plasă sunt obligaţ1 a vizita la epoce forte apropiate, ·tote aglomeraţiunilc rurale. 

•) Ve�II Medgidia. 
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Lucrările importante, care au fost întreprinse în scopul de a împăduri unele întinded 
inar\' ale Dobrogier �i mar cu s6mă dese ·area a câtor-va mir de hectare, care vor fi re
date culturer, transformă pe <;li ce mcege condiţiunile igienice în Dobrogia. Aceste, bine 
înţeles, în locurile jose din Deltă şi din alte mid părţT. 

In ceea ce privesce litoralul propriu <;lis, condiţiunile igienice nu lasă apr6pe nimic 
de clorit 1). 

2. Locuinţe

După datele cele ma\'. noue, numărul locuinţelor rurale 111 Dobrogia este aprope 
30.UOO, împărţite ast-fel:

JUDETE De zid De lemn 

Co11stanfa 
I 

. 2.0381.546 !
Tull"Pa 5133 i 5 I 

Jiifol. 

. I 
6.6,9 I 2.043 

I 

11 

I 
I! 

li 

11 

De nuele 

li 
sa(t pămenL 

1'1.087 
li 8.409 

li 
19.4g5 

Bordeie TOTAL 

1.277 15.948 
316 13.863 

1.59::l 29.811 

Comparate aceste cifre cu acele din ţară ar părea la prima vedere, că Dobrogia nu 
stă rcu, însă condiţiunile igienice sub care sunt construite locuinţele aci sunt departe de 
a equivala pe cele din ţ,ara-mumă. 

l\fa1 ales casele Turcilor şi Tătarilor sunt nisce adeverate cuiburr de infecţie. 
Un studiu amănunţit îl găsim în importanta scriere a Domnului Doctor Crăiniceanu 2):

«Satele din Dobrogia mar de curend creiate pot servi de model, aşa de exemplu cele fă
cute de la 1879 înc6ce de Români\'. ardelenY. Satul românesc se cun6sce de departe şi se 
p6te deosebi de cel tătăresc, după mulţimea arborilor. Românul e deprins mar 'nainte d'aşr 
construi o casă să-'ş1 îngrijescă ele puţ a cărer furcă adese-orr servesce un arbore. Un 
sat românesc se mar p6te distinge ele departe după mulţ.imea cumpenelor, pe când Tă
tarff se mulţumesc cu un singur puţ, care cleservesce întregul sat, fapt reprodus apr6pe 
ele toţ\'. vizitatorff nobrogie1. 

Uncie sate sunt fără nic\' o rânduială, cu locuinţe în starea cea ma\'. primitivă, lipsite 
de plantaţ,i"î şi de pădurr. 

In centrul Dobrogie1 satele sunt la mar\'. depărtăr\' unele de altele; mar apropiate sunt 
pe lângă ţ,ermul Dunărff. 

Ar trebui să se inter<;lică construcţia caselor cu chirpid, iar statul să înlesnescă locui
torilor lemne de construcţiunr din pădurile apropiate. 

Emigrarea Tătarilor din plasa Mangalia a fost colosală şi a remas de la er multă 
piatră ce servia la îngrădirea curţ,ilor şi ariilor; acestă piatră s'ar putea întrebuinţa cu 
folos la construcţiL 

Tătarul 'ş\'. construesce casa şubred, locuinţa '1 este miserabilă, mică în raport cu 
numerul sufletelor ce o locuesc, ferestra e mică şi nu se deschide nid o dată. Sobele se 
deschid afară; MusulmaniT întrebuinţeză mangalul, isvor bogat de acid carbonic; mal'. în
trebuinţeză tezic, care prin fumul ce respândesce umple locuinţa de infecţie. Tavanul ca
selor tătăresd e f6rte jos, paturile lipsesc sau sunt înlocuite cu rogojin1 aşternute pe jos, 
pe care se culcă amestecaţr cu păsările şi animalele, adese--orr. 

Curţile tătărescr· sunt îngrădite cu piatră sau cu cărămidă nearsă (chirpid), sunt 
murdare de bălegar pe care f<

1

irte arare or\' are grija a'l curăţi. 
Românff, şi mar ales Germanff, au case igienice 6re-cum; spaţi6se, bine aerisite, încon

jurate de plantaţff fie chiar salcâm\', car\' mal'. domolesc arşiţa s6relu1. 

') St. C. Hepites, op. cit. pag. B. 25. 
') Higiena ţeranuluI român. Scriere premială de Academia Română. Bucuresd, 1895 
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Camerile sunt văruite. Patul cu aşternutul curat şi confortabil. Alăturr de casă, fără 
a fi lipit de ca, coşarul vitelor bine între(inut şi cură(.it. Curtea îngrădită cu nuiele sau 
cu piatră. Stradele sunt larg1 şi drepte; din causa lipser ele lemne în unele p'-1,eţ\', l'a com
bustibH serve ce tezicliiul, însă în sobe mar sistematice ca ale Tătarilor. 

In judeţul ConsLanţa e de notat: Ca1'a-Murat, Cnrol T, Fă,qăraşul noa sunt sate model
înfiinţate din nou; Copadin şi Agemler rn sate murdare, Cochirlenii cu case lipite cu pârnent
şi nevăruite; Ghi:ulărescl cu case construite ele chirpid, cu planta/ ie auondentă; Topr,t rn mse
de gard, turate; Boasgit cu mse şi bordeie curate; Cerna-Voda, Sntul nou şi Cilibikioz cu case
higienice şi curate. 

Apoi cnse bune, văruite şi strade largi, drepte şi rurate în Gara-Murat; case /June îngră
dite cu chirpid ;�i acoperite cu trestie Caracoium.

Comune cu strade curate sunt: Seimenii-mici, Biul-biul, Amzacea, Tortonwn, Ta;�punar, 

Almal'iu, Bugeat, Gherengik, J[ârşova, Mnngalia, Musurat, Rasova, Topraisari ;�i Tu:dn. 
ln judeţul Tulcea: Cafaloi, Caşla, Somova, Niroliţel, Caranasu/, JTrunamui, Bn/Jndaq, Eni

chioz, Rachel, Luncavif a, Garvan şi J�jila. 

Cu ocasia numcr6selor călătorir ce am făcut în Dobrogia, am locuit în casele cliferi
telor naţ.ionalilăţr ele aci, în boedeiele tătărcsd ca şi în locuin1,cle plăcuLc ale (;el'rnanilol'. 
In genere satele de pe malul Dunărir, locuite exclusivamente ele noma.nr, au case igienice: 
Nicoliţelul, Lunmvifrt În special lasă căletorulul cea mal /mmds{r, impresie. Jude/ ul Tultea
- dacă esceptăm Delta ;�i lagunele - are locuinţe mrtz solide, mal i{Jienice ;�i mal spafiâse de
cât Judeţul Constanf a.

Emigraţiunile Tătarilor car\' nid acum n'au înl'ctat, dai':'1 loc populaţiuni1 germane, 
care are locuinţe destul de bune sub t6te raporturile, aşa se presintă aprope toL cenll'Ul 
DobrogieL 

Afluenţa populaţiune\'. românesd a mar încetat, totuşr sunt sate care se form6ză parle 
în locul ·vechilor sate părăsite de Tătarr, parte în locur\' nour. Peştera este un sat ele /o1'
maţiune cu totul nouă. In mare prtrte Ramând vin din judeţele Brăila şi Ialomifa, ez sunt
numiţi Cojanz în oposiţie cu Mocaniz, vechiz locuitorz transilvăneni venifz clin timpurz cu oile 
la păşunat. 

Partea de Sud a Dobrogier are sate ale căror locuinţe, dacă nu se asemănă sub ra
portul igienic cu Medgidia, apor diferenţiază numar sub raportul situaţiunit Lopograflce, 
acest oraş avend nenorocirea a fi în centrul uner regiunr mlăştin6se. 

3. Alimentaţia

Cer mar bine cad se hrănesc dintre locuitori\'. Dobrogie\'. sunt Germanii, în saLele că
rora afară de brutărff, fie-care locuitor 'ş1 are cuptorul seu, unde 'ş\' c6ce pâinea care este 
destul de albă. Une-orr o amestecă cu cartofi, nid o dată însă cu mălaiu. Arare-orT Ger
man ulur '1 lipseşte carnea; iar cel de pe lângă lacurr, peştele, care de alt-fel este alimentul 
principal al întregil populaţiunr mărginaşe. 

Românul, afară de pâine mar are mămăliga, apr6pe necunoscută populaţ.iuni\' musul
mane înaintea ocupaţier române. 

Modul de hrană al Românului şi Bulgaruluz, este acelaş cu ce\'. ·din România Trans-
dunărenă; nimic de adaogat. 

Ruşii se hrănesc cu pâine de secară, mămăligă, şi peşte pr6spăt sau sărat. � "'J 
Tătarii se hrănesc excepţional de reu: pâine de orz, carne de 6ie şiichiar de�m&ţL 
Cu privire la apa de beut, tot Judeţul Tulcea, udat de rîurr mar multe, este mar fa-

vorizat. Aci apa în multe părţr este bună de beut, afară de satele vecine Dunări\'. şi ţ.er
mulur Mărir Negre. 

In Judeţul Constanţa apa se găsesce la mar\' adâncimi, e calcar6sa, adese orT sălcie 
şi aceia chiar insuficientă. 

Mi se spunea de un cioban, într'una din <;lilele căldue6se ale Jur Iulie 1890, că oile 
sale n'au trăit timp de 2 septămânr de cat cu roua de pe câmp. 
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Vinul este mar abondent în judeţul Tulcea, de aceia este judeţul unde se bea mar 
puţin rachiu; afară de Ruşr, cal'r a11 acest viciu înăscut, rostul populaţier este puţ,in al
coolic. 

In satul Morughiol sosind într-'o dimineţ;ă, t6tă populat,ia satulu\' era Ia cârciumă şi 
deja beată aşa de timpuriu. 

Mar că n'am vc<tut sat locuit de Ruşr, unde să nu găsesc o sumă de 6menr beţr. 
Pentru a merge cu barca de Ia Mor-ughiol la gura Sf. Gheorghe în c;l.iua de 17 Iulie 1897, 
a t1·ebuit să'mr aprovizionez lopăta1·il cu o bună cantitate de rachiu, căcr prin banr a fost 
imposibil a•r face să mergă !,·

Ciaiul mar servesce încă de beutură Lipovenilor. Nu me pot opri a nu areta plă
cerea cu care am beut ciaiul la un sat fol'mat din scopiff, între Mangalia şi Ilanlîc. Aceştia 
nu cunosc altă beutură de cât ciaiul pe care'l servesc cu o adresă caracteristică lor: Un 
samovar de 5--6 litri fierbe încontinuu, zahărul e ţinuL între dinţr, iar ciaiul trece prin 
el ca printr'un filtru. 

Am admirat curăţenia lor in case, serviciu şi mornvurr. E o populaţie de alt-fel şi 
muncit6re. Nu cunosc fumatul şi nid vizitatorul nu are voie a fuma în casa lor. 

Musulmani[ beu f,Jrte mult{� cafea, de f6rte pr6stă calitate şi aclese-orr amară. Mur
dăria în preparatul cafeler e de asemenea caracteristica raser. Tutunul nu Io lipsesr;e. Er 
fac uz şi ele opium, dar nu am vc\lut vro-un bcutor de acest narcotic _1).

T6te oraşele şi satele de pe Lingă Dunăre int1·ebuinţeză apa din ea, aşa cum este 
plină de tote necurăteniile, afară do o mică paito din locuitori! oraşelor care o limpec;l.esc 
t:u piatră acră. In 1·estul Judeţulur Tulcea fant1nele fiind rru construite şi mar reu între
tinute, iar pe lângă ghiolueile cu ape stagnante, întrobuint,ându-se apa din acestea, populaţia 
suferă şi se stinge de paludism, de febră tifoidă şi alte b6Ie ce'ş1 au sorgintea în apa plină 
de microbiI acestor b6le. Va trebui să se construiască puţurr prin comune, în condiţiunr 
bune, ca apa potabilă să fie abonclentă în ele, să fie bine întreţinute şi sleite cât s'ar 
putea de des, căd numar aşa populaţ,ia 'ş1-ar putea îmbunătăţi sănătalea. O asemenea 
lucrare s'a şi început la Jurilofca, unde se construesc patru fântânr sistematice. In Tur
c6ia şi în cele-l'alte comune acestă lucrare bine-făcetore s'a început. 

La Sulina onor. direcţiune generală a serviciulut sanitar face instalaţiunr pentru apă, 
care vor costa vre-o 600.000 le\' din fondul taxe\' sanitare de tonaj. 

Un alt reu de care suferă o mare parte din populaţiune e alcoolismul. 
. De acest viciu sunt stăpânite maî mult populaţiunile rusă şi lipovenă a căror meserie 

principală e pescuitul, de unde se realiseză câştigurr bune şi ar câştiga şi mar mult, dacă 
.hani\' agonisiţ1 în timp de 3-4 Iun'( nu '1-ar da cârciumaruluT în 3-4 gile. Aceştr pescart 
vicioşr numar după ce termină banff, reîncep lucrul şi apol'. iar beutură, din care causă 
se nasc certurr, bătăr şi chiar omorurr. Ceva mal'. mult, alcoolismul nu e nu mar între bărbaţr, 
carr încep de tinerT, ci şi între femer. La Sarichioi, Jurilofca, Carcaliu, Slava-Rusă şi Sf. 
Gheorghe şi prin alte părţi' se găsesce cel mar maro contingent al acestor nenorociţr, carr 
de ar fi cu putinţa n'ar ina\' eşi nid odată din stabilimentele de beuturr. Cele-l'alte naţio
nalităţ1 creştine, de şi nu sunt tocmar cumpătate în beuturl'., totuşr nu sunt dominate de 
viciul acesta şi decl'. alcoolicit sunt mar rarr. 

Populaţia musulmană, săracă cum e, religia o mar opresce a întrebuinţa alcoolurr, 
face uz de cafea (Situaţia Jud. Tulcea pe 1898, pag. 38-39). 

4. Servici ul sanitar 2)

Cu t6te stăruinţele şi cheltuelile ce se fac de guvern, să nu ne facem tocma1 marr 
ilusiun1 despre starea sanitară a acester provin cit; dacă co�parăm datele statistice ale

1
) Se va trata. mar pe larg uiferiLele obiceiurî la pop6rele Dobrogieî, în partea etnografică. 

2
) Serviciul sanitar militar nu e coprins în acest capitol; a se vedea capitolul Divizia activă. 
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celor douc Judeţe cu cele ce se petrec în realitate, numa\' atuncr ne putem da s6ma exact 
despre sănătatea locuitorilor. 

Cred de datoria mea, care am vi\lut sta,rea deplorabilă a unor comune, să nu ascund 
nimic; căcT e ma'( bine a atrage _atenţiunea autorităţilor asupra rc�ulu1, de cât a'l acopel'i 
cu cuvinte pomp6se şi cu frase bombastice. 

Dacă casurile ar fi numa\'. unul sau douc, am c;lice că e o excepţie, dar sunt mullc 
la numfr de diferite natur\' şi în diferite puncte. 

Mc aflam în t6mna anulur 1895 călătorind pe frontiera de Sud ; cât de penibil am 
fost impresionat când în satul Cerchez-KioT, un sat vârît într'o văgăună din care numat 
de apr6pe se putea vedea, nu unul, ci întrega populaţie suferia de b6le de och'i'. în cel mar 
mare grad. 

Dar tusa măgărescă din satul Adam-Klisi din primăvara anului 1896, frigurile dr• 
la Calica, râia de la Regep-Cuiusu � şi câte alte sate despre care am renunţ;at să'm'î iau 
note, cre<;l6nd că în general medicir plăşilor nicT n'au vizitat vre-odată circomscripţia lor 
sanitară. 

Nu semnalez de cât cazur'î vec;lute de mine în pripă- şi dec'î de care te împrclcd 
fără să vrer, câte vor fi existând încă! 

Să trecem la datele statistice: 
Personalul sanitar al Judeţulur Tulcea se compune din: 1 medic primar, 3 medid 

de plăşT şi dour oficianţr sanitar\'. Măcin :;;i Sulina au medic propriu, Babadag :-;;i Isaccea 
medicul spitalul ul'. şi acel al plăşir face serviciu în schimbul uner diurne. Mar sunt 6 agenjt 
sanitarr vaccinator'î, 16 m6şe (6 de oraş şi 10 de comune ruralo), dou\'. agenţr sanitarr şi 
dou'î sub-chirurgr intendenţ\' la spitalele Isaccea şi Măcin. 

Inf Judeţ.ul Constanţ;a: 1 medic primar, cincT medicT de pl.lşr, tre'i'. modid de oraş, un 
medic de spital şi anume: un medic propriu de oraş la Medgidia, un medic de oraş �i 
spital la Hârşova, un medic propriu de oraş la Ostrov, un medic de spital la Cerna-Voda 
însărcinat şi pentru oraş; dou\'-spre-c;lece agenţ'( sanitarr vaccinator'î, cind agenţr sanitar, 
de oraşe, şese m6şe de circomscl'ipţiT, cloue de oraşe (Cernavoda şi Hârşova), plus perso
nalul medical al oraşelor Tulcea şi Constanţa. 

Ajutor medical gratuit s'a dat la 13.453 bolnavr (12.350 cetăţenr rornânr şi 1193 streinl), 
medicamente gratu'ite la 7995 bolnav\' în plus la 4000 de la comune, în Judeţul Tulcea :-;,i 
la 9808 bolnavr, plus la 4377 din farmaciile comunale pentru Jud. Constanţa. 

a) B61ele cad au bântuit Dobrogia în cursul anuluT 1898 au fost :
1. Paludismul ce se datoresce numer6selor bălţ'î cât şi modulur de locuinţă. 1n ra

portul seu, Prefectul Judeţulu\' Tulcea c;lice: Marea majoritate ,
1

, satelor lasă f6rto mult ele 
dorit în ceea ce privesce sănătatea publică. Singure locuinţ;ele, în mod general, ar fi bine 
de s'ar ţinea tot-d'auna curate şi s'ar lăsa reul obiceiu de a lua păment pentru c.;onstruirea 
case\' din bătătură, rcmânând grop\'., care umplute cu bălegal' şi apele pluviale, devin 
cause de paludism; maladie ce avem în abondenţă ma\' ales pc malurile Dunărir şi ghio
lurilor. Lipsa de aliniere şi plantaţie a satelor, precum şi lipsa de strade şoseluite, dau 
comunelor şi cătunelor un aspect urît, deosebit că sunt şi neigienice. Mocirlele din sate 
nu se astupă nid odată, ci stau aşa până le usucă s6rele sau le inghiaţă gerul, iar fan
tânele sunt în cea ma'î deplorabilă stare, în multe scurgendu-se apele de afară şi în mat 
t6te putend cădea od-ce, căcr ghisdurile lor sunt insuficiente sau nu sunt de loc şi mat 
t6te fântânele neacoperite. 

2. Rugeola în judeţul Tulcea la 32 comune cu 1886 bolnavr, din cad au murit 2G0.
Ea a fost adusă odată cu venirea lucrătorilor grădinar\' din Bulgaria. 

3. Sifilisul mal' mult respândit în oraşe, iar în comunele rurale s'a semnalat în plasa
Hârşova, cele ma\' multe casur'î. 

4. Desinteria provenită din causa rele\' alimentaţiunT.
5. B6le epidemice au fost:
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6. Pelagra n'a fost de cât 8 cazurr (7 Constanţa, 1 Tulcea).

=� 

DIN ACESTEA 

Vinde- Morţ1 caţ1 

835 97 
170 1508 297 
170 2343 394 

7. Lepra a fost mar rn uită în judeţul Tulcea (24 cazlll'T), unele s'a luat disposiţie a se
crcia o colonie separată la Capul Dolojman sau în insula Popina. In iudetul Constanţa au 
fost numa\'. două cazurr (Carocoium şi Geabac). Bolnavil de lepră se trimet la ospiciul de 
ltt Răchit6sa. 

Cu privire la starea sanitară a oraşelor, regretatul Prefect. al judeţ,ulu1 Tulcea, Ion 
;'-l'cniţescu, in situaţia j ucleţul ur <;lice : 

«Mahmudia şi Chilia Veche, oraşe dunărene sunt oraşe numar cu numele, iar cele
l'alte, afaru. de Babadag, sunt de asemenea aşe<;late pe ma.Iul Dunărir, unde paludismul e 
destul de desvoltat. Dintre oraşele ele pe Dunăre Chilia-Veche, lsaccea şi :rl'Iăcin au un 
pel'sonal sanitar propriu, în nicT unul însă şi nict chiar în Tulcea nu există un serviciu 
]JCnLru golirea hasnalelor, iar lati·inele ma\' peste tot locul sunt primitive, fără a vorbi de 
atâtea case unde s'a cre�lut că acestea sunt un lux şi s'au înlăturat de tot. LocurT 'virane 
sunt mar pretutindenr, din care numa\'. în Babadag 28 neîngrădite şi t6te devenite focare 
de infecţiune, din causa depuneri\' pe ele a tuturor murdăriilor şi gun6elor. 

In general vorbind, la oraşe nu s'a adus nid o îmbunătăţire igienică, afară de Su
lina, unde se .face asanarea cu fondurile acordate de direcţiunea generală a serviciului 
sanitar, din taxele de tonaj, ce se percep de la bastimentele intrate pe gurile Dunări\'. şi 
unde şi comuna contribue pentru întreţinerea căilor şi materialulu\'. întrebuinţat la lu
crare, precum şi pentru a se asana stră(lile interi6re şi curţ.ile locuitorilor serad. 

Desinfecţiunea şi izolarea, atât de necesare în cazud de Mie molipsit.6re, nu se pot 
face în mod suficient din cauza lipse\' de personal, de aparate speciale, sau mar lămurit 
din lipsa de ban\'., dar mar presus de acestă cauză stă reua voinţă a locuitorilor, chiar a 
celor cu avere, care ţipă ca din gura şarpelur de câte orr sunt daţi judecăţi\'. pentru con
Lravenir\' la legea sanitară. E\'. cer să fie lăsaţr să m6ră ca animalele. Aşa at'.'1 făcut şi în
anul 1897 şi chiar în Tulcea, când, după retragerea inundaţiilor, li s'a impLis să-ş\'. îngri
j6scă de propriile lor locuinţe. 

b) M6fe. După legea sanitară fie-care comună rurală trebue să aibă o m6şă retri
buită cu 30-60 Ier pe lună. Din cauza insuficientiT mijl6celor, acestă salutară disposiţie nu 
s'a putut aplica în totul. Sunt acum: 16 m6şe (G de oraş, 10 de comune rurale) în judeţul 
Tulcea, şi 8 pentru judeţul Ct.'lnstanţa (2 de oraş şi 6 de comune rurale). Multe din ele 
însă sunt practicante, care în nepriceperea lor, nu odată au cauzat rn6rtea noilor năs
cuţi şi a lehuzelor. 

In cursul anulu\'. i898, au asistat la 1181 lehuze (455 în judeţul Constanţa şi 726 în 
judeţul Tulcea). 

c) Vaccinarea �i revaccinarea. S'a făcut ·pe o scară mult mar întinsă în cursul anulu1
1898 ; comparat cu ani\'. trecuţr, în judeţul Tulcea activitatea este de 5 or\'. ma\'. mare. 
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Singură popul 1.ţiunea lipovană şi mar cu srmă cea bespopovită, de ca1·e este puţină 
în judeţul Tulcea, numa'( 3602 suflete, se opune cu îndărătnicie acester operaţ.iunr, sub 
pretext că religiunea nu permite. 

Totuşr în cursul an ulur 1898 s'au vaccinat mulţ1 şi dintre aceştl'. Jipo-venr, unil din er 
însă au preferat a se expatria, de cât a se supune vaccinăriT, de şi acest pas nu l'au fa
cut din proprie pornire, ci din îndemnul acelora carr voiau să le ia pămenturile. Cauza 
adeverată a resistenţil lipovenilor faţă de Yaccinare nu este religiunea, după cum chiar 
Archiereul lipovean de la Slava-Rusă a declarat-o, ci dascălir lor, carT cu or1-ce preţ vor 
a-şr menţine prestigiul de apostoH şi tâlcuitorr ar religiunit între fanatici\' şi orbiţff lor co
religionarr.

Un cas s'a petrecut cu dascălul bespopovit din Sariehior, în anul 1897, care a dat 
pe sub ascuns la vac;cinare dor copil ar ser, de frica amen<;li\', ia1· pe rle altă parte nu 
înceta să îndemne ve ceT-l'alţr lipovenr a nu se supune vaccinărff 

Spre a pedepsi acestă duplicitate a dascălulu'( lor, lipovenii' l'au desaprobat şi hui
duit de-a lungul satulul'. 1).

In fie-care comună se află la Primărie cate un dulap prevcc;lut cu medicamentele 
de prima necesitate, c:are trebue a se da locuitorilor bolnavr în mod gratuiL. 

�'lodul însă cum se practică lucrul cu aceste farmacir comunale este departe de a 
atinge scopul pentru care sunt înfiinţate. 

De curiositate am deschis un asemenea dulap la o comună; medicamentele aşe(latc 
fără nicl'. o ordine, în vechi te �i decl'. fără a mar produce efectele pentru care se dau. 

Mi s'a povestit de un medic de plasă un cas întemplat în anul 1895 Ia comuna 
Agemler: un notar beat a clat unul'. nenorocit ele turc tinctură de iod în loc de picăturr 
anticholerice; norocul a fost că i s'a turnat numa'( câte-va picăturr pe o bucată de zahăr. 

Acestea sunt condiţiunile igienice şi starea sanitară a Dobrogier; nu pot mar bine 
încheia acest capitol de cât reproducencl cele Ge am c;lis la începutul lul'.: că condiţiunile 
igienice ale uner ţcrT depind în prima linie de starea de cultură a pop6relor ce o locuiesc. 

Ca adagio: avem în Dobrogia locurr munt6se, unele aride, de câmp, de bălţr, de 
mlaştinl'., iar pe de asupra o populaţiune eterodoxă, eteroglotă şi ded eterogenă în obi
ceiurr şi tradiţiunr, fapt ce a fost şi este o piedică nu mică în mersul regulat al igienir 
şi salubrităţir publice. 

5. S pita Ie.

a) Spitalul Comunal Constanţa. Construit în anul 1893. Aşec;lat la bariera oraşulu't', acest
spital sistem pavilionar îndeplinesce t6te condiţiunile şi corespunde pe deplin cerinţelor 
actuale ale oraşului şi portului', fiind destul de spaţ.ios. 

Are 50 paturr şi e deservit de un medic, o m6şe şi de 13 aj ut6re. 
Numerul bolnavilor ce se tratează în acest spital variază între 1200-1700 şi costă 

pe comună întreţinerea lul'. suma de 28.000 lel'. anual. 
b) Spitalul judeţian din Cerna-Vodă. Infiinţat la 1 Ianuarie 1891, este întreţinut de judeţ

cu o subvenţie anuală de 30.000 Ier. Are 25 p,aturr, 
Personalul spitalul ul' se compune din: 1 medic, 1 sub-chirurg intendent, 1 preot, 4 

infirmierr, 1 bucătar, o spălătoreasă, 1 rândaş, 1 portar şi 1 sacagiu. 
Numerul bolnavilor căutaţr, de la 1 Septembrie 1896, până la 31 August 1897 a fost 

ele. 630 cu 8250 zile de cură. 
Balele predominante au fost: intoxicaţia palustră (28 casurl') �i sipl1ilisul (141 casur1), 

cea d'entâr dă un minus de 28, iar cea de a doua un plus de 78 casurT asupra anulu1 trecut. 
La consultaţiunr au fost trataţl'. 4099 bolnav1, cărora li s'a dat medicamentele trebui-

') Situaţia judeţului Tulcea pe anul 1898, pag. 32-33. 
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tore. Judeţul a cheltuit în anul 96/97 suma de 16.258 le\'. pentru întreţinerea acestu'( spital
tară plata personalula1; iar de la 1 Aprilie până la 31 August 97 suma de 9537 le\'.

c) Spitalul rural Parachiol. Infiinţat la 1 Octombrie 1895, este o clădire sistem pavilionar,
aşezat între satele. Parachio1 şi Ghiuvegea. 

Se întreţine din fondul de 30.0 00 le1 anual acordat de Stat şi se administreză de 
judeţ; are 30 patud '). Personalul spitalul ul'. se compune din: 1 medic, 1 intendent, 1 sub
chirurg, 1 preot, 1 hoge, 3 infirmier'i' şi 5 cimen1 de serviciu. 

S'a căutat în acest spital de la 1 Septembrie -1806 până la aceiaş1 lună 1897 un numer 

de 591 bolnavr. 
B6lele predominante au fost reumatismul, b61cle de piele şi impaludismul. La consul

laţiun1 gratuite s'au presentat 2305 bolnavr. 
După naţ.ionalităţ1 s'au bucurat de tratamentul accstur spital: 1958 Români, 576 Bul

garr, 256 Turcr, 29 Tătari, 34 Armenr, 39 Grecr şi 5 alte IIaţiunr. 
S'a cheltuit în cursul anulu\'. 1896/97 suma de 26,146 let, iar de la 1 Aprilie până la 

finele lu1 August 1897, suma de f
f

.506 Ier pentru întreţinere. 
d) Spitalul comunal Hâr�ova funcţioneză de la 2 August 1898, are 15 paturT. Este instalat

într'o clădire particulară destul de bună. 
Personalul se compune din: 1 medic (acel al oraşului), un sub-chirurg intendent şi 

G 6menr de serviciu. 
In cursul 1 uner August 1898 s'au căutat în acest spital 31 bolna v1; iar la consultaţil' 

gratuite s'n.u. presentat 218 pers6ne. 
e) Sanatoriul Tekir-Ghiol. La 15 km. spre S. de Constanţa se găsesce lacul sărat Tekir

ghiol sau Tuzla-Ghiol, cu o suprafaţă de apr6pe 80 hectare, despărţit de Mare printr'o dună 
largă de 500-600 metri şi de abia un metru de 'naltă; aceea ce face că dese orr valurile 
Mărff să comunice cu lacul. 

Apa sa nu e limpede, gustul din causa enormer cantităţ1 de clorure de sodium, este 
forte amară; presenţa hidrogenul ul'. sulfurat se simte la o mare distanţă. 

După analisa D-lor chimisti Saligny, Georgescu şi Popovid, apa laculu\'. conţine de 
4 orr mar multă sare ca apa îviăril: 55 gr. pentru 1000. Sulfatul de magnesie se găsesr.e 
în proporţiunr cu mult mat mad ca în apa MăriL Ast-fel pe când, după analisele lu'î Pisani 
şi alţff, acest element este representat în apa Mărff Negre în proporţiune de:1,228, 1,470 şi 
1,481 grame pentru 1000 de părţ1 apă, el se urcă la ţifra de 8.150 gr. în apa laculu'( Tekir
ghiol. In ceia ce privesce bromura de magnesie, unul din principalele sărurr constitutive 
din apa laculu1, ea este de 22 orr mar multă ca în Marea Negră. 

Pentru 1000 grame apă : 

Cloruro ele soclii"1 
)) )) potasa . 
)) )) amonium . 
)J )) magnesie . 

Bromură JJ JJ 

Azotat de sodă . . 
Sulfat de rnagnesie 

)) )1 calce . 
Carbonat de magnesie 
Oxid de fier . . . . 

JJ de aluminium . 
Anhidrită carbonică 
Hidrogen Sulfurat 

· Substanţe organice

1) Zece paLur'i s'aC1 dat Spitalului Comunal Harşova în 1898.

55.39722 
2.004G2 
0.00366 
4.46890 
0.13574 
0.00523 
8.14978 
0.60013 
0.00287 
0.02084 
0.00720 
0.2841G 
urme 

0.59600 
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Densitatea ape\' la + 15° C., este de 1,05525, pe când a Mări\'. Negre 0ste de 1.01345. 

Eforia spitalelor Civile a începuL deja plantaţiunr de stejarT, nucY, salcâmr şi pin'î pe 
terenul (80 Hect) cumpărat pe marginea laculu'î. 

Un sanatoriu s'a construit după tote regulele igienice; în vara anulur 1899 deja a 
început să funcţioneze; copil scrufuloş'î au fost trataţ'î cu tote îngrijirile în acest institut 
de bine-facere. 

Apa şi nămolul acesLuT lac se pote întrebuint;a în contra reumatismelor articulare, 
Arthritelor, Scrofuler, Limfatismulu'î, Syfi.lisulur învechit şi exemer cronice 1).

A fost vizitat în vara anulu\'. 1899 de peste 500 suferin9-1. 
Până acum aparatele pentru încăl<;lit apa sunt insuficiente, iar băile rudimentare: niscc , 

cabine de scândurt, cu uşile reu închise. 
Se speră a se construi local de bă'î tot aşa de igienice ca şi sanatoriul. 
f) Spitalul comunal din Tulcea. La ocuparea Dobrogier de Românr, spitalul comunal de

aci s'a instalat în vechiul local turcesc, care avea aceiaş'î destinaţie. Era o construcţir 
veche, aşa că în 1899 fiind supusă dăramăriT, spitalul s'a mutat intr'un local închiriat de 
comună cu suma de Ier 3.900 anual. 

J\iledicul oraşulur face şi serviciul la spital. 
Alt personal este : un administrator, un sub-chirurg, do'î infirmier'î, o infirmieră, un 

bucătar, doue bucătărese şi un rândaş. 
Comuna cheltuesce anual pentru întreţinerea acestur spital (afară de cllirie), cifra de 

22.000 le\'. 
In cursul anulu'î 1900 au fost în cura accstur spital 466 bolnavr, din care: 289 bărbaţi 

şi 177 feme'î. 
Balele predominante au fost în cursul acestur an : febra intermitentă, sifilisul, bron

chita, reumatisme, blenoragie, fehra tifoidă, tuberculosa şi plăg'î contuse. 
Spitalul e înzestrat cu 30 patur\'. 
g) Spitalul rural din Babadag. Intreţinut de judeţ cu subvenţiunea de 30.000 Jer ce dă

Statul. E construcţie a Statulu\'- sistem pavilionar, terminată în anul 1895 şi a început a 
funcţiona de la 17 Decembri� acelaş an. Are 30 patur'î. Dificultatea ce se întâmpină aci 
este provenită din lipsa de apă, ele ore-ce la 50m adâncime nu s'a găsit apă. 

S'a căutat în cursul anulu'î 1898 111 acest spital: 711 bolnav'î (:355 H.omân'î, 182 Bul
gar'î, 59 Lipoven'î, 25 Italienr, 32 German\', 23 Ruşr, 23 Turd, 6 Armenr şi 6 Grec'î). Con
sultaţiun'î gratuite s'au dat la 1732 indivic;U, ordonanţe gratuite la 99, medicamente la 908, 

consultaţir fără medicamente la 267 şi în comptul bolnavilor la 367. 

h) Spitalul comunal din Isaccea. Subvenţ.ionat de j udeţ1 cu 2.500 Ier anual. E construit de
judeţ, e insuficient, î'î lipsesce mult din mobilier, lingerie şi chiar instrumente, din care 
causă nu se pote face nid o operaţie chirurgicală. Totuş'î în cursul anulu'î 1898 a avut 
431 bolnav'î. 

i) Spitalul comunal din Măcin. Subvenţionat de judeţ cu 3.000 Ier. Se află în aceleaşr con
diţiun'î ca şi precedentul. Numerul bolnavilor căutaţ\'. în acest spital în cursul anulu'î 1898 
a fostr de 368. 

j) Spitalul din Sulina se va trata în capitolul «Deltall.

1) D-r. N. G. Chernbach. Lacul Tekir-ghiol sau Tuzla-ghiol şi Sanatoriul mariLim ponLru scrnf"uloşl
de la Tekir-gbiol. 

St. C. HepiLes op. cit. pag. B 22-B 24. 
A. de Richard. La Roumanie (a voi d'oiseaux) BucurescI 1895 pag. 358-359.
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CAPITOL UL III 

GEOL0Gli9 

Până la Karl F. Peters 1), nicr un voiajor nu ne-a dat vre-o descriere mar amănun
ţită asupra constituţiunil'. geologice a Dobrogiel'.. 

Afară de comunicările Căpitanullt'i, Englez Spratt, relative la constituţiunea geologică 
a c6stelor Mării Negre, cum şi acele ale profesorulu1 Jos. Szabo din Pesta, asupra situa
(iuncr şi împrejurimile oraşulur Tulcea, nimic mar interesant n'a precedat publicaţiunil 
iluslrulur geolog austriac. 

Nic'i' Ami Boue 2), nic'î vre-un alt geolog n'a vizitat acestă ţară. Se scia numar c'ar fi 
existând nisce munţ1 d'a lungul Dunării, începend de la Hârsova sau l\Iădn, că se întind 
pe o dislanţă considerabilă până la marginea Deltcr şi că extremitatea Estică s'ar numi 
J3eş-Tepe (cind clelurl'.). Acestă denumire generică s'a dat din erdre întregului masiv do

hrogian. 
In schimb însă voiajori! cunosceau drumul Cerna-Voda-Constanţa, ca cel mar scurt 

înlre Dunăre şi Marea Negră. Incă de pe la '1840 acest drum era frequentat de călători\', 
carr mergeau la Constantinopol venind ele la Viena, _oraşe între care de ·1a acestă dată 
exista un curs regulat de vap6re. 

Percurgând acest drum, n'au putut obser:va munţi! cer 'nalţr şi de natură atât de 
variată din Nordul DobrogieL La început cursele între Cernavoda-Constanţa se făceau cu 
ll'ăsura, iar de la 1862 cu trenul. 

Ast-fel privit acest platou, care din mar multe punte de vedere, presintă carac
tel'Lll stepelor nord-pontice, i s'a dat pe nedrept numirea de ccStepele Dobrogiei», numire 
cc s'a vulgarisat până într'atâta în Europa, în cât întreg teritoriul coprins între Marea 
Negră şi Dunăre, se credea a fi de aceiaşr natură cu câmpiile de la Sudul Rusiel'., un 
platou de stepe. 

Inainte de 1850, valea Carasulur a fost obiectul unor cercetări geologice technice exacte, 
pentru că Turcia, sub îndemnul Austrie\', care da o mare importanţă creiării uner comu
nicaţiunr pe apă şi a evita ast-fel Delta, s'a gândit asupra modulul'. de-a scurta drumul la 
Constantinopol. Inginerul Vinke, oficer Prusian, trimis din partea Înalter Porţr, a publicat 
in 1840 resultatele puţin satisfăcet6re ce a obţinut din studiile pentru proiectul unur canal. 
Cât privesce partea septentrională a DobrogieT, se scia numar că un oraş- Babadagul
e ascuns în sinul unor munţr, cad coborând către Sud se piera în câmpie. 

Harta întocmită în 1829 de Austriad - asupra Turcie1 Europene - a fost luată după 
schiţele şi aprecierile necomplecte ale unul'. inginer. 

Pe charta generală geologică a Europer alcătuită de Dumont, totă regiunea muntosă 
e acoperită cu o singură cul6re, acea a formaţiunilor cristaline, numar la Bogas-Kioi (Cerna
Voda) e arătată formaţiunea cretacică. 

Cercetările cu totul imperfecte ale voiajorulu1 Tchiliatche/ la Măcin, ale lur Szabo şi 
Zetebor la Tulcea şi Cerna-Voda au fost publicate de Peters în analele Institutul ul'. geologic 
Imperial, din Noembrie 1863.

In anul 1856-57 corpul inginerilor Austriad, cu ocasia ridicărer chărţil Muntenie1 au 
stabilit pe Dunăre între Cerna-Voda şi Rasova o reţea de triunghiud până la Marea Neagră. 
Cu conducerea ·acestor lucrăr'i'. a fost însărcinat Feldmareşalul Ftigely, Maiorul Ganahl şi 
şeful secţiuner Sc!iănhauer.

Acestă chartă precum şi aceia a Dobrogier, executată cu acestă ocasie, a fost singura 

') Grundlinien zur Geographie und Geologie der Oobrudscha. Denkschril'ten der, Math. NaLurwissen.
CI d. Kais. Akad. d. Wissensch., XXVII Bd. 

2) Recueil d'itineraires dans la Turquie d'Europe. 2 Voi. Vienne 'l854 şi La Turquie d'Europe. Paris
184,0-'1- Voi. 
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întrebuinţată de vizitatori\' �i învcţaţir, car'i' s'au ocupat cu studiul cercetărilor de tot felul 
în Dobrogia. 

Importante studil'. asupra gurilor Dunăril'. au fost interprinse de Comisiunea Europeană 
Dunărenă; despre acestea vom vorbi mar pe larg la capitolul respectiv. 

De şi asupra Dobrogiel'. există o mulţime de scrierl'., în care se vorbescc în genernl 
asupra Peninsule\'. Balcanice din care ea face parte, multe sau aprope tote sunt de natură 
istorică, geografică, economică sau agricolă. K. F. Peters este singurul, care vizitând Do
brogia între 1863 şi 1865 a publicat în 1867 importantisima sa monografie, cam a servit 
ca bază tuturor cercetărilor ulteriore. 

Vom face o scurtă recensiune a uvragiilor apărute înaintea publicaţiunil'. sale, se va 
vedea că acel'. din autorr, car\'. în trecăt au menţionat de constituţia geologică a ţinutului, 
nid unul nu a vizitat de cât ţcrmir Dunăril'. şi cestele MăriT, neglijând complect interiorul. 

In 1837, A. Boue, a publicat o notiţă geologică asupra Banatulul'. şi în particular asupra 
ţermurilor Dunăril'.. 1) Tot acesta în 1840 publică în patru volume scrierea sa «La Turquie
d'Euvope», 2) care conţine o schiţă geologică destul de bună pentru acele timpurl'.; din ne
fericire însă Boue n'a vizitat Dobrogia, iar pe charta sa geologică însemnă munţi\'. de la 
Nordul Carasulul'. cu colarea adoptată pentru terenurile cristaline. 

Intr'o scriere mal'. nouă�) numa\'. un capitol (VIII, Vol. I, p. 136-137) prea scurt, este 
rezervat pentru Dobrogia. Autorul vorbesce despre drumul de la Măcin sau Tulcea la 
Burgas, pe care'l recomandă viitorilor călătorT, de ore-ce cer cad l'au parcurs n'au publicat 
nid o observaţiune importantă. 

Structura geologică şi fisică a munţilor Beş-Tepe - aşa numesce grupul muntos dintre 
Iviăcin, Isaccea, Tulcea şi Babadag-nu era cunoscută, ca şi constituţ;iunea insule\'. Şerpilor. 

«Stepa terţiară şi aluvională a Dobrogie1 - adaogă autorul - reclamă observaţi\'. deta
liate. Se scie numa\'. că terenul adese-orl'. arid, id şi colo se află destul de ridicat d'asupra 
nivelulul'. Mărir şi se termină prin stând argilo-nisipose, fie către Dunăre, ca la Hârşova, 
fie către Marea Negră, ca la Constanţa. Apa lipsesce vara în multe părţr, iar populaţia 
este rară, mar ales de când Ruşil au transportat pe locuitor\'. în Deltă. Se găsesc o mul
ţime de păstorr. Drumul de la Rasova la Constanţa a fost adese orl'. descris.>> Verneuit ·1),

consideră masele stâncose ale Măcinulur ca terenur'i' de transiţie, înconjurate de deposite 
terţiare. 

Von Vinke, care după cum am vc<;l.ut, a fost însărcinat pentru studiarea unur proiect 
de canal prin valea Carasu, face o descriere a geografie'i' Dobrogiel'. de Sud 5), arătând între
altele imposibilitatea realisăril'. proiectulu1 din causa terenulul'. calcaros. Ca adaos, face o 
descriere exactă a valulur Iul'. Traian şi o notiţă asupra monumentulul'. de la Adam-Klissi. 

Charta văil'. lucrată pe scala 1/150000 e forte exactă. Îmi pare reit că n'o am, mi-ar servi 
pentru susţinerea teoriel, că Dunărea a curs odată la Constanţa. 

Mareşalul ele Motke în istoria rezboiului dintre Ruşi şi Turcl clin 1828-29 6), face o scurtă 
dar exactă descriere a cursulur Dunări\.', de la Porţile de fier până la Marea Negră. El 
studiază punctele de trecere peste fluviu precum şi punctele întărite: Isaccea, Macin, 
Hârşova şi Constanţa (pag. 70-78) împreună cu planurile lor. 

Mar importante 'rn1 par voiajurile sale în Orient în urma rcsboiulu\', publicate sub 
formă de scrisorr, 7) în care ilustrul strategian nu pierde din vedere a vorbi despre con
stituţia geologică a Dobrogier, pe care o nulI!-esce un ţinut nou şi interesant pentru el. 

1) Note geologique sur le Banal et en particulier sur Ies bords du nanube. B. S. G. F., 1-ere serie.
Tom. VJII, p. 136. 

�) La Turquie d'Europe, 4 Vol. Paris 1840. 
3) Recueil d'itineraires dans la Turquie d'Europe. Vierme 1854, 2 Vol.
4) Remarques sur la note precedente, publicate în B. S G. F. Seria I. Tom. VIII. p. 148.
5) Das Karassu-Thal, cu o chartă şi două planurr. Publicaţie în Buletinul societăţi1 geografice din

Berlin. Anul 1840. 
6) Der russisch-tiirkische Feldzug in der europa'ischen TO.rkei 1828/9 Berlin 1845.
') Letlres sur !'Orient. Traduites en f'rangaise par Alfred Marchand. Paris.
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In Noembrie 1837 a vizitat acestă peninsulă dintre Dunăre şi :Mare, căreia î1 consacră 
a 32-a scrisore a sa (p. 130-137). Vorbesce despre natura calcarosă a munţilor Dobrogie'î, 
acoperiţ.\' până la ore-care înălţime cu aluviunr ale Dunăril; despre restul ţărit format 
rlin teren nisipos şi văros, unde nu se găscsce nid cea mar mică piatră f;ii în fine despre 
sU'lncile, car'î ţărmuresc văile cu atât mar p1·onunţate cu cât înainteză către Nord. Grupul 

�lăcinulu\'. de formaţiune alpină pe o scală mar mică, '1 atrage în deosebr atenţ.iunea. 
Valul Jur Traian !';ii monumentul de la Adam-Klissi sunt pomenite în scrisorea a 32-a 

a sa; vom vorbi mar pe larg la partea istorică despre aceste urme neperitore ale glo

riosulu1 trecut strămoşesc. 
In anul 1850, un agronom T. Ionescu, a făcut din ordinul Sultanulur Abdul-Medjid o 

escursiune în Dobrogia, pe care a studiat'o sub raportul agronomic şi economic. Impor
tanta sa scri0re 1) însoţită de o hartă etnografică, conţine forte puţine date geologice. 

«Pe ţerm ul Dunăril, ca şi pe c6stele Măril - zice el - material pentru construcţia 
căilor există în forte mare abondenţă în stâncile sistemulur cambrien şi silurien care 
compun solul Dobrogier. In interiorul ţeril între stâncile terenulur de transiţiune se gă
sesc stând plutonice. Granitul la Cocoş, micasistul şi gneisul la Pazarlia, syenit la Kior
ceşrne f:ii în general pretutindenr stâncile din Dobrogia au ca element chimic carbonatul 
de calce, care ar putea furnisa un bogat material pentru construcţiunea podurilor, cum 
şi piatra necesară)) (pag. 58). 

Vorbind despre movilele din Dobrogia, autorul scrieril, le dă un caracter vulcanic: 
«In mal' multe locurr f;ii mar ales pe drumul de la Danachioi şi Kiorceşme se găsesc o 
mulţime de monticulr, carr sunt formaţr de erupţiunr vulcanice. Din verful acestor movile, 
vederea se întinde forte departe, cea ce permitea a le întrebuinţa ca mijloce de obser
vat.ie; de aceia pe multe dintr'ensele se găsesc urme de fortificaţil (pag. 71-72). 

A. Viquesnel, care a călătorit în Turcia Europenă în anil 1855, 1861 şi 1863 a lăsat
o scriere destul de importantă pentru partea vestică a Peninsule1 Balcanice 2). Despre Do
brogia nu pomenesce de cât în foia a 31-a a atlasulu\'. seu, foie întocmită după recunos
cerile oficerilor francezr între Varna, Raşova şi Caranasuf, cu ocazia expediţiunil'. nenoro
cite în Dobrogia la începutul resboiulur Crimeier.

In scrierile carT trateză despre rcsboiul Crimeie1, cum aceia a Barorwlzd de Ba.::;an
court 3) şi a lu1 Camille Rousset 4), puţine note asupra constituţ.iunir geologice a Dobrogie1
se pot culege. La partea istorică se va vedea mar pe larg părerile autorilor mar sus citaţr. 

Tot în acestă campanie, căpitanul de marină Spratt făcea pe Dunăre şi Marea Negră 
serviciul de recunoscere. Cu acestă ocasie el vorbesce de avantagiile ce le-ar presenta sub 
raportul militar golful Constanţa şi împrejurimile''). Este primul care s'a ocupat de lacul 
cu apă dulce numit Canara, la Nord de Constanţa. 

Intr'o altă scriere a sa 6) demonstreză, că stâncile carr formeză Insula Şerpilor, sunt
identice cu masivul muntos Beş-Tepe. 

Dar cea ma'î importantă a sa scriere pentru relaţ.iunile geologice amănunţite sunt 
comunicările ce le-a făcut asupra litoralulur vestic al MăriT Negre 7).

Profilele pe care le comunică Spratt şi care sunt ridicate de pe costa Constanter 
(206-209), de la Tulcea (290), Beş-Tepe cu Insula Popina (291), sunt din punctul de ve
dere geologic de o importanţă netăgăduită. Pentru prima oră s'a găsit relaţiunile intime 

') Excursion agricole dans la plaine de la Dobrodja. Constantinopole 1851. 
2).} Voyage dans la Turquie d'Europe. Paris 1855-6'1. A vec atlas.
3) L'expedition de Crimee. Paris 1856. 2 volume.
') Histoire de la guerre de Crimee. Paris 1894. 2 voi.
5) Route�between Kustendje and the Danube. London. Geograph. Society. 1856.
6) Remarks on the Serpencl Island. Geograph. Society. London 1857.
;) On the geology of Lhe Northeastern parts of the Dobroutscha. Val._ XIV clm Journ. Ge�l. S?c. (pag.

203-212) şi On the Freshwater deposites of Bessarabia, Molda via, Wallach1a ancl Bulgaria, publicat 111 Journ.
Geo!. Soc. Val XVI, pag. 28'1-292.
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ce există între basinul mijlociu dunăren şi depresiunea aralo-caspiană din perioda mio
cenică. 

Taibout de Marigny 1) trateză hidrografia regiuni\'. pontico. Este imporlant ma\'. ales, 
că scrierea sa e apărută înaintea constituire'( comisiuni\'. europene do la gurile Dunăror. 
In atiasul ce. însoţesco scrierea sa, autorul ne dă pc prima pagină harta Dobrogiel', pc 
foia 7-a Mangalia şi Constanţa, pe foia 8-a delta Dunăril'. şi insu'a Şerpilor, iar pc foile 
9--12 totă delta Du nări\'. amănunţ,ită, cu cele tre\'. braţe ale sale. 

Tratatul seu este de natură pur geografică şi istorică, ocupindu-so do la paginolc 
34-55 de geografia vechiă a costelor ost-pontico (Dobrogia cu Delta Dunăril �i Insula
Şerpilor). De constituţia geologică a acester coste nu se atinge.

Ma\'. interesante date asupra c6stelor Mări\'., din puntul de vedel'e al naturi\'. terenulu\'. 
ni Jo dă Correarcl �). Este important ma\'. ales navigatorilor, pentru recunoscerea punctelor 
de pe ţcrm şi detalit asupra fie-căru\'. p,mct cu privim la acostarea vaselor. Textul seu con
sacră 4 fo\'. asupra castelor Dobrogir.r (pag. 58-Ci6), iar atlasul 7 planşe (7-15). Dă o ma, 
mare desvoltare braţulu\'. Sulina, unde Comisiunea dunărenă îşT începuse lucrările sale. 

Părer\'. de natură geologkă autorul nu emite, ci numa, înălţimea malurilor, nalura 
fundulu\'. mări\'. şi adâncimea ape\'.. 

Tot aceia ce profesorul Jose/ S::wbâ 3) a scris despre împrejurimile oraşuluT Tulcea 
(Tab. V) şi forme\'. malulu\'. do la Cerna-Voda, nu e necunoscut eruditulu1 geolog auslriac 
Karl F. Peters, care voiajând în Dobrogia între ani1 1863-67 a scris în acest din urmă 
an cea mar interesantă dare de semă asupra terenurilor, resumat al C(�rcetărilor şi pu
blicaţiunilor sale parţiale 4), după caro scriere 5) s'a extras în Revista sciinţifică o schi1,ă 
de D-nul N. R. Danielescu în anul 1882. 

In acelaş an şi tot în aceeaşT r·evistă, D-nul Sabba Ştefănescu a publicat: Nour obser
vaţiun\'. geologice asupra Dobrogie\'.. 

In timpi\'. din urmă terenul Dobrogie\'. a fost objectul unor importante exploraţiun\' 
din partea D-lor Gr. Ştefănescu 6), Fr. Toula 7), JVIrazec şi Pascu t) şi ma\'. ales a D-lur 
Victor Anastasiu, din 1896-98, când a publicat nurner6se notiţe asupra constituţiuniT geo
logice a Dobrogie\', asupra Triasulu\'. şi cretaceulu\'. din Dobrogia; ultima D-sale scriere de 
o importanţă netăgăduită, despre terenurile secundare din Dobrogia este însoţită de o
chartă geologică, cea ma\'. nouă asupra terenurilor n6stre cis-dunărene.

Aceste sunt operile - car\'. împreună cu studiile D-lor Suess şi De Lapparent- 'm1-au 
servit la alcătuirea părţi\'. geologice a aceste\'. destul de variate peninsule. 

Dacă privim o chartă geologică a Dobrogie\'., înfăţişarea sa este forte variata. Un fond 
de loess pe care stau semănate insule de terenurile cele mar diferite, începend de la for
maţiunele străvechi şi trecend prin t6tă seria geologică până la actualele dune. 

In nic\'. o parte a Europer nu se găsesce un teren, care pe o suprafaţă aşa de mică 
să aibă o val'ietate ma\'. bogată de formaţiunr geologice u). 

') Hydrographie <le la Mer I-foire el de la Mer d'Azow Descl'iplion Lopografiquo oL a rcheologiquc de 
leurs câtes depuis le temps anciens jusqu'a nos jou·rs. Trie te '1856. Alia de la Mer Noire. Odes,:;e '1850. 

2) Guide Maritime el slralcgique dans la Mer Noire. Paris '1854. Atla,:; conlenant 39 planchcs
') Egy conlinentalis emelkedes es suh·cdesri:il Europa <lei keJeli reszen. Publicată în limba unga1·�1- în

Bulet. Acad. clin Bucla-Pesta. 1802. 
4) Geologie der Dobrulscha 1863; Vorlăufiger Bericht. Ober cine geoJogische Untersucbung cler Do

brutscha 1864; Uebcr die geographische Glicderung cler unlercn Donau. April 1865 şi Reise-Briefe eines Oester. 
Nalurforschers aus cler Dobruclscha 1865. 

5) Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha.
6) Curs de geologie. Bucure.:cI 1890.
') Eine geologische Reise in dor Dobrudscha. Wien '1893.
8) Note sur la slruclure geologique des environs du village d'Orlachioi. Bucuresc'i 18%
9) A se vedea harta geologică din Lcxt No. 2.
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A. Grupa archaică

ln timpul ere\'. archaice, Dobrogia, ca şi întregul glob era acoperit cu apă. Către sfâr
�il ul sru, primele omersiunr clin fundul ocenulur, ridicară la suprafaţa ape\'. şişturilc crista
line, cn.re formeză şi astă-(U crestele cele mar înalte şi mar bizare ale munţilor dobrogenr. 

Primele înălţimi' ieşite din apă sunt cele clin Nordul provincie\'. n6stre; ele sunL gru
pate în mar multe insule mar\' şi mic\': 

rt) Dealul Cărărilor, care se ridică în forma une'î cupole, a cărer cea mal'. mare inăl
timc este ele 162"' între satele Garvan şi Văcăren'î, în stânga drumulul'. de la l\Iăcin Ia 
Luncavit;a. Lungimea Iul'. este de 8 km. de la N.-V. 1 către S.-E. In majoritate acesL del 
e formaL clin gneis cenuşiu cu fibrele gr6se, însu:;;ind o parte din proprietăţile granitului; 
in uncie locurl'. se continuă cu feldspat ortoclas grăunţos şi plăc\' subţir\'. de feldspat clino
clas. Se mal'. ved urme de mic.;ă şi quartz cu bobul măl'Unt. 

b) Muntele de la lvfăcin, e format clin lanţul dcnlelat al Pricopanulul'., încept3nd de la
Orliga (110111

), înconjură pe la N.-E. oraşul Măcin, pc Ia vârful Sulukulak (364"'), apo'î pe 
la E. ele �atul Grec'(, pe la puntul Grec\' (426"'), pentru a se termina în dealul Daiaman
Bair, pc la puntul numit Crucea Iul'. Ion Agian (370"'). 

Văile Jijile\', Lunca viţe\' şi 
Taitcr îl ţărmuresc pe Ia N. şi 
E., iar valea Slatina şi pârâul 
GrccT pe la S. şi S.-V. Forma 
lu\'. este alungită, iar lungimea 
de 28 km. de la N.-V. către S.-E. 

Fig. 1. - ,llun/ir de la Jlăcin. Pm·tea de:mijloc. 
Are, clin puntul de vedere 

al clementelor minerale, multă 
asemănare cu precedentul. Di-
ferenţa este, că în cel d'întâiu, granitul de formaţiune ma\'. nouă (granititul) în. loc să 
formeze griimec;H respândite, din contra constitue o bancă formidabilă ce ocupă L6tă baza 
munte] ul'., ridicându-se la mar bine de jumătate din înălţimea sa. Gncisul de aci ca �i cer 
de la Garvan, presintă filonc felclspato-siliciose bogate în pistacit şi aparţin aceloraşi for
ma(iun'î, ca şi cele ale ramuri\'. Carpaţilor de .]a Porţile de fier. 

Din trupul principal al m·untelu\' lVIăcinul se -despart şh;,turile de diferite forme, ast-fel 
la sLânga drumuJu\'. de Ia Măcin Ia Jijila se află rocc de gneis bogate în \feldspat, mică şi 
şişturr amfibolice. La drepta se găsesce un complex f6rte V;:\,riat de şiştur\'. cristaline şi 
anume: un gneis excelent cu fibre roşil frum6se altemancl cu noclurY concreţionate de 
mică albă sau grăunţe ma\'. mar\' ele feldspat ortoclas ro9u. Acestea formeză întâiul pisc 
de lângă drum; urmeză apo\'. şişturr micacee bogate în quartz; apol' un gneis cenuşiu 
cu grăuntele mărunt şi în fine iarăş1 un strat de gneis bogat în feldspat, ortoclas, mică 
albă şi ver<;luie, puţin pistacit şi prea puţine plăc\'. de feldspat clinoclas. La· partea supc
ri6ră este un complex ele straturr micacee şi gneis cu grăuntele fin lamelar, acoperit de 
straturi' alternative de şişt miocen deschis cu �işt amfibolie negru-verc;lu\'.. 

Elementul calcaros este 
atât de puţin representa� în 
masa muntelu\'. Măcin, în câl 
dispare în faţa quartzitulul'. de 
diferite nuanţe, care se pare 
a-r ţine locul pesLe toL.

Parlea muntelui' clespl'C 
Gred se compune din grani
tite asemănăt6re cu cele din 

JJ 

Fig 2. - scostUu1·cl sudicct. 
a c-uarţit · c. o-ranit · !/· "ranit (cu ardesie). D. diorit scllistos. Scala •;,..,...

• . ' 
0 

!nălţimea= lungimea. (După K. F. Peters). 
munţir Boemie\', apol' roce cu 
grăuntele apr6pe uniform de feldspaL orl.oclas şi quartz în cantitate însemnală. Pe unele
locur\' so vud 9i urme de emflbol. 

7'1890 10 
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Granitul formeză pe clina ele Vesl a Ţ'uţuialulu1-Mare tre'î mase puternice, separate 
una de alta prin diorit şi şişturr dioritice. 

La polele muntelur, imediat d'asupra satulu1 Gred, se află o masă grosă de granit 
cu grăuntele forte fin şi bogat în quartz, mică şi amfibolă aparentă sub formă ele puncte. 

Masa principală a clinei S.-V. a Ţuţuiatulu1-Mare e formată din roce granitose, al
ternând la intervale forte rnid' cu şişturT de quartzit, cu filite, psamită de feldspat, gra
nitur'î cu grăunţele mărunte şi în formă de masive, diorite masive şi şiştose. 

c) Muntele de la Turc6ia

sa'i1 Iacob-Deal (336m) este for
mat din roce de semigranit cu 
feldspat ortoclas colorat sau 
cenuşiu, din quartz şi puţin 
amphibol negru. In localităţile 
din jurul acestur deal se află 
atât la E. cât şi la N. şişturr 
argilose, care pe malul de la 
Igliţa conţin şi deposite de pi.3-
tre calcarose negre sau cenu
şil şi cu vine albe. 

Fig. 3. - Cdsta s.-1'. a muntetur. 7'u/uialn-ma1'e (vl1•(ul cPl mar 'naUJ. ln drumul ce merge de
la Gred' la Cerna se află pe 
lângă cak;arul cristalin şi şiştud 
cloristice �i filite sure. 

a. arde ia de cuarţ,it; a'. fllit; a". un fel ele schist de cuarţ <'li mică (psamit de
spat); c. granit cu bobe micI; c'. Venă de granit; n. trunchi6să; D'. diorit 
sc:histo ; r/. pietre în felul granituluT, care formeză masa prin<'ipală. s,·ala •;,..,..,. 

Lungimea= înălţimea. (După K. F. Peters). 

La Sud de Turcoia, în drumul spre Satul-Nou, există un mic deal numit Piatra. l'oşie 
(la apus de Cerna) separat, format numa'î din semi-g1·anit. 

d) Forte analog, putem c;licc identic cu
semi-granitul de la Muntele Jur Iacob este 

s� el.% 0 roca ce formeză muntele Sachar-Bair (muntele 

Fig. 4. - b. ardesie. b'. pietre fle var. c. jumătate granit. 
a'. fllit. I. liiss. (După K. F. Peters). 

de aur), ca1·e începe de la puntul Atmagea 
(400m) şi se întinde către S.-E. pe o lungime 
de 9 km. pcînă la isvorul rîulur Slava rusă 
(puntul cotat 303 111). Peters considera semigra
-nitul întinc;lendu-se la V. de Atmagea pe la 

puntul Cârjelar (cotat 377m) până la satul Hasanlar; s'a dovedit în urmă că acestă parte 
era formată din terenurr jurasice. 

Presenţa pe piscul Atmagea a câtor-va filone cam neregulat îndreptate de la N. spre 
S., în care se găsesc urme puţin abondente de fier oligist cu structură foiosă şi grăunţosă, 
a atras din vechime atenţiunea locuitodlor. Ruşil în timpul ocupaţiunil Dobrogier din 
1828-29 au întreprins aci cercetăr'î, dar sondajele lor n'au dat nicT un resultat satisfăcetor, 
iar mar târziu Turci\: în 1862 .1) au continuat lucrările rusesd', dar �i ace:-;;tia n'au obţinut 
nimic şi cadiul din Măcin fu nevoit să congedieze pe lucrătorT. 

In mijlocul pădurilor, care acoperă munţir se vcd şi astă-c,U m·mele sondagiilor făcute: 
Mar întâiu pe marginea şoseler, un şanţ larg de 1 111.50, lung de t5m şi adânc de 5'"; 

el taie nurnar terenurile quarte1·nare de la E.. la V. 
Un altul la 300111 spre E., de dimensiunr aprope egale şi tăind aceleaşr felurr de te

renurr. 
Al treilea ajun până la g1·anit, arată pl'in oxidul de fier existent.a uneT vine de acest 

fel de metal. 
Al patrulea f;ii al cincilea de câte :;1m lă1·gime, ele G:5 f;ii 200111 lungime de la N. la S. 

se întind pc.'1,nă la vârful Atmagecl. 
Jn fine la 100111 către S.-V. de acesta din urmă s'n, spart stinca de granit roşiatic 

') A. de Richard. La Roumanie a vol d'oiseau, p. 411 �i urm. 
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prin ajutorul elinamite\'-lucrăl'ilc au fost dec\' seri6se-însă a trebuit să
asemenea cercetăr'î, care nu dădeau nic\' urmă de minerale.

Dacă coborâm de pe vârful Atmagea, 5 km. spre S., întâlnim vârful
compus din quartzit şi stratur\' de micasist, după cum e arătat în figură.

Tote cercetările au 
fost facute în scopul de 

a se găsi vine de fier. 

\lest A?·am-Cişme Sacar-Baii' 

b a 

Fig. 5. - Saca1·-Hair şi A1·am-Ceşme. 

Arman-Cisme 

!?st 

Pe valea Ghiobilche 
dintre Atmagea şi Orta
chio1 se întâlnesce gra
nitul tăiat id şi colo de 
quartz cristalin. Pe acestă 
vale există şi sursa sul-

1l. i:;ranit; b. vine presupuse că conţin fler; n. şisturI silurice gresie şi cuarţite · de
von_1al} CU CO!:}glomerat cuarţos; C, _şislurI arl;)'il6s�; D. calcar cretacic; D'. calcar de 
ace1aşI natura, alb, amestecat cu s1l1CE, şI ere.ta alba; b.b. vme de cuarţ şi spat calcar. 

/Dupa A. Richard). 

fur6să datorită decompo- �� 
siţiunff piritelor ce con
ţiiie 1).

' 
' ,... }(.� 

� ........... ���,t//,1. =� =;=--c:._ =_=-_ .c....:., �=-�-=��;§ 
- atS'.,11'

1�. 

e) Valea superwra a

Tai/ei până la muntele 
Cineli e compusă din for
maţiunr tot aşa de vech'î, 
din gneis roşiatic cu mică 

Fig. G. - b. ardesie de argilă; b_'". ardesi_!J verde şi tuf de cliabas; ('. porfir; K1·. cretă 
de marga; t. huma. (După K. F. Peters). 

albă, gneis ver<;lu'î, amphibolic, filite şi quartzite diferite. 
Granitul şi graniţitul taie aceste roce. 
Gneisul forrneză o bandă alungită de la Akpunar până apr6pe ele Taiţa. Apare în 

malul drept al rîulu'î la Balabancea şi la S. de Ortachior. 
Quartzitele şi philitele însoţesc rocele precedente la 13alabancea, ele formeză munt.i1 

de la Giaferca-Hanciarca �i Lozova-Boclogea. La E. de Ortachio'î, apr6pe de Dautcea ele 
apar din nou, pentru a dispare îndată sub gresia crelaciculu1. 

Direcţia generală a gneisul ur, quartzitelor şi philitelor este de la N.-V. către S.-E.; 
acestă disposiţ.iune e caracteristică tuturor forrnaţiuniler vech'î din colţul Nord-Vestic al 
DobrogieY. 

Granitul şi graniţitul se întâlnesce pe versantul vestic al munţilor Gcaferca, la Han-
cerca, Atmagea şi Homurlar. 

Culmile de la Meidanchio1 sunt formate din gresie calcară. 
In râpa formată de rîuşorul Dautcea apare calcar ul oolitic acoperit de gresie calca-

r6să cretacică. 
Munţi! Balabancea-Carapcea, Carapelit şi culmea Babair sunt formatr clin gresie şi 

şif;iturr argilose roşi'î amestecate cu quartzite şi porfirite. 
Aceste formaţiunr numite gresie de Carapelit, se întind până în munţil Cerner. �Iica 

insulă Blazova din faţa Igliţe1 este fo1·mată din acest fel de roce. 
Muntele Cineli sau Consul (332111) are aspectul unur mare dom porfiric aşezat pe un

strat de gresie calcară şi calcar triasic. 
ln formaţiunile porfkice se găsesce fier oligist, cupru şi ore-care urme argintifere

şi aurifere 2).

/) Muntele Nicolifelului. De la origina văil Teliţa către N.-V. înconjurând mănăstirea 
Cocoşulu'î se află grupul munlos format din ardesff calcare sure, al Nicoliţelulu'î. Stratu
rile de ardesie sunt străbătute pc unele locm·r şi de alte roce verc;H şi ele cleposite marr 
de diorite şi semi-granit. Formaţiunile se continuă în fragmente pe valea Luncaviţe1 până 
la Dunăre. 

') Vec,l'i capitolul «Ape rnineraloil. 
1) Mrazec :;;i l'ascu. Note sur la slructure geologique des environs du village d'Ortachio'L Publicală în

Bulel. Sociel. de sciinţe. Anul V, No. 2, p. 285-6. 
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g) Vnlen superiorii a rfolu'i Bleiclaut, ele la Testemel până la Poturu, formată din t.e
renurr aprope identice cu cele ele 1:1 l\Junlclc Jur Iacob. 

B. Era primară

Depositelc din Limpul erer primare nu sunt cu certitudine stabilite în constituţia so
l ul ul'. DobrogieT, ele cât în douc punte ele fot·maţiune permică. 

Marea primară c posibil să fi acoperit Dobrogia-afară pc cele 7 grupurr archaice,
şi să se fi formaL stratele primare; însă în urmă printr'o depresiune şi mar mare, stra
turile formate ele mările următore să se fi intins mult maY departe ele cât ţărmurile mării 
primare, pe care le-a mascat cu clesăvirşfre. 

a) Sistemul permic, compus din gresH siliciose dure, conglomernite şi quartzite, se gă
sesce în pintenile ele la Tulcea numit Hora-Tepe şi în Insula Şerpilor. 

b) P.istemul caruoni/er, compus clin stratu6 de gresie siliciosă albă forte tare, clin gresiT
vinete calcarose şi din şişturl.'; el este străbătut ele vine gr6se ele quartzit alb şi ele mase 
de granit şi ele porfir; mar presintă numerose vinişore de fier oligist. 

Se presupune numaY, că acest sistem ar fi representat în Dobrogia prin masivul Dai
man-Bair, de la satul Grecl.' până în munţ.i\'. care ţărmuresc pe drepta valea superioră a 
rîulul.' Taiţa. Ne-coprirn;lencl fosile, nu i se pote determina vârsta. Petet·s îl consideră cu 
nesigurantă ca fiind de varstă carbonică. 

c) Sistemul siluric, formeză în Dobrogia nordică o lungă făşie, care înccpend de la
Picinega se indre.ptă către S.-E. pe la origina văilor Sarai şi Casâmcea, pentru a se sfârşi 
la Caranasuf şi Duimgi, pe ţerm.ul lacului Tuzla. 

Mar sunt şi alte insuliţ.e d'alungul văff Casâmcea, ele o parte şi alta a rîulul.', pe t,rr
mul laculur Taşaul, şi pe costa :Măril între gura Boazulu1 şi capul lVIidia, cum şi pe clina
sudică a masivulul.' Alah-Bair. 

AccsL sistem este format dinlr'o puternică succesiune ele şişLUrT şi gresil.' verc;U, nc
griciose şi siliciose, pline cu frumose şi mar\' cristale cubice de piatră şi străbălute de pu
ternice vine ele quaitzit alb şi de mase de porfir; ele sunt cele mar vech'î (din era p1·i
mară) şi sunt forte dislocate, une-or\' aprope verticale. 

Din causa lipser totale de fosile, este greu a le determina Vi:.\rsla, totuşi a vencl 6rc
care analogie cu şişturile verc;U silurice, se pot considera provizoriu, ca representâncl 
acestă epocă 1).

O. Terenurl secundare.

La sfirşitul epoGeT primare, DolJrogia (sau cel putin partea sa septentrională) forma 
un platou din sedimentele grupelor archaicc şi paleozoice destul de bine aşec;lal,c:. 

Marea triasică, depu c în partea orientală a acestul'. platou primele sedimente se
cundare ale regiuncr şi în particular acele de la Başkior �i Agighiol t). 

După epoca triasică o mişcare ele ridicare şi :1po1 ele depresiune s'a produs. In ju
rasicul inferior, aGcstă ţară cea afară din apă,' ele oare-cc în nid o parte a sa nu s'au 
putut descoperi sedimentele accster ctă1,'î. Din contra, în Jurasicul mijlociu a avut loc o 
scufunclai·e part.ială a platoulul.' clobrogian, de 6re-ce sedimente Bajociane şi Bathoniane 
se ved depuse la EnisJ.la la Est şi Cârjelad la Yest. 

In epoca Jurasiculul.' superior s'a produs aci, ca şi în totă Europa, o mare mişcare 
de transgresiune; �eclimcntele acester epod au remas orizontale. 

') G1·. Şlef'ăne.·cu. Geologia, p. 243·-li·. 
2) V. Anaslasiu Elude geol0gique do la Uobl'Qgia. pag. rn,-'1�8.
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ne Ja acestă dată Dobrogia n'a î11ccrcat nid o miş<·arc orogenică importantă; mar 

târ<,liu n'au fost de cât simple oscilaţ.i unr. 
Epoca Jurasiculur superior este pentru Dobrogia linia de dema1·ca1,ic între ascmă-

1mrea ce are cu Caucasul la t6tă seria geologică mar vechie de cât acestă epocă, şi între 
aceia cu peninsula Balcanică pentru stratele mar nour (cretacic, precum şi t6tă grupa 
terţiară şi quaternară). 

Acestă importantă linie de demarcaţie a flefinit-o mar înteiu Suess 1) şi mar bine 
D-l V. Anastasiu 2).

ri) Triasul ocupă o ma1·e întinclc1·c în partea orientală şi septentrională a Dobrogier 
lntl'c Dunăre, Marea Negră la N. şi K şi valea Taiţcr la V. şi S, netreccnd spre Sud de 
acestă vale; stâncile din arr se compune sunt: conglomerate, şişturr argil6sc, gresie mar 
mult sau mar puţin silici6să, calcar de diferite colod: gris, gris lnchis, rnşi1, roşiatice, 
negrici6se, etc. 

El a fost cunoscut în Dobrogia pentru prima 6ră de Spratt,- la masivul Beş-Tepe şi 
Tulcea: Mar târgiu Peters confirmă spusele lur Spratt. In 187:J lVIojsisovics vede acclaş 
lucru, iar după D-l Gr. Stefănescu 3), Triasul ocupă VJtă partea răsăriteană a judeţulu
Tulcea, între oraşul Tulcea, lacul Razelm, Mal1mudia şi Dunav0ţ, unde formbă numer6se 
insule, car'î es d'asupra losulur quaternar, ce acoperă acestă regiune; el este de tipul alpin 
şi se compune din gresi\'., conglomerate şi calcare GOmpacte l'OŞi\', vinete, negrici6se şi 
albici6se; la bază se compLme din gt·esi\'. tar'(, fine sau gl'Osolane, divers GOlorate (gresie 
vargată), calcare compacte vinete :;;i negrici6sc, unele magnesiane (Muschelkalk) şi la 
partea superickă fonn:lnd Keuperul, din calcare c:ompacte roşi\', cenu,;;i'i'. şi albici6se, forte 
avute în fosile. 

După acest autor resultă, că Triasul în Dobrogia e representat prin trer etage: Gresie 
Yărgată, Niuschelkalk şi Keuper. 

In 1896 Mojsisovics atrage din nou 3:tenţiunea asupra Triasulu'( din Dobrogia, pe 
care 'l consideră ca alpin, după fosilele acester rcgiunT. 

In fi.ne acum de curând, Redlich face o descripţiune a triasulu'f clin Dobrogia, pe 
<.'arc 'l. dă de tipul alpin. 

Fig. 7. - Tăietui·ă tualet ta s. V. ele Agighiot, ta Câuşut-inic. 

,. Calcar brun roşiatic; 2. Calcar roş-zris; 3. Calcar gl'is; •. Calcar 
negricios; 5. Calcar trandaflt'iu. (După V. Anastasiu). 

Fig. S. - Tăietură luată ta s.s. V. ele satul A!Ji
gltiol, ta Lutul r·oşu. 

·/. Calcar brun-roşiatic; 2. calcar roşu; 3. cal cai· 
gris; 4, calcar negrn ; 5. calcar trandafiriu. 

(După V. Anastasiu). 

Localităţile în carr se găsesce Triasicul din Dobrogia, sunt: 
1. Insula Popina, aşe�lată în partea septentrională a laculu\' Razelm. In mijlocul uncr

sc6rţ,e grose de lăss şi aluviunr, apare la N. N. V. o sti'ncă abruptă, formată din strature 
înclinate către E, compuse din conglomerate calcare. După fosilele găsite, triasul insuler 
se leagă de acel de la Agighiol. 

1) La face de la terre, pag. 633.
') Op. ciL. p. 13'1.
8) Geologia p. 155.

�-
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2. A,qighiol şi în vecinătate la Cliit;W mir şi Lutlf rnFu, ale căror sccţiun\' nralc.'î dcs
lu9il wmposiţia stratel01·. 

3. Ba;�chioz la N-V. de oraşul Babadag; se ved straturi formate din calcar; la Cheltepc
succesiunea este: 1) calcar dolomitic, vînăt, marmorean la partea superi6ră, 2) Calcar bre
choid ele col6re vânălă; 3) calrar dur, marmorean, de col6re roşiatică. 

4. Zebil, pe ţ.crmul N. E. al lacului' Babadag se găsesce o bucată de teren triasic, dar
greu de explorat din causa gr6se\' scorţ\' de lbss ce'l acoperă. 

5. Movila Deni:s-Tepe este încă formată de teren triasic.
6. Belledia (Tulrea) j la S. E. de oraşul Tulcea, eşind pe bariera Mahmudia se ridică

o colină înaltă de 132m, formată din calcar roşu forte dur, marmorean, în straturr
apr6pe verticale.

Pe drumul către Agighiol, la km. 2 se găsesc :;;iştu r\' calcare negre, alternând cu 
şişturr argil6se. 

7 .. CâFla, se găsesc aci şiştur\' argil6se asemen\' cu cele de la Tulcea. 
8. Dealul Beş-Tepe a cărur secţiune deslusesce formaţiunile stratelor:

tiestepe 
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Fig. 9. - 1'âie/u1·a tuatâ 1n lungul Owutrii, ele ta Tu/cea ( flora-Tepe), la IJuncfre. 
D. Dunărea; a. aluviuni; s. f<istm·I vechI; i.i'. şistul'I argi16se şi marn6se; ,. conglomerat �i calea,· Verrucano; 1. calcar roşu 

marmorean; S'. calcar neg'ru; 3. ŞisturI cu Halobies; ./. Psamite; 5. Calcar şi Psamite; 6: Calea!' şi gresie şist6să gălbuie;
7.�Loess. (După V. Anastasiu).

9. Cataloz ;�i Frecăţez. La S. V. de oraşul Tulcea şi pe malul stâng al Teliţer se
găsesc satele Catalo\' şi Frecăţe\' a::;ezate într'un basin de loss, în mijlocul căruia se ivesce 
o colină compusă din stratur\' de calcar mar mult sat1 mar vuţin argil6se, alternând cu
plăcr de calcar de col6re vânătă. Stratele sunt înclinate în direcţ.iune N-V. la S. E.

10. Meidanchioz. Intre originele rîurilor Taiţa şi Teliţa se găsesce un strnt destul de
desvoltat ele gresi\' nisip6se, aparţinend Keuperulur din grupa Triasică. 

b) Jurasicul. Este f6rte puţin desvoltat în Dobrogia. Cekirgeua (la Gizdăresd), Topal,
Hârşova pe Dunăre, Cârjelarr în basinul rîulur Picinega, Enişala pe ţermul laculur Razelm, 
capul Midia (la N. de Constanţa) şi regiunea coprinsă între Cokargea, Ghiolpunar, Polucd, 
Gârliţa şi Vlahchior, sunt singurele puncte unde se găsesc depositele acester etăţL 

Liasul (Jurasicul inferior) nu se găsesce nicăier1 în Dobrogia, cu t6te că Peters 
considera calcarul de la Başchior ca aparţinend acester epoce, ele sunt însă triasice, după 
cum s'a zis mar sus. 

1. Enişala este singurul punct unde Jurasicul mijlociu s'a cunoscut cu 6re-care
certitudine. Pe o colină unde se află ruinele uner cetăţ1, s'a găsit straturr aparţinend jura
siculu1 mijlociu. Tăietură de mar jos explică: 

• 3 

Fig. 10. - 1'ăielurâ luatâ la Enisala. 
C. Calcar şi gresie; ,. Calcar grisâtre; 2. Nivelul calcarului petri; s. Calcar trandaflri(1-gălhuI

dur şi fără fosile; /. Loess. (După V. Anastasiu). 

2. Cârjelarz. Un al doilea punct unde se găsesc 6re-care straturr atribuite jurasicu!ur
mijlociu este în apropiere (la S.) de satul Cârjelarr, pe drumul de la Canat-calfa. Se vede 
apărînd din puternica masă de loss, un banc de calcar vînăt. 
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Tăetura este arătată în fig. 11. 
Nică-ied alt-unde-va nu se mar găsesc în Dobrogia depositele jurasiculur mijlociu. 
Jurasicul suverior e mar respândit c.le cât precedentul, 

at,U pc termul Dunări\', cât şi pe malul Mărff Negre. 
:3. Ilârşova. La N.-V. acestur oraş şi până în Varoş există 

o ridicătură, care înainteză în Dunăre, unde se termină prin
sti\nd abrupte de 50111 înălţime, la polclc căreia domnesc 
formaţiunile aluviale. 

p C 

Straturile aceste\' coline cob6ră uşor către Varoş, din- Fig. '11. - Tăietm·ci ltlCltci pe d1·um11t
de la Câ1•ietm·l la Canat-Cal/a. 

colo de care, în punctul Băroii:i se ridică o stâncă in care P. Valea Pricinega; a, aluviunr; s. Sis

se p6te observa Stratur1 de marnă arg-il6'-ă vânătă Sau .Q:ălbue. Lurî ver�li; t, tuf verele; c. Calcar �1-l-
'� ,.__, sâtre; l. Loess. (După V. Anastasw). 

T6tă stânca este pc din afară colorată cu oxid de fier, 
cca-ce o face roşie. In sus pe Dunăre, la Celea Jfrll'e sunt nisce cariere, unde se gă
snsce calcar alb, alternând cu stratur'( argilo-calcare; ele aparţin formaţ,iunilor de la Hâr
�ova. �far la Sud, apr6pe de Ghisrlărescz se găsesc încă st1·atur\' de calcar, cad după ca
racterele petrografice nu sunt de cât calcarul de la Băroiu. 

4. Cekir,qeaua la N.-V. de Tapai, pe malul Dunărir şi în faţ.a insule'( Veriga se găsesec
o stâ.ncă care termină colina numită Cekirgeaua. Ea c formată din calcar destul de orizontal;
diferitele stratud sunt arătate în tăetură:

5. Topafut. Regiunea coprinsă între
Topal şi Boasgic la Sud, formeză un mic 
plato11 întretăiat de mic\' văr, pe malurile 
cărora ca şi pe acel al Dunării se poL vedea 
straturT de calcar dur, alb şi fără fosile. 

Stâncile calcaroase la Sud de Alvă

nesrT şi Crtlachioi, unde se găsesc nume
r6se cariere, după caracterele petrogra
fice, sunt considerate ca făcend parte din 
grupul Topalulu1, ele fiind de aceiaşT etate. 

6. Cambai?' la Est de satul Beibu
geac, pînă în Dunaveţ şi lacul Razelm, 
sub o pătură gr6să de loss apar stratur'i' 
de calcar galbuiu acoperite de gresie de 
asemenea gălbuie. Aceste strate sunt a
tribuite de Peters unur jurasic mar ve
chiu celu1 de pe malul Dunăl'i\', despre 
care am vorbit. 

L 

3 

D 

Fig. 12. - 1'ăielurct luată pe mat·ul Dunâ1•it; ta Ceki1·gea. 
o, Dunărea; t, calcar alb silicios; z. Calcar gălbinicios; I!,, cal

cal' a1·gilo-marnos; -/, Pietriş feruginos; L. Loees. (Dupa V. 
Anastasiu). 

7. Jl/ed,qidia. La vestul acestur ora:;; se pot vedea mid coline formate din straturr de

calcar alb sau galben, care după caracterele paleografice aparţ.in Jurasiculur, iar după

petrografia stratelor, Jurasiculu1 superior. 
8. Regiunea Cokargea, Enigea, Polucd, Ghiol-Punar, Essechioi.

Stratele jurasice ale acester regiunr formeză un platou stâncos, în care sunt săpate

văr şi rîpe mar mult sau mar puţin aclancr. Aceste păturl' sunt acoperite de deposite Sar

maţiene (miocen), sau cu desăvîrşire g6le. Ele infăţişază peste tot strînse raporturr cu

stratele de gresie de la Kioseler (cretaceu), care se interpun între ele şi sarmaticul, care

formeză peste tot marginea superi6ră a văi! Borungea. 
Stratele juasice sunt compuse din calcar alb, dur, care formeză mid grote. In valea

Iortmak ele formeză mid bancm r, pe când în alte localităţ1 (Esechioi, Polucc'i', etc.) con

stituesc păturr de mar mulţ1 metri înălţime, dispuse orizontal. Aceste straturr calcare sunt

împărţite prin crăpăturr în numer6se fragmente cimentate cu loss, care le dă aspectul

unor zidurr colosale; de aci legenda, că aceste păturr sunt zidurl'. ale unor vech'i' cetăţr

dispărute. După fosilele găsite la Poluccr ele aparţin jurasiculu'i'.

9. Taşaul. Pe ţerrnul Mări! Negre, la N. de oraşul Constanţa, între lacul Slitgl1iol la S.,
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stâncile de la Caraharman la N., dar mar ales pe ţcrmul lacurilor Taşaul, Tuzla şi Siitghiol 
se ved stratur'î de calcar în păturr orizontale, aşezate pc şişturr vcrzr aprope verticale 
(Caraharrnan, Midia.) 

10. r,apul Midia, unde se observă calcar gălbinicios, dur, asemenea celut de la Topal.

C.1 C.! C, 

Fig. 13. - Tă·ietiwă luatcl ln lnngul 1lfcl1·H Negi·e, la capul illidia. 
Sch, şişLurI ver\li şi conglomeraLe; Cr. Calcar gălbJ,!I dur; C2. Calcar marnos, cretos; C3. Calcar nisipos; 

(Dupa V. Anastasiu). 
L. Loess.

11. Canara. La S. de capul Midia pe ţ,ermul laculut S(.itglJiol, se pot vedea coline cu I

păturr orizontale sau în formă de cute, diferit colorate; calcarul alb domină; se exploaLeză 
pentru construct.iunea portulut Constanta. 

In chart.a sa geologică, D-l Gr. Stefănescu pune în apropiere de oraşul Tulcea, douc 
insule mid de jurasic. Tot după acest autor, în partea occidentală a j udet;ulut Tulcea 
ar fi existând nurner6se mid insule de calcar jurasic. 

c) Cretacicul. Terenurile cretacice j6că un rol considerabil în constituţiunea Dobrogier;
ele ocupă cea mar mare parte a regiunit centrale şi meridionale, formând aci coline on
dulale pline de o vegetaţie bogată (cum regiunea pădurosă de la Ciucurova, Slava, Ba
badag, etc.) aci un platou slab ondulat înzestrat, mar ales în partea sa occidentală de a 
lungul Dunăril.', de depresiunt în care s'au format numer6se lacurr; acest platou consli
tuesce regiunea agricolă a Dobrogiet. 

Păturile cretacice sunt în general orizontale, dar contactul lor cu formaţiunile mar 
vecht sunt dificile de ve<;lut; cu t6te acestea acolo unde se p6te observa, stau tot-d'a-una 
în discordanţă cu terenurile mat vecht, fie cu şişturile vei·<;lt paleozoice (ca la Alah-Bair), 
fie cu triasul (regiunea Babadagulut), fie cu Jurasicul superior (Canara). 

Sarmaticul acoperă depositele cretacice în partea meridională a Dobrogier. În locu
rile în care acesta lipsesce, lăsul se superpune direct pe strc1.turile cretatice. 

Terenul cretacic din punctul de vedere petrografic, c format din marne, gresie, nisip, 
conglomerate, şişturt argil6se, cretă, albă şi din calcare de natură f6rte variabilă, când 
dure, compacte şi silici6se, argil6se, când oolitice sau pline de Foraminifere sau Crinoide. 
Aceste rod formeză straturt, carr se raportă unele la cretacicul inferior şi altele la cre
tacicul superior. 

Cretacicul inferior puţin desvoltat, coprinde stratele calcare şi gres6se, care ţermu
resc Dunărea între Rasova şi Seiment şi cart formeză stând in general a pjc; aceste 
stând se întind în interiorul ţerit, până la o linie ce ar trece prin Mircea-Vodă, Vlach
chiot, Rasova. 

In afară de păturile de a lungul Dunărit, cretacicul inferior în Dobrogia e rar, fie din 
causa înclinăril.', fie din causa grosulut strat de loss, care le acoperă şi le ascunde. 

Cretacicul inferior (Neocomien) şi Barremien) se găsesce la Cernavoda, Cokirlenr, 
Rasova pe ţermul DunăriL Mat există încă câte-va bucăţ'i' în interior mat ales în valea 
Cernavoda (în lungul liniet Cernavoda-Constanţa); cel qin urmă strat apare sub nisipul 
din faţa gări\' Mircea-Vodă. Acel de la Cerna-Vodă e mat bogat în fosile şi presintă suc
cesiunea cea mar variată şi ded cea mat interesantă. In adever, în acestă localitate se 
pot vedea doue stând tăiate a pic; una din ele, cea de la sudul CJraşuluT suportă podul 
ccRegele Carol Li. Ambele au d'asupra apelor 'mijlocit ale DunăriT o înălţ,ime de 50 metri, 
vârfurile lor sunt formate din loss mat mult de 10 metri. 

Păturile cretacice constituesc un complex de sedimente argilo-calcare şi marne, stu
diate în detaliu de K. F. Peters 1).

M. Michel 2) considerase platoul Dobrogiet meridionale ca format de calcar şi gresie
aparţinend Neocornienulut. 

1) Op. cil. pag. 34.
2) Note geologique sur la Dobrogea entre Rasova et K11stendge. B. S. G. F., 2 ser·ic. Tom. XIII 1850

pag. 539. 
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D-nul Gr. Ştefănescu 1) arată prcscnţa unor pătur\' calcare de cretacic în judeţ.ul

conslan!n., în care a găsil Hudisli, făr,\ lns{L a indica pi·ecis localitatea. 
D-nul Taula în lucrmea sa de geologie asupra Bulgarie\'2) a însemnat pc chm·ta ce

n 111so(rscc, care coprinele ,;;i parlca meridională a Dolwogic\', cu rnlorea co indică crct-a

dl'ul, o re!Jiune vecină ora;�utul Jlferlqirtia, iar marginea Du1111.ri\' la Cernavodă o arală apar

liiu111d crnLacicuJu'( infel'ior �).· 
o tr7ietură 1n stânca ele la 811.cl de Cernavodă, e representată în fig. 14.
ln strÎnm ele la N. Cernavorler în fa/ a abaloriulu1, tăetura eslc (fig. 15):

J 

b 

-· ...

�--L"=f...:.:!;:'--:�;ttt s

--� 

Fig. !f.. - 1'ccielt11YL luată ln stânca pe cai'e se 1·ea�imci cavul Fig. 15. - Tăie/ 111·cl luată ln stânca nordică a Cernavocler. 
poriutu, «llegete Carol», ta Cenuwoda. 

n. Dună.rea; /i'. rl.il'imiiturr; L. Loess; I. Calcar argilo-cretos
alhil'ios; �- Marnft galbenă; 3. Calcar alb-gă.lb�ti; .1, Calca1· ciur; 
1:s nisip mar mult sau mar pu1in�feruginos. (După V. Anasta�iu). 

D. Dună.rea; fi:. rlă.rlmătnrr: s. nisip şi pietriş;
2. Marne gali.Jene; 8. calcar alb-găi bur; 1. calcar dur gălbui

sau ".lhicios. (!Jupă V. Anastasiu). 

Straturr de asemenea natură există pe ţermul Dunărir spre satul Ra/ona ;�i la Cochir
feni, unde la S.-V. acestu\: sat se pote vedea o stânC'ă formată Ia basă din calcar alb 
care suportă o succesiune de pătur\' de argilă şi marnă. Vârful aceste\'. stând este acoperit 
cu liiss şi calcar oolitic aparţin�nd sarmaticuluL 

Terenurr Je felul celor descrise la Cerna-Voda se întâlnesc în mar multe puncte pe 
valea Carasu, până aprope în faţa găriz Mircea-Vodă. 

Tot de cretacicul inferior aparţine terenul de la Hino,qu între Cerna-Voda �i Cochir
lcnr, I)recum si stâncile ce se ridic în fata o·ăril :Mircea-Vodă. Ele sunt din divisiunea ' ' o 
Aptienă. 

Pentru punctul Hinogu tăetura explică: 
Pe valea Carasu între staţiunile Saligny şi 1Yfir

cea-Vocliî se pote vedea pe partea dreaptă a căi\'. 
ferate o succesiune de stând mar mult sau mar 
puţin escarpate, formate de nisipur\'. fine gălbuie
VCJ'(luT. De alte părţT se ved stând (falaises) for
male numar din loss şi nisipurr de un aspect per
fect asemenea. 

N IR. 

Fig. 11;_ -1'clietm·ă luată în lUn[J!tl Dunâri<. ta S. de 
Ce1'navoda ta Hinogu. 

N. ea'car aalben marnos· m. marnă Ri argilă 
ver�luie; Sg. ni ip şi gresie ;  b. Nisip şi pfeL1·i:;;. (După 

V. Anastasiu). 

Cretacicul superior ocupă o suprafaţă mar considerabilă clin teritoriul DobrogieT; la 

') Curs do geologie, pag. 186. 
2
) Reisen und geologische Untersuchungen în Bulgarien. Verein nat. Kenntn. XX,'{, p. 436. 

3) Taula. Eine- geologische Resie în die Dobrudsch({.. VorLrăgo des Vet·eins zur VerbreiLungJnaLurwis
sensch. Konnln. vVion, XXXIII. 1893-

71980 11 
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Nordul e1 se înt inde până în valea Tai/ ei, iar la S. în valea Borungea 71ii,nă dinr-oto di 

f(iosseler. 
El e format din marne în plăd, gresie, argilă, conglomerate, calcare, �i cr-otă alhi 

asemenea aceleia din basinul ParisuluL 
Babadagul este aşec,lat într'o vale Ja pici6rele munteJur cu acest nume, care formeazii 

o cupolă de calcar înclinat uşo1· în t6te direcţiile. La N.-E. oraşulu1 într'o vălcea înapoia
spitalulu1 se pot vedea pătur1 calcare care formează muntele, acoperit de pădud.

De-a lun_qul văii Slava începtncl de la Atrnag'ia W la Ciucurova, Caugayio se pot vedea 
escarpamente sau coline formate clin stratur\'. marno-calcare, ce se întind până la crtJ!ld 
lancina şi Dolojman, pentru a se continua în insula aşec,lată în fat;a acestur din urmă c.:a11J 
numită Bisericuţa. 

Caugagia. Pe partea dreaptă a văit Slava sunt straturl' de marnă alternând eu acel(, 
marno-gres6se. 

Alalibair 1), un monticul la N.-E. platoulur Topal; Ja polelc lut se afiă a�ec,lat salul 
BăltăgescT. Formaţiunile Jur sunt representalc în tăietuHt: 

Alahbair 
�0.9'!" 

lopal 

Fig. 17. - 1'ăielu?'ă luata la N. salului llcitl,iyesci. 

s. şişturT vel'gî; c. ci'. calcar albicios (găllrnT). (După V. Anastasiu/. 

Turonien. La întretăierea drumurilor de la 1\/Iahmut Cuius la Ivrinez cu cel de la Med
gidia la Ostrov, f6rte apr6pe de satul Peştera, se pot vedea coline formate din straturr ori
zontale, în care se disting la basă c.9nglomerat greso-calcaros. (A se vedea fig. 18). 

Straturr de asemenea natură petrografică, dar fără 
fosile, se pot găsi în Ţna1 multe alte localităţ1, mai ales

la V. ele Medgidia, precum şi la S. Dobrogier pe th
mul lacului Gârlif a la N. satului cu ace laş nume. 

Senonien. Se găsesce la N. oraşulu1 Constanţa, pe 
ţermul lacului Siit-Ghiol ele ta satul Paf az până la Om11r

Fig. 18. - Tăieturcl luată JJe d?'Umitl i:le la illecl-
gidia la Oslrov,întresatelePeşlera şi Arnzalia. Cia ;�i Af[ur(atlar, _pe drumu{ de fier. 

car f0:s���f��ii';;f \!
r

t
s

g;sc;:
1
<t��

5

ri \/
a

1�1as-
E format la basă de argilă galbenă fără cremene,

tasiu). care suportă pătur\'. de cretă albă identică cu aceia din 
basinul Parisului; t6te stratele sunt orizontale şi acoperite cu calcar sarmatic. 

La Palaz se pot vedea stând formate la basă de argilă galbenă; d'asupra, straturl 
de cretă albă. 

s 

·. ·,. · ..

M 

Fig. 19. - Tcl'iet-ui·ă luatcl în (aja gcli'i'i illw1//J.llar. 

s. Sarmatic; ci•. cretă albă; M. gara. (După V. Anastasiu). 

La ll!fu1fat lar în colinele 
din faţa găriI se văd straturl 
destul de întinse de cretă albă 
f6rte înclinate (V.-E.), alter
nând cu subţirr strate de ar
gilă cenuşie. Aceste coline sunt 
acoperite cu sarmatic (fig. 19). 

La Danachioi se găsesc de asemenea stratur\'. destul de desvoltate de cretacic. Aci 
sunt şi cariere pentru exploatarea gresie\'. cretacice; în regiunea Bekter-l

(

ioseler se p6te 
distinge de desuptul sarmaticulur (care formeză îmbrăcămintea platoulur acester regiuni, 

') Acest monticul este odată pe an locul de pelerinagiu populaţiuniI turcescI, care mar locuesce încă 
în aceste regiuni şi care vine a 'ş'l găsi un remediu divin în apele, cu îngrijire strînse, a unei fântâni aşe· 
zale în marginea acesleI ridicălurL 
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care se întinde către E. pentru a se ascunde sub Loss şi a nu apare de cât în apropiere 
de 1Jangalia), o succesiune de stratur\'. orizontale formate din gresie ver(luie 1).

D. Grupa Terţiară

Până la sfârşitul epociT cretacice, partea de Sud a Dobrogier, de la valea Carasu, s'a 
aflat necontenit sub apă. 

a) Sistemul eocenic. La finele epoci! eocenice eşiră de sub apă două insule: Asarlîc şi
1·111'Ntn, pe frontiera de sud a Dobrogie1. Aceste insule sunt compuse din calcar alb găl
buiu (numulitic), bun pentru a fi întrebuinţat la construcţiunr; are o îndoită calitate: aceia 
de a fi compact şi de a nu fi resistent, aşa că lesne p6te primi orr ce formă. 

Probabil acest fel de teren se întinde mult către S. şi N.; p6te că el stă în legătură 
cu eocenul de la Varna, studiat de Spratt; iar către Nord în interiorul Dobrogier, el este 
acoperit cu deposite mar noue. 

Eocenul a fost observat de D-l Sabba Ştefănesc:u în pietrele ce formau zidul de îm
prejmuire al uner cismele din satul Azarlîk; mar departe a dat peste cariera de unde fu
seseră ridicate acele pietre. 

Valea pe care este aşe<Jat satul Azarlîk este adâncă. Calcarul numulitic formeză partea 
cea mal'. inferi6ră a păreţilor, p6te că chiar fundul văir să fie pe acest calcar. 

b) Sistemul Miocenic, ocupa 1/a din suprafaţa Dobrogier sudice, din valea Carasu, către
S.- l·. pănă la pfrîul Almalîu. Totă valea Borungea pănă la Cavaclar şi Sofular e compusă din m,iocen. 

La Constan{a, (ărmures/'e tot litoralul Mării Negre pănă la Agigea. Promontoriul, pe care 
e construit oraşul e de formaţiune miocenică şi stâncile înainteză până la marr depărtărr 
în apă, în dreptul Hotelulur Carol. Aceste stânr.r opun marr dificultăţ1 navigaţie1, vap6rele 
trebuind să ocolescă cu îngrijire la 300-500"' costa. 

La Mangalia, după ce înconj6ră lacul, se continuă de-a lungul şi la mică depărtare 
de costa Mărir, către Nord până la Tuzla. 

Miocenul e format din calcar compact, în care se află intercalate bande fosilifere. In 
acest calcar se află scobită grota de unde isvorăsc apele sulfurase din costa nordică a la
culu\'. Mangalia. 

Mar în apropiere de oraş se află argil roşu, cu calcar şi gips gălbur în cristale 2).
Lipsa de terenur1 terţiare în Nordul Dobrogie\', resultă din faptul că acestă parte 

eşise de sub apă la sfârşitul secundarulu1; ded avem în provincia nostră de dinc6ce de 
Dunăre două părţ\'. bine deosebite din punctul de vedere geologic, partea de Nord, de for
ma1iune precaucasică, iar partea de Sud ce ţine ele regiunea prebalcanică 3).

E. Grupa Quaternară

In epoca quaternară marile curgerr de apă au acoperit restul Dobrogiel'. cu deposite 
de pietriş şi nisip, compuse din fragmente de roce de diferite felud şi vîrste, rupte din 
munţ\', tîrîte, tocite şi rotunjite de ape, pietre care variază în natura lor, după regiunea de 
unde au fost aduse. 

Peste aceste pietrişurr s'a depus un fel de nămol fin (loss), mar mult sau mar puţin 
nisipos, resultat al potolirer impetuosităţff Gurentelor de apă. 

De formaţiune mar recentă, sub ochil noştri chiar, sunt aluviunile şi <lunele. 
Aluviunile sunt pe fundul văilor rîurilor, pe ţermul Dunăril, în Deltă şi pe litoralul 

Mărir Negre. 

') Estras din importanta scriere a D-lui Victor Anastasiu. Contribution a l'etude Geologique de la Do
brogea. Terrains secondaires. 

2
) Sabba ŞLefănescu. No'i observaţiuni geologice in Dobrogia. Hev. Sciinţiucă. Anul XII, 1882.

8) Suess. La face de la Ter1·e. Voi. I, p. 633 şi K Je MarLonne. La Valachie. pag. '195-6.
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Dunele se formeză sub acţiunea apelor şi v6nturilor din nisipul'ile mobile, pe malul 
Mării între Ilanlîc şi Techirghiol, între Palaz şi :Mamaia, în nisipurile ce despart lacul Ra
zelm de Mare şi în regiunea dintre lacul Razelm, Dunavrţ, braţul sr. Gheorghe şi l\fai·e.

CAPITOLUL IV 

CUTREMURELE �E PRMENT 

Dobrogia, ca şi întrega sc6rţă a globuluT, a fost supusă influenţiT mişcărilor sismke, 
care s'au trecut neobservate, însă al căror resultat a fost modificarea conflguraţieT solulut 
provinciei'. 

Ovidii't este cel d'înter, care a făcut observaţ.iun1 asupra fluctuaţiunilor măriT şi mo
dificărilor ce necontenit se produc pe suprafaţa globulur, şi le-a descris aşa de bine 111

«metamorfosele» sale : 
' 

'fermii' mărit au suferit mar ales modificări' însemnate, cc se datoresc pe de o pal'lc 
nisipurilor aruncate de valuri' pe coste, iar pe de alta cutremut'ilor de pămt'\.nt. 

Tchihatchelf observă, că în Crimeia lacurile sărate cc se găsesc aslă-c;U la ma1·1 de
părtări' de ţerm sunt nisce vechi' golfuri'; acelaş lucru se pute c,lice despre lacurile: Man
galia, Tuzla, SUtghiol şi Razelm. 

Pliniu ne povestesce, că la începutul ere1 creştine, oraşele Hcraclca şi Bizone de pc 
costa Mărit în Dobrogia, au dispărut sub apă, probabil în urma unur culrcmur de părncnl, 
care chiar în c;lilele nostre scufundă în Mare litoralul Constanţer, dupii cum s'a întâmplat 
în 1892 cu partea coprinsă între Biserica grecă şi Cazarma Infanterier, port.iunc scufundată 
cu 10 metri sub nivelul terenului' alăturat. 

Este forte probabil, că braţul Dunărff la Constanţa prin valea Carasu şi braţul al 
cincilea al DelteT să se fi astupat în urma unu1 cutremur.-- - - - -

Tot unui' cutremur se -datoresce schimbarea cursuluT IalomiţcT ele la Nord la Sud -
prin valea Mostişter - către răsărit pănă la Gura Ialomiţe\' 1).

E dar de mare interes a se aşe<;la la Constanţa un sismogra/, care să înregistreze 
oscilaţiunile ţermurilor, aşa ca să se potă constata val'iaţiunile nivclul'ilor relali_ve inaintc, 
în timpul şi după cutremure. 

In timpi'î din urmă cutremurele de păment în Dobrogia at1 fost : 
1. Cel din Deltă de la 14 Octombrie 1892. Acest cutremur a fost violent în Delta

Dunăril, mar ales la Sulina, Isaccea şi Tulcea. Primele sguduirT au fost de la N. la Suci. 
La început s'a au<;lit un mare sgornot sub păment. Dărâmarea citor-va coşuri' au

fost singurele lu\' consecinţe. 
El s'a simţit destul de bine la Babadag şi Constanţa; în acest din urmă punct s'a 

scufundat 500"' de costă. 
Pe valea Dunărit, la Calafat, cutremurul a fost precedat de sgomot sub-păment şi de 

un ciclon, care a durat 5 minute. 
Epicentrul acestui cutremur a /ost Lacul Sinoe. 
2. Cutremurul de la Drăguşani pe Prut din 10 Septembrie 1893; el s'a simtit până în

Delta Dunărit, pe la Brăila, Isaccea şi Tulcea. 
3. Cutremurul de la Galaţi şi Buzeu din· 31 August 1894, care a fost destul de violent

la Babadag; el a avut doue epicentre: unul în lacul Razelm şi al doilea în regiunea 
Buzeului 2). 

4. Cutremurul de la Constanţa din 18 Martie 1901, în doue rândurr: la orele 9,10'
dimineaţa şi la 1 p. m. 

') Richard. La Roumanie a vol d'oiseaux, p. 08. 
2) Math. Draghiceanu. Les tremblemenls de Lerre, p. 50 şi urm.
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CAPITOLUL V 

G R O T E 

Solul Dobrogie'î de Sud este de natură forte curi6să, care reproduce pe o scală mar 
miră regiunea ca vern6să a Istrier. 

Compus dintr'un substrat calcaros d'asupra cărufa e aşternută o pătură relativ sub
(il'e ele loss, acest platou este tăiat de vă\' adând unele prăpăsti6se chiar, care par a fi 
albiile unor scurse rîurr ce se vărsau în Dunăre sau Mare. 

In unele păr[! piatra apare la suprafaţă pe întinded marr, fie în blocurt uriaşe sau 
îu sfărâmăturr; acesta face ca solul să fie put,in fertil în unele părţ.r, mar ales în Plăşile 
Hârşova şi Mangalia. 

Fundul văilor este umed, dovadă despre existenţa cursurilor de apă de odini6ră; 
pe unele încă şerpuiesc micr isv6re care se pierd sub păment.; aşa sunt o mulţime de 
pârâiaşe isvorîte prin pădurile din Sud-Vestul frontierff. In vara anulur 1897 am urmărit 
unul din acesle mict cursur\' de apă, care taie frontiera pe la Techederesi, pentru a se 
pierde puţin la Sud pe sub păment şi care de sigur alimentează ma'i' departe în Bulgaria 
pădul Kainardji, care şi el se pierde pl"in văile din apropierea Bazargikulur. 

In Deliorman, aşa se11u mesce regiunea din Sud-Vestul Dobrogier, ca şi în munţ.il' Carst
ului, terenul insătoşat, suge necontenit apele ploilor fără ca măcar vre-o picătură să 
l'<�rrnlnă la suprafaţă, pentru a se aduna pe talvegul văilor; puţurile în acestă parte sunt 
la mat·l' adâncimL 

Aci ca şi în Carst, pădudle de altă dată au fost distruse din causa multor păşiunr. 
Dar ceia ce apropie n;ar mu!L Deliormanul de configuraţia Istrier, este natura cal

carosă a grotelor sale, din care cunosc trer mar importante, prin natura lor curi6să şi 
prin lungimea lor; acestea sunt: peşterea de la satul w acelaş nume Peşterea, la S.-V. de 

Jled{Jidia, areia de la I
I

ârşova şi cea de la Kecege. 
Vom descrie numa'i' pe cea din urmă, fiind cea mar lungă şi mar ramificată, ca un 

adev,:-trat lab:rint sub-p.'imentean. In faţa apelor sulfurase de la Mangalia, pe ţermul sudic 
al laculur se af1ă ruinele uner localităţr părăsite din timpul ultitŢ1ulu1 răsboiu. 

ln aprop·cre de fostul sal Kecege şi pe C<>sta uner văr scurte, care coboră spre lac 
abia se p6te observa o crăpătură îngustă a stânciT în care cu greu se p6te strecura cor
pul omuluL 

In lăuntru nu se p6te intra de cât cu mare greutate, pe brând şi într'o costă, aşa 
că iară un bun cunoscctor al loculur, nimeni nu p6te bănui, că aci este gura uner grote 
rnad, mar ales că chiar dacă un curios s'ar uita în lăuntru, ar zări la mică depărtare 
o stu.ncă calcarosă, un fel de fund aparent al caverner. Din acestă tindă a groter trebue
st� le Lârăsc'î la drepta pe o lungime de cind metri; de aci în colo se deschide în întune
recul din faţă, gura largă a groter în care poţr umbla în bună voie.

1n Iulie 1801 în oţit de cind curioşr, toţr armaţr de teama animalelor selbatice ce 
bănuiam că se vor fi adăpostind în peşteră, am explorat-o în lungul galerier celer mar 
pl'incipalc. Fie-care aveam câte un felinar. O busolă ne-a servit a ne da direcţiunea. 
urmală. 

Prima grije ne-a fost, ca să fixăm la gura peşterir capătul firulur Ariadner, ca 'călăuză 
penl1·u înlorcere, căct chiar de la gură se ramificau 3 galerir, care şi ele la rândul lor 
�e sub-ramificau înl,r'o mul(;ime altele, aşa că fără acest fir conducetor am fi fost expuşr 
a rălăci ea inLt·'un imens labirint. Firul l'am depănat pe 7853 metri lungime, fără ca să 
pulem ajunge la fundul pe .• teriT, în care nu am avut neplăcerea de a ne resboi cu fiarele 
sălhaliGe cc presupuneam la intra1·e, că vor fi existând aci. 

Terenul în care c sepată peşterea naturală e un calcar mole, umed din causa fil
traţiuni'î apelor de plor, care produc pe tavan nenumerate stalactite; înălţimea . galerier 
principale, în părt.ile cele mar j6sc este ele 5 metri, in multe părţr însă întrece acestă 
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înălţime. Lărgimea nicăer'î nu e ma\' mică de trer metri; la bifurcatfo csLc cu mult mat 
mare. 

In unele părţr rcmâr în mijlocul întunereculu\'.; aci Le afli ca pe o piaţă din care se 
ramifică 5 sau 6 galeri'i' mad' şi mic\'. 

Direct.ia galerie\' mar'î este mar întâiu paralelă ţermulur laculuT, adică ele ·1a resărit 
la apus, după un mers de 350"' cotcscc spre Sud-Sud-Vest; dcc'i' trece peste frontieră

:= 

Intr'unul din pcrcţ,i'i' galcriCJ'. sunt :săpate dr mână omcnescă trd compartimcntr, nbGc 
magazir de 5-6 metri la gurii; sunt dcspărt.itc intre ele prin zidur'î în teren natural. 
gr6sc de 3-4 metri. In ele se află depusă o însemnată cantitate de grW, care din causa 
umidităţ.i1 şi vechimi'i', b6belc s'au petrificat şi lipit între ele; numa 'i' când le fo'i' în mână 
şi le examinez\' mar de apr6pe te eonvingJ'. că este griu petrificat de vremuri.= 

Aerul în peşteră este suportabil, de şi mir6se a mucigaiu, răcoros şi umed, aceia cc 
face ca pereţi! galeriilor să fie imbibaţ'î cu apă, aşa că se pot scobi f6rLe uşoe chiar cu 
degetul. 

Am săpat să vcd până la cc adâncime subsistă urnc<;lela şi am găsit că de la 1 mrLru 
umec;lela începea a clescrescc. Mi-a fost temă să continui săpătura, ca să nu se prăbuşescă 
peretele întreg. 

Nic'î o urmă de vieţuit6re n'am găsit în peşteră, după 12 orc do cercetare; numar 
acele magasH cu grîu petrificat probau in de ajuns că geota � servit în timpul invaziilor 
de ascunc;lăt6re 6menilor. 

Grota nu se află la mare adâncime, de 6re-ce din când în c1:;1.nd aU(;liarn d'asupră-nc 
uruitul trăsurilor. 

Panta este uşor înclinată ele afară în lăuntru. 
Apele sulfur6se de pe ţermul laculur iş1 au sorgintea la Cumarova, ele unde pe sub 

păment alimenteză un mic lac (Cicur) de cul6re opalină verc;luie, situat la depărtare de 4 
kilometri spre Nord de Mangalia; din acest lac apa a -săpat un canal care înconjură pc 
sub păment oraşul, pentru a curge apo\' în lacul Mangalia. 

In resumat Dobrogia Sudică consistă dintr'un imens plaLou calca1·os acopei·il de un 
strat subţire de lbss, prin care apele se infiltreză fără a putea curge; de aci lipsa de rîurT 
in acestă parte, lucru cc nu se observă la Nordul provincie\' nostre, unde formaţiunile geo

logice sunt mar străvechL 

CAPITOL UL VI 

RPE J"'\INERRLE 

Dacă în România abia acum câte-va dccenil s'au ·1uat miisurr scri6sc pcnLru îmbu
nătăţirea staţiunilor balneare, Dobrogia a rcmas sub acest raport f6rtc înapoiată, de ;;i ea 
nu e tocmar săracă în ape minerale destul de bune. 

Afară de sanatoriul de la Tekir-Ghiol -despre care s'a vorbit la capitolul ((Spitale)) -
nid-o instalaţie nu s'a mar făcut. 

Ar trebui, pentru apele sulfur6se, ca ele să fie captate în niscc basinur'î, care să aibă 
cât se p6te de puţin contact cu aerul, cc le micşorează proprietăţile prin descompunere �i 
evaporaţiune. 

A se opri transportul de nămol din lacurr, după cum s'a făcut la Techirghiol ma)'. 
mult,r anr. 

A se construi că\' de comunicaţie lesnici6se şi instalaţiunT în care publicul să găs6scă 
cele trebuinci6se de hrană şi locuinţă, şi în fine, a se face plantatiunT, caro să schirn be 
natura monotonă a ţinutuluJ'., ma\' ales la Techirghiol şi lVIangalia, carr de sigur vor deveni 
staţiunr balneare forte căutate. 

In Dobrogia sunt trc\' fclm·'( de ape prnpriT vrntrn băi: 
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1. Sulfurose.

a) ;1tmr1gert. Pe drumul ce duce de la acest sat spre OrtachioT, pe valea Gebelke, 
(i�ncs,; clin p6lelc dealului Kî9la-Bair doue isv6re sulfurase, care se unesc în talvegul văi'î. 

De �i debitul de apă este mic, totuşT s'ar putea capta pe fundul văii', în basinurT, care 
n'ar costa mult. 

Aceste ape sunt aşe<;late în regiunea cea mar încântăt6re, în munţii Nord-Vestid ar 
Dnbrogier acoperiţl:' cu pădurr; fiind departe de Măcin numar la 3 ore cu trăsura pe 
�oseaua spre Ortachior, s'ar face aci nu numar o staţiune balneară ci şi climaterică. 

Analisa acestor ape nu li s'a făcut, fiind puţin cunoscute; temperatura este de +12° C. 
b) Mangalia. Este ol'aşul, care îndeplinesce cele mar bune condiţiunr ale uner staţiunr

balneare, în accepţiunea largă a cuv�ntulul:'. 
Do jur împrejur Mangalia e înconjurată de ape; la răsărit Marea, care în acestă 

pat·te are cca mar frum6să plaje de pe totă costa .DobrogieT. 
Către Nord, lacul de la Cumarova în care se varsă douc isvore de apă sulfur6să; la 

�- Y. lacul Negru sau lacul Ciukur, care alimentează pe sub păment printr'o vână de 
apă sulfurosă ce inconj ură oraşul pe la apus, cele 7 isv6re ce ţîşnesc în malul stâncos 
al lacului Mangalia. 

Nr vom ocupa în altă parte despre băile de marc, aci vom arăta ceva numar despre 
apele sulfur6se de pe ţermul laculuT. Ele sunt departe la 3 km. de oraş. Temperatura variază 
lntre + 20° şi + 24 ° C. sub sol; la aer liber temperatura scade la + 17° C. 

Dcbi1 ul de apă a 5 isv6rc este de 500 litri pe _minut, debit care s'ar mări, dacă s'ar 
li.tec lu<..:răr\' care să unească t6te izv6relc într'un singur canal.

Col6rca apcT este opalină, ea se pierde cu cât stă mar mult în contact cu aerul. 
După analisa făcută de distinsul Dr. Bernard, aceste ape conţin: 

Bicarbonat de calce şi oxid de fier 
Monocarbonat de calce şi magnesie 
Sulfat alcalin . 
Clorure şi iodure alcaline 
:Matcri\'. organice 
Hidrogen sulfurat 

Total 

0.2150 

0.1060 

0.0965 

0.4790 

0.0835 

0.0119 

. 0.9919 

l l .., 

l ' t

Comuna :Mangalia a construit pe ţcrmul laculur o baracă cu douc comparlimente 
pentru băT recl', plus tre'î cabine pentru băT calde 1).

2. Bă'î de mare.

Dcspr-e acestea se va vorbi la partea hidrografică. 

3. Bă'î de nămol.

(/) Lflcul Tec!tirgkiot (vecU sanatoriul). 
u) Lacul ArJiglliot, adică lacul amar, e situat spre Sud-Est de Tulr:cau şi _re ţcrm:11

nordic :'1.I Razelmulur. Forma Jur este lunguia1ă cu o lungime de 3 1 /2 km. ş1 larg1me medie 
clr 800 rnctri. (Suprafaţa 250 Hectare). 

ln luna Julie 1897 am vizitat acest lac pe ţermul căruia stă ascuns satul cu acela� 
nume; vechiu sat rornt\nesc ca :-;;i cele din prejur. . u 

Lacul nu e yizitat de câL de Tulccnr, fiind puţin cunoscute efectele apelor sale ş1 mai 

') J\. de Hichard. La Rourrrnnie p. 287-3 O. 

www.ziuaconstanta.ro



88 

ales ale nămolulu\'. Am găsit 15 famili\', care se instalaseră în sat în case nehigienice; aci 
suferiau lipsa de alimcnle, cc nu se g,1siau prin apropiere şi erau nevoite a se aprovisiona 
din Tulcea, cu mulLă grcutaLc, din causa depărtării şi a rele\' stăr\' a căilor de comunica(ie 

Nic\' o analiză 1111 s'a făcut apelor acestu\' lac, ale cărui' efecte sunt miracul6se. 11i 
s'a povestit de un suferind, că după o cură ele 3 an\'. cu b,\r calde de nămol, făcule cu 
marc greutate, se vindecase dcflniliv de un reumatism vechiu. 

Nu putea îndestul recomanda şi iarăş\' nu-ş'i'. putea stăpâni mâhnirea, ('ă unor asL-fol 
rlc ape li se dă puţin interes. 

Numa\' dacă o şosea bună ar fi de la Tulcea, lacul Agi-ghiol ar fi mar mulL vizilal. 
Nămolul este tot aşa de negru şi unsuros ca şi cel de la Techirghiol. l 

Fig. 20. - Agighiol. (După Licherdopol). 

4. Lacur'î sărate.

a) Tuzla, adică «lacul sărat», aşe(laL pc tcrmul lacului 8inoc, în cll'cai:>la şoscler Con
stanţa-Tulcea, în clrnpl ul satul u\' Cogclak. 

b) Agigea, adică «amara» un mic lac Ja Sud de ConsLanta. Nu se cun6sce nimic
despre apa acestor cloue lacurr sărate. 
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CAPITOLUL I 

H I P 5 O M E T R I E 1)

Dacă exammam solul Dobrogier pe chartă lucrată în curbe de nivel, vedem, că, sul> 
raportul hipsometric, ea se compune din doue părţ.r bine deosebite întl'e ele: pr1rter1 rle la
Sudul ;�i cea ele ta Nordul văiz Carasuluz.

O limbă de teren forte îngustă (de 4 km.) şi cu un relief ce nu trece de 70m, face le
gătura între ambele părţr. Acest istm de legătură este tăiat de la răsărit la apus de calea 
ferată, pentru a trece din versantul Dunărean în acel al Mărff Negre. 

I. Partea Sudică are forma unur trapez ale cărur latur'i' ar fi formate: cea nordică
de valea Carasulur; cea de Vest, de Dunăre; cea de Est, de Mare; iar cea de miază-zi 
ele frontieră. Acestă parte este formată de ultimele rami(icafiunl nordice ale Balwnilor, carr 
se sfîrşesc la Dunăre silind-o ast-fel a descrie marele cot dintre Silistra şi Cernavoda. 

Aceste ramificaţ.iunr sunt despărţite între ele prin opt văr mai-'i', cari' se deschid la 
Dunăre ca nisce făgaşe enorme; din acestea, cind (valea pârîuluY Pampur-Ghiolghiu, Gâr
liţa, Ceair-Canara, Beilicul şi Urluia) taie frontiera. Cea d'întc�iu înlre pietrele 7-8, a doua 
între 10-11, a treia la 12, a patra la 19, şi a cincea în douc puncte: la 21 şi 26. 

Cele-l'alte trer (Diordumgi-Orman, Caramancea 9i Peştera) avend clirec(ia înclinată 
către S.-E., ele se înfund în plat9ul dintre Copadin şi Endecarachioi. 

Tote aceste ramificaţff balcanice se termin brusc sp1·e Dunăre, prin înălţimi de 100"' 

forte apropiate de albia fluviulu1; către răsărit şi miază-nopte însă, terenul coboră în pantr 
forte duld spre Mare şi valea Carasulur. 

In acestă a doua parte a reliefulur Dobrogier Sudice, o curmătură: Borungea, se pre
lungesce către răsărit prin secundarele Buiuc-Dere şi Sofular şi tinde a se împreuna cu 
corespondenta e'i', Valea Mangaliez din versantul 1\Iări'i', dacă nu li s'ar opune la Azaplar 
culmea delulur Eschi-Iuiuk-Bair. 

In trăsăturr generale, ast-fel se prcsintă relieful terenulur din sudul Dobrogie\', a căt'er 
pantă el� la S. la N. este de 7m/111 pe dietru, adică: 

13"'/
m pe metru la Vest între Ostrov şi frontie1·ă. 

7 >> >> >> >> Centru >> Dunăre (Hozun-Ada) şi frontieră (piatra 19).
1 » >> » » Est >> Murfatlar şi frontieră (piatra 28).

De la Vest la Est, panta generală este de 2111

1
111 

pe metru. 
II. Partea de la Nordul uăiz Carasu. De formă dreptunghiulară, rezemată cu douc din

latud' pe Dunăre (la Nord şi Vest), cu cca de la Sud pe -valea Ca1-asu şi cu ·ea de ră
sărit pe Marea Negră (între Constanţa şi Gm·a Buazulur) şi laguna Razelm, acostă regiune 
diferă cu totul de precedenta, prin constituţ.iunca mar vechie a lerenulu\', natura lu1 pie
trosă, înălţimea Jur, prin ramificaţiile multiple de clelurr, carr radiază în tote direcţiile de 

') Ye1,Ir harta generală. 

7'1890 12 
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la un puntl de origină numit Piscul 'nalt ;�i '.f'ufuiat, prin natura pădur6să şi pilorescă a 
accsLd rcgiunr şi prin mulţimea apelor curgătorc cc o brăzdeză şi cad'. în partea de Sud 
lipsesc apr6pe cu desăvîrşire. 

Jnchipuiască-ş1 cine-va, că un bloc colosal (k piatră a căcJut din cei· aprope de Măcin 
şi că s'a sfarîmaL în bucăţ1 mărunte carr s'au năruit către răsărit şi miază-zi, ac avea 
o ideie exactă de modul cum se prezintă pc o hartă partea Nordica a DobrogieT.'

llipsometricesce, acestă parte al'e în(ăf i;wrea unei 7;eninsule isolate cu munf iz şi deluri/e
ez pmprir, legată prin istmul de la Constanfa w pa1'tea Sudică, lipsită de păduri şi de ape
rurgătdre. 

Nodul orografic, aşcc;lat la N.-V. regiuner pc teritoriul comuner Gred, are cea ma\' marc 
înăltime de 456 111 • 

Din el pornesc în t6te direcţiiile ramificat.iunile: către răsăl'il·., cleiul Teilor, care la 
rându-1 se bifurcă trimiţc•nd o ramură între Dunăre şi Teliţ.a şi a doua printre Tcliţ.a �i 
Tai(a. 

Către miază-zi ramificaţiile coboră încet către Caramurat, sub-ramificându-se şi 
ele în drumul lor: una apucă către S.-E. printre Taiţa �i Slava până la cap urile lancina 
şi Dolojman, o a douct între Slava şi Beidaut, a treia între Beidaut şi Casâmcea şi în finu 
a patra între Casâmcea, Enisnra\' şi Boazgic, până în valea Carnsulur. 

Nodul 01·ografic mar trimetc către Nord o ramificaţie scurtă, clelul Bugerrcului, cc se 
termină în formă de pintene în cotul DunărH din faţa Galaţilor. 

Panta generală a terenuluT este: 
De la N. la S. de om.oo:37 pe metru. 
l> >) V. către E. pentru pdma ramificaţie, de 0111.0058.
)) )) )) )) )) )) a doua )) - )) om.0075. 
)> l> l> )> )> » a treia >> )) 0"' .01. 

Aşa dar în trăsăturz generale revine a rtice, că terenul cnudră către Sud în pantă (d1'te.
dulce ele 311

'/111 (aprdpe 4"'/,,,) pe metru, iar către răsărit panta este repede ele 12"/,n pe met1'u.

CAPITOLUL II 

OROGRFIFIFI 

Peni rn sl udiul orograficT Dobrogie\', urmând curbele hipsometrice, vom împărţi solul 
or în douc: 

A. Orografia părţi'.i de la Sudul văH Carasu.

I. Delurile coprinse int1'e frontieră şi pârîul Pampur-Gliiolgiu. Din d6lul bulgar Topcii
Sfrtî, ce are o direcţie paralelă cu frontiera, se desparte la capul de Est al văff Regede
rcsi-Ceair, delul: 

1. /rral-Ceaia-Bair, care treccnd frontiera se întinde în forma unur arc de cerc cu
convexitatea către N.-V. înti·e valea pârîulu'î .l\lmalîu numită Beilic-Ceair. 

lnăltirnea acestur del trece peste 100m, căcr are douc puncte cu cota 134"' (la 1 km. 
spre N. de piaLra No. 5) şi 135m (Punctul Silistra) la 2 km. spre N. de Almalîu. 

Către S., valea Regederesi-Ceair, cc formează frontiera, desparte aceşt deal de Sîlî
Olu-Sîrtî (Bulgaria). El e traversat de doue drumur\': unul care plecă din Almaliu, trece 
pe la Amedia-Ta!Jia �i Arab-Tabia la Silistra; altul pornesce lot din Almaliu, către N. 
trece pe la punctul Silbtra cotat 135 şi dă în şoseaua Ostrov-Silistra. Din el se bifurcă în 
dreptul comunff Alrnaliu (I) Delul Trâncovi{a, care se termină în valea Trâncoviţa la 
Cişmeaua Ostrovenilor. Direcţia acestur del este de la V. la E. între Valea Almaliu la 
Sud şi rfrâncoviţa la N. !nălţimea Jur esle de 100m. In viile de pe valea de la Vestul 
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OstrovuluT, delul Icral-Ceaia-Bair se continuă paralel patulur Dunărir către E. sub numele 
de Jnprea-Bair, iar în dreptul ComuniT Bugeac, primescc numirea de delul Buge(lcu/uz. 
Jnăl(irnca clelulur Iapcea-Bair este accaşr cu a delulu\'. pe care '1 continuă nurnar până 
la drumul Almaliu-Ostrov, iar de aci începe a coborî în pantă dulce către E. până în 
mal'ginca Ezerulur Gârliţa, unde se tennină; cu t6le .acestea la S. de comuna urbană 
Ostrovul se află o ridicătură isolată ce măsoră 102m. De aci pornesce către S. în formă de 
1ll'(' <le cerc întors către E: b) Detut cărămizez cu o înălţime de 50m mărginit de valea 
Bugeaculur la E. şi Valea Trâncoviţer la V. El se termină î'n Ezerul GârlHa. 

D,·umurile carr urcă aceste delurr sunt: drumul Ostrov-Bugeac către E, şoseaua 
Ostrov-Cuzgun către S. şi în fine drumul de la Cişmeaua Oslrovenilor la Bugeac. 

Delurile Icral-Ceea-Bair, Iapcea-Baii· şi BugearnluT despart apele Dunări\' de acele 
all' părîulu1 Almaliu (numit şi valea Beilic) şi ale Ezerulur n&rliţa, iar ramificaţiile lor: 
delnl Tn\ncoviţa desparte valea Almaliulu\' de valea 'frâncoviţa; clelul Cărămizer dcspal'te 
valea Trc\ncoviţa de valea Bugeaculu\'.. Lungimea culmer principale este de 13 1/t km., clin care 
5 km. pentru delul Icral-Ce::da-Bair, 5 km. pentru Iapcra-Bair, şi 3 1 /2 pentru clelul Bugea
rnluT. Delul Trâncoviţa este lung ele 4 km., iar al Cărămizer ele aceaşr lungime. 

2. Dealul Sarî-Mesea-Ba-ir, desparte apele pârîuluţ Almaliu de acele ale afluentelu1 ăli 
Pampur-Ghiolgiu. Acest del este o ramificaţie N. E. a delulur Topci-Iol din Bulgaria. 
Direc(ia acestur del este de la S. V. către N. E., înălţimea lu\' maximă este de 100"', cu 
t6te că pe frontieră lângă piati-a No. 6 se găscsce o movflă isolată numită Gabrol'ifa, cc 
are o cotă de 135m. El cob6ră în pantă dulce către N. E. până în valea pârîuluT Pampur
Ghiolgiu. Lungimea Jur, de la movila Gabroviţ.a până la confluenţa Almaliulur cu Pampur
Ghiolgiu, este de 6 1/2 km. Intr'ensul intră valea !aguda-Ceair, care 'l desparte în Sarî-Mesea
Brtir ele V. 'nalt de 100'" şi Sarî-J 1fesect-Bair de E. 'nalt ele 50'". El e străbătut de la N. v. 
către S. E. de şoseaua ce plecă clin Almaliu, trece prin valea !aguda, peste pâriul Pampur
Gliiolgiu şi dă în şoseaua Ostrov-Cuzgun în valea Curu-Canara. 

II. Delurile dintre Valea Pampur-Ghiolgiu ;�i Valea Gt,rtifez (Nursus-Ceair).

Intre valea Pampur-Ghiolgiu şi valea Curu-Canara se află delul alungit de la S.
la 1. anume: 

3. Belezliki-Sîrtî o prelungire N. a delulur din Bulgaria Ceatal Orman. Belczhki-Sirti
Lrece frontiera la piatra N. 8, şi cob6ră în pantă uş6ră către N. pi:"1.nă la vărsarea pârîulur 
Almaliu în Ezerul Gârliţa. !nălţimea Jur la frontieră de 75m, se micşoreză cu cât se pre
lungesce către N. Lungimea lur de la frontieră este de 4 km. Este tăiat de şoseaua judeţ.iană 
Ostrov-Cuzgun, de şoseaua ce vine din Almaliu, se unesce cu precedenta în valea Curu
Canara şi de un drum paralel şi puţin la N. de frontieră, pe care o taie la pietrele No. 
7 şi 9. 

Intre valea Curu-Canara la V. şi Şaban-Ceair, care către N. se numesce valea 
Eschio1, se întind ramificaţiile Nordice ale delulur Mahale-Orman-Bair. 

4. Delul Mahale-Orman-Bair aparţine în mare parte Bulgariei, numar pe o m1ca
înLindere atinge frontiera la piatra No. 9, unde :înălţimea lur este de '166111 ; e acoperit pc 
frontieră cu pădurr. 

Către N. el trimete o ramificaţie: r1) Şaban-Bair cu o înălţime de peste 125m , şi ocolesce 
pe la S. Comuna Esechio\', pentru a se înt6rce către N. pe la vestul satulu\' sub numele 
de lla_qi-Durac-Sârti; e acoperit cu pădurr, are înălţimea cea mar mare la punctul Esecliio'i
de 144111

; acest del se termină către N. în ţermul Ezel'ulur Gu.rliţa prin Burun-:ifrti, des
părţind ast-fol Valea Kiuciuc-Chessen-Ceair (la V.) de Curu-Canara (la E). Acestă ultimă 
ramificaţie este acoperită numar în partea de Y. cu pădurr. 

Din Hagi-Durac-Sîrtî se desface la N. comune!'. Esechio1 del[1l: (/) Nrme-8-lrti, ce se intinde 
ele la S. V. către N. E. despărţind valea Kiuciuk-Chcssen-Ceair (la \-.) de Valea Esechior 
(la E). Ină!ţ.imea maximă 125'", cob6ră în pantă dulce la comuna Garlita. 

Lungimea d6luluT Şaban-Bair cu prelungirile sale Hagi-Durac-Sîrtî şi Burun-Sirtî 
este de 8 km. de la frontieră, iar acea a ramificaţier Bone-Sîrti de 5 km. până la Gârliţa. 

Şoseaua j udeţiană Ostrov-Cuzgun, mcă acest clcal la 1 k. spre N. V. de Esccllio\' şi 
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urmeză culmea pădur6să a delulu1 Bone-SîrLî, pc care o coboră la 500111 spre S. ne

Gârliţa în valea Esechior. 
Pe valea Curu-Canara se desparte din şoseaua judeţiană un drum, care urcă delul 

Hagi-Durac-Sîrtî pe la punctul EsechioT şi cob6ră în valea Kiuciuc-Chessen-Ceair, pentru 
a duce la Gârli1.a. 

Pe la sudul Comunil Esechior urmeză culmea deluluT Saban-bair, drumul care vine 
ele la piatra frontieră No. 7 (la N. E) şi duce paralel frontierer la Piatra No. 9. 

5. Delul Pinirlic-Bair prelungit către N. E. cu pădurosul dcl, Tiumbet-Bafr, desparte
valea Saban-Ceair (către N. numită Valea Esechio1), de Kilege-Ceair (numită către N. 
Rcgene-Ceair). l 

Delul Pinirlic vine de peste frontieră pe la pichetul No. 7, unde are o înălţime de 
150111 , coboră prin Tiumbet-bair până la 75m în valea Esechior. Lungimea de la frontieră
este de 4 km., dfrecţia de la S. V. către N. E. Pe acest del urcă drumul de la Esechior 
şi cob6ră la frontieră în valea Punar-Orman-Ceair. 

Delul Tiumbet nu atinge de cât f6rte puţin frontiera, cea ma'( mare parte este în 
Bulgaria, unde desparte pădurosele văr· Punar-Orman-Ceair (la V.) ce se unesce la fron
tieră cu Kilege-Ceair (de la E). Inălţ.imea maximă a acestur de! este de 150m şi e străbătui 
de drumul de care am vorbit mar sus, ce urcă din valea Punar-Orman-Ccair şi se unescc 
peste frontieră apr6pe de satul Kogiular cu �oseaua ce vine din Silistra şi se termină în 
acest sat. 

Intre Yăile Kilege-Ceair, Regene-Coair şi Esechioi la V., Cavac-Culu-Ceair şi Nursus
Ceair se întind prelungirile Nordice ale delulul: : 

6. Bei-Orman-Bair numite .a) Tanas-Sîrtî şi b) Versat-Slrtî, ambele al! ca punct de bi!'ur
caţie Punctul Cui11g'iuk (cotat 171), aşe<;lat pe frontieră chiar la piatra No. 10. 

Delul Bei.-Orman Bair atinge forte puţin frontiera, el se întinde in Bulgaria; la piaLI'a 
No. 10, are înălţimea arătată, prelungirile sale au o direcţie de la S.-E. către N.-V. �i 
cob6ră in pantă dulce, cea cl'intâr în valea Esechior, iar cea d'a doua la Gârliţa, punctul 
de bifurca1ie al văilor Esechior şi Nursus-Ceair. 

Lungimea de la frontier�, pană la Gârliţa este de 5 km. Culmea delulur Versat-Sîr·li 
esLe urmată de drumul ce vine de la GM!iţa, t1·ece frontiera pe la piatra No. 10 şi duC"e 
pe culmea delulur Be1-Orman-Bair la satul bulgăresc; Kogiular. 

La confluenţa văir Cavac-Culu-Ceair cu valea Gârliţa (Nu,·sus-Ceair), se afiă delul 
rotund: 

7. Regene-Bair, cc are o înălţime maximă de 164 m., cob6ră repede în văile cc 'I
inconj m·ă. El este prelungirea N. a deluluT Ceatal-Iolu-Bair, care atinge fl'Onticra la piche
tul No. 9. Acest del (Ceatal-lolu-Bair) desparte 111 Bulga1·ia. valea Cavac-Culu-Ceair (la Y.) 
de Cuiugic-Ceair (la E.), pe care se află importantul sat KUciuk-Kainargi, unde se închciă 
la 1774 tractatul de pace între Rusia şi Turcia (Urechiă Vol. I. p. 5). 

Pe culmea delulur Regene-Bair şi cel bulgar Ceatal-Iolu-Bair merge drumul de la 
Gârlita la Kticiuk-Kainargi. 

8. Delul Carvan nu atinge frontiera de cât f6rte pu1,in, la pichetul No. '10, la c;on·
fluent.a celor doue văr Cuiugic-Ceair (la V.) şi Demecican-Cula-Ceair. Ină.lt.imca lut cslc 
de 125 '", la punctul Caruan aşezat chiar pc frontieră. 

Pe el urcă drumul care venind de Ja Cuiugiuk merge la K0ciuk-Kainargi. 
III. Delurile el intre Valea Gârlif el (Nursus-Ceair) 5i Canarn-Ceair (numită Sat.ichio1-

Ceair şi Dermen-Ceair). 
9. Delul Carvan-Bair, a cărui culme principală se întinde în Bulgaria pal'alel frontierel,

trimite către N. doue ramurr pădur6::;c: una mat lungă la V. printre valea Dcmecican· 
Cula-Ceair, la V. şi valea satulut Carvanul mie la E.; ac;eslă ramură se prelungesce către 
N.-V. sub diferite nu mirt, Jupă cum vom vedea îndată; la frontieră ea se numesce: 
a) Iuk-.Mezarli, şi are o înălţime maximă ele 168m, b) cea d'a doua ramură la E. între Culac·
Punar-Ceair la V. şi valea Carvanulu'î mare este seurtă, numar 500m tr-ece frontiera, a.re
150"' înă11,ime şi sa termină la Carvanul l\fare, este ac;operită de pădurea Berbotafi Om1rtn.
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Ramura Vestică numită fllk-Me�arl-i acoperă totă partea coprinsă între valea Nursus
r:rair ht V. şi valea Cuiu-Iuk-UluT la E. (numită în prelungirea sa valea Carvan şi valea 
Jailca-Ceair) prin ramificaţiunile salu: 

a') Delul Cara-Burum-Bair este prima ramificaţie ce nascc din Iuk-Mezarli, se îndreptă 
<lr, la S. către N. printre văile Cuiugiuk-Ceair la V., valea Carvan la N. şi Jailea-Ccair 
la E., pl'intre satele Cuiugiuk (la V.) şi Carvanul mic (la E.). Acest del în partea S. este 
acoperiL cu pădurr. Lungimea lu\'. e de 5 km., merge coborând de la cota 168 către N_ 
p[tnă în valea Carvan la cota 50. 

l/) Delul Cuiugiuk-Jolu-Bair este ramificaţia N.-V. a delulur Juk-lVIezarli, el merge în 
lungul şoselCJ'. Ostrov-Cuzgun spre Gârliţa şi desparte văile Nursus şi Tasli Burun la V. 
de yalea Cuiu-Iuk-Ulu\'. la E., din dreptul Gârliţer se prelungesce d'alungul malulu\'. Eslic 
al Ezerulu'î, sub numele de delul Gârlifa.

�faxima înălţ.ime a acestur del este in şoseua Ostrov-Cuzgun punctul numit Cuiugiuk
t'Otn.L 130 111

, către N.-V. coboră în pantă lină, aşa că delul Gârliţa are cotele 122, 117 şi 
!13. La ţermul laculur, panta este for Le repede, cl1iar abruptă, de ore-cc cotele 117 şi 113
�c gi'tscsc n umar la 500m departe de lac.

Lungimea întrege\' ramlll'e vestiGe: luk-Mezarli, Cuiugiuk-Iolu-Bair ., i delul Gârliţa 
este ele 12 km. de la frontieră. Ea e tăiată de la V. la E. de şoseua Ostrov-Cuzgun pe la 
puncLul Cuiugiuk; de drumul care vine din valea Tasli-Burun-Ceair la Cuiugiuk şi e 
ui·mal,1 la S. prin vădurT de drumul care pomesce din Cuiugiuk pe la punctul Iuk-illezarli,
taie f ront.iera între picl1ctele 10 şi 11 şi duce la satul bulgăresc ZarnicT. 

Din punctul Cuiugiuk se mmific; .. "i. către N. prinlre valea Caraghios-Ceair (la V.) şi 
Carvan (la E.) a') Delul Olucli ce e te lung numa'î de 2 l,� km., are înălţimea maximă de 
10:::, 111 �i coboră în valea Cuiu-Iuk-lJluL 

Intre valea Cuiu-Iuk-UluT, Ezurul Gârliţa la V., valea Canara-Ceair şi Ezerul Oltina 
la E. de la f rontieră şi până în Dunăre îşl'. întinde ramificaţ.iile sale marele cl61 Coslugea. 

10. Detut Coslugea este ramificaţia N.-V. a c.leluluY Ciriagi-Iol-Bair, care intră în Do
brogia la piatra No. 11; între Carvan la V. şi Velichior la E.; acest de! este acoperit cu 
păcl urile Saicl i-Or11wn, Jasi-Orman, Er'!wrli-Orman �i Chiresl i-Orman. !nălţimea deluluT Ciriagi 
lol-Bair este de 150111

, se conlinuă către N. sub numirea de Slrt-Iol-Bair, ce are maximum 
ele 1nălţime la Jllovila-Vet-ichioi 145"', apo'( prin delul Curcleli (înăl(,imea maximă 132111 pe 
�oseua O trov-Cuzgun), clin clt-eptul satulu\' Coslugea; către N. se numesce Delul Coslugea
până la Pârjoia, are o înălţime maximă de 139111 la Movila Coslu,qea; de la Pârjoia delul 
st· întinde dealungul malulu\' Dunări'î cu numirea de delul la cloue movile şi în fine sub 
numele de delul de ta Cetate, se termină la vărsarea Ezerulu'î Oltina. Lungimea delulu'î 
ast-fcl descris, de la f rontieră până la Dunăre este de 30 km.; panta lu'î este dar de 
0"',005 pe metru, cu tote acestea la Dunăre se termină brusc. Acest del a fost acoperit 
oclinioră cu întinse pădur'i' ale căror urme se mar vcd -şi astă-<;l.L 

Ramificaţiile sale sunt: 
a) Delul dincolo ele Siliştea, se ramifică din clelul ele la Cetate şi se întinde către E.

d'asupra Satulu1-Nou, până în ţermul escarpat al Ezerulur Oltina. Lungimea lu'î este de 
3 1

/� km., iar înălţimea de 75m _ 
b) Delul Ceatal-Onnan între Pârjoia şi Satul-Nou, el formeză legătura între marele

tlel Coslugea şi continuarea sa c.:1.tre N.-E. numită delurile ele la două movile şi de la Cetate. 
!nălţimea delulur Ceatal-Orman merge de la 100'", şi coboră lin către E. la Satul-I ou.

c) Din dreptul satulur Canlia se ramifică către E. pe la N. atulu'î Coslugea, delul
Uzum-Bair ce se prelungesce prin clelul Pietre'i, până în ţărmul laculu\'. Oltina. Ele despart 
valea Almalî-Culac la N. de valea Ghiol-Ceair la S. Lungimea acestu\' del este de 5 km. 
şi pornesce de la cota 132m. Delul Pietrez de şi are numa'î 50m înălţime totuşr malul Eze
rulu'î este escarpat. 

In şoseua Ostrov-Cuzgun se află movila Almalî-Cula ( cotată 133) a cleluluz Curclel'i; de 
la acestă movilă se întinde către N. printre valea Almalîkulu\' la V. şi Derea-CeaÎI' la E. 
până la satul Coslugea. 
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d) Delul m Movila Caragia ca punct col ma\' 'nalt (149m), coMră călro N. spre Coslugea
puni la cota 75111

• Lângă sal se află punctul numit Coslugea moarrt, cc m·e o înălţime do 11911
1• 

1lfoL1ila T'elichiol aflală la S. satulu\' Lipnila, apa1·ţine d6lulu1 Sîrt-Iol-Bail', şi are cota 
145"', ea domină valea Ciali-Ccair, care desparte d6lul Sîrt-Iol-Bair de Dermen-Sîrt. 

e) De la moci/a Almalrîcula, se ramifică din d6lul Coslugea cătl'e N.-V. delul Canli
Dere, ce desparte valea Cuiu-Iu k-Ulut do valea Cânlia; acest del merge până în Dunăre, 
formând un bot 'nalt de 12�111 înti·e valea Licina �i valea Canlia,a re o lungime do 8 km., 
din el se ramifică către V: 

a') De/ul Srorl'i ce se termină la Galiţ,a şi clospal'te valea Cuiu-Iu k-UluT de văile Ga
lit,et :-;;i Scorci, are o lungime de 4 km. ;;i înălţimea maximă 122 111

• 

{/) Delul Taplic la N. satulur Galiţa, are 130m maximum de înălţime, colJ6d, repede 
în ţermul N.-E. al laculu\' Gâl'liţa; în pai-tea Sudică cleiul este păduros. 

r') Delul Draka terminat la Dunitrn, prin cleiul Derl)ent, cc nre 125m înălţime, se înlindr 
printre gâl'la Del'Vent, co servesce de scurgerea laculur Oltina (la V.) şi valea Licina (la 
E.), o acoperit do câte-va făşil de pădure. 

D6lul Coslugoa este Lăiat de şoseua Ostr-ov-Cuzgun, pc care se trece din valea Cuiu
Iuk-Ulul'. în valea Ezcl'Ulur Ollina, la Lipniţa. 

Pe clei dă în acestă şosea drumurile cad'. vin din Galiţa, Canlia, Pârjoia, Satul-Nou 
:;;i Coslugoa de la N.; către S. delul este urmat do un drum ce merge posto frontie1·ă (pc 
care o taie la 1 km. spre E. de piatra No. 11), la Granova. 

11. Trebue menţ.ionat ,;;i delul care ele la Cranooa so îndeeptă către N., trece fron
tiera în Dobrngia pe la pichetul No. 13 şi desparte valea Ceali-Ceair, pc care se află cătu
nul Velichior (la V.) de valea Satichio1-Ceair (la E.). Inălţime,1 maximă a acestut de! este 
de 166111 la E. ele Velichior şi este acoperit cu pădurile Cara-,tc'i-Corusu chiar pe frontieră; 
în mijlocul acester pădurr se află pichetul No. 13. Irnprejurul Velichioiulu\' se află pădurea 
Sa-ia Coru-Orman, ce se întinde pi.\nă în valea Ceali-Ceair. Acest de! numit Dermen-SÎrt are 
o lungime do la frontieră de 3 km.

IV. Grupul de delurt COJHinse intre valea Canara Ceair la V. şi valea Beilicu, numită
către S. Derinca-Ceair, Gheren-Ceair ,;;i Enii;iemli. 

Valea Canara-Ceair, cai·e între pietrile fronterit 18-19, intră în Bulgaria, pentru a 
duce la Cranova, se continuă către S. paralel cu f rontiera prin valea Sarp-Orman-Ceair, 
care în dreptul pichetulur român No. 17 se întâlne3ce cu valea Regep-Cuiusu-Ceair cc 
vine de la Sud din spre Cadichior; la picl1etul 17, valea Regep-Cuiusu-Ceair se îndoie 
brusc către R spre satul Regep-Cuiusu şi se continuă prin pădurr până la cleiul Sînîr-fol
Bair cu numirea dA Biuiuk-Onnrm-Culac, pe o lungime de la frontieră de 4 km. Pe acestă 
vale merge drumul Dobromir, Regep-Cuiusu, peste frontieră pe la pichetul 17 la Cranova. 
Frontiera între piatra No. 13 şi satul Regep-Cuiusu este trasată pe culmea unor delurr 
ramificaţiile estice ale marelur del: 

12. Uzum-Bair din Bulgaria; aceste delurr sunt:
a) Siran-Culac-Bair, (spre N.-V. ele piatra 1::l).
b) Cara-Peretlik-Artasi şic) Aivalik-Bair către S.-E., despart văile Canara-Ceair şi Sarp

Orman-Ceair (Bulgaria) de valea Ghiuvenli-Ceair ce me1·ge prin Dobrogia pe la satele 
Ghiuvegea, ParachioT şi Calaigi, până aprope de Regep-Cuiusu. Lungimea acestor 3 delut'1 
este de 6 km., inălţimea cea mar mare o a're Aivalik-Bair do la S. (175111 ), şi merge des
crescând până la 168m către N. Delul Cara-Peretlik-Artasi (la pichetul 16) este acoperit 
cu pădurea Chereslik-Orman, ce se întinde până la Calaigi. 

De la piatra No. 13 se întinde către N.-E. spre Parachior: 
d) Delul Mucmora ('nalt de 168m) acoperit cu petice de _pădurr, el se continuă către

N.-V. printre valea Dermen-Ceait· (la V.) şi Ghiuvenli-Ceair (la E.) cu numirea de Crtpus

chioz-Bair şi cob6ră către N. în pantă dulce, până în Balta Iortmac. Pădurea Bu'iulc-Orman 
îl acoperă în întregime. Lungimea acestu\'. del de la piatra No. 13 până la balta Iortmac 
este de 8 km., iar 'nălţimea maximă de 168 111 la V. de satul Calaigi. Drumul de la Veli
chior la ParachioT, urcă delul Capuschio1-Bair. 
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De la salul bulgar Caclichio'î, n,�czat în unghiul c,;;ind ce frontiera face�. la 
piat1·,t No. 14, pomesce din Bulgal'ia valea Tcchederesi, care clupă cc înconjc'.lră pc la S. 
,nori/r1, 1'uzla-luk, cotată 182, pc ca,·e se afiă piatra 14, iJJtră către N.-E. în Dobrogia la 
1 1,2 km. către E. pe la pialra No. 15 �i de aci către N. priri satul Tccltideresi, înconj ural 
pr lu N.-E. de. pădurea Sarpali-Onnan. La piatl·a 15 convcl'g 111 valea Tec!Jedcresi alte 2 
văr: una Ardali-Ceair, care vine ele la S. din satul bulgar Ardali ,;;i cea de a doua valea 
Tcl'scond1H'u-Ceair, este urmată ele fl'ontie,·ă cătl'C E. p,\nă la piatrn 16, iar c.le aci e în
dc'iic <·ătrc S.-E. în Bulgaria căi 1·e sal ul Terezkondu. Fie-care din aceste văr este urmată 
d(' c,'ttc un drum ce com·erg către Techccleresi. Valea Tcl'sconduru clespar·lc pădurosul 
d61 bulgar Wzeci-Orman-Bair clC' cl61ul din Dobrogia Camlmus-Omwn. 

De la mot•ila Tuzla-luk (piall'a 14,), se întinde către . clelul ce desparte valci"t saluluT 
Tcchcclercsi, ele aceea a Regep-Cuiusu-lu1 pc o lungimn de S km., înălţimea luT maximă 
i·slc de 192"' pe froi1tieră între pichetul 18 şi piatra 14. El c t,·avcrsat de lu I • la S. de 
dl'umul Rcgep-Cuiusu la Techec.lcresi. 

Prinlre valea Tersconduru-Ceair la V. �i Caralmus-Uzum-Culac la E., pătrunde clin 
Bulgaria pe la pichetul 21, ramificaţia Nordică a clelulur 13) Gheci-Orman-Bair, ca. se nu
mescc rleluf Caralmus-Orman, a cărcr înăliili1e maximă ele 210111 se află la N. pichelulu1_ 
Acest del trimete către N. douc ramurT: 

a) Echerti-Orman-Bair prelungită pifo Orta-Burun, rcpresintă ramura Estică pe cai·e
văile lucari-Mahale-Ceah- şi Caralmus-Uzum-Culac o clcspar-te de clelurile Dermen-S'i rtî şi 
(iheorqheni-Orman-Ba.ir la E., către N. ar,estă ramură se coMră lin în valea Dobromirulu\', 
care o desparte de delul Aslama-Sîrtî. 

Către V. aceiaş\' vale desparte ramura E. de cea de V., rcpresentală p1-in delurilc 
Uzwn-Bair, ce se întinde pe la N.-V. satulur Techedcresi, până la -valea Buiuk-Orman-Culac 
:;;i către N. cleiul Sînîr-Iot-Bail' ce se legă pe la Sudul pădurit Catana cu delul Airntik-Bai1-.

Aceste cloue ramificaii\' sunt t,·aversate de 3 drumur-T cc duc clin Dobromir către V. 
la Hegep-Cuiusu şi Techederesi. 

Culmea principală are o înălţime de 200m. Lungimea de la S.-E.-N.-V. a cleluluT Ca
rnlmus-Orman este ele 2 ½ km., acea a ramuriT estice de J km. pe la V. satuluT Dobromir, 
iar a ramuri\' V. de 6 km. 

Prin cleiul Dobrom.il'ul-din-Vale, cotat 200m , Sînîr-lol-Bair se legă către N. cu clelul a')
Sarî-Iol-Bair, între care se întinde 71ădurea Asadik-Orman. Delul Sarî-Iol-Bair are o direcţie 
Y.-E., între văile Babuci-Culac şi Cuiugiuk-Culac la N., Ghiuvenli-Ceair la,�., Teche-Chio1-
Ceair la S. şi Gheren-Ceair la E., ramificaţiile sale portă diferite nu mir\': 

a") Uzum-Mesea-Sîrtî, e o ramură ce delul trimete către N.-V. in lungul văiT Cuiugiuk
Culac, până la ParachioT. Pădurea Teugea-Orman iT acoperă partea lut Sudică. 

b") Ramura Aslama-Sîrtî este culmea principală ce conţine :;;i delul Dobromirul-din
Vale cu 200m altitudine; către E. c") Sînîr-Bair face legătură între Sari-Iol-Bai1· şi el") de
Iul Bas-Punar-Sîrtî la r . ; e") Kiuciuk-Hagi-Sîrtî la N. satului Dobromirul-din-Vale; ma\' 
către E. Mezarl'ic-Bafr şi în flne paralel cu valea Gheren-Ceair delul Taili-Sîrtî-llavale-Burun,
alungit de la N. la S. Lungimea întregulu\' del Sarî-Iol-Bair este de 12 km. între valea Ghiu
venii la V. şi Gheren-Ceair la E. !nălţimea maximă de 200m la punctul Dobromirul-din-Vale,
cob6ră în pantă dulce până la cota 150m în văile ce'l înconjoră. Pe o parte din culmea 
lu1 merge şoseua Lipniia, Ghiuvegea, Paraehio\', TechechioT, Eni:;;emli. . Prin .Si'nfr-Bair se face legătura acestu\' del cu b') Ba;�punar-Sîrtî la punctul Calaig1 

cotat 196"'. Delul Ba�punar-Sîrlî se întinde ele la V. la E., între văile Ghiuvenli (la V.) şi 
Gheren-Ceair sau între Parachio\' şi Bazarghian. Lungimea lu\' este de 10 km., iar înălţimea 
maximă o are în punctul Calaigi, 196 111

, coboră către E. forte lin pe la punctul Bazarghian
cotat 187m, până la satul Bazarghian. Către E. c acoperit cu pădurea Cojocarul, la N. de 
care se legă cu clel'ul Distrail la punctul cotat 167. 

Delul Başpunat-Sîrtî trimete către N. între văile Cismc-Culac (satul Caranlîc) şi valea 
satulu\' Ciucur-Chior, a") delul Arpalik a căre\' înălţime maximă e de 143"', coboră către 
N. în valea Derinea.
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J)rifuf Distrail continuă călrr N. cleiul Başpunar-Sîrlî. Acest de! cu o înălţime maximă
ele 172111 I rimele clour ramud căLrc N., dcspărţ;ite între ele prin valea Beilic-Ceair: 

Ramura Estică pol'lă numirea de b'') Ceatat-Orman, peste care trece f;iOS6ua Ostrov
Cuzgun, de unde începe a se· numi către N. Detul !Jasan-Orman, ce are maximum de înăl
ţ,imc la punctul Carantîc cotat 136111

, coboră către N.-E. până la comuna Beilic în panLii 
fol'Lc dulce şi desparte valea Beilic la V. numită şi Curu-Orman, de valea Derinea (la E.). 

Ftamura de la Vestul văi'î Beilicul se întinde pe la N. comunir Gl1iuvegea între acestă 
comună şi Curu-Orman sub numele de c") Mezartîk-Bair, are o înălţime de 143 111

, pădurea 
1lluzaisi-Orman 11 acoperă partea Sudică; acest del se întinde către N.-V. pe la pădurea 

J)uan-Cliior-Orman, desparte valea bălţii Iortmac de valea Câsla-Punar şi Gl}enciu, iar la

movila Tortmac cotată 1401
11 la S. satulu1 Casla, se întinde către N. de-alungul ţcrmulu''. Estic 

al laculut Oltina la V. şi valea Curu-Orman la E., cu numirile de detut deasupra Câslez cu 
inălţime de 147 111 la Movila Stanciu, apor d6lul ele la Jlilerkez cu iltfovila Epuraş (143"' ), în co
muna Oltina se l6gă la Mooita Ottina (132"') cu cleiul Ciacat, în fine, ramura ce limiteză 
albia Dunărer numită de/ul Jllacuc (înalt de 140 111

) la punctul Ol Lina, cletut Catburgina (cu movila 
Catburgina, 126rn), iar prin d6lul Tuna-Orman se termină între Dunăre şi lacul Mârleanul. 

Lungimea ramurer Estice este de 10 km., iar a celer de V. de 24 km. 
Ma'i' fa9e parte diq_ grupul d6lurilor dintre Canara-Ceair şi Enişemli-Ceair, încă unele 

ramificaţiunr nordice ale delurilor bulgare, care 'şT găsesc sfârşitul în partea sudică a 
Dob1:9gie1, ast-fel : 

14. Dermen Sârtî la E. văir Caralmus-Uzum-Culac la E. de piatra 17; el se termină
în formă ascuţită la S. satulur Dobromir din del; a1·e o lungime în Dobrogia numar de 
2 1 12 km. iar înălţimea de 175m. 

15. Ceva mar lung este delul Irasli-Bair, care către N. portă numirea de Techechioz

Bair şi în fine Sitma-Bair; el se întinde de la S. la N., desparte valea Iucari-Mahale
Ccair (la V) a eomunir Dobromir, de valea Macmedi-Culac (la E) a satulur Techechior; 
către N. se sfirşesce în valea Teche-c.hior, care '1 desparte de MezarHk-Bair. Lungimea 
intregulur clei de la frontieră până în valea Techechior este de 'î' km., iar înălţimea maximă 
ele 196m, ramura ce trimete la V., între Dobromirnl din vale şi cel din clel este păclur6să 
şi se numesce Glieorghenz-Orman-Bair, tarmurescc la E. valea lucarY-Mahale-Ceair. 

16. Ca ultim cl61 pe frontieră în porţiunea cc ne preocupă, este cel coprins între valea
Macmedi-Culac la V., Gheren-Ceair şi valea Enişemli la E , adică înt1·c Techechior la V., 
Enişcmli şi Azarlîk la E , se numesce Detut Azartîk, are maximul înălţime\' la punctul 

AzarUk IL 186 111
, (la V. comunir cu acest nume) coboră lin către N. la confluenţa văilor 

Teche-Chio1-Ceair cu Gheren-Ceair la Giumna-Cismea. Delul e tăiat pq la N. ele şoseua 
Tcchechio1-Enişemli ·pe la punctul Azarlîk I, cotat 171m . Lungimea delulur Azarlîk este de 
5 1 /2 km. 

V. Grupul de delurz coprins între valea Beilicul şi valea Urluia.

Cum acestă vale în partea sudică taie frontiera în 3 puncLe, vom sub-divide masivul 
deluros în 4 secţiunr, după cum sunt şi văile între care sunt coprinse. 

a) Delurile de pe frontieră coprinse între Cerkez-Chioz ta răsărit şi valea Armutlia ta

apus, acest grup este format de ramificaţiile Nordice ale unu\' singur del. 
17. Detul Docuzacz, ce se întinde de la V. (Armutlia) către E. (Cerchez-Chior) paralel

cu frontiera; el este tăiat în doue părţr aprope egale de la N. la S., prin valea Docuzacr. 
In general înălţimea acestur del este coprinsă între 190-200"1, iar lungimea de apropc 
10 km.; ramura de E. ce acest del trimete către N., şi care desparte valea Docuzacr de 
văile Sarapcea, Calfa şi f:erchez-Chior se numesce a) Detut lVIoriz, coboră încet către N. 
spre satul Cialmargea, unele se termină prin delul lVIalcocz-Mezarlîk. 

Inălţimea maximă a acestur del este de 193m între Calfa-Chior şi Docuzacr, pe unde 
trece drumul ce unesce aceste doue sate. Lungimea sa de la frontieră este de 10 km. 

Ramura apusană ce delul Docuzacr trimete către N., între valea Docuzacr şi Armutlia 
se numesce b) clelut Deminea şi se termină către N. V. în valea Demircea la satul cu 
acelaş nume; înălţimea Jur este coprinsii între 193-171"'. 
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18. Delu.l llairam-chioi, care se înLinde de la N.-V-S.-E în lungul frontierer trasată
chiar pc culmea acestur del, arc înălţimea maximă de 19G"' la S. V. de comuna Hairam
chio1, el trimete o ramură acoperită în parte cu pădur1 către N. E., numită a) Corodik
/Jair cc se termină la E. de Hairamchior prin înălţimi de 137m _ Lungimea deluluT Hairam
chior este de 7 km., înălţimea pe frontieră rcmâne aprope aceeaşr, numar către E. coboră 
uşor în valea Armutlia şi Dcmircea. 

r.) Delurile coprinse între z 1ăile Sevendicului, Skenrlerului, Demircea la E., Hairamchioz 
la s., Iarâm-Cu.lac la N. şi frontiera coprinsă între piatra 19 şi valea Hairamchio'i la V. 

19. Din delul Acciaşlâc, cc merge prin Bulgaria paralel cu frontiera de la N. V-S. E.,
intre satul Hasancea (Bulgaria) �i valea HairamchioT, se ramifică la punctul Calaigi, cotat 
H/5"', unde se află şi piatra 21, către E. a) delu.l Calair;i, care ţărrnuresce la S. valea 
Hairamchio1 până la confluenţa er cu Demircea. Din acest d61 se întinde către N. V. in 
lungul frontierer rr) delul Tiulia-Bal1alltc, a cărur înălţime <le 195m la movila Tarâm-Tuk
este egală cu acea a CalaigiuluT; ramificaţiile acesLur de! se întind către N. spre salul 
Sevendic purtând numele satulu'i şi desparte valea Cogea-Ceair de valea SevcndiculuT, o 
ramură desparte valea Iarâm-Culac de valea Cogea-Ceair. 

el) Delurile carz despart valea Beilicul de valea U1'luia. 
20. Delul Ghiol-Punar se întinde în forma unur arc de cerc de la S. V. către N. E.

între Azarlâk, Enişernli (valea Enişemli). şi Nargilar (valea Urluia numită aci Ghiol-Punar) . 
. Maximum de înălţime a acestu\'. del este la punctul Iarâm-Ba;�a 196m , unde se află şi piatra 
No. 19; către N. descresce, ast-fel la punctul Câzâlmâ este 192111 (la E. de Enişemli) la 
Dermen-Iuiuk 187m (la N. de Enişemli), iar la Eşil-Iuiuk (spre V. ,de satul Ghiolpunar) 183111, 
cob6ră către E. între Nargilar şi Ghiolpunar până la 100m . Lungimea acestur del este de 
7 km. Pădurea Sulei-Orman acoperă valea ce pornesce de la piatra 19 către V., spre 
Azarlîk. Către S. E., acest del trimete ramura a) Cora-Peletli, iar spre N. V. ramura b)
Ghiol-Ghelic-Bair ce se întinde până la N. de satul Nastradin, despărţind valea accstur sat 
de valea Gheren-Ceair; ea are la punctul Dermen-Iuiu7c înălţimea de 187 111

, coboră până 
la cota 150m către N. V. 

Ramura principală ce delul Ghiol-Punar trimete către N. este c) delul Mulver
Acceuci, care pornesce de la punctul Esil-Iuiuk (cotat 183"'). Acest del se întinde către N. 
pe la l'Vlovila Ismail-luk (cotată 18!�) prin pădurea Ceatal-Onnan, pe la movila Buiuicitt (cotaLă 
183); de la punctul cotat 181, aşezat pe şoseua Cuzgun-Medgidia d6lul căLre N. se numesce 
Echiz-Iuiuk-Alceac, iar la E. de satul Bak-cuiusu se continuă către N.-V. cu numirea de 
delul Chio7'-Cuiusu, de la· Aliman se numesce clelul 1Vârleanu şi în fine de la comuna 
Mârleanu, delul Zbreia ţărmuresce albia fluviulur prin douc ramificaţiunr Măgura Drăgaici'f,
(cotată 106m) la V. şi Movila Gomora (cotată 115111 ) la E., se termină în faţa ostrovulur Hozun-Ada.

Pe clina apusană a acestur clei sunt aşezate satele Bazarghian, Cara-am:1t, Cuzgun 
(comună Urbană), Demircea, Bak-cuiusu şi Mârleanu, iar pe cea resăriteană Kcrim-Cuiusu, 
Urluia, Polukd şi Aliman. 

Lungimea totală a acester ramurr de la punctul Esil-Iuiuk până la Dunăre este de 
25 km., din care jumătate acoperită cu pădurea Ceatal-Orman, ce se intinde între Cara-arnat 
şi Urluia către N. până la Bak-cuiusu şi Polukci. Panta generală de la S. la N. csle de 
om ,003 pe metru. 

Ramurile ce acest de! trimite către V., sunt: 
a') Delul Cara-amat Bair, desparte valea Nastradin şi Gheren-Ccair la S., de valea 

Migeleti şi DUdUtlUk-Cuci-ciu-alcea la N., se întinde până la satul Bazarghian în valea 
Derinea-Ceair. Maximum de înălţime îl are în punctul Taşlî-Iuiuk, 178"' (la N. Satulul' 
Nastradin). 

b') Delul Cuzgun desparte văile Migcleti şi DUdiltlUc-Cuci-ciu-alcca la S. de Ceair-Orman 
şi Iort-Culac la N.; delul lasă către N. salul Cara-amat, se îndreptă spre N.-V. până la 
comuna urbană Cuzgun. Are maximum de înălţime 188m între Cara-amat şi Cuzgun. 

c') Delul Caraula între Cuzgun la S. şi Demircea la N., se întinde către V. în formă 
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de triunghiu mărginit de văile Derinca la S.-V., Beilicul la N.-V., valea Dernircer la N. 
Are cca maT mare înălţime 173m la punrtut Caraula spre V. de Cuzgun şi Demircea. 

rl') Detul Demirrea se întinde către N.-V între Cuzgun şi Bak-cuiusu, desparte valea 
Dernircca de văile Bak-cuiusu şi Mârleanu; accsL clei ţărmmcsGc la S.-E. lacul Mârleanul 
�i mica baltă Beilicul. !nălţimea scade de la 181"' până la 126 111 în apropierea laculu1, călrr 
care coboră în pantă dulce. 

e') Detut Chior-cuiusu desparte valea Bak-cuiusu de valea Orman, el se sfârşesce căt1'e 
· V. în valea Mârleanu, care îl desparte de de/ul Demfrce'i.

Intre valea satulu1 Mârlea.nu şi valea ce se deschide la Dunăre, Carasan, se află 
Măgura D1·ăgaici'i cu o înălţime de 108 111

, cob6ră în pante repec;H în tote direcţ.iunile afară � 
de S.-E., unde se legă cu cletul Zb1·eia.

Ramificaţiile Estice sunt: 
(') Detul Curnalceac-Bair, care desparte valea Cuuiu-Culac de valea satelor Nargilar 

şi Kerim-Cuiusu (în general Urluia), se întinde către N. până la satul Urluia, unde coboră 
în pante dulcL !nălţimea maximă este de 150'". 

g') Delul Caraaci-Alcea desparte valea Nastradin-Culac de Cara-Cialik-Culac, cob<'.n·ă 
lin către N.-E în valea Baldarnac-Ceair căLre ruinele satulu\' Dcdcbali. 

Din pădm·ea de la E. satului Bak-cuiusu, se îndreptă ele la S.-V. către N.-E printre 
văile Polukci la E. şi Tiutiuluk-Ceair la V : 

h') Delul Uzun-Culac-Bair, care către N. se numesce delul Potu/cei. Pădu1°ea lasi-Orman
îl acoperă ; acest clel coboră uşor către N. în balta Şarpu la S. de satul Aliman. 

Ultima ramificaţie i') clelul Catiţa, se întinde de la S.-V către N.-E. între satul Ali
man la S. şi valea Catiţa la N., coboră lin în ţărmul Vestic al laculu\' Vedcrosa, iar către 
N.-V. movila Gomora formeză un promontoriu între Dunăre şi lac. 

Drumurile ce urcă aceste delurr, pentru a pune în comunicaţie satele din valea 
Beilicul cu acele din valea Ul'luia sunt: 

Eni�emli-Ghiolpu nar. 
Enh;;emli-Nargilar şi Kel'im-cuiusu. 
Nastradin-Kerim-cuiusu. 
Nastradin-Urluia. 
Bazarghian-Cara-amat-U rl uiu.. 
Şoseua Cuzgun-l\ileclgidia. 
Cuzgun şi Demircea la Bak-cuiusu-Polukci. 
Mârleanu-Aliman şi 
.Mârleanu-Raşova. 

Din studiul hipsometric al Sudulu\' Dobrogier am văzut, ca 111 partea S.-E. coprinsă 
între valea Urluia până la trecerea eT peste frontieră, prin secundara sa vale Cerchcz
Kior la V., Dunărea şi valea Carasu la N., Marea Negră la E. ::;i frontiera la S., difcriLele 
rarnificaţiunr ale delurilor ce vin din Bulgaria, nu urmeză către N. fără întrerupere, a�a 
cum s'a văzut în partea până acum studiată, ci sunt curmate pe la jumătatea lor de o 
vale forte mare, Borungea. 

Pe de altă parte, dacă am ţine semă de linia de despărt.ire a apelor, am vedea că 
pe versantul pontic, te1·enul nu ne înfăţişeză nisce delurT continue, ci mar mult o serie de 
movile, unele legate aparent între ele, iar altele fără nicT o legătură, cele mar multe din 
aceste movile sunt artificiale. 

Aşa este tot litoralul MărH între Constanţa şi Mangalia. 
• Pentru studiul raţional al terenulu1 din Sud-Estul Dobrogiel: şi ţin�nd semă de con-

sideraţiunile hipsometrice, l'am împărţit pentru orografie în trcl:: 
VI. Partea coprinsă între frontieră şi curmătura Borungea;
Vli. Delurile de la N. curmătitriz Borungeft până la Dunăre şi Carasu, şi
VIII. Versantul Pontic ele la linia despărţit6re a apelor până la f erinut llifâ,rii.
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VI. De/urile de la Sudul 1•ăiz Borun.qea sunt ramificaţiunile Nordice ale Bakanulur;

ele se continuă către N. de acestă vale spre Dunăre �i valea Carasu. 
Jntre valea Demircca, Schencle1· şi Scvendic la V., valea prelungită Derochior, Câsle1-

Alihc1-chio1 şi Afighinea, se întinde o culme de del care începend de la frontieră: 
21. Delul Derechioz, cc trece peste frontieră înconjurând piatra No. 26; arc maximum

de inălţimc la punctul Bati-luk 182"'; către N. E. acest d61 se continuă prin BaiJ'-luiuk. 
Aceste doue dclurT se prelungesc către N. V., despărţind cele douc văr Demircea de 

Afighinea prin a) cletut Alibirhioz la E, b) Brri1' Me::;arlîk şi r) Jlamu::;lZ-Bair la V. !nălţi
mea lor este de 187m la E. de sat.ul Cerkezchior şi coboră în pantă dulce către E. şi V. 
1nlrn1 la cota 150m, în văile Calfa-Chioi şi Cerkez-Chioi la V., Câ.�la, Alibei-Chioi şi Derechior
la E. Către N, d6lul se numcsc.;e Sarâ-Bail' cu o ramură vestică, el) ille::;arlîk-Brtir pe lângă 
satul Calfa-Chioi, e) Coru-Ba ir 'nalt de rnsm desparte valea Sarapcea de Afighinea. Corn-Ba ir 
la punctul Taşlî-luiuk (cotat 178"') se bifurcă prin valea Crâcic-Ceair; ramura Vestică, 
se numesce a') cletul Schender, desparte valea Schender la V. de Crâcic-Ceair la E., el 
se termină în valea Borungea prin Turlrt-Br1,ir <;;i Crmr-Pelie/ir·, ce cobor pană la cola 
50m GU o pantă forte lină către N. 

ll) Ramura Estică se numescc cleiul Bairam-clecle, desparte valea Crâcic-Ceair la V. de
Afigilinea la. E. Maximum său de înălţime este de 18Dm la Cooea-Iuiuk, cobc'>ră până la 
1i6'n la Movila Cialâ-Percle, de unde începe a se numi ele/ul Ciatâ-Perde şi în flne pi-in 
doue delurr, unul către V. a") Turta-JJiezarlâk-Bail', cel d'al doilea către E, IJ") Cfone-Bair 
cu delul Topasler, se termină între satele Borungea şi Bekter. 

Lungimea întreger rarnificaţiunT de la frontieră până la valea Borungea este de 30 km. 
panta este de apr6pe om,003 pe metru. 

Drumurile carr urc culmea acester ramurr sunt: el rumul Schender-Bairam-dcde, 
drumurile Demircea şi Cial-Margea Ia Bairam-dede, Cial-Margea la Cazâlmurat, Calfa
Chioi la Kazîl-Murat, Mamuzli-Cavaclar, Cerkez-Chior şi Derechior Ia Caraomer. 

22. Delurile Caraomer şi Aliui-Chioi continuă către N.-E. ramificaţiile Balcanulur. Acesle
delurr trimet către N : 

a) Delul JJiezarl'ik ce desparte valea Afighinea la V. de Merdeven- Ceair la E. In
dreptul satulu1 Baş-Punar primesce numele satului şi se termină la Bekter. Delul Başpunar 
trimete către N.-E. ramura a') Bairam-clecle-Bair între satele Terzi-Veli şi Kazâl-Murat. 

Delurile Caraomer şi Alibichio! vin de peste frontieră. Ele au o lungime de \:l km., iar 
de la ruinele satulu1 Alibi chior începe a se numi Delul Mezarlîk; până la valea Borungea 
are o lungime de 17 km. şi cob6ră în pantă f6rte dulce către N. La Kazâl-Murat, converg 
drumurile ce urcă culmea acester ramuri', mar însemnat este drumul Bairam-dcde Ia 
Ghiuvenli. Ca înălţime maximă este punctul Ka::;âl-illurat 165'". Acestă ramură de d6lu1·1 
se mar numesce şi Ghiuvenli-Ba-i r. 

IJ) Delul Jlferdevenli-Bair desparte valea Merdevcn-Ceair de �fangaci-Ccair. Are maxi
mum de înălţime 141m , între Ca.valclar şi Kazâl-Murat. Acest de! este ramificaţia Estică 
a celu1 precedent. 

Delul Caraomer a căruia înălţime la frontieră este de 180 111
, descresee cu cât înain

teză către N.-E., ast-fel că la N. de comuna Caraomer găsim înălţimea de 152'" la punctul 
Ghiuvenli lf, iar mar către Est la Delul Cam-Iuiuk, 131 111

, la Azaplar 120"'; panla sub 
care cob6ră este dar de 0"' ,003 pe metru; lungimea lur de la frontieră (pichetul 35) până 
la Azaplar fiind de 20 km. 

Din delul Cara-Iuiuk se întinde către N.-V. între JJiangaci-Ceair la V. şi Buiuk-Dere 
la E. c) clelul Bctir-Carasuluk, clin care se ramifică, către N.-V. ramura a') Culac-Bair între 
Mangacr (la V.) şi Sofular (la E.); către N.-E, ran: ura b') Dichil-Tasî între Casâkci şi En
ghez. Delul Carasuluk are 15 km. lungime şi cob6ră de la S. la N. de la cota 130m până 
la 100111

• Culmea acestur d61 este urcată de drumul Ghiuvenli-îviustafacâ la Azaplar. Intre 
Azaplar şi Carachior, delul Caraomer se continuă prin el) Arta-Burum, care la punctul 
Iasi-Iuk are 117"' înălţime; ramificaţia ce acest del trimetc către N.-V. dcsparlc valea Bu
iuk-Dere şi Enghez ele valea Kiivan-Alceak şi Ccalik-Cum-Ceair. 
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Acestă ramură se numosco a') d6lul Tatm·-Bair şi b') Edilchioi-Tepe la N.; pe clina sa 
apusană sunt satele: Mustafacâ, Erebiler, Enghez, Casâkci, Sofular; pe cea răsărit6nă: 
Caracliiol', Amzacoa şi Edilchioi. Acest del se termină la Ciobanisa, Agemim· şi Osmancea la N. 

Lungimea d6lulu1 este de 13 km., iar înălţimea maximă de 125m la Ciatal-luk. 
c') Delul Cogea-Sârti-Bair ropresintă ultima ramificaţie răsărit6nă a delulur Arta-Burum 

spre E. de satul Carachior. Inăltimea sa este de 100111 şi trimct către N.-V. a'') delul Am
zacea ce desparte valea Kiivan-Alceac de Sânâr-Dere şi Amzacea-Dero. Pe culmea delu
lur trece drumul Medgidie-Mangalia între Amzacea şi Gheringik. 

VII. La Nordul văi'i Borungea, terenul so înfăţ.işază ca un platou întins până în valea
Carasulur, tăiat de la N.-V. către S.-E. de trer vă\' mart: Diordumgi-Orman, Caramancea 1 

şi Peştera. 
Centrul acestul' platou, cu înclinare de la V. la E., este ocupat de douc sate impor

tante: BUiuk-Biulbiul şi Copadin, 2 puncte de încrucişare a drumurilor carr radiază de 
la Medgidia către Bairam-dede (S.-V.) şi Mangalia (S.-E.). Cânipiile Nalciac şi Sulma-Patla
yean dintre Copadin şi BUiuk-Biulbiul represintă partea cea mar plană a acestu'( plalou. 

Delurile cart despart cele 3 văr principalo carr se deschid spre Dunăre sunt: 
Intre valea Urluia la V., Enigea (Muuruazliki) şi Kioseler la Est: 
23. La N. satulul' Borungea se întinde delul Mezarlîk-Borungea-Bair cu o înălţime de

164"', la movila Borungea îşl' tl'imoto ramificaţiunilo salo în patru direct.ir: a) Către E. 
Ceşme-Bair între Ceşmo-Culac la N., valea Urluia la V. şi Borungea la S., ac6stă ramură 
silesce valea Urluin. a descrie la satul Ghiol-Punar un arc către V.; pantele sale sunt aeo
perite cu pădurt; către S. b) Havale-Canara-Bair pe la V. de satul Borungea; el ost.o o 
prelungire a ramificaţiel' sudice Tusla-Bair. Pantele salo răsăritene sunt acoperite cu pă
durea Borungea ce se întinde până în sat. Către E. ramura c) Muuruazliki-Briir, continuă 
către E. şirul de delurr cart formeză pantele apusene ale platoulur do la Nalciac; către 
N. este ramura principală, care prin a )  Curu-Giugiuk-Bair se legă cu Adam-Clisetarî(î-Bair,
del ce are 150 111 înălţime, se întinde între Adam-Clise (la V.) şi Enige (la E.). Aci ramura
se bifurcă în ramura Estică între văile Enige-Alceak şi Curu-Cula (la V.), Diordiungi-Or
man şi Arabagi (la E.). Acesta ramură p6rtă numirea de a") Coru-Bair, Giatri-Bair şi în
fine cleiul Arabagi acoperit cu pădurl' şi tăiat de şoseua Cuzgun-Medgidia. !nălţimea ra

murer estice cob6ră de la 150 rn la 136111 până la 100111 şi se termină 'la satul Arabagi. b")
Ramura Vestică pornesce din dreptul satulu1 Adam-Clise al cărui nume portă, trece pe la
monumentul făcut cunoscut ]umil ac;H de eruditul nostru archeolog, D-l Gr. G. Tocilescu,
aci are înălţimea de 158m.

Ajunsă la satul Iusufunar, împrumută numele satului, cob6ră la 156111 înălţime, este 
traversată de şoseua Cuzgun-Medgidia; spre N. de Talaşman se numesce Tala;�man-Bail' 
ce are 155m înălţime afară de moviia isolată Talaşman, unde înălţimea se ridică la 173"' . 

Către N. de movila Talaşman, delul desparte apele laculur Vederosa de acele ale BaciuluY, 
delul Diuc ţărmuresce pe cel d'întîiu la E., iar delul păduros Mustana pe cel d'al doilea 
la V., ele se unesc la movila Vlahchioz (cotată 155m), de unde se continuă către N. prin 
delul Germel-i până în lacul Vederosa. Ramura Estică e lungă de 12 km., pe când cea de 
Apus de 20 km. Pe culmea acester din urmă ramurr merge drumul Vlahchio1-Talaşman
Adam-Clise-Borungea, iar pe cea de E., drurpul de la Arabagi la Borungea. 

Delul Muuruazliki-Bair, continuă către E. după cum am ve�lut, delul Borungea pc 
care 'l legă cu: 

b') Delul Kiosseler, acest del se întinde la N. satulut cu acelaş nume, către N. şi desparte 
valea Enigea la V. de Buiuceral-Ceair şi Cinghinea-Orman-Ceair la E. Inălţimea deluluY 
la S. este de 158m la punctul Suat-L' de 159 111 la Movila Chernez şi de 156m la punctul 
Kiosseler, ramura a") Erghinanlîk o trimete către N.-E., iar b") Chior-Cu-Bair către N.; ea 
se continuă pe la E. satului' Enigea şi se termină în valea Diordiungi-Orman, c') Delul 

Iomer-Bei-Iutlu continuă către E. culmea de delurl' de la N. văir Borungea între Kiosseler 
şi Caugagi; din el se ramifică la S. a") Kiuciuk-Cesme-Bair către satul Kiosseler, b") Kezlen
S'irtî spre Carabacâ, c") Canen-Gurse spre Caugagi. 
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Tuslaresc'i (n. pr.), 402. 
'l'ns1t-1lere (vale). t78, 237. 
Tutova (judeţ), 606, 608, 705, 707, 

7'1 0, 713, 715, 718, 724, 727, 731, 
745, 74-0 7M, 871. 

Tutrokan (oraş), 28. 
J'uf uiatul 1na1·e (vari'). 74-. 
Tutzkow (general), 505. 
Tuzla (cap), 30, 43, 83, 104, Hl. 

203, 208, 200. 
Tuzla (corn.), 54, (i2, 103, 200, 2'10, 

2H, 44·5, 457, 458, 4M, M.i7, 460, 
470, 640, 050, 002, 706, 708, 711, 
7'14, 716, 719, 725, 726, 728, 732, 
735. 74-2, 760, 782, 787, 702, 705,
826, 853.

1'ida (far), 200. 
Tuzla (Vaio), 210, 2 l·J, 230. 
1u::.la (mov. pe delul Dermcn), 103, 

104. 
Tuzla (lac), 76, 79, 81-, 88, 12'1. 140, 

218, 222, 223, 357, 427, 873. 
Tida (planl.aţie), 222, 223, 763, 760. 
Tuzla (pepinieră), 762. 
Tuzla (vapor), 898. 
Tuzlu-Baii- (deal), 100, ·126. 
Tu::.la-Burwn (satul Tuzla), 572. 
Tuzla-Ghiol (v. Tekirghiol). 
Tuzla-Iuk (deal), 211 .  
Tuzla-Iuk (movilă), 40, 95. 
Tuzla-Iulc-De?'e (vale), 179. 237. 
Tuzla-Teve (movilă), 103. 
Tyras (Nistru), 309, 363. 
Tyras (oraş), 317, 528. 
Tyrangitae Sarmatae (popor), 515. 
Tzelzes (n. pr.), :HO. 

Traducerea numirilor străine. 

Tabia = fortăreţă. 
Tabiasî = fortăreţa lu1-. 
Tai=mânz. 
Tailî = mânzat. 
Tailî-Havale-Sîrti- Bur un = (tre-

bue zis= Tailî-Oulî-Sîrt-Burun). 
V. a. n.

Tana-Saia = (treime zi Dana-S�l
iasî). V. aceste nume. 

Tanai-Tiubessi =(trebue zis Dana
Tcpessi). V. aceste nnmc. 

Tanas-Ceair = (trebue zis Danu
Ceair). V. aceste nume. 

Tahri-vercli = Durnneze(1 a dat 
(în locu ele Tari-verde). 

Taoba-Tepe = (trebue zis Tei ube-
Tepessi)- V. aceste nume. 

1'arifî = în spre. 
Tarla= loc arabil. 
Tăria= stană. 
Taş = piatră. 
Tasau!= curte cu zid de piatră. 
Taslâ = cu piatră. 
Taslîc = pietros. 

Tatarllc = mahalaua Tătarilor. 
Tatlâ = dulce. 
Talia.geac= dulceag. 
Tauşan = epure. 
Tazlî = chel. 
Tcche=ţap. 
Techir = n. pr. 
Tei ube = pocăit. 
Tepe= movilă. 
Tepessî = movila JuI-. 
Terscondu = pe dos. 
Terzi = croitor. 
Testemel= şervet. 
Telchi = vulpe. 
Teliţa= (slav.) juncana. 
Telera = (treb. zis Tetere) scumpie. 
Teugea = (t.rebue zis Chenge). V. 

acest nume. 
Tirpan = cosă. 
Tiumbet = (trebuc zis Chimbcl). 

V. a. nume.
Tapa! = schiop. 
Topalar = pluralul ele la lopal. 
Topaazler = (trebue zis Topalar), 
Tor: ci= artilerie. 
Topraisarî = (de la Toprac-Sarî). 

V. a. nume.
Top rac= păment. 
Topraclîc = cu păment. 
Tortoman = puternic. 
Toxof = (corupt clin Docuz-Sofu). 

V. aceste nume.
Tugurlea = (trebue zis T6g6rck) 

rotund. 
Tulu= colilie. 
Turbencea = ca tul panul. 
Tursun = voinic. 
Tusu = (trel)ue zis Su-sus). V. 

aceste nume. 
Ti.ituli.ik = cu tulun. 
Tuzla= (ele la Tuz) = sare. 

u 

Ubicioi (n. pr.), 28, 52, 3!i8. 
Ucliwmet-Bair (deal); '102,127, ·174. 

179. 
Ut"niarschi (gencrnl ), 618, o2 l. 
Ulala '(movilă), 104. 
Ulemale (la Turcî), 34-0. 
Ulfila (n. pr.), 536, 020, 631J. 
Ulmilor (v.), 150, 187, 238, 358. 884. 
Ulmului (pariu), 115, 100, 238; 3'J:2. 
Ulmului (vale), '115, rno 238. 
Ungaria (ţară), 34/i., 431·, 544-, 540, 

550, 551, 552, 554·, 555, 556, 558, 
559, 560, 567, BOU, 63f:i, 756, 872, 
874. 

Ungern (general) 575. 
Ungurii (popor), 260, 34-3 , 347,417. 

4-18, 4-26, 44,6, 458, 471, 540, 551,
552. 553, 554, 556, 557, 558, 867,
8':8, 875.

Unkiar-Skelessi (Lralatnl de la-J, 
270, 599. 

Unirea (soc. de asig.), 00:2. 
Universala (soc. de asig.), 00:!. 
Urall (M-i.i), 5t, 58l.  
(]rano (vapor), 800. 
Urban V (Papă), 540. 
Urechia V. A. (seriilor), 0:2, 4i5, 

574, 577. 
Ui·loi ( carieră), 831. 
Urluchiol (carieră), 8:2(j. 
Urluchfot (movilă), 2 l 1.
Urluchioi (sat), 210, 211, 44-5. i::>8, 

467, 460, 607, 092. 
Ui·luchiot (vale), 21J, 230. 
Urluia (sat), 07, 98, 163, 166, '170, 

471, 476. 
Ui'lu·ia (vale), 80, OG, 07. 08. rno, 

126, 16;}, 236, 445, '�52, 453, 4il, 
473, 476 478, 4,9, oOJ, v24·. 

Untmbet (comună), 75, 118, lJO, 
·[87, '180, 358, 370, 381, 385, -117,
418, 4-t\l, 422 4-24-, 425, 046, iO!i,
708, i1'1, it4-, 7'16, 719, 725, 7:28,
720, 732, 785, 74-2, 750, 755, 7ll8,
·; 82, 786, 792, 'i95, 853.

Urumbet (pădure), 7G8. 
Ui·umbet (vale), 1"18, 187, 238. 
Ursul (Episc. Abariţilor), 633. 
U7akow (general), 331, 577, 508. 
Uscudama (Aclrianopoli), 432, 867. 
Uspenin (mănăstire), trn, "120, 225, 

226, 33), 331, 377, 378, G80. 
Uspjeh (vapor), 901. 
Umtbet (sat părăsit), 330 
Uwarow (general) 5b8, 501. 
Uzlina (lac), 257, 809, 810. 
Uzlina (!:at), 256, 263, 268, 305, Gli\l, 

80\\ 818. 
Uzli neţ (lac), 257, 800. 
U::.um-bair (carieră), 83:2, 812. 
U::.um-/Jair (deal în Bulg.), 4-0, \J!t, 

125, 161. 
U::.wn-bair (deal pl.Babad.), ·J 17 '130. 
u�um-/Jaii· (deal pi. Silistra ramii'.

dealulu1 Coslugca), 03, 125, Hi!l,
-J6'.l, 162.

U::.um.-bnii· (deal pi. SilisLra. rarnif. 
clelulu"f Gheci-Orman-Bair), O.\ 
125. 

Uz1w1.-hni'I" (mm. Juî Carada), 117, 
J 30, 225, 226, 230, 365, 8i8. 

U:wn-Culr/,1' srt[i Tec.ie-chioi ( vaio), 
·]03, 

C:mn-Cula.,; (vale !::ec. a Borungcl), 
•J 70, 236, 4.74._ 

/J:um.-Gnlrtr-Ba.ir (deal, rairif. din 
Ghiol Punar), 08, 126, 163, J6u, 
470. 

U:wn-Uulrrc-Bair (padure), 7li0. 
Uzum-Hasan (,;;ahul), 554·, 555, 556, 

875. 
L'zwn-Mesea-Sii'L'l (deal ramii'. din 

cleiul Dobl'Omir), 95, '125, 161. 
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Uzwnlar (sal), 103, '167, '168, Hl9, 
210, 458, 462, 4o7, 468, 469, 1350. 

l':wnla1· Ceai1· srdt dcre (vale), 
103, 168, 210, 2313. 

[ T;:,um-Arla (pădure), 7139. 
Uzum-Amet (vale), 173, 174-, 175, 

237. 
U:urn-Amet-Bafr (deal ramii". lu'i 

Caraacic, pe la Tabia Fran1,), 
102, 127, 173, 174 .. 

U:um-Bair (ramif. dealulu'i mare, 
orografia «Peuceii ), t 12, 129, 229, 
233. 414.

L'zum-Ba'ii'(ramif.lu1Muuruazliki-
Bair), 102, 127, '1137, 1138. 

U:.um-Ceair ( vale), 101, 173, 237, 
U:umcea (vale), 180, 237. 
Czungea (pădure), 77'1. 
Uzungiova (n, 880. 
Uzum-Toma-Bozuc (n. pr.), 040. 
U:w1yeva (pădure), 770. 

Traducerea num.irilor străine. 

Uba = (lrebue zis oba), movilă. 
Uluc= eghiab. 
Uluclî = cu sghiab. 
Urlu= (Lrebue zis urulu), v. a. 

nume. 
Urt = proprietate. 
Urulu = gr6pă pentru cereale. 
Urmu·= Grec. 
Usta= maistru. 
Uzunlar = salul lungilor. 
Uzun =lung. 

V 

l'âcâi·eni (carieră), '1013, 84J. 
\'cică1·e11l (comună), 73, 152, HJ4-, 

195, Hll3, 107, 380, 38'1, 389, 390, 
393, 394, 581, 58J, 1352, 685, 706, 
709, 712, 714, 717, 720, 726, 728, 
733, 7313, 7lt3, 750, 755, 778, 782, 
784-, 788, 7<J4-, 7<J(i, 802, 840, 81-2, 
853, 933, 934. 

I ·,1nire11 r (vale), "1013, 1<J7, 230. 
I·c1ca1·u (lac). 254, 255. 
\'r1da11ii (garlă), 254-, 813, 818. 
\ ·,,danii (grind), 254·, 250. 
\'rutul Oii, 146, '.14-7, 140, 18:2, ·I 83, 

244, 421, 778, 021, 922, 035. 
\fcl(lul Oii (pichel), 147. 
\"actul lui hac (Isaccea), 9l9. 
Vaillanl (n. pr.), 007. 
Vadul lu'i !sac (pe PruL), 893. 
Valach'i, 544-, 868. 
Valachisches Meer (M. - Negră), 

875. 
Vadul Morilor (�), 573. 

97'180 

Vaivasin-Bai,· (deal), 102, ·J27, 174·, 
'175, 4-M. 

\Taioasin-clere (v.), 102,174,175,237. 
Valall (sal), 41, 103, 207, 208, 458, 

4-60, 41:i'l, 4-62, 650.
Valachia (vez'î Muntenia). 
\!alcanului (grind), 193. 
Valcanulu'i (vale), i<Jl, 238. 

Vâlcea (judeţ), C,013, 698, 705, 707, 
710, 713, 715, 718, 724, 727, 731, 
745, 749, 751, 754. 

Yalea Adâncă (carieră), 81-2. 
Valea Acld.ncă 100, 151, 195, 100, 

200, 233, 239, • 251, 252, 1382, 685, 
687. 

. 

Yalea Acldncă (pădure), 773. 
\Talea cu pietrile (v. Taslîk-culac, 

vale secundară a Casamce'i. 
Valea Ascunsă. (vale), 106, 198, 23'J. 
"\'alea Bisei'icet (carieră), 827. 
Yalea Dealul·ul llfare, 225, 240. 
folea Lungă (la Enisara'î), 180, 238. 
Yalea Lungă (Taiţa), 114, 229, 241. 
Yalea Lungă (Teliţa) 109, 110, '105, 

199, 233, 241, 251, 252, 682. 
Valea Lunga (Tibrinu), 179, 23,. 
Yalea cu Mărăcini 119, 184, 186, 

238. 
\'alea Mare (la Cokirleni), 148, 

'175, 237. 
\lalea 111ai·e (la SeimenI). 180, 23i, 
42ft. 455. 

Valea Mare (MalcocI, jud. Tulcea), 
1"10, 152, Hl5, 200, 239, 401. 

\'alea lut illoş Grigoraş, 200, 239. 
\'alea la Poetul Bulgai-itlut, 110, 

151, 200, 239. 
\'alea Satului (podgorie), 752, 
\lalea l'ătarulut (carieră), 825,838. 
Valea Tiganulul (pepinieră), 762 
\lalea Yiilol' (pariu, pl. Măc:n). 

115, 100. 
\'alea Viilor (pariul EschisaraI), 

1813, 238. 
\lalea Viilol' (pi. Mangalia). 103. 

208, 239. 
\ 'all'a Viilo1' ele la Pci.nyri '11 O. '150. 

186, :238, 4'10. 
Valeanu Ilie (n. pr.), 35'1. 
Valens (Imperal), 5313, 53i, 629, Ci30. 
Valenliu (Episcop), 532. 
Valentinian (Episcop), 632. 
ValcnLinian I (Imperal), 536. 
\'alttl de la 1Yicolifel, 108, 113,231, 

232, 380, 382, 402. 
\'a/ul cel mic lle păment, 55, 70, 71, 

102, 104, 108, 153, 175, ·176, 4-:2 l, 
44-i, 024.

\'alul cel mai·e de JJăment, 1:24·. 153. 
1i5, 176. 

\'alul ele piatră, 124, 153, lt29, 451, 
4M, 538, 548, 583, 586, 587, 588, 
590, 593, 597, 598, 599, 1300, 1301, 
602, 608, 620, 623, 630, 631, 821, 

folfui ul (braţ.), ·J 82, 188. 
Vancu ver (oraş), 54·. 

1001 

,ră1·ăria Tulcea- Veche ( carieră) 842, 
Val'lanov (colonel), 622. 
Varna (oraş), 28, 31-, 71, 83, 242, 

326, 420, 434, 5'13, 529, 542, 543, 
547, 548, 54-9, 550, 554, 557, 5131, 
562, 563, 572, 575, 58ft, 585. 589, 
500, 597, 599, 1302, 604, 1305, 606, 
(i07, 608, 609, 613, 620, 621, 1322, 
u23, 6213, 633, 635, 043, 860, 872, 
870, 880, 881. 

Varna (district-turcesc), 347. 
"\Taraş (carierâ), 822, 825, 838, 3ft2, 
Varoş (mahala), 79, '146, 183, 325, 

42'1. 
·Varoş (p. trigon.), 149.
Varron (n. pr.), 249, 431.
Varşovia (oraş), 569, 5i8.
Vasile (grindul lu'î-), 258.
Vasile (Arch. Ternove'î), 635, 6313.
Vasile II (Arch. Ternove'î), 1336.
Vasile II Bulgaroctonul (Imper.),

54-3. 
Vasils Ga.scă (n. pr.), 040. 
Vasile Lupu (Domn), 34'l, 563,564, 

565, 636. 
Vasile Lupu (vapor), 900. 
Vasile Macedonicul (Impăr.), 542. 
Vasilache Constantin (herghelia 

lu'î-), 781. 
fosilir'cî (Valea lu'î-), i<Ji, 238. 
Vasili(t Eugeniu (Sub-U.), 193, 6'113, 

617. 
Vasilescu Gh. (sculptor), 4'14. 
Vasiliew (Maior), 582. 
Vaslu'î (judeţ), 696, 608, 705, 70,, 

710, 713, 715, 718, 724, 727, 731, 
745, 749, i54,, 93l. 

Vasluisky (Archiep.), 331. 
Vaucluse (depart.), 53. 
Vede1·6sa (lac), 98, 100, 148, 165, 

1136, 236, 237, 445, 453, 455, 470, 
4 72, 4-80, 605. 

,·eti (fontăna lu'î-), 4i7. 
l'eli-Te11e-Bafr (deal), 121, ·J3::!, 21/4-, 

216. 
Vel'ichior (carieră), 838. 
\lelichiol (movilă), 93, 94-. 
\'elichiot (sal), 34, 39, 40, 93, 04, 

158, 160, 161, 471, -'i-75, 478, 480, 
lt81, 650, 828. 

l'tl-i chol-Bair (deal), 'LGJ. 
Velicu Sloian (n. pr.), 824·. 
"\'elilri Merhci (lac), 255, 8l5. 
Yenceslas (Imper.), 546, 
V cneţia (oraş), 21( 548, 551, 553, 

555, 55G. 
Vcneţian'î (comerc.), 545, 552, 868, 

8139, 870, 87 J, 872, 8i3, 874-, 875. 
Veneta (societale), 680. 
\'cniko (p. pe br. Sulina), 294. 295. 

296. 
Venus (vapor), 899. 

-126
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1002 

Ven�ina (Măcin), 550. 
Verciorova (staţie), 143, 757. 
Verefkin (general), ol9. 
\'h-f'ul Veriget (car.), 838, 8i4. 845. 
Veriga 'l'opal (car.), 838, 81·4·, 81,5. 
Vel'iga (pc'idure la Canlia), 769. 
Fei·iga de ldngil Duntil'e (garlă), 

188. 
Veriga (garJă), 165, 183, 422, 472-
Veriga (insulă), 79, '146; 155, '180. 
Vernav Scarlat (Prefect), 905. 
YerneuiJ (n. pr.), 70. 
\Te1'sat-Slrti (deal), 39, 92, 125, 157, 

158. 
Versălu1·a (carieră), 838. 
Verles (vapor), 901, 
Vespasian (Imper.), 522. 
Vesta (vapor), 624. 
Vesla (vapor Lloyd), 899. 
Viazensky (Prinţ), 59'1. 
Victor (general), 538. 
Victoria (zeiţă), 317. 
Vicina (Măcin), 637. 
Vid (rîu), 136. 
Vidin (oraş), 27, 546, 547, 550, fi51, 

57'1, 593, 602, 872, 873, 876, 877, 
im. 

Viena (oraş), 69, 141, 144,242, 266, 
2i1, 340, 881, 884, 901. 

Viile Ocheşe, 109, 404, 751. 
Viilor (delul, ramif. Ju'î Ramazan), 

119, 13'1, '149, 150, 186, 4'19. 
Viilor (prelungirea CarapeliLuluI), 

1'19, 131, 149, 186. 
Viilor (pariu, pl. Harşova), 186, 

238. 
Viilor (vale), 149, 150, 186, 238. 
Viilor (haltă), 681, 682. 
Viitorul (vapor), 898. 
Vilcov (v. Wllkow). 
Vilcov (vapor), 901. 
Ville de Paris (vapor), 609, 
Villeneu ve (n. pr.). 434. 
Vindibona (Vienu), 526. 
Vindibona (vapor), 899. 
Vinke Carl (Baron de-), 69, 70. 
Vinetia de jos (sat ln Trans.), 873. 
ViquesneJ (n. pr.), 71. . 
Virgiliu (poet), 431. 
Virgiliu, (Papă) 632. 
Visanov (Local.), 617. 
Visarion (archim.), 388, 640. 
Viscovic'î (n. pr.), 324, 342, 348, 

413, 789, 936. 
Visigoţi'î (popor), 531, 536, 620. 
Visterna (carieră), 830, 842. 
Yistema (deal la Visterna), 118, 

130, 224, 225, 364, 366. 
Yisterna (movilă), 227, 366. 
Vistei·na (sat), 1'18, 227, 231, 315, 

360, 306, 367, 300, 372, 374, 40o, 
051, 089. 

'"islerna (vale pi. Babadag), 1'18. 
227, 682. 

i'istel'11a (vale sec. a Casamcel). 
1:23, 21.5, 2'16, 21�0, 428. 

\'islel'i (sal părăsit), 350. 
Vi tuia (fluviu), 531, 577. 
Vitalien (şef gol), 540, 541, 031. 
Yitelant (deal), 105, 128, '191. 
Viloş (M-te), 135. 
''br-Tepe (mov.), '198, 389, 504. 
Vlad (fiul Iul Mircea), 549. 
Vlad Călugerul (Domn). 557, 873, 
Vlad Ţepeş (Domn), 2o0, 550, 557, 

875. 
VJadisJav (Rege Bulg.), 543. 
Vladislav III (Rege Ung.). 554. 
VJadislav (Domn), 546, 547, 548, 

549, 873. 
Vladimir (Ţar), 543. 
\llah-bai1· (deal), 1f:i5. 
Vlahchiot (movilă), rno. 
\'lahch'iot (pădure), 769. 
\Tlahthiot (sat), 78, 80, 100, ·1135, 4!io, 

452, 455, 1346, 603. 
VJaşca (judeţ), 696, 1398, 705, 707, 

710, 713, 715, 718, 724·, 727, 731, 
745, 749, 754. 

Voinea Marc (vale), 164, 2313. 
Voinof (general), 578, 581,582,580, 

593, 508. 
Voisin-Bey (inginer), 13131, 13134, 131313, 
Yulga (carieră), 838. 
Volga (fluviu), 543, 545. 
Volos (vapor), 898. 
Voronez (vapor), 90'1. 
Voronlzow (căpitan), 589. 
Voronlzow (Prinţ), 247, 240, 1302, 
Vorwărts (vapor), 800. 
Vrelos Papadopulos (n. pr.), 434, 

436, 44,3, 464. 
VulLurul (vapor), 900. 
Vurtemberg (Stal), 27-J. 

Traducerea numirilor străine. 

Veli=n. pr. 
Vlah= Roman. 
Vîrl= n. pr. 

V\/ 

Wailzen, 14-2. 
Waddinglon (n. pr.), 624.
Wa/achisches ilfeer (M.-Negră), 202. 
Washington (oraş), 53 
Weickum (n. pr.), 404, 413. 

Warlanow (colonel), (H8. 
Weissmann (general), 4-1'1, 573, 574·, 

575, 576. 
Wekerle Sandor (vapor), 001. 
Westcott (comp. de vapor), 000. 
Wilkow (oraş), 30, '137, 138, 2413. 

253, 259, 2132, 610, 817, 900. 

'\Viszniewsky (Prinţ,), 8130. 
Wittgenstein (general), 5\l3. 
Wolf E. (n. pr.), 280. 
Wurmbrandt (căpitan), 31. 
Wulzer (n. pr.), 53 
Wiegenheim (Baron de-), 28l. 

X 

Xenia (vapor), 612. 
Xenopbon (n. pr.), 5J(i .  
Xenopol ( i  ·toric), 868. 
Xerxe (Imper.), 5113. 

y 

Yachia (general), 313. 
Yalta (oraş), 53. 
Yelanli-Tabia�si (forl), 33, 38, 151,, 
Ypered (vapor), 901. 

z 

Zabavjeski (Lt.), 617. 
Zabara (gârlă), 255. 
Zafir I. N. (n. pr.), 752. 
Z,:'l.gyva (vapor), 001. 
Zaghen (lac), 200, 1386. 
Zag.ora (Imperatul de- sa(.'1 numai-), 

547, 548, 552. 
Zahariade (inginer), 668. 
Zakatra (1), 28. 
Zambezul (fluviu), 54. 
Zamolxix (divinitate), 322. 
Zankoff, 43. 
Zanclan-Bair (deal), '12'1, 132, 2 lli, 
Zapischy (societale), 306. 
Zapoi·ojen-t (grind), 257. 
Zaporojen'î, 111, 328, 369, 403, 570, 

595, 6413. 
Zai·nesctt (tarla luI-), 1344. 
Zarnid (sat bulgăresc), 30, 93, 158, 

475. 
Zass (general), 2132, 578, 570, 580, 

581, 582, 585, 587, 588, 501. 
Zat6ca (gârla), '196. 
Zat6ca (grind), 196, 3\l2, 1312, 613, 

1315, 617. 
Zatoca (movilă), '196. 
Zatoca (la satul AzacJăL1), 393. 
Zatonul (pădure), 768. 
Zatomtl Hasan-Bel (garlă), 181. 
Zaval (carieră), 825, 838. 
Zaual (sat părăsit), 350. 
Zaval-mai·e (ostrov cu pădurc),iu8 
Zavoiul gâi'li'i Somova, 773. 
Zavoiul (pădure), 768. 
Zarol-Baii' (deal), 122, 132, 140, 

180, 181, 4'17, 424, 1394. 

www.ziuaconstanta.ro



Zavol (vale), WJ, 181, 237. 
Zawadowsky (amiral), 5\l8. 
Zbreia (deal), 97, 98, '126, 148, t62, 

'163, 165, 166, 472. 
Zeadin Arii' (a. pr.), 824-. 
Zebil (comună), 78, 112, 228, 234-, 

325, 356, 359, 360, 364, 372, 377, 
370, 380, 307, 404, 652, 685, 686, 
097, 706, 709, 71'1 , 714, 717, 720, 
725, 728, 733, 736, 743, 750, 78ft-, 
788, 793, 796, 830, 831, 840, 853, 

Zebrien1 (sat), 6'13, 
Zelebor (n. pr.), 60. 
Zetonul vechiu (lac), 258 

Zevs (zeu), 510. 
Zgamira-mare (grind), 191, 192, 194-, 

Zigani (Tigan'f), 343. 
Zigeuner ('figan1), 34-3 
Zimmermann (general), '103, 6H, 

613, 614-, 6'15, o17, 6'18, 610, o2U, 
621, 622, 623. 

Zimnicea (oraş), 277. 
Zimlensky (n. pr.), 259. 
Zingari (Ţigani), 343. 
Zingritl (Ţigan'f), 343. 
Zinoview (o. pr.), 280, 281. 
Zirax (n pr.), 510. 
Zlali G. (n, pr.), 752. 

1003 

Zmeica (gură), 223, 368. 
Zmeica (lac), '121,218, 223,224,368, 
Zopyrion (n. pr.), 517. 
Zulcof (general), oi5, 6'16, 617, 618, 

621, 623. 
Zulafde Potemburg (cavaler), 281. 

Traducerea numirilor străine. 

Zindan = închis6re. 
Zavol = plângere. 
Zobi!= (trebue zis Sebil), v. acest 

nume. 
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·ven�ina (Măcin), 550.
Verciorova (staţie), 14-3, 'i57.
Verefkin (general), 610.
\'el'/'ul \Te1'iget (car.), 838, 81.4. 84-5.
Vei·iga J'opal (car.), 838, 844, 81-5.
Vel'il]a (pădure Ia Canlia), 760.
Ve1'i1Ja ele lângi'i Dttniil'e (gârlă),

188. 
Veriga (gârlă), 165, 183, 422, 472, 
Veriga (insulă), 79, '14-f,; 155, '180. 
Vernav Scarlat (Prefect), 905. 
Verneuil (n. pr.), 70. 
\Tersat-Sii'tl (deal), 30, 92, 125, 157, 

158. 
Ve1'sălui·a (carieră), 838. 
Verles (vapor), 901, 
Vespasian (Imper.), 522. 
Vesta (vapor), 624. 
Vesta (vapor Lloyd), 800. 
Viazensky (Prinţ), 501. 
Victor (general), 538. 
Victoria (zeiţă), 317. 
Vicina (Măcin), 637. 
Vid (riu), 136. 
Vidin (oraş), 27, M6, 547, 550, 551, 

571, 503, 602, 872, 873, 876, 877, 
879. 

Viena (oraş), 69, 141, 144-, 242, 266, 
271, 340, 881, 884, 901. 

Viile 6cheşe) 100, 404, 751. 
Viilo1' (delul, ramif. Jur Ramazan), 

119, 13t, 140, 150, 186, 4'10. 
Viilor (prelungirea Carapelitulu'i), 

1'19, 131, 149, 186. 
Viilor (pariu, pl. Hârşova), 186, 

238. 
Viilor (vale), 140, 150, 186, 238. 
Viilo1' (haltă), 681, 682. 
Viitorul (vapor), 898. 
Vilcov (v. Wilkow). 
Vilcov (vapor), 901. 
Viile de Paris (vapor), 600) 

Villeneu ve (n. pr.). 434. 
Vindibona (Vienu), 526. 
Vindibona (vapor), 899. 
Vinke Carl (Baron de-), 69, 70. 
Vinetia de jos (sat ln Trans.), 873. 
Viquesnel (n. pr.), 71. . 
Virgiliu (poet), 431. 
Virgiliu, (Papă) 632. 
Visanov (Locot.), 617. 
Visarion (archim.), 388, 640. 
Viscovicr (n. pr.), 324, 342, 348, 

4t3, 789, 936. 
Visigoţir (popor), 531, 536, 629. 
Visterna (carieră), 830, 842. 
Vistema (deal la Visterna), 118, 

130, 224, 225, 364, 366. 
Visterna (movilă), 227, 366. 
Visle1'na (sat), 118, 227, 23t, 325, 

360, 366, 367, 369, 3i2, 374, 406, 
651, 689. 

"\'islerna (vale pl. Babadag), H8. 
22i, 682. 

Fislcrna (vale sec. a Casamce!). 
123, 2 l5, 2'16, 2!t0, 4-28. 

l'istel'i (sat părăsit), 350. 
Vistula (fluviu), 531, 577. 
Vitalien (şef got), 540, 541, 631. 
Yitelal'u ( deal), 105, 128, '19 l. 
Vitoş (M-te), 135. 
Vizi1'-Tepe (mov.), 11:)8, 389, 504. 
Vlad (fiul lul Mircea), 549. 
Vlad Călugerul (Domn). 557, 873, 
Vlad 'fepeş (Domn), 260, 556, 557, 

875. 
Vladislav (Rege Bulg.), 543. 
Vladislav III (Rege Ung.). 554. 
Vlaclislav (Domn), 546, 547, 548, 

540, 873. 
Vladimir fTar), 54-3. 
\1lah-bni1· (deal), 165. 
Ylahchiot (movilă), rno. 
\'lahchior (pădure), 769. 
Vlahthiot (sat), 78, 80, 100, ·165, 440, 

452, 455, 646, 693. 
Vlaşca (judeţ), 696, 698, 705, 707, 

710, 713, 715, 718, 724, 727, 73], 
745, 749, 754. 

Voinea Mai·c (vale), 164, 236. 
Voinof' (general), 578, 581,582,580, 

593, 598. 
Voisin-Bey (inginer), 661, 664, 666, 
Yulga (carieră), 838. 
Volga (fluviu), 543, 545. 
Volos (vapor), 898. 
Voronez (vapor), 901. 
Vorontzow (căpitan), 580. 
Vorontzow (Prinţ), 247, 249, 602, 
Vorwiirts (vapor), 800. 
Vretos Papadopulos (n. pr.), 434, 

436, 443, 464-. 
Vullurul (vapor), 900. 
Vi.irtemberg (Slat), 271. 

Traducerea nu mirilor străine. 

Veli=n. pr. 
Vlah= Roman. 
Vîrt= n. pr. 

\N 

Waitzen, 142. 
Waddinglon (n. pr.), 624. 
Walachisches Meer (M.-Ncgră), 202. 
Washington (oraş), 53 
Weickum (n. pr.), 404, 4'13. 
Warlanow (colonel), 6'18. 
Weissmann (general), 4H, 573, 574-, 

575, 576. 
Wekerle S,tndor (vapor), 001. 
Westcott (comp. de vapor), 900. 
Wilkow (oraş), 30, '137, 138, 246. 

253, 259, 262, 610, 817, 900. 

"\Viszniewsky (Prin1 ), 860. 
WiLLgenstein (general), 50::l. 
Wolf E. (n. pr.), 280. 
Wurmbrandt (căpitan), ::li. 
vVutzel' (n. pr.), 53 
vViegenheim (Baron de-), 281. 

X 

Xenia (vapor), 612. 
Xenophon (n. pr.), 516. 
Xenopol (istoric), 868. 
Xerxe (Imper.), 516. 

y 

Yachia (geirnral), 36. 
Yalta (oraş), 53. 
Yelanli-Tabia8si (fort), 33, 38, 15ft, 
Ypered (vapor), 901. 

z 

Zabavjeski (Lt.), 617. 
Zabara (garlă), 255. 
Zafir I. N. (n. pr.), 752. 
Zagyva (vapor), OOL 
Zaghen (lac), 200, 686. 
Zag.ora (Imperatul de- saL'1 numai-), 

547, 548, 552. 
Zahariade (inginer), 668. 
Zakatra ('?), 28. 
Zambezul (fluviu), 54. 
Zamolxix (divinitate), 322. 
Zankoff, 43. 
Zanclan-Bair (deal), 12t, 132, 2lo, 
Zapischy (societate), 306. 
Zapo1'ojent (grind), 257. 
Zaporojen'l, 111, 328, 360, 403, 570, 

595, 646. 
Zaniescu (tarla lu'l-), 644. 
Zarnid (sat bulgăresc), 30, 93, J58, 

475. 
Zass (general), 262, 578, 570, 5811, 

581, 582, 585, 587, 588, 591. 
Zat6ca (garla), 196. 
Zat6ca (grind), 196, 392, 612, ul3, 

615, 617. 
Zaloca (movilă), 196. 
Zatoca (la satul .t\zaclăil), 393. 
Zatomtl (pădure), 768. 
Zalonul Basan-Bet (garlă), 182. 
Zaval (carieră), 825, 838. 
Zaval (sat părăsit), 350. 
Zaval-mai·e (ostrov cu pădurc),ili8 

Zavoiul gârlil Somova) 773. 
Zavoiul (pădure), 768. 
Zarol-Baii' (deal), 122, 132, 140, 

180, 181, 4-17, 4-24, 694. 
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Zavol (vale), 149, 181, 23i. 
Zawadowsky (amiral), 508. 
Zbrein (deal), 07, 98, ·126, ·J48, 162, 

163, 165, 166, 472. 
Zeadin Arii' (a. pr.), 824. 
Zebil (comună), 78, 112, 228, 234·, 

325, 356, 359, 360, 364, 37�, 377, 
379, 380, 397, 404, 652, 685, 68G, 
097, 706, 709, 71'], 714, 717, 720, 
725, 728, 733, 736, 74,3, 750, 784·, 
788, 793, 796, 830, 831, 840, 853. 

Zebrienr (sat), 613. 
Zelebor (n. pr.), 69. 
Zetonul vechii1 (lac), 258 

Zevs (zeu), 510. 
Zgamira-mare (grind), 191, '192, 194-, 
Zigani ('!'igan'i), 343. 
Zigeuner (Ţigani), 34.3 
Zimmermann (general), 'l\l3, G-J::!, 

G13, 614·, B'J5, ti17, 6'18, 6J\l, 620, 
62.l, 622, 623. 

Zimnicea (oraş), 277. 
Zimlensky (n. pr.), 259. 
Zingari (Ţigani), 343. 
Zingriu (Ţigan'f), 343. 
Zinoview (n. pr.), 280, 281. 
Zirax (n pr.), 51\l. 
Zlali G. (n. pr.), 752. 

1003 

Zmeica (gură), 223, 368. 
Zmeica (lac), 121, 218, 223, 224, 368, 
Zopyrion (n. pr.), 517. 
Zukof (general), Gt5, G'lo, 617, M8, 

621, 623. 
Zulafcle Polemburg (cavaler), 281. 

Traducerea numirilor străine. 

Zindan = închis6re. 
Za voi = plângere. 
Zobii= (trebue zis Sebil), v. acesl 

nume. 
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Bair-Bi.ilbi.il-Kiuciuk )) )) )) Bavi-Bi.ilbi.il-Kiuciuk 
Dermen-Sîrtî )) )) )) Dermen-Sîrt 
Carcalin )) )) )) Carcaliu 
Şoseaua judeţeană. )) )) )) drumul 
termin )) )) )) lermină 
împrejurim le )) )) )) împrejurimile 
Tatar-Br'U' )) )) )) Talar-Bair 
Pialta ascuţită )) )) )) Piatra as�u\ită 
Urzum-Bair )) )) )) Uzum-Ba1r 
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Cianurii de jos )) )) )l Ciamurli de jos 
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Par. din V, Taiţe, )) )) )) Par. din V. Teliţe:i 
DunatuluI )) )) )) Dunaveţului 
200 )) )) )) 500 
Chehainana )) )) )) Chehaiaua 
Stamuni )) )) )) Slamuni 
prin satele )) )) )) printre satele 
Dar )) )) )) Lar 
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Sarighiol )) )) )) Sari nasul' 
Fig. 64 )) )) )) Fig. 63 

)) (15 )) )) )) )) o4 
)) 72 )) )) )) )) 82 

[(iuciuk-Engltez )) )) )) Buiuk-Engltez 
Osman I )) )) )) Osman II 

)) )) )) )) )) )) )) 

Brăle'i )) )) )) Brăilei 
Ramnicul-V,:Uci'i )) )) )) Valcea 
Camarova )) )) )) Cumarova 
Cara-Osrnan )) )l )) Cara-Orman 
Tulcea )! )) )) Morughiol 
Macarie de Alep )) )) )) Macarie de Antiochia 

1) Cu toată încordarea atenţiunii şi silinţele ce '1111-am pus la facerea corecturilor, totuş1 s'at"1 slrccur1tt
greşeH; îndreptând pe cele ma1 mar1, rog pentru celc-l'alte pc binc-voitornl cililor să Ic îndrepte singur. 
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101 

!nălţimea deluluY Iomer-Bei-Iutlu, csle de 150"', coboră către S. până la cota 100 1
11

, iar
către E. în pantă ma1 dulce spre punctul Copadin- Vest (135m cotat). Spre N. şi paralel cu
Jomcr-Bei-Iutlu se întinde delul puţ.in pronunţat d') Sarî-luk-Bair, caro trimete către N.
ramificaţiile ce despart între ele secundarele văff Diordungi-Orman, acestea sunt: între
valea Cinghinea-Orman-Ceair la V. şi Iasi-Coair la E., cleiul a") Suşustarifî-Bair, care în
dreptul satulu\'. Cokargea se numesce Dikilitas-Bair-Sîrtî şi în fine Delul Diorclingi-Orman.
Mţ1.ximum de înălţ.ime a aceste\' ramurr este de 142m la Movila Cokargea; din Suşustarîfi
Bair se ramifică către N.-V. a"') Cingliinea-Orman-Bai1', ce desparte valea Cinghinea-Orman
Ccair de Ceatîrîk-Ceair. 

Intre valea Iasî-Ceair (la V) şi Curt-Culac (la E.) se întinde delul e') Orta-Burun-Bair, 
earc către N. se înd6ie pentru a înconjura valea satului Cokargea, şi p6rtă numirea de 
Buiuk-.Mezarlî!c-Bctir. 

Intre valea Curt-Culac şi acea a satulu1 Caceamac se întind douc delurr: [') Caceamac
Orman-Bair la V. şi Iutluk-Bai1' la E. Au maximul de înălţ.ime la movila Cogea-luk 147m. 

Spre N. de satul Caceamac, g') clelul Cara-clede-Bair formeză pantele Nordice ale pla
toului Nalciac. 

Delul Cara-dede-Bair, desparte doue vă1 principale: Diordumgi-Ceair de valea Peşterii; 
înălţimea lu1 este de 147m maximum, iar direcţia de la S.-E. către N.-V.; o ramură a acestu\' 
dcl numită la movila ldriţa a") Merea-Bair-Cara-Iuiuk, se întinde către N. până la satul 
Idris-Cuiusu. 

La Movila Idriţa, delul Cara-dede-Bair se bifurcă: ramura de N.-V. între văile Dior
durngi şi Caramancea, iar cea N.-E. între Caramancea şi Valea Peşterii. 

b") Ramura de N.-V. se numesce clelul Caramancea, este urcat de şoseua Cuzgun-Med
gidia, unde are maximum de înălţime 14801 la Piribei-Iuiuk, acest del desparte valea prin
cipală a Caramancer (la E.) de secundara acesteia Uzum-Ceair sau Kior-Curu-Ceair; înăl
ţimea lur cob6ră la 133111, 100111 până la 50 111 • 

c") Către N.-V., Delul Piribei desparte valea Diordumgi-Orman de secundara sa Cesme
Culac şi Calfa, acest de] se întinde de la ruinele Sapunar, unde înălţimea lur este de 148m, 
până la cota 100 la confluent.a văilor. 

h') Delul Canlî (151'") continuă către N.-V. culmea d6lulu1 principal, din el se ramifică 
spre N. a") Kireslik-Bair, între văile Kireslik-Culac şi Kior-Curu-Ceair. 

La N. satulur Mulciova, i) delul Cisme în loc de a micşora în înălţime, din contra 
are la punctul Mulciova-Ianâr-Iuiuk 164111 înălţime. Pe aci îl taie şoseua Cuzgun-Medgidia. 

Delul Cosme se ramifică spre N. în delul păduros numit a") Ciocan pe la satul Ara
bagi !;ii de-alungul ţermuluT Estic al laculu1 Baciu, se numesce clelul Baciului, o ramură din 
Movila Arnăutului (cotată 137111

), ţărmuresce la V. valea Ciairu-din-mijloc până la Rasova, 
ea se numesce b") cleiul Malagenilor (133111). Delurile Ciocan, Baciul şi Malagenilor despart
valea Diordumgi de valea Ciocanulur, care spre N. se numesce Ceairu-din-mijloc. 

Ramura N.-E. a delulu1 Cesme se numesce c") delul Mamele şi Jocuj-Bair, are 158 111 

înălţime şi trimete către N. două ramurr: a"') delul Grindu-LV/are între valea Ceairu-din
mijloc şi valea Saianadoice; b"') clelul Ormanul-Lung şi Delul-Mare ce se întind de la mo
vila Săpata (cotată 154111) până la Dunăre la Rasova. Aceste doue din urmă delurr despart 
valea Saianadoice (la V.) de Caramancea (la E.). d") Ramura de E. între Caramancea şi 
Peştera se numesce delul Peştera, este tăiat de şoseua Cuzgun-Medgidia; acest del ţ.ărmu
rcsce la V. lacul Cochirlenr sub numirea de Geam-Paşa. Delul Peştera cob6ră către N.-V. 
în pantă f6rte lină până apr6pe de Dunăre, unde se termină printr'o serie de movile iso
late una de alta. 

D'asupra satulur Copadin, j') clelut Copaclin formeză pantde meridionale ale platoulur 
Nalciac. Delul Copadin are 134111 înălţime, el înco11j Liră pe la E. ca un arc de cerc satul 
şi cresce în înălţime către S., unde so prelungesce prin delul Arabi-Alciala între văile 
Bcsaul la V. şi Arabi-Alciala la E. !nălţimea acestur din urmă este 137111 la punctul Copadin. 

Ic') Intre Copadin şi KUciuk-Biulbiul se întinde clelul Bair-Biulbiul-Kiiciuk cu înălţi
mea de 130'" la punctul Kiiciuk-Biulbiut. El lrimiLe către S. Bair-Ciouanisa până la satul 
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Ciobanisa, iar între acosta şi Sofular, clelul l(edrean1(,, t') către S.-V. detul Amb'i Iuk-Bair 
(137"' la movila Arabi-luiuk) prelungit suh numele de Uzun-Bair (1 :;om la Caugagi E.) Cara
Oba-Bair (123m), Sîrtî-Caia-Bair (107"') şi Cabula-Bair (103m) se termină în valea Borungca 
la satele Caugagi, Besaul şi Merdevenli-Punar. 

m') La N. de platoul Nalciac, cletul Tanai-Teiubesi se întinde până la satul Mamut
Cuiusu; el desparte valea Cesme-Culac (la V.) de valea Derin-Alceac (la E.). 

n') Delurile Caraclede-:Bair, Acargea-Bair (înălţime 155111 la Acargea-luk), Ciacat-Bcâ1: �i
Peştera-Bair se prelungesc de la S.-E. către N.-V. şi despart văile Peştera, Chioi-Deresi, Şi 
Derin-Alceac (la V.) de văile Cazalgik-Dere, Ciacal-Dere, Akargea-Dere, Dautlar-Bi.iiuk-Dere 
şi Dikili-Tas-Dere (la E.) Acest del se termină la gura Peşterff, la satul nou format Peştera. 

o') Delul Bez-Aslan-Bcâr (înalţime 127"' la movila T<itciuk-Biulbiut-Nord), desparte văile 
secundare Dikili-Tasdere (la V.) de Bei-Aslan-Culac-Dautlar. Delul Bei-Aslan-Bair se pre
lungesce către N.-V. sub numele de Acargea-Bair, despărţind văile Ciacal-Dere, Acargea-Dcre, 
Dautlar-Buiuk-dere şi Bei-Aslan Culac-Dautlar (la V.) de văile Perdea-Dere, Vaivasin-r1ere, 
Dautlar-Dere şi Odagi-Culac. Acest del se întinde până la confluenta celor douc văr Ciacal
Dere şi Perdea-Dere. 

p') Intre satele KUciuk-Biulbiul şi Rosian, delul Orcen-Bcl'ir desparte platoul Nalciac 
de f}ulma-Pattagian. 

La N.-V. de Bi.iiuk-Biulbiul se întinde q') delul Baiuk-Biutbiul-Bait, care se legă către 
N. cu cleiul do la Mw'(at (inalt 129m).

a") Ramura Orcen-Jv.lezarlîk prelungită către N.-V. cu Oclagi-Bair (înalt 127111 la Jdrisc
J{ernos), desparte văile Dautlar-Dere şi Odag'î-Culac la V. de văile Buiuk-Dereşi Seid-Kurt
Culac (la E.). 

Din delul de la Murfat pornesc către N.-V. douc ramur1: 
b") Delul Carachioz-Bair (înalt de 127m la Ciatal-Tepe) prelungit prin Vaivasin-Bair, des

parte valea Vaivasin (la S.) de Ikiugi-Medgidie-Dere la N. 
c") Ramura cea mar lungă desparte valea Peşteri\' de valea Carasu. Acestă ramură 

pornosce mar întâl'. către N. până la satul Ende-Caracliio1 (înalţimea de 1321
1
1 la Endek

Tepe şi 131"' la Gara-Tepe), aci trimete către N.-E. cleiul Caraacic-Bair între valea 
Carasu şi Cara-Suluc-derea, are ggm înalţime la Curt-Baba-luk, coboră spre Murfatlar şi 
Alacap în pantă dulce până la cota 50111 • 

De la Enclecarachiol'. delul se bifurcă, o ramură merge pe la N. şi desparte valea 
Biringi-Meclgidie-Dere (la S.) de valea Carasu, la N. _pe pantele acestur del numit a"') Ali
Bez-Ceair-Bair se află aşezat oraşul lV[edgidie. !nălţimea delulu1 este de 91 01 la Tabia 
Rusescă, 95m la Tabia Turcescă, doue puncte aşezate la E. şi V. de oraş. 

Ramura de la S. văir Biringi-Meclgie-Dere se numesce delul b"') Tctbia Fmnţuzescă, 
(112"' înălţ.ime la punctul Endec-Carachioz) şi desparte acestă vale <le Ikingi-Medgidic
Dere, se prelungesce către V. prin Congas-Bair (116111

), Perdea7Cutac-Bair (12B111
), cu rami

ficaţia sa spre N: a'"') Cara-Durac-Bair ce ţărmuresce la E. valea Ghiaur-Amzalî, iar către 
S. acest del trimete ramurile: Penlea-Bair între văile Perdea-Dere la S.-E. şi Iuuruk-Dere
la N.-V.; Gheniz�Bair desparte valea Iuuruk-Dere de Demen-Culac. Amzali-Bai?' (127"' la
Kosu-Juk), Uduwnet-Bair, Uzum-Amet cu ramificaţia sa spre N. Armutlu-Bair, şi în fine
delul se prelungesce descrescencl în înălţ.ime (la Movila lu'î M.o;�-Oprea are 107m) către N.
V. între Dunăre şi valea Carasu, unde se 'termină sub numirea ele Tetera-Bair în rami
ficaţiile căreia este săpată linia Cernavocla-Pod.:Saligny. Către N. acest clel ţărmuresce
valea Carasu, unde pantele sunt escarpate şi clentelate.

r') Spre N. de BUiuk-Biulbiul clelul Cutuk-Bair prelungit către N. prin l<iiciuk-Mwfat
Bctir, desparte valea Cara-Suluc-Derea la V. de Serpla-Culac şi Tatar-Orman-Dere. Delul 
coboră lin în valea Cara-Cuiusu-Dere printre satele Kliciuk-Murfat şi Murfatlar. 

s') Intre BUiuk-Biulbiul şi Osman-Facâ se întinde către N. delul Mangata-Culac-Ba-ir, 
care este tăiat de valul lu'( Traian; acest clel desparte valea Serpla-Culac (la V.) de l\!Io
hametcea-Ceair-Dere (la E.); el se termină între Murfatlar şi Omurcea prin 3 miel'. delurY: 
a") Orman-Bai1', b') Canara-Bair şi c") Cisme-Culac-Bafr. 
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t') Spre S. de Osman-Facâ delul Elihechioi-Bair (!nalt 108'" la movila Etibechio'i) se pre
lungrscc printre satele Elibechio\' la V. şi Enige-Mahale la E. până la Osmancca sub nu
rnrlc dr Osmancea-Bair. Partea apusană a d6lulu1 Elibcchio1 se mar numesce şi Curu-Bair.

D6lul Elibcchior desparte văile Canara-Dere, Sarpci-Dere la V. de Paşa-Conak-Dere,
Osman-Facâ-Iol la E. 

u') Delul Topraisar'i la N. comuni\' cu acest nume formeză linia despărt.itore a ape
lor llasinuluT Pontic, împreună cu llleragi-Bair delul de la Sudul satulu1 Topraisarr. 

· Aceste dorn� delurT sunt prelungirea Estică a c161urilor lol-Carî-Bair dintre 
Uzumlar şi Cerkez-Iuk-Bair de la Est de EdilchioL !nălţimea acestor delurr este mică, abia 
atinge 100m. 

Ele despart văile Uzumlar şi Pa�-Conak-Dere la V. ele Amzacea-Dere şi Sânar-Dcre 
la S. Direcţia lor este de la S.-V. către N.-E. Sunt puţin pronunţate, mar mult o câmpie 
re coboră de la V. către E. spre Topraisarr. 

VIII. Versantul pontic este format de ultimile ramificaţiunr Estice ale delurilor carr
formeză linia despărţitore a apelor, ast-fel din cleiul Caraormeruluz, se lasă către E. a) 
Jle::arlik-Bair a căruT înălţime maximă este de 158m la rcsăritul satulu'(; acest del trimite 
t:ălrc S.-E. a') Delul Alurfatcea-Caimc, între Canli-Ciucur şi Dauluchior şi desparte valea 
lurlluc de Cara-Dere. !nălţimea ac�stuia coboră până la 100'". Cea d'a doua ramură b)

Egi-luiuk desparte valea Sîrtî de Tirpan-Dere, acest del se termină între Valali şi Acargea 
prin 1llesarlâc-Sîrtî, ce are 103m înălţime şi domină valea satelor. 

t) Dintre satele Kiragi şi Azaplar se lasă din cleiul Coru-S'lrtî, către S.-E. Cara-flliuk
un d61 de rnom înălţime la punctul Kiragi I şi coboră între văile Tirpan-Dere şi Casâmcea, 
până d'asupra satulur Kiragi unde are 104111 inălţime. 

d) Intre Azaplar şi Gheringik se lasă din Cogea-Sârtâ-Bair cleiul Kirigi-luk, care prin
ramura dintre valea Casâm�ea şi valea Viilor, coboră către S.-E. prin înălţimr de 114111 

la punctul Copucc-i, 96111 la Asan-Oba-Tepe, până d'asupra satelor Deleurusi-Nalbant, Sarighiol 
�i Acbasi. 

O ramură ce Kirizi-Iuk trimete către E. printre Copucci şi Gheringik, desparte lacul 
l\langalia de Tatlageac. Acestă ramură se prelungesce pană la ţermul mări'î, formând o 
mulţime de movile isolate, din carr unele sunt naturale iar altele clădite de mâna omu
Jur pentru a servi ca morminte sau ca puncte de supraveghere, ast-fel avem, incepend 
ele la V. spre E. Mooila Copucci (82m), la Estul satulur, Arpali-litk (73) şi Coim-luk (64) între 
Ascilar f;ii HaidarchioT, Cuma1·ova, (65) la E. de Ascilar, Sira-litk (63) şi Baclalar (67) la 
N.-Y. ele Mangalia, !

(iresli-Juk (43) pe ţermul laculur sulfuros Ciucur şi în fine lanţul de 
movile ce înconjură ora;;ul Mangalia la N.-V. în formă de arc de cerc. 

Intre lacurile Tatlageak şi Tuzla e) clelul Tauşan-Bair le desparte, iar Dermen-Bair 
se întinde între satul Tuzla şi Mare în formă de arc de cerc, care înconjură pe la Sud 
salul Tuzla. 

Panta terenulu'î între lacurile Tatlageac şi Tuzla este de om,002 pe metru. 
Vom nota de la V. la E. movilele isolate: Glteringik (92) la N.-V. satulur, Tasli-Iuk 

(90), .'-iaru-Iukler (74) spre N. de Pcrveli, Cioban-Iuiuk (66), Tatlâgeak (63) între Pervcli şi 
BLiiuk-Tatlâgeak, Iassi-luiuk (47), Sânâr-Tepe (38m), Balclcm î.n-luk (i0), Tuda-Tepe (51m); 
înLrc Tatlâgeak şi Tuzla, Da1'â-Ju-iuk (57) la V., Meragi-luk (28) la S. :;;i punctul Tu�la 
(43"') al d6lulur Dermen, la E. de Tuzla. 

In fine între valea laculuT Tuzla, acea a satulu!'. Mohametcea, Carasu, Constanţa ş i

ţcrmul măril, terenul se lasă pe nesimţite de la S. la _N. şi de _
la V. la _E.

A 

• 

Deludle: /) Cara-hrk-TeJJe (83"'), g) Telegm/-Tepesi (68m) ş1 h) Denis-Jalasi-Bair sunt

l:cle mar ele notat, restul terenulur este acoperit din distanţă în clistanţ,ă cu movile isolate.

La Suclul văiT deschise de lacul Mangalia, vale care se prelungesce pe la Caceamak

în Bulgaria sunt: 
24-. Delul Hoscaclin (1221

11) ce vine pe la piatra No. 28 şi coboră �ătre N. î?trc satele

Valn.lî şi Hoscadin, acest clei ţcrmuresce la V. valea Akargea-Hoscadm-Popucci. , V • V 

:fa netul Sarighiol se întinde între Sarighiol �i Cauichio'i-Hoscadin, arc ca 111alţ,1rn1
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movila Sânâr-Tepe (102"); el se prelungesce către N.-V. prin <lelul Kiragi, până la salul 
Kiragi, ţărmurind pe la S. valea Kiragi. !nălţimea acestu\' cl61 ce coboră de la S. la N. 
este de 106m la S. în movila Sânâr-Tepe-Caclicliioz i=;;i de 103"' la movila Ulala pc drumul 
clinLrc Sarighiol şi Acargea. 

26. Delul Mamuttusta se întinde clcalungul ţcrmulu\' Sudic al laculu\' Mangalia ele la
valea Agilar pană în Mare, el coboră ele la cota 100, (movila Ilagilar-Balcik-luk), căl.re 
E. până la 37"', (movila Mamuttusta-Iuli) aflată între un grup ele movile dintre Mangalia
şi Ilanlîk.

Frontiera prin valea Ilanlik coboră de la cota s1m (pe movila cu piatră 30) până la 
cota 34'" (pe movila cle pe ţcrmul Mări\'. cu piatra 31 a frontiere!). 

In general pc distanţă de 55 km. dintre frontieră şi valul lu'î Traian (la 5 km. spre 
V. de Constanţa), terenul coboră de la S. la N. cu o pantă forte dulce de 0"'.002 pe metru.

In direcţia V.-E., terenul între frontieră şi Lacul Mangalia, coboră către Mare cu o
pantă de om.007 pe metru. 

Intre lacul Mangalia şi Tatlageak terenul cob6ră în pantă de 0"'.005 pc metru. 
Intre lacul Tatlageak şi Tuzla cu o pantă de om.002 pe metru i=;,i în fine între Tuzla 

şi valul Traian cu o pantă de 0111.004 pe metru. 
Cotele pe c6sta Mărir între frontieră şi Constanţa sunt : 
34m la Movila cu piatra 31 a frontiere\', 
32m la ½ distanţă între Ilanlîc şi Mangalia, 
22m la Cumarova ; 
31 m în dreptul Tatlageaculu\'; 
28m la capul Tuzla; 
43m la Punctul Tuzla; 
28m la movila Denis-Târâfâ-Tepe; ) 
38"' la movila Mezarlîk-fuk; � înlre lacul Tuzla şi Agige. 
35m la movila Cuiu-Tepe ; J 41111 pe delul Den-is-Jalasi-Bair la E. de Lazmahalc; 
49m pe movila Sârâ-Iuk;
34m la capul sudic al viilor ; 
10111 la Constanta (Hotel-Carol). 

B. Orografia Dobrogiel de la Nordul văii Carasu.

La Nordul văi\' Carasu, Dobrogia se întinde în formă de peninsulă strânsă la V. i=;,i N. 
de Dunăre, iar la E. de Marca-Negră. 

Acestă peninsulă se lărgesce cu cât înaint6ză către N.; prin constituţia er geologică 
şi prin direcţia dolurilor, ea este separată de partea ele S., cu care se legă printr'un istm al 
căru'î relief nu trece de 70m, coprins între valea Constanta prelungită către V. până la 
5 km. de bariera oraşulu\' şi valea satulur Hasancca, prelungită către E. de aceai=;;\' lungime. 

Lărgimea acestur istm nu trece de 3 1/2 km., în lungul valulur de N. al Jur Traian. 
I. Modul orografic. !nălţimea maximă a lcr'cnulu\' părţi\' peninsulare dobrogene cslc la

cota 455,n a delulul' stâncos şi acoperit cu pădurT numit Piscul 'nalt ;�i Ţuf uiat; ele la dânsul 
terenul coboră în pante ma\' mult saN mar puţin regulate în tote direcţiunile. 

Vom începe clar· cu descrierea Pisculur 'nalt �i Ţuţ.uiat, pc care 'l vom considera ca 
nodul orografic al peninsuler dobl'ogene. 

El este cel mar mare masiv stâncos, ce se întinde între valea Jijiler la N., pană la 
valea Crucelarr spre S. 

Către V. acestu\' masiv valea Grecilor (afluentele apcr CalisLrCI), valea numilă la 
Recea �i valea Ci-recilor (afluentele .JijilcY) îl clcsparlc do un masiv tot aşa ele stâncos �i 
prăpăstios, dai' mar pu[in î11all, numit drilul Primpanul11i prnlungil către s. prin cleiul Grecilor. 
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Către N., Piscul 'nalt. şi Ţuţuiat se prelungesce prin clelul Pietros, până in valea .JijileY 

Ia V., �i a Luncaviţcr la E. 
f.ătrc E. îş1 întinde ramificaţia numită clelul Gogoncez, până în părîul Luncaviţa, iar

tfp/11{ Teilor desparlc apele Luncaviţer de acele ale rîulu\' Taiţa.
f.ătre S. se prelungcsce prin delul Coslug, care la rându-i se ramifică pentru a despărţi 

apele Calistre\' do ale Taiţer. Piscul înalt şi Ţuţuiat arc o dirocţ.ie de la N. V. către s. E; 
lungimea Iur este de 6 1 ,'2 km. socotită de la drumul Luncaviţa-Grcd, până la origina văir 
Cl'llcelarr. 

Către N. panta sa coboră cu o înclinare de om.06 pe metru, către origina văir Jijila, 

de undo începe a se prelungi dolul Pietros; către S. panta este pe 1/2 repede (0.mo3 pe 
metru) către delul Coslug; panta delurilor Gogoncer şi Teilor so va vedea la descrierea 
acestora; către V. delul este stâncos şi prăpăstios, spre valea Grecilor unele văile ascuţ,ite 
Rahova şi Ditcov abia 'ş1 fac loc prin stând, panta este socotită 0111.4 pe metru. Delul este 
acoperit cu pădurr do ter şi stejarr. Pe culmea delulur merge drumul comunal de la Ba
labancoa la Luncaviţa. 

II. Culmea MăcinuluT. Paralel şi la N. V. de Piscul 'nalt i;,i Ţuţuiat se întind:

Fig. 21. - Munţii MăcinuluI. (După K. F. Peters). 

1. Delurile Prfropanuluz legate cu precedentul prin mamelonul 'nalt do 275"1, ce desparte
afluenleleZ.Jijiler, numit valea Grecilor de valea la Recea. Sub numirea de delurile Prico
panulut se înţeleg masivi! stâncoşr coprinşr între părîul Jijila şi valea Grecilor la N. şi NE., 
valea la Recea şi valea satulur Gred la E., apa Calistrer la S. şi Dunărea la Vest. 

Culmea principală portă numirea de mar sus, are maximum de 'năltime în vârful 
Sulule (364111), între valea Grecilor la E. şi valea Suluku la V. Direcţiunea culmer principale 
este de la N. V. către S. E., riguros paralelă cursulur Jijiler şi la E., de oraşul rviăcin, 
din care causă se mar numesce şi culmea Măcinulur. Lungimea er este de (j km. Pantele 
sale Vestice cad prăpăstiose în valea Măcinulur, iar spre N. V. Piscul Dascălului se coboră 
către N. până în părîul Jijila, ţ,ărmurind la V. valea Boskrnelor. Către E., pantele sunt 
mar puţin repec;lr acoperite cu păcturr; pe aci so unesce cu Piscul 'nalt şi Ţ'utuiat. Culmea 
e tăiată de 2 drumurr, carT vin din valea Jijiler în acea a Măcinulur, pe la N. şi Sud ele 
piscul Suluku. Către N. Y. şi S. E. so prclungesce prin: 

a) Delul Cheia către N. V. terminat la şos6ua :Măcin JijiJa prin clelul Sârăria (109"');
din delul Cheia se lasă către N. a) Delul Stube'iuluz până în Jijila, iar către S. h') Delul 
riţelaruluz ce se termină în câmpia de la N. Măcinulur. 

2. Către Y. de şoseua Măcin-Jijila, c16lul Aganim ţărmuresce gârliia Coticerulur. Acesl
del se termină în formă de bot către V. prin Movila .C:.tâncdsă Orliga (110'"), ce domină 
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Lcrcnul mlă�tinos al DunărH pană la Brăila, către N., clrJtut Auanim, cob6ră in pantă dulcr 
pc la Movila La::;ăr NadotrJnu (45"') şi .Movila tui Mo;� Staicu (30 111), ţărmurind pe la \'.
valea Poper. 

3. Către S. E. d6lul Pricopanulur (Culmea Măcinulul) so prclungcsco printre valea
Grecilor la E., câmpia Slatina şi Dormon-Sîrtî la V., pL\nă d'asupra satului Grod prin 
drJtut Grecilor. Lungimea acestui d61 este de 5 km., pantele salo sunt dulcr către S. şi E., ia,· 
în valea Slatina cob6rii în pantă ropodo. Inălţimca Jur maximă este de 250 111

• 

4. Despărţit de delul Grecilor prin câmpia Slatina, drJlul Carlcaliu (înalt do fJ0111 la Moci/o 
Car/.'aliu) este isolat în câmpie între bălţile Igliţa la S. şi Carcalin la V.; pe la p6lele salr 
răsăritene trece şos6ua judeţiană l\Iăcin-Hârşova. 

III. Culmea dintre Jijila fi Luncaviţa sau culmea BugeaculuJ. Piscul 'nalt şi Ţuţuiat so prelun
gesco către N. V. între Jijila, balta Jijila, balta Lăţimer şi gârla Lăţ.imer la V. şi între 
gârla Lăţimer, Gârla Mare şi Ciulineţu la N. E., rîul Luncaviţa şi afluentele său Luncă
vici6ra la E., prin clrJlurile Pietrosu cu ramificaţia sa Gstică drJlul Oltoiu, apoT drJlul Sevatin, 
illilconuluz, Cărărilor, clrJlul cu Monument şi se termină prin culmea Bugeacu la privalul Lăţimer, 
acolo unde şos6ua co vine clin Azaklau, străbătînd mlaştinelo, se. împreună cu înălţimile 
Dobrogie'i'.. 

1. DrJlul Pietrosu so întinde în clirecţ.io de la S.-E., către N.-Y., pe o lungime de 4 km.
de la drumul Luncaviţa-Grecr până la Movila Kitlăit ('197"'), despărţind ast-fel valea Jijiler 
de secundarele salo: Putu-Poper, StancheT şi Codrulu'C. Inălţimea Jur maximă osto de 300'" 
către S.; cob6ră către N. V., spre movila Kitlău cu o pantă de om.02 pe metru; c:ătre Y., 
coboră repede în valea Jijiler, iar către E., trimete 2 ramificaţiunl: : a) clrJlul Oltoiu între 
valea Stupiner, Luncaviţa şi valea Ascunsă. 

b) Piscul roşu între valea Stancher şi Codrului, pantele sale în acestă direcţie sunt
duld şi se termin Ja S. şi N., de balta Satulu'î prin inălţimr de 47 111 şi 41 111 la Movilele
Alucuca şi Codruluz. D6lul Pietrosu şi ramificaţiile sale sunt acoperite cu pădurr; poJele 
cu păşun'i'.. Pe cresta delulu1 Oltoiu trece drumul Luncaviţa-Gred. 

2. Din piscul Kitlăulur se întinde către N., printre valea Glodului la V. şi Ncvcstcl
niţeT la E, clrJlul Seuatin, care coboră până în stufărişul gârlil Ciulineţul prin pante forle 
duld. Lungimea Jur este de 5 km., iar înălţimea maximă la S. de 88'"; o ramură ce acest 
del trimete către N.-E. printre valea Nevestelniţer şi Puţul Poper se termină d'asupra 
satulu1 Luncaviţa prin movila Nlare, 'naltă ele 82"'. Ca o movilă isolată d6lul ilfilanu se 
întinde către N., forn1ând un- promontoriu stâncos 'nalt do 48" în gârla Ciulineţul într·e 
Luncaviţa �i puţul lu'î Moş Kiriac. 

Acest promontoriu are o mare importanţă miliLară, dominând tot ternnul din projur 
până la Galaţi-Isaccea şi pesto balta Crapina şi Dunăre ptmă Ja Ren1. S'a crezut cum că 
pe el ar fi existat un lagăr roman (Dinogetia '?), săpăturile făcute însă pentru a sc6te piatră 
brută nu dovedesc nimic; locuitori\'. spun că aci ar fi existat un cardon (pichet) Lurcesc; 
urmele de zidăril cc s'au găsit pe acest de! sunt moderno. 

3. DrJlut Milco1•1duz coprins între valea luT Bran, Jijila la S., valea satulur VăcărenT şi
Glodulur la N., are o direcţie S. V-N. E., o lungime de 3 1/2 km., maximum de înălţime la 
Mol'ila Fusei (108"'), coboră către G&J'la Mare în pantă dulce până la 23m. Pe culmea Jur 
trece şoseua Jijila-Văcărenr. Este acoperit cu păşunr. Prin mol'ilele săpate (10201

) se legă 
către N. V., cu a) clrJlul Cărărilor, coprins între valea Nucilor şi a satulu'( Văcărenr la S., 
balta JijiloT la V. şi Gârla Marc la N. E.; înălţ.imea Jur cresce de la S. (movilele săpate 
102m) către N. (J)rJlul Pietros) până la 162 111 la răsăritul satulu1 Garvan, unde so termină 
prin pante rcpec;H în Gârla Mare. Natura st1:1,nc6să a acestu\' ele] a fifouL a se numi delul 
Pietrosul. Drumurile Văcărenr-JijiJa �i Gal'Van-Jiji\a Laie delul Cărărilor; pe la polele N. E. 
trece şoseua Văcăren1-Garvan. 

4. DrJlut cu Monument este continuarea N. V. a delulu\' Cărărilor, începend de la Garvan;
acest d61 se îngust6ză între balta Jijilc\' şi Gârla Lăţ;imcr. Lungimea lu'( este de 5 km., iar 
înălţimea maximă do 37m la V: satulur Garvan; în fine ultima ramificaţ.ie este drJl11I

Bugeac (86m înălţime) ; el se înLinde înLro Gârla Lăţimer până la punctul de debarcare al 

www.ziuaconstanta.ro



107 

corpului XIV rusesc în campania clin 1877-78; pcsLc privalul Lă(imeY se continuă grindul 
J/iţ.imcY însoţit de drumul ce duce la Azaclau în faţa Galaţ,ilor. 

Delul Bugeaculur are o marc importanţă militară '). 
IV. Culmea Iul lsak sau lsakcer. Sub denumirea generală de Culmea-lsakcet se intclcO'c 

:;;irul de c16lud ce se întinde de la V. către E. prin pădurea Taiţer, despărţ;ind apele 'riuh11 
Luncnvita precum �i apele basinulur Nord-Dunărean 2) între Luncaviţa şi Isakcea, de acele 
ale 1·iulu1 Taiţa. 

Culmea principală se numescc: delul Teilol', Cadiului, Coco;mlul, Breazu, Piatra-roşie
�i NÎ!'olifelu; acestă culme Lrimete către N. :-;;i S. mar multe ramificaţiunr, după cum
rnm vedea.

1. Delul Teilol' este ramificaţia Estică a PisculuT 'nalt şi Ţuţuiat, el pornesce la origina
v(tH Dilcovulur până la origina văilor Luncaviţa-Marc (cătl'e N.) şi Taiţa (către S.), �i e 
covdns între valea Luncaviţa-Mică �i Luncaviţa-Mare la N., valea Lupulur, Ţigăncer şi 
Taiţa la S.; forma Jur este acea a unur arc de cerc puţin în<..:ovoiat către N. �i tăiat pe 
la mijloc de drumul ce duce din valea Taiţer în acea a Luncaviţet din acest drnm se 
ramifkă chiar de pc culme către S.-E. în valea Cadiulur un drum care se împreună către 
s. cu precedentul la Monastirea Taiţa.

Lungimea delulur Teilor este 7 km., direcţ.iunea o arc de la V. la E. 
!nălţimea Jur maximă este la V. de 350m, coboră pană la cota 304111 către N.; pan

ici<' către N. sunt mar repe<;U, despart apele celor douii Luncaviţe, pe când cele spl'e S. 
sunt mar puţ.în înclinate :;;i despart intre ele văile Lupului, Ţigăncer �i Taiţer; este aco
perit cu pădure de tcr cad 'r-au dat numele. 

2. Delul Cacliulul. La Estul văilor Luncaviţa-Mare şi Taiţa, delul Cadiulur se întinde
de la N. la S. pe o lungime de apr6pe 9 km., despărţind la S. valea Taiţa-mică de valea 
Taiţa-Mare şi valea Cadiului, iar către N. ţărmurind malul drept al pă-rîulu1 Luncaviţa
Mare. El se legă către V. cu delul Teilor, iar către E. cu delul Cocoşulur. Se întinde în 
rormă de platou 'nalt de 250'\ cu pantele Sudice prelungite printre cele doue Taiţe până 
d'asupra monastirer Taiţa şi între valea Cadiulur şi Taiţa de E. Pe culmea acestur del 
merge drumul Ţiganca-Taiţa la Rakel. 

Delul Cadiului este acoperit cu pădurea Taiţez. Către N. doue ramurl.' îşt lasă pantele 
lor până în mlaştinele dintre Luncaviţa şi Isaccea. 

a) Ramura N. Vestică numită Galmele-înşirate desparte valea TuriaculuT de acea a
Luncaviţer marr, îndreptându-se mar întâr de la E. către V. şi apor către N. intre valea 
Luncaviţer şi Turiaculur, sub numirea de delul Galma-11!/ctre cob6ră către N., prin pante 
puţin înclinate spre satul Luncaviţa pe la lllovila Cacliasa (76m) şi spre Rakel_pe la Movila
lui Moş Toma (92m). Valea Ceairului desparte aceste douc movile, capetele a douc rami
flcaţH neegale ale delulur Galma-Mare. 

Delul Galmele-înşirate este format din mar multe mamel6ne, 'nalte de 200 metri, lănţuite 
de la E. către V., de aci şi numele delulur acoperit cu pădur\' ca şi delul Galma-1\Iare. 
Lungimea Galmelor-înşirate este de 4 km., ca şi a Galmer-Marr. 

Intre valea Turiaculur şi valea RP-ce, Galmele-înşirate trimet o ramificaţie pe la 
monastirea Tikilescr. Valea Monastirer desparte acestă ramură a delulur în doue. Panlele 
cobor lin către N. f;ii sunt acoperite cu pădurr ce se întind până în mlaştinelc de la S. 
laculu1 Piatra-Călcată. 

In fine o ultimă rami!lcaţic <..:e delul Galmcle-în�irate Lrimcte către E., între Dunăre 
şi valea Acik-dere, este delul numit b) Muntele luz Asan, coprins între valea Rece, mlaşti
nele Dunărff la N. si valea Acik-dere la S. 

Direcţ,ia principală a acestur del este de la S. E., către N. V. !nălţimea lur maximă 
esle în punctele Acil-.:-Tepe (201111) �i fsakcea (197m). Pantele sale Estice se prelungesc încet 
până la 10 km. unde formeză la E. de Isakcea importanLa posiţ.iune de la Esclii-Cale.

') A se vedea campania Hu:;;ilor în Dubrogin. în 18i7-i8 la partea istorică şi con--idc.1·a\,iun1 mililare. 
2) Basinul Nord-Dunărean este coprins intre AzaclaC1 :;;i Dunavăţ.
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Delul pana ap1·6pe de Isakcea csle acoperiL cu pădud. Pc culmea Galmelor-în::;;irate 
şi Galma-Marc merge drumul Ţiganca-Taiţa la Rakel. 

3. Delul Cocoşulu1,. Din d6lul Cadiulur coboră către E. prinLre valea Acik-dcre şi acea
a monastirer Cocoşul, cleiul care împreună nwn�le monăstirez. El coboră în pante rcpc<,li 
în valea Capaclia, de unde începe a deveni o câmpie tăiată de şoseua Tulcea-Isakcca. 
Către S. spre monastire pantele sunt şi mar repc(l.1, şi une orr chiar abrupte. Cola 284' 
(;C se află la 750m spre V. de monastire, o domină cu 200m. Văile Capaclia şi Cocoşul sunt 
scobiLe în pantele răsăritene ale delulur, pe culmea căruia :;;crpuesce drumul cc duce de 
la Monastire la Ţiganca-Taiţa. 

Dolul Cocoşulur este acoperit cu pădurr, la p6lele sale se întinde o frum6să câmpie, 1 

pc care se cultivă cu mult succes tutunul. 
Către S. V. de monastire se lasă din delul Cocoşulur printre valea Taiţa la V. şi 

Pârlita la E. a) cleiul Taiţa, lung de 7 km. până d'asupra satulur Ţiganca-Taiţ.a. PanLa suh 
care coboră acest d61 acoperit în întregime cu pădurr, este de 0111.02 pc metru. Drumul 
de la Ţiganca-Taiţa la Cocoşu merge pe culmea delulu\'; din acest drum se bifurcă chiar 
pc culme un altul care duce la mora Monastirer Cocoşul. 

D6lul Taiţa face legătură între delul Cocoşului'. şi dolul Breazul. 
4. Delul Breazu acoperit cu păclurr, se încovoie către N. printre valea MonasLircr Co

coşul şi acea a Viilor Bădila, pentru a înconjura pe la origină valea Pârlita, pe care le 
desparte. !nălţimea Jur este de 275m ; pe pantele sale răsăritene se întind viile Bădila. Peste 
culmea Jur trece drumul de lc.1, viile Bădila la Mora Monastirer Cocoşul. 

· 5. Delul Piatra Ro;�ie este o continuare către S. a delulur Breazu. Acest del acoperit
cu pădurr, desparte valea Pârlita-Mare de Pârlita-Mică. Valea viilor Bădila, (N), care cores
punde văir Pârlita-Mică (S.), desparte acest clei de Delul Ţugulea şi NicolifeluluL !nălţimea 
lu1 este de 300m, pantele sale sunt repezr atât către N. cât şi către S. Drumul de la Viile 
Bădila în valea Pârlita-Mică trece pc şeua de 275m înălţime cc desparte Piatra Roşie de 
delul Ţugulea. Aci se încrucişază cu un alt drum ce vine din Nicoliţelu pentru a da în 
valea Pârlita-Mare. Lângă acest răscruciu de drumuri se află un castru dreptunghiular 
(350/200'"), căruia locuitoriT '1 zic Cetate. Săpăturr nu s'au făcut aci, pentru a se sci origina 
acestur castru, pus la o trecere însemnată pe delurr din valea Dunăril în a TaiţeL Din acosl 
castru pornea un val numit al luz Traian (a nu se confunda cu valurile din valea Carasu), 
val care va fi descris la partea istorică. P6te castrul era sediul legiune\'. II Herculea. 

De la şeua despre care am vorbit pornesc către E. doue delurr: Ţugulea către N. E. 
şi Nicoliţelul către S. E. 

6. Deluţ Ţugulea se întinde intre valea Viilor-Bădila la V. şi valea satulur Nicoliţ.clu
la E. ; către S. el este strâns între origina celor doue văr, se lărgesce din ce în cc către N. 
Inălţ.imea lu\' la acest gât este de 300m, coboră în pante repc(lr în câmpia Capaclia. El c 
acoperit cu pădurr; pe la p6lcle sale apusene trece drumul prin viile Bădila, iar pc c6mii 
trece drum ul ce duce la Nicoliţel. 

Fig. 22. - Culmea Isaccei. \După K. F. Peters). 

7. Oelul Nir,;rJlifelu se întinde ca un platou înalt de 300'", acopcriL cu pădurT între valea
Pârlii a-Mică �i valea Morilor la S., valea Nicoliţelul �i Cărbunarr la N.; către S. V., se 
continuă marca ramificaţ,ie ce desparLe apele rîul'ilor Taiţa şi Tclit.a: 
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a) De/urile Pârlita şi b) Isvornl1ti fac parte din acestă ramificaţie.
Către E., se continuă prin Delul-Mare, ramificaţia ce desparte apele Dunărir de acele

ale Tcli(eT. 
Dl'Umul de la Nicoliţel prin valea Cărbunarr taie platoul Nicoliţelulzd 1pe la s. E., 

pentru a duce la Geaferca rusă. Către satul Nicoliţelul pantele delulu1 cad repec;H, pe când 
către N.-V., se legă cu delul Piatra-Roşie ce are apr6pe accaşr înălţime, către s. V. cu 
dr'-lul Pârlita de aceaşr înălţime, iar către E., cu delul Marc iarăşr de aceaş'( înălţime. 

Y. Delul Mare. Intre valea Cărbunarr, Nicoliţelulur, Viile-Ocheşe şi viile Sarica la N.,
ditrc Sud până în valea Teliţe\' numită aci Valea Morilor, cl6lul Mare se întinde de la V., 
rătl'e E., în forma unur arc de cerc întors către N. pentru a ocoli valea Plopilor ; ac6sLa 
nu este de cât o ramificaţie răsărit6nă a platoulur Nicoli(elu, a căru'( înălţime de 300'° se 
menţine şi în cleiul Mare pe o mică distanţă. Pe t6t.ă lungimea sa de iO km., înălţimea 
,!f'.•lulu\' Mare nu scade sub 250m, de cât la c6da Estică spre răsărit de Teliţa înălţimea 
col>oră până la 219111

• Punctul Teliţa aşe<;lat între viile Sarica şi valea Plopilor are 290- 11 

înălţ,irne, domină ambele vă\' .;i şoscua Tulcea-Isakcea. D6lul mare se continuă spee s. E., 
de satul Teli(a prin clelul Armut Conac, ce coboră uşor în valea Teliţer la Po:;;ta şi Frecăţer 
până la 75111 înălţime.

Văile Lungă către S. E. şi Adâncă spre N. V., ţermuresc ramificaţiile carr despart 
Teliţa de Dunăre. Aceste 2 vă'î în prelungire despărţite printr'o şea de 2 km. lungime şi 
100"1 alliLuclinc a servit în timp\' imemoria!T de albie unur braţ al Dunărff, ce se scurgea 
in lacul Babadag. Pe la p6lele Nordice ale delulur Mare trece şoseua Tulcea-Isakcea, iar 
pc valea Teliţe\' un drum comunal de la Catalo'î la Frecăter, Poşta, Cilicu, Teliţa peste 
fk\lurilc Nicoli[el; Isvorulur şi Boclogea la Geaferca Rusă. Peste culmea d61 ulur de la S. la N. 
t1'ec drumurile cc duc din valea Teliţ,e'(, la Nicoliţel, la Viile-Ocheşe, prin valea Plopilor, 
la viile Sarica (cantonul 24 al şoscler Tulcea-Isakcea), de la satul Teliţa la acelaş canton 
�i în fine pe la p6lele Estice, drumul de la Frecăţcr prin valea Lungă, valea Adâncă, la 
cantonul 20 al aceleiaşr şosele. 

Delu Mare este tot acoperit cu pădurT, afară de micul luminiş dinprejurul satulur 
Teliţa. D6lul Armut-Conac cu păşunr şi arăturr. 

VI. Orografia peninsulei „Peuce". Dacă observăm curbele ipsometrice carr închid valea
rîulu\' Teliţa până la N.-V. N., de s:1.tul Frecăţe\' (valea Lungă), vedem că acestă vale este 
ţărmurită pe drepta şi stânga de înălţimr ce trec peste 100 şi chiar 200 metri, pe când 
capătul văiT «Lungă)) o şea numa\' de 2 km. lungime o desparte de versantul Nord-Du
nărean (Valea adâncă). 

Condus de ideia, că probabil un braţ (Peuce 1) a curs o dată pe aceste 2 văr (Adâncă 
�i Lungă) în prelungire către S. E. în lacul Babadag, de acea denumesc Pcucc t6tă 
partea peninsulară de ac.Ir, de forma uner nicovale înclinate de la N. V. către S. E., coprinsă 
între Valea Adâncă, Lungă, cursul rîulu\' Teliţa la V., lacul Babadag la S. V., lacul Ra
zelm la S. E. Dunavăţul la E., Dunărea şi braţul Sf. Gheorghe la N. 

In acestă peninsulă trebue să distingem partea de la V. de cea de la Estul şosele1 
Tulcea-Babadag. In partea Vestică culmea delurilor merge riguros paralelă cu bălţile de 
la Parcheş, Somova şi Casla, şi că ramificaţiile ce aceste delurr trimet către S. cob6ră 
cu încetul către valea Teliţe\', pe când către N. din causa apropierir culmer principale, 
pantele cad ma\' repeQ.\'. 

1. Delul Comorii are o direcţie de la N. V-S. E., pe o lungime de 7 km. din faţa
Monastirer Saonul, până la origina văH Lunga, el e tăiat în doue ele şoseua Tulcea-Isaccea 
între km. 16 şi 19 şi ţărmuresce pe la N. E. valea Adâncă. !nălţimea luT maximă este 
de 132111 la S. de Parkes, aci se desparte valea Ogurlu\' de Adânca, ramura ce trimete 
către N. V. se termină prin movila Chiriaşlik (64111) în faţa monastirir Saonul; iar către 
N. E., între Parkes şi Somova, despărţind valea Ogurlu\' de valea Somove'î se întinde rami
fica1ia a) numită Stânca-Mare (înălţime de 175m) care cob6ră spre gârla Samova prin
delul Stânca-Mică (92m), se termină chiar pe ţermul drept al gârle'î.

Delw·ile Comorii şi Stânca-Mare sunt acoperite cu pădurr, iar Stânca-Mică cu păşiunr. 
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Afară de :-;;oseua naţională mar sunt 3 drumurr carr urcă delurile Stânca-Mare �i Mic.:,l �i 
legă sq,tele Parkes �i Somova. Pe drlul ComoriT merge drumul de la km. 18 la Pai·kes. 

Deturile 2. Pietrosu, 3. Cnrtef, 4. Coazuna :-;;i J. Castel nu sunt de c�U culmea unu'( singu,· 
d61 între valea Somover şi valea la podul BulgaruluT. Culmea se ţine riguros paralelă c·u 
şos6ua Somova-Câ:-;;la pe o lungime de 7 km.; direcţia accster culmr de la V. la E., f61·te 
puţin înclinată cătrn S., înălţimea maximă a culmcr este de 150"', coboră către N., în pantr 
repec;U spre şosea; către S., mar lin în valea Teliţ.cr. 

a) Movila Săpată este o ramificaţie S. a d6lulu1 Pietrosul, ea are 227m înălţime şi
coboră către valea Lungă în pantă dulce (182 111). Dolurile a) Carta! Tepe (i57"'), b) Tauşan
Tepe (104'"), nu sunt de cât pantele Sudic-e ale culmer principale. Delul Castel care are 1i9' 
înălţ.ime, coboră către S. E. şi se împreună cu delul Tauf;ian-Tepe, care trimete către 
Tulcea o ramură ce desparte valea la podul Bulgarulur de Tau:-;;an-Iol. 

Pe delul Tauşan ale cărur pante se lasă până d'asupra Cataloiulu\', urcă ,;;oseua ce 
vine de la Babadag prin valea Teliţer şi CardonuluT. La km. 7 acesta şosea urcă delul 
Mare şi apor coboră şerpuind pantele acestur del către oraşul Tulcea. 

6. Tot între d61ul'ile de la Vestul şoseler Tulcea-Babadag lrebue citat şi Delul Tulcea,
o rammă către N.-Y. a delulu\' Marc, ramură ce se întinde în formă de promontoriu la
Yestul oraşulur ::;pre Dunăre în fat.a Cetalulur. Importanţa mililară a acestu'( del ce n'are
ma\' mult de 50"' înălţime, reiese din posiţiunea sa înaintată către N. şi din mulţimea
uvragelor de forlificaţie ce se găsesc pe densul 1).

Spre E. de şoseaua Tulcea-Babadag sunt doue ramificaţ.iunr: una către E. formată 
din delurile: Mare, Cairacil, Morughiol, şi clelul cu cetate. Acestă ramură merge apr6pc 
paralel braţulur Sf. Gheorghe :-;;i se termină în braţul Dunaveţ; a doua către S., despărţind 
valea rîulur Teliţa de valea Tulcer. 

7. Delul-Mare începe ele la Sudul oraşului'. Tulcea (la fort, cota 109111) :-;;i se îndreptă
către Est suind treptat până la punctul Tulcea, unde are maximum de înălţime (204"'), 

apor coboră pe la punctul Iacob-Mogh (148"'); de la origina văff Sarighiol se îndreptă către 
S.-E., coborând cu încetul către Movila-Cerclacţtluz (130m). Lungimea lur socotită de la fortul 
din sudul oraşulur Tulcea (Bariera Babadag), până la Movila-Cerdaculur este de 20 km. 
El desparte văile care pornesc către N. (Valea oraşulur Tulcea, Valea-Mare, Sofular şi 
Curcusu-Mare) de cele ce se las către S. (Valea-Tulce'î, Sarighiol-Nucarilor). Este tra
versat de numerose drumurr ce unesc văile celor dor versanţr. 

Delul trimete către N. ramificaţiile: a) Delul Carierez între valea oraşuluT Tulcea şi 
Valea-Mare, acest del se lasă către mlaştinele dintre Tulcea şi Malcocr în pante duld; 
către V. spre oraşul Tulcea, pantele sunt mar repeo.r, de ('ire-ce înălţimea c mar ma1'c 
către acestă parte (132m) la E. de Bariera-Mahmudia. 

b) Delul Derven-Tepe desparte Valea-Mare de Valea-Sofular-Curcusu-Mare, arc maxi
mum de înălţime 116m, coboră în pantă dulce între Malcoc'î şi Prislav. 

c) Delul Beily desparte valea Curcusu-Mare de Valea-Turia între Pârlita şi Beştepe.
!nălţimea Ju'î maximă este de 197"' , (la S. de Pârlita), coboră lin către N.-E. pe la punctele
l(iuciuk-Beily, (114m), până în gârla Dârnoiu. !nălţimea Cara-Suhat (45m), este minimum
acestur del.

De la Movila-Mogh-Iacob se lasă în pantă dulce până d'asupra satelor Agighiol şi 
Sarighiol, el) delul [malac sau Ceatal-Tepe, şi 'desparte valea Tulcea de valea Sarighiol
Nucarilor. !nălţimea lu'î maximă este de 133'1\ coboră până la cota 6111 la V. de satul 
Calica. 

e) De la Movila Cerdaculur coboră către S.-E. pe la movila Tauşan-Tepe (118111), cleiul
. Calicei în pante forte dulcr între Sarighiol şi Caraibil. Minimum coter este 13"', la E. de 
satul Calica. 

8. Delul Cairacil este continuarea resăritenă a Delulu1-Mare între Movila Cerdacu·1ur

') A se vedea val6rea mililară a delulu"i Tulcea la geografia militară. 
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si /l!Î1·top. Dfrccţ.iunea lu\' generală \-.-E., lungimea de 9 km., csLe mar mull o scrie de
;11ovil<' sl1.lnc6sc in�iruite 9i dilllinuând în înălţime de Ja V. la E. !nălţimea celor mar
lllUlle din ele L1·ece de 100m . 

De la Jfovifa Jfârto71 (88'11), se conlinuă lanţul de movile stâncose numite în aoneral, 
H. 1/f/11! ,llnnt.11hinl. Inălţimca lor dcscresce de la V. Ja E. până la 4:1m la sudul

O 

saluluT 
;\J1 ll'UghioJ. 

Inll'c Morughiol �i Dun::tveţ ternnul se urcă până ta 52m, maximum în punr-tul Dunareţ, 
la , ·. salului; acestă ridicătură treptată de la V. la E. se numcsce dellfl w Cetate, după 
nuniele a 3 cetăţî construite de Zaporojenr. 

Ciilt'C S.-V. de Dunavc(, seria de coline isolate primesce numirea de detul C(/m-Br1ir, 
�c inlăn(.uesc până 111 mlăşlinclc Nordice ale lacului H.azclm. 

Initl(imea maximă a acestor coline este de 7D111 • 

Fig. 2a. - Vederea grupului Hei;;-Tepe. (După K. F. Peters>. 

10. La Nord de delul Cairacil se întinde un masiv isolat şi stâncos între Beş-Tepe
şi :Mahmudia, detut Beş-Tepe, (cind virfurT). Direcţiunea tur este de la apus citre resăl'it 
pe o lungime ele 4 1/-J. km. A primit acestă numire după cele 5 verfurT carr 'l domină: unul 
de 242m la V., al doilea �i al 3-lea de câte 225''1, al patrulea de 215 şi· al 5-lea de 180'", 
în�irate pe culme de la V. la E. Pantele sale sunt repez\' în tote direcţiunile de 0"',1 pe 
metru. Forma luT este alungită. Natut'a terenuluT stânc6să. Delul e acoperit cu tufărh. 

Imprejurim le acestul' del trebue să fi fost mult mar populate odini6ri, la palele sale 
Nordice pe marginea braţulu1 Sf. Gheorghe se găsesc şi a<;lr urmele uner cetăţJ numită 
Bisericuţa a cărer vechime trece peste dominaţiunea turc6scă. 

In ap1·opiere, urmele unul' fm t de construcţie pasageră, precum şi o mulţime ele alte 
uvragc mar mid legate între ele prin ::;;anţurr. La palele apusene s'a găsit de curând 
urmele unul' apeduct ele olane, precum şi o bucată de piatră cu inscripţie romană: 

(Pote ca e vechiul Salsovia W) 

Priveliscca ce se infăţi�ază ocl1iulu1 călctorulur suit pe acest d.el este din cele mar 
frum6se. 

Către resărit se vede arta în luptă cu natura, măreţul canal al Suliner, lăudabila operă 
:.t comisiunH Dunărene. 

Ochiul alunecă pe întinsa câmpie a Dclter, acoperită cu stuf printre care şerpuesc 
cele 3 braţe ale Dunăril ca nisce fă.•;dr arginti! carr se desfac dintr'un punct, Cetal, întoc
ma\' ca clintr'o pâlnie resturnată. 

Către mia<;lă-<;1.i la marr depărtăr\' un alt noian de apă, lacul Razelm, iar dacă pri
vesce cine-va către apus vede natura în t6tă măreţia er, culmea Babadagulu1 acoperită 
cu pădurr Lfitrd.nc pe d'asupt·a cărora abia se pate distinge giarnia oraşulur. 
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De alt-fel cl6lul este arid, la piciorele Jur în drepta şi stânga stau adăpostite satul 
Beş-Tepe �i oraşul Mahmudia. 

Sera spre apusul s6rclur tabloul este şi mar feeric, sunt ultimile raze ale s6relul.' care 
dau farmecul aceste\' regiunr morocăn6se şi sterpe. 

Ramifica/ ia de S. între valea rîultâ Teliţa ;�i valea TulceL De la km. 7 al şoselei Tulcea
Babadag coboră către S.-V. din D61ul-l\1Iare între văile Cardonului şi Puturosulur, 11) delut 
Redi a căruY înălţime maximă e de 200m şi în pantă, uş6ră se înclină până d'asupra 
Cataloiulur. 

Din vârful Tulcea al Delulu1-Mare coboră către S. doue delurT: Desli-Cairar, riguros 
paralel văiT Tulcea şi Uzum-Bair paralel văi\' TeliţeT. 

12. Desli-Caircu: are o direcţie de la N.-V.-S.-E.; înălţimea Jur descresce cu cât cob6ră
către S. de la 200111 la 171, 167 şi în fine 150m, o ramură a acestur d61 este trimcsă înlr(• 
bifurcaţiile văff Tulcea, iar culmea principală se continua către S.-E. până d'asupra sat�
lor Sabangek şi Sarichior, sub numele de delul Căuşul-Mare, delul cu Cunună, delul Pietros 
şi în fine clelul cu Pomi desparte valea Tulcea de Cazangia. 

Acestă culme are cea mar mare înălţime de 205m, în delul cu Cunună la Vestul satu
lut Agi-Ghiol. Pantele resăritene cad repede către Agi-Ghiol, pe când cele de mia<;lă-c;li se 
prelungesc în pantă uş6ră până în câmpia Cairaculu'î dintre Zibil şi Sarichior. 

Movila-Bursucu (31 m), isolată pe ţcrmul laculu'î Razelm la S. de Sarichior este o conti
nuare a acestur del. 

Natura acester culmr este stânc6să la N. şi acoperită cu pădurile Sarichioi, A,qi-Ghiol 
şi Sabangeak de pe Căuşul-Mare şi delul cu Cunună. Odini6ră aceste pădurr erau mart, 
prin tăierea lor neraţională ac;H nu mar există de cât tufăriş. 

13. Delul Uzum-Bair (218111 înălţime maximă), se prelungesce către S. prin Tauşan
Tepe, Cazalgik-Bair, Ceatal-Bair, Orta-Bair, Ta;�-Bair, clelul clin fundul Găvanului şi Tugarlea
Bair, ţermurind valea Teliţer pe care o desparte de valea Cazangia. 

Culmea e formată din mamel6nc, ast-fel fie-care din denumirile de mar sus formeză 
câte un mamelon, carr sunt legate între ele. 

!nălţimea lor descresce de la N. la S. necoborând însă sub 100m. Pantele apusene
cobor încet către valea TeliţeY. Tugarlea-Bair şi delul din fundul Gavanulul.', silesc cursul 
Teliţer la Congaz a face o încovoitură către V. 

Tufărişurile Enichio1, Kongaz şi Zibil acoperă Orta-Bair, aşezat la origina văir Cazangia. 
VIL Delurile dintre Teliţa �i Taiţa. Intre valea Pârlita la apus şi Morilor (Isvorul Teliţd), 

la resărit se află un platou 'nalt de 312m, ale căru\' pante se lasă către N. în valea Pârlila
Mică, către V. în valea Pârlita-Mare şi Taiţa până d'asupra satulur Geaferca-Rusă, către 
S.-E. în văile Holuclu, Boclogea şi Stupiner. Acest platou se numesce 1. clelul Pârlita, este 
acoperit cu pădurr, şi p6te fi considerat ca nodul orografic al ramificăţiilor ce se întind 
către S.-E. între Taiţa şi Teliţa până în furca lacurilor Toprac Kiopru şi C6da-Bălţir. 

2. Din acest nod oragrafic cob6ră către S. între Taiţa şi valea Boclogea, lungul clei
Boclogea (12 km.), începe de la origina văilor Holuclu la V. şi Boclogea la E., merge în
gustându-se din ce în ce către S. şi desparte valea Coslugea de Boclogea. Pantele sale 
meridionale cobor lin în câmpia de la N. Ortachioiulur, pe când către E. şi V. pantele 
sunt forte repe,;U. Are o mulţime de v�rfur1 stânc6se. !nălţimea lur maximă este de 350"' , 
cob6ră până la cota 78m în câmpie, cu o pahtă de 0,02 pe metru. El trimetre către S.-V. 
a) Delul Coslugea ('nalt de 330m), între valea Stipanulur şi Taiţa la V. şi valea Coslugea la
E.; acest del se continuă către S. sub numirea de clelul Geaferca şi în fine clelul Pietros,
până în câmpia dintre Balabancea şi Islam-Geaferca.

Lungimea acester întregr ramurr este de 7 1/2 km., cob6ră lin către S., pe când către 
V., în valea Taiţer, pantele sunt mar repeQ.l.'. Deluri!e sunt acoperite cu pădurr până la 
Islam-Geaferca. Pe o parte din culmea deluluT Boclogea este săpat valul numit al lui Tmian, 
care începe a se cun6sce numar din delul Pârlita. La 3 1

/� km. spre S.-E. acest val cotesce 
în unghiu drept către N.-E. pentru a tăia valea Boclogea pe la confluenţa cu valea Slu
parr şi apoY urcă culmea Isv6relor. 
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3. Din delul Pârlita pornesce către S.-E printre valea Stuparr şi valea Meidanchior,
deluf lsl'drelor. Acest del acoperit cu păduri'. de stejarr are un vârf de 300"' care desparte 
valea 1'.Iorilor de. Stupari'., cob6ră pe la piscul Părului (267m) către S. în pantă dulce, până 
la confluenţa văilor Boclogea şi Meidanchior. Lungimea acestur del este de 6 km. 

Pe culmea lut urcă de la S.-V. la N.-E. valul lur Traian, care cob6ră apor în valea 
Mcidanchior pentru a urca : 

4. Delul Fundul Burţii, prelungirea Estică a delulur Isv6relor; el ţermuresce la s.

Valea Morilor până la Monastirea Cilicul Mare; către S. se întinde până în valea Ci
liculu1. Direcţia Jur este de la V. la E. !nălţimea maximă o are la copacul Selda de 315111

, 

cob6ră în t6te direcţiunile în pante dulcr. Lungimea lu1 este de 9 km. de la origina văi'î 
Morilor, până la Monastirea Cilicul Mare. E acoperit cu pădurr şi e tăiat de Valul Jur 
Traian, care cob6ră în valea Morilor pentru a urca culmea delulur Mare şi duce la Ni
coliţelu. 

Din delul Fundul Burţi\' se lasă către S., despărţind văile Medanchior şi Boclogea 
la V. de Valea Cesmeler şi pârâul Acadan la E., o culme de delurr numite: a) Delul Bos
tiinâriifor (271m) la E. de Meidanchio'î, b) delul Eni-Ormangic-Tepe (259m) şi în fine se ter
mină prin delul Eschi-Balâc, pe care valea Eschi-Balâc îl împarte de la S. la N. în 2 ra
murr egale, din care cea de E. este mar înaltă (280m). 

Lungimea întregil ramurr ast-fel descrisă este de 10 km., acoperite cu păduri'. afară 
de delul Bostănăriilor. Drumurile Acadân-Meidanchio'î şi Trestenik-Meidanchior îl tra
verseză. 

Pantele către V. şi E. coboră repede în văile Boglocea şi pârâulur Acadân. Către S. 
delul îşr menţine înălţimea până la 280111 şi apor cob6ră repede în valea Taiţer între Lo
zova şi Alibeikio'î. 

c) Tot din delul Fundul Burţi! se mar lasă către S. o ramură, delul Acadân ce des
parte valea Cismeler de valea Chioserelik; acestă ramură acoperită tn partea de S. cu 
pădurr, cob6ră în pante repec)r până d'asupra satulu'î Acadân. Lungimea er este de 6 km., 
iar maximum de înălţime pe care o are la N. este de 263m. 

5. Delul Cilicului continuă către S.-E. ramificaţia între Taiţa şi Teliţa.
El presintă forma unu\: mamelon păduros triunghiular înalt de 342m la S. monastirer

Cilicul Mare; se întinde de la V. la E. de-alungul văir Ciliculur, iar din pantele lur 
Sudice nasc văile Chioserelic, Culac-Carlar şi Cărbunarilor. Acest del trimete 2 ramurr : 
una către S. între pârâul Acadân şi Valea Cărbunarilor (pârâulu1 Teliţa) şi alta către S.-E. 
între acestea din urmă şi rîul Teliţa. . 

a) Ramura de S. se numesce Carcaman-Bair, între satele Acadân şi Trestenic; acestă
culme trimete ma'î multe ramuri'., ast-fel către S.-V. a') Curu-Bair (242m) între satele Aca
dân şi Alibeichior, b') Canagic-Bair (128"') către S.-E. de Trestenic, c') Slamuni-Culac (228m), 
d') Tatar-Brir (200m) între Alibeichior şi Başchior şi în fine e') Ghel-Tepe (134m), ultima rami
ficaţie către S.-E. între valea Ormangicula (la V.) şi pârâul Teliţa (la E.), se lasă uşor 
până d'asupra satulur Armutlia 

Natura terenulur ce formeză acest del este stânc6să către V. între Acadân şi Başchior; 
către acestă parte şi pantele sunt mar repec)r. Lungimea lur totală de la origina văilor 
Culac-Carlar şi Cărbunarilor şi până la Armutlia este de 16 km.; e tăiat de numer6se dru
murr ce pun în comunicaţie satele de pe versantul Estic (Trestenic şi Nalbant), cu cele 
Vestice şi S.-V. (Acadân, Alibeikior, CineH, Başchior şi Armutlia). Este acoperit cu petice 
de pădurr, ceea-ce;probeză că odini6ră aceste pădud acoperiau întregul del. 

b) Ramura ce delul CHiculur trimete · către S.-E. între pârâul Teliţa şi rîul Teliţa, co
b6ră printre Poşta şi Trestenic; Cogea-Cara-Bair ar representa singura ramificaţie, ea 
cob6ră în formă ascuţită, pornind din cota 259m a delulur Cilicul, până d'asupra Tresteni
culur; către S.-E. nu sunt de cât pantele delulur Cilicul, pe carr se află movilele Ghel-Tepe
(106m la S. de Poşta), Eşil-Tepe (169m), Buiuk-Cara-Tepe (171m) şi Kiuciuk-Cara-Tepe (157m),
aceste pante cobor lin în valea Alceac-Culac-Punar. 

6. Delul Cataloi formeză mar mult un mamelon înalt de 116m (Movila lui Dobre), care

71890 15 
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îş1 întinde pantele către Catn.101, coborând treptat prin delul Ghiulele-Tepe până la cota 20111 

la E. de Hagilar. 
7. Delul Sarî-Tepe, care ţărmuresce pe la E. valea Alceak-Punar, face legătură (cu un

slab relief coprins între 79m şi 54m) între delul Ciliculu1 (din movila Coci-Tepe 119m) şi ma
sivul stâncos isolat: 

8. Deniz-Tepe este un mamelon isolat în mijlocul uner câmpiT a cărer cotă este coprinsă
între 54 şi 25 metri. E un masiv stâncos de formă ovală de la N. la S., avend basa de 
3 km. şi înălţimea de 266m. Pantele sale cad repede în tote direcţiunile către văile Ha
gilar, pârâul Teliţa şi râul Taiţa, pe care le domină până la marr depărtărL Numele seu 
însemnă movila MăriT, căcr în adever Marea s'a întins odinioră prin lacul Razelm, Ba
badag şi uda p6lele acester movile. S'a găsit pe verful er o ancoră ce nu putea fi adusă 
aci de cât prin navigaţ,ie. Se mar pretinde a se fi găsit nu de mult şi un cârlig de fier 
ce servia de legat corăbiile. Mi s'a povestit din bătrân\', că în adevcr pe la 1860-65 s'ail 
făcut cercetărr pe culmea acestu\' del şi că cârligul de care e vorba /;l, fost scos din 
stânca în care era încrustat. 

Pe atuncr delul şi văile înconjurătore erau acoperite cu pădurr, unde se vânau tot 
felul de animale selbatice. Aceste pădurr sunt a�H distruse. 

Posiţ,iunea, numirea şi mar ales constituţ,ia geologică a acestur mamelon deslegă întru 
cât-va punctul de întrebare, că Dunărea a curs prin valea Teliţer şi că apele Mărir scăl
dau palele lu\'.. 

VIII. Oelurile dintre Apa Calistrel fi Cerna. a) Culmea principală a delurilor dintre Calistra
şi Cerna este o prelungire Sud-Estică a Piscului înalt şi ţ,uţuiat, prelungire care portă 
numirile de delul Coslug, Stubeilor, Negoiu şi Almalia. Acestă culme coprinsă între Valea 
Lupulur la N., Valea Taiţer la E. şi Sarp-dere la S., trimete către Vest ramificaţiunilc 
cad ocupă totă regiunea coprinsă între Calistra la N. şi Cerna la S. 

1. Delul Coşlug este prelungirea S. a Pisculur înalt şi ţuţuiat. Inălţ,imea lur maximă
este de 426m în vârful Greez, coboră în pante repec;lr şi escarpate către V. în valea Lunca 
Plopilor; către S. o vale strâmtă îl desparte de delul Secaru, prin acestă vale vine dru
mul de la Grecr şi se bifurcă chiar pe fundul vălcele\', un drum apucă spre V. pe panta 
orientală a Pisculu\' înalt şi ţ,uţuiat şi unul peste delul Negoiu în valea Ţigănce\'. Delul 
Coşlug este stâncos şi pleşuv la creştet şi pe pantele Vestice, numa\' către E., unde panta 
se prelungesce lin (407m) pentru a se uni cu Delul Ştubeilor, este acoperită cu pădur\'. 

2. Delul Ştubeilor se prelungesce de la V. la E. printre valea Lupulu\' (la N.) şi valea
Lungă (la E.) până la confluenţa lor; către S. se legă cu delul Negoiu. Este acoperit cu 
pădur\'.. !nălţimea maximă e de 407m, pantele din Valea Lungă şi din vălceua care îl des
parte de Secaru, sunt repec;H. 

3. Delul Negoiu şi 4. Delul Almalia prelungesc către Sud culmea principală, cel d'întâl
se legă cu delul Ştubeilor, iar cel d'al doilea cu delul David. Au direcţie de la N. la S. 
pe o lungime de 6 km. şi sunt acoperite cu pădurT. !nălţimea maximă este în delul Ne
goiu de 4O3m, coboră către S. până la cota 370m în delul Almalia. 

Din delul Negoiu se lasă către V. spre lunca Plopilor: a) Delul Secaru un mamelon 
aprope isolat, fiind jur împrejur înconjurat de vă\', prin carr merg drumurr inchi<;lendu-1 
de tote părţile. !nălţimea lu\' maximă este de 303 rn. Pantele ce cad repede în tote părţile 
sunt acoperite cu pădur\'.. Către N.-V. b) Delul Piatra Mariez este o stâncă isolată în valea 
pădurosă numită Lunca Plopilor; el n'are ma\' mult de 100m înălţime. 

Din delul Almalia se lasă către N. între Taiţa şi Valea Lungă, a) delul Ţigăncez lung 
de 5 km. Inălţ,imea lw maximă este la N. de 309'", coboră uşor către S. (307m), până se 
unesce cu Almalia. Pantele sale sunt dulc\' ma\' ales către rîul Taiţa, unde formeză fru
m6sa vale de la Ţiganca-Taiţa. Delul este acoperit cu pădurr. 

b) Ramificaţiile dintre Calistra şi Cerna sau ramura rerna. Din delul Almalia cob6ră
către Vest printre Cerna şi Calistra delul Daiaman-Bair şi delul Megina, care se continuă 
prin Piatra Ascuţită, Priopcea, Curt-Bair şi Para-Bair. 

1. Delul Daiaman-Bair are 250m înălţime maximă, o formă încovoiată ca o potcovă,
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acoperit cu pădurr _şi cob
1

6rf Y1: pantă u�6�ă c�t:e S. în valea Cerner prin prelungirile
sale: rt) �aman-Bau� (283� malţ1me maxuna) ş1 111 fine u) Saia-Cula (256m) până d'asu
prn sn,tulm Cerna, ţermurmd pe la E. Valea Megina; Orta-Derea este un vârf al delulur
naiaman, care prin -înălţimea de 177m domină valea CerneT la origină. 

Văile opuse Megina şi Calistra, 1imiteză la V. Delul Daiaman, către Vest de care se
1ntinclc: 2. Delul Megina cu o înălţime maximă de 300m, jumetate e acoperit cu pădurT.
CoMră către N. şi Sud în pantă dulce, spre Est se legă cu delul Daiaman, iar către Vest
cu un lanţ de delurr dispus de la N.-V. _către S.-E. cu o direcţie perpendiculară pe a
celor d'întâ\'. 

Delurile 3. Piatra Ascuţită (256111

), 4. Priopcea (402m), 5. Curt-Bair (300m) şi 6. Para-Bair
(158m), formeză acest lanţ pe la marginea de V., a cărora trece şoseua Cerna-Gred, co
b<kă în t6te direcţiunile prin pante dulcr. Delurile exteme Piatra-Ascuţ,ită şi Para-Bair 
au câte un vârf ascuţit şi stâncos. 

Spre V. de şoseua Cerna-Grecr şi ca o continuare a delulu1 Priopcea, sunt delurile : 
a) Bujor, b) Caracicula şi c) Piatra Roşie, ocupă t6tă regiunea coprinsă între şoseua Cerna
nred şi drumul Satul Nou-Măcin. Tus-trele sunt nişte mamel6ne stânc6se de câte 150, 200
:;;i 1o3m înălţ.ime. Piatra Roşie are în punctul Cerna 163m, acest vârf se întinde în formă
alungită către S. şi se ridică până la 202m; este sterp şi pietros.

7. In fine delul stâncos şi isolat numit al lut Iacob, aşezat la S. de satul Turc6ia, are
cea maT mare înălţime de 336'U, o formă circulară; către Sud de-alungul gârler Turk6ia, 
cob6ră cu încetul prin: a) Iglicidra Mare, b) Iglici6ra Mică, c) Delut lui Manole, şi d) Delul 
Gorgova până în valea Ulmul. 

8. Către N.-V., de cotul ce Dunărea face între Turc6ia şi Igliţa, între acest cot şi apa
Calistrer, cleiul Piatra-rîi6să este isolat între apa Calistrer la N. şi valea Viilor la S., are 
maximum,. de înălţime la movila Piatra-rîi6să de 96m. Pe la palele sale trec doue şosele; 
Cerna-Grecr şi Satul-Nou-Măcin. 

IX. Culmea principală între Cerna fi Aiormanul. Delul Almalia se continuă către S. formând
culmea principală, îngustându-se între origina văilor Cerna şi Sarp-dere. Continuarea lu1 
portă numirea de delul lui David, delul Amzalăi, Carapcea, Ciubuctuc-bair, Cale-bair, Sakar
bair şi Taslik-bair. 

1. Delul David se încovoie către S., pentru a înconjura valea Da.vid, se unesce către
N.-V. cu delul Almalia, iar către S.--E. cu delul Hancerca, între Taiţa şi valea Alar
Kula. Inălţimea:maximă a delulu1 Da-vid este de 300m, e acoperit cu pădud, pantele sale 
N. cad repede în văile Sarp-dere şi David; către S.-E. se prelungesce prin a) delul Han
cearca (care are 346m înălţime maximă la vârful Hancearca), în pantă uşora până la con
fluenţa văff Alar-Kula cu Taiţa; către E. se deschide frum<'>sa vale a Taiţer. Delul Han
cearca este şi el acoperit cu pădur'i'..

Tot din delul David coboră către S.-V. pe ţermul stâng al Cerner b) delul Sut-Bair 
până la 168m. Printre acesta şi Orta-Dere curge Cerna. 

Delurile 2. Amzalăi şi Carapcea sunt continuarea către S. a culmer principale, până 
la şoseua Ortachio1-Akpunar. Lungimea comer este de 20 km. acoperită cu pădurr. Delul 
Amzală1 are un vârf de 330m, iar Carapcea de 249m (punctul Ja-ila Nord). Din delul Amzală1 
coboră către S.-E. spre Balabancea a) delul Carapcea-Balabancea în pantă uşoră, până în 
valea Taiţer la S. de Balabancea, unde se deschide frumosa vale a satuluL 

3. Delul Carapcea se lasă către Akpunar, Jaila şi Ortachio1; de asemenea prin pante
duld se legă cu delul Amzală\'; trimete o ramură către S.-V. între Jaila şi Cerna numit 
a) delul Cerna, tăiat de şoseua Akpunar-Cerna, e de natură stânc6să, are un vârf de 242m 

lângă f:lOsea; coboră până în câmpia Satulu1-Nou prin mamelone înşirate, din care Cale
oair este un mamelon isolat şi stâncos de 55111 înălţime lângă Satul-Nou.

4. Delul Ciubucluc-bair formeză continuarea spre Sud a culme1 principale între Jaila
şi Homurlar. Movila Orta-Cairac îl legă cu Delul Carapcea la N., iar Cale-Bair cu Sacar
Bctir. !nălţimea Jur maximă este de 305m. In partea de S. e acoperit cu pădurr. 

5. Delul Cale-bair aşezat la E. satulu1 Homurlar, face legătura între Ciubucluc-bair
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şi Sakar-bair. Are 350m înălţime la vârf, se prelungcsce către Vest printre pâraiele Ho
murlar la N. şi Cârjelar la S., până la confluenţa acestor vă1. Este acoperit cu pădur·r 
până la Homurlar. Direcţia lut de la E. la V. pe o lungime de 5 km. 

G. Către S.-E. Delul Sachar-bair se înalţă până la 400m altitudine în punctul Atmager1,

care p6te fi considerat ca nodul orografic al centrulur Dobrogier de nord, de 6re-ce din 
el pornesc mar multe culm\'. principale. D6lul Sak.ar-bair are o lungime de 6 km., în 
direcţie de la N.-V. la S.-E. şi desparte văile Arman-Cesme şi Sakarderc de valea Atmagea, 
între care cob6ră lin până la confluenţa lor. Culmea este acoperită cu pădurr, iar pantele 
Estice, către Atmagea cu păşun'î. 

7. Delul Taslic-bair ce cob6ră către Y., din punctul Atmagea este continuarea culmcr
principale. !nălţimea lur maximă este de 377m în vârful Ragi-Tepe, cob6ră până la 3GG111 

spre S., chiar la limita judeţulur Tulcea. Direcţia lur este de la N.-V. la S.-E., pe o lun
gime de 5 km. şi desparte valea Capre1-Cârjelar1-Aiorman (versantul Vest-Dunărean) de 
valea Sacar-dere-Arman-Cesme (din versantul M. Negre). 

Din acest del se lasă printre valea Aiormanulur şi secundara sa Cârjelarr a) delul 

Borun-Bair, ce se îndreptă către V. şi se termină la S. satulur Hasanlar, ca un mamelon 
isolat acoperit cu pădurr pe culme, iar pantele Sudice carr coboră lin în Aiorman, suni 
acoperite cu semănăturr şi păşunr. 

Din culmea principală ce am descris se desfac doue ramurr: DUkaclael-Bail' sau 
culmea Picinega către Y. şi Culmea Babadagului către S.-E 

X. Culmea Picinega. Din Movila Orta-Cairac (sau Jaila Sud 285m) a culmer principale,
despăr(ind valea Jailer de acea a Homurlarulu\'. şi Aiormanulur coboră: 1. D6lul Dijkadael

Bair, terminat prin d6lul Hasanlarului. Direcţiunea acester culmr este de la răsărit la apus. 
!nălţimea merge crescend de la Orta-Cairac (285m) treptat către V., până la punctul trigo
nometric cotat 306 din vîrful delulu'î, iar de aci cob6ră treptat către Vest prin delul

Hasanlarului, până la 20.4m şi se termină în câmpia de la răsărit de Satul-Nou. Delul e de 
natură stânc6să, către S. şi N. pantele cobor lin; în întregime delul e acoperit cu semă
năturr şi păşun\'. Intre Hasanlar şi Homurlar o ramificaţie sudică a delulur se numesce
l{iuciuk-Kara. Lungimea culmir este de 10 km.

XI. Culmea Babadagulur. Din delul Ciubucluc-bair, care este ramificaţia Nordică a nodului
orografic Atmagea, pornesce către S.-E. importanta culme a Babadagulur. 

Aşa s'ar putea numi delul ce se întinde de la N.V. către S.E., între rîurile Taiţa şi 
Slava, lung de 56 km. până la Capul Dolojman. 

Acest del nu formeză o continuitate, ci mar multe grupurr de delur'î strânse între 
diferitele văr secundare ale Taiţer şi Slave\'., ast-fel începend de la N.V. între satele Atmagea 
(pe Slava) şi Ortachior (pe Taiţa) avem: 

1. Ghiobilche-Bair, care plecă din culmea Ciubucluc-Bair şi se prelungeşte sub diferite
numirr către E. printre văile Taiţa la N. şi Ghiobilche, Canara-Ceair, Musafir-Culac, Bas
Kior; numirea de Ghiobilche-Bair o p6rtă delul numa'î până la curmătura formată de 
pârâul Dautcea şi valea Emir-Asan-Culac. 

Delul în întregime e acoperit cu pădud, are un vârf Câzlar-Bair la S. de Ortachior 
cu 177'" înălţime. 

Pe culmea delulu'î trec drumurile ce vin de la Ortachior şi Dautcea, pentru a duce 
la Atmagea. 

2. Delul Dautcea este prelungirea Estică a precedentulu'î, până în valea Baschior, unde
p6rtă numirea de Câz-Bair sau delul Fetei. El e acoperit cu pădurr; înălţimele cele mar 
marr sunt în partea de S. între 220 şi 285m, coborând către N. în pante dulc'î spre şoseaua 
Başchioi-Cineli-Ortachio'î. 

3. Ca o piramidă izolată de restul grupulur deluros se ridică pe ţermul drept al Taiţer
stâncosul del al Consulului, a cărur înălţime e de 332 111

• El silesce rîul a descrie un mare
arc de cerr, către N. între Cineli şi Dautcea; pe la S. trece şoseaua Baschioi-Orta
chio'î. De pe vîrful seu se pot vedea împrejurimile până la marr depărtărr, Dunărea şi
Marea.
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Intre valea Atmagea, Dulgher, Arman-Cesme la S., Jidini la E., Ghiobilchc, Canara
r.,Jair şi JVIusafir-Culac la N. se întind către E. două delur1: Iasi-Orman la N., Bak-Ciaus

la S., despărţite prin valea Bac-Ciaus. 

Fig. 21. - Muntele Consul. (După K.îjF. Peters). 

4-. Jasi-Orman csLe acoperit cu pădurT, are 301 m înălţime; către N.V. porLă numirea de 
rrmam-Ceiu, se desparte prin valea Musafir de delul Dautcea, iar către E. portă numirea 
de llskiliorman, cobl)ră lin în valea BaschioL 

5. Delul Bak-Ceaus în parte acoperit cu pădurr, are 236m înălţime în vîrful Sivri-Tepe,
valea Jidini îl desparte de d6lul cu acelaş nume. 

Delurile 6. Jidini şi 7. Uzwn-Bair. Se numcsce ast-fel grupul deluros coprins intre 
valea Jidini la V., Slava la S., Dere-Iol-Cara şi Orta-Burum la E. şi rîul Taiţa la N. Arc 
Gea mar mare înălţime d'asupra satulur Ciucurova de 371'\ descresce din cc în ce către 
N. spre punctul trigonometric Jidini 342"', de unde începe a se numi Delul Pelitu, coboră
ln valea BaschioL EsLe peste tot acoperit cu pădurL

Urzum-Bair se numesce partea E. a grupulur şi se întinde de la S.E. din partea 
numită Tazli-Bair (258m) către N.V., unde se termină la S. de Baschior prin partea numită 
Cu::;u-mare (189m înălţ;ime). 

O ramură ce Urzurn-bair trirnete către N.E. spre ArmuLlia se numesce a) delul Pie
trosul, iar o alta spre Camber se numesce b) Balar-Bafr.

Peste culmea delurilor Jidini şi Urzurn-Bair trec două drumurr ce duc de la Ar
m utlia, Camber la Sla va-Cerchezescă. 

8. Delul Carada .este prelungirea lur Uzum-Bair şi se întide către S.E., până în şoseua
Babadag. Este peste tot acoperit cu pădurr, are cea mar mare înălţime la S.V. de 264"' . 
Ramificaţiile sale portă diferite numirr: 

a) Uzum-bair către S.V. între Dere-Iol-Carî şi Malieva-Balca, are cea mar mare înăl
!ime ele 234 111

• 

b) Orman-Bair către S., până d'asupra satulur Slava-Rusescă, printre văile Lasâ-Harî
şi Hribesio-Harî, are 250m înălţime. 

c) Camena este partea cea mar răsărit6nă a delulur Carada, se întinde la S. de şoseua
Babadag-Slava-Rusescă şi are 3 ramificaţ,ir: a') Sevaiova-llarâ, b') Palwtnikaz-Harâ şi c') 
Delul Camena, care coboră până d'asupra satulur Caugagi. 

Cutre N. ramificatiile delulur Carada sunt: 
d) Caragidi-Bair prelungit către N.V. prin a') Asmalar-Bair şi b') Taş-Bair între văile

OrLa-Bmun şi Sânâr-Dere, până la satul Camber, apor e) Jaila-Bair între Sânâr-Dere şi 
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Ada-Tarla-Cula, are 138"' înălţ.ime şi în fine () Janchi-Bair, care cob6ră uşor către E., până 
la Babadag. 

Delul Carada-Bair este străbătut do următorele drumurr: Babaclag-Slava-Cerchez6scii 
pe la mijloc, Babadag-Satu-Nou pc la palele Nord-Estico (şosea); Babadag (Podul-Duva)
Slava-Rus6scă (şosea), drumul ce plecă de la km. 40 al şeselor la Slava-Husă jşi ;_în fine 
drumul de la km. 41 la Caugagi. 

La răsărit ele şoseua Babadag deturile-Visterna şi Orta-Bai?' prelungesc culmoa_Baha
dagulur până în lacul Razelm la capu1'ile Jancina şi Dotojman. 

9. Delul Visterna este coprins între şoseua Babadag la V. ; văile :visterna şi Coolin
chior la E. Culmea portă numirea de delul Bairak, cai o trimete către N. ramificaţiile: 
a) Orta-Bair, b) Koium-Baba şi c) Balta-Bair până d'asupra Babadagulur, întrn oraş şi valea
Nucilor, cu ramificaţia cea mar Nordică el) Canara-Baba ce se termină la Ezerul-Babaclag
prin înălţimea Sultan-Tepe, apor între valea Nucilor şi Visterna e) Delut Stuparii prelungit
cu Culacula-Bair, care prin delul Mol/a şi CalabaWc-Ba'ir cob61·ă către N., până în ţermul
laculur Babadag.

Către S. clelul Bairak coboră uşor prin pantele sale către Ezerul-GoJoviţa spre Cia
murli-de-Jos şi Canlî-Bugoak. Akairac-Bair legă cleiul Vistorner de Carada, pe pantele-sale 
suie şoseua Constanţa-Babadag. 

Delul Visterner este acoperit cu pădud; numa\'. pe palele N. şi Sudice sunt păşunY şi 
arăturl:', pantele sale sunt mar repe<;lr către N., pe când către S. cob61·ă uşor spre Ezerul
Goloviţa. 

Pe la Apus trece şoseua Babadag, pe la mijlocul Jur e traversat de d1·umurilc ce 
duc de la Ceanurli-de-Jos, Canlî-Bugeac şi Paşa-Casla la Babadag şi Visterna. 

10. Orta-Bair este culmea delurilor ce se întind spre răsărit de Vistorna. Inălt.imca
sa e de 216

111 şi se legă de delul Visterna prin Samaldar-Bair. 
Orta-Baii' trimete către E. ramificaţiile a) Golovar-Bair, care prin b) Detut-Iuk şi 

c) Casavet-Bair se prelungesce până la capul Iancina şi insula Kazâl-Kum, d) Taş-Burun
nu e de cât o prelungire către N., pe lângă ţermul RazelmuluT, din cleiul Iuk.

Izolat pe ţermul laculur şi puţin mar la N. se ridică în formă de şea e) detul Gras, 
care domină până la marr depărtărr lacul Razelm; pe el se află ruinele vecher cetăţ.ur 
Eraclea. 

Din Orta-Bair coboră către S. între văile Ceelinchior şi Mil-Vel-Alciac, /) detut Biu
iuk-Orrnan-Bair, care prin g) delul Ac-Topractac se termină d'asuprn satulur Paşa-Casla; 
iar la E. de valea Mil-Vel-Alciac, h) detul Caramanchioz, se prelungesce către S.-E. prin 
i) del'ul Dolojman, până la capul Doloj man.

Pădurile acoper culmea delulur Orta-Bair, pantele sunt acoperite cu păşunr şi arăturr. 
Peste culmea delulur Orta-Bair trec mar multe drumurr, ce duc de la Paşa-Casla, 

Jurilovca şi Caramanchior la Enisala şi Visterna. 
XII. Sultan-Bair. La origina văilor Aiormanul (către N.-V.), Eni-Sarai (S.-V.), Slava

Rusescă şi Slava Cerchezescă (spre S.-E.), delul Sultan-Bair, formeză spinarea delurilor 
Dobrogier. Este de forma unur triunghiu-isoscel, a cărur basă se află chiar pe limita celor 
2 judeţe şi are 366

111 înălţime. Peste culmea Jur trece drumul Carjelar-Baş-Punar. E aco
perit peste tot cu pădurr. Se pate considera ca nodul orografic al acester regiunr, căd clin 
el pornesc 3 ramificaţiunr principale: Ghiotgie-Bair şi Ghiun-Ghiurmes-Ba ir către N.-V., 
Ramazan către S.-V. şi detul Ciucurova către S.-K 

XIII. Delul Ghiun-Ghiurmes sau ramura dintre Aiormanul �i Rosti.
Din culmea delulur Sultan-Bair pornesce către N.-V. printre rîurile Aiormanul (N.)

�i Rosti (S.) 1. delul Ghiun-Ghiurmes, căruia Ghiolghic-Bair ·r servosce de legătură. Ghiol
gic-Bair, este tot delul păduros de la capul văilor Urumber şi Topolog, până în valea Car
jelar, are forma pătrată, aşezat chiar la limita j udeţolor. !nălţimea lur maximă e de :-325"', 
spre N.-E. de satul Urumber. Pe culmea lu\' trece drumul Topolog-Carjelar cu o ramura 
Ia UrumbeL 

Delul Ghiun-Ghiurmes de natură stâncosă în multe părţ,1 se prelungesce de la S.-E. 
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r,ătre N.-V., mal'. aprope de valea Aiormanulu'î în spre care coboră, în pante repeifi'. Lun
gimea culme\: esle de 18 km. şi se termină la drumul Ostrov-Satul-Nou. !nălţimea maximă 
este de 321"' la S.-V. de satul Aiormanul. a) Canat-Calfa nu este de cât o ramificaţie între 
vitile Canat-Calfa şi Carjelarl'.. Ramurile ce delul Ghiun-Ghiurmes trimete către Sud spre 
pidul Rosti sunt de puţină importanţă: b) Eşil-Tepe, c) Camber-Tepesi, d) Baba-Bair, între 
satele Urumber şi Koium-Punar, e/ Sânâr-Taş-Tepesi cl'asupra satulul'. Coium-Punar şi în 
fine, f) delul Coium-Punar coboră lin către V. până aprope de comuna Ostrov. (Movila 
Săpata 50m). Peste delul Ghiun-Ghiurmes trec mar multe drumurl'. ce unesc valea Rosti 
cu Aiormanul. 

2. Movila Cazac-ilar se ridică pe malul DunărH la S. de Picineaga, până la 129m înăl
ţime; este isolată de restul delulu1; drumul Ostrov-Satul-Nou desparte Movila Cazacilor de 
D6lul Ghiun-Ghiurmes. E de natură stâncosă şi de formă aprope circulară. 

XIV. Delii! Ramazan sau ramura dintre rîurile Rosti �i Eni-Sarai.
Din Ghiolgik-Bair, coboră către S.-V. : 1. delul Ramazan căruia Kerchenes-Bair 11 ser

vesce do legătură. Acest del acoperă totă partea coprinsă între Rosti şi Eschi-Sara'î. 
Lungimea acestu\' d61 este de 12 km., până la Movila T{itu (193"'), unde se bifurcă. 

Intre Făgăra�u-Nou şi Calfa, delul se mar numesce şi Ceemşicu-Bair; la Movila luz Alunet 
(223m), în dreptul Rahmanulu'î se numesce Ilagi-Kapar-Tepe, iar la bifurcaţie Gara-Tepe. 

Spre V. de movila Kitu, delul trimete mar multe ramificaţfonl'. ast-fel: către N.-V., 
pe la movila Căpitanuluz ( Araclar sau Făgăraşului-Noa 18810) şi Ghiolgic-Tepe, a) delul Rosti, 
tărmuresce la S. valea rîulu'î Rosti pe la Ilasnale-Tepe (198m), Movila Sapata (96m), Movila 
Popil (68"') până la Dunăre. 

Delueile: a') il!loşuluz între valea MoşuluT şi a Viilor de la Pânga, //) Cai'rac, numit 
către V. şi al Mezetuluz, între valea Viilor de la Pânga şi valea Topârsciu, nu sunt de cât 
ramurr Sudice ale delulu'î Rosti. 

Intre valea Topârsciu şi Bertescr, o ramură a delulu'î Ramazan numită b) delul Stanciu, 
care către V. se mat numesce şi delul Viilor, coboră forte uşor până la Dunăre, iar între 
valea Bertesc'î şi Petrişulu'î: c) delul Nămoloscz, se prelungesce până la satul Gârlic'î, ce ia 
numirea delulu'î din apropierea sa (Delul Gârlicz), el) Delul Carapelit între valea Petri
i;mlur şi rîul Enisarar este ultima ramificaţie către S.-V. a d6lulu'î Ramazan, pe lângă 
movila Kitu, se numesce şi delul Elmelichi. Carapelit-Bair coboră forte uşor către S.-V. 
pe lângă satele Carapelit, Balgiu, Enisarar până la Eschisarar, denumit după satele pe 
lângă care trece, aşa delul Balgiuluz la N. satulu1 Balgiu, Enisaraz, şi puţin mar la N. 
clelul Cilibiuluz şi în fine delul Viilor lângă Eschisara'î. 

O rarpură a Carapelitulu1, numită a') delul la Tarcă desparte valea cu Mărăcin1 de 
valea Petrişulul'.. 

Delul Ramazan cu ramificaţiile sale este străbătut în lote direcţiunile de drumur'î ce 
pun în legătură valea Enisara'î cu valea Rosti. 

XV. Delul Ciucurova sau ramura dintre cele doue Slave. Ramura ce plecă din Sultan-Bair
călre S.-E. este 1. cletul Ciucurova, care desparte văile celor doue Slave ce descriu un V. 
Lungimea acestur d6I acoperit aprope peste tot cu pădurr, este de 18 km., şi la origina 
sa se numesce detul Topologut şi lCirisliva, din care se bifurcă o ramură numită a) delut 
Ba;�-Punar, care desparte valea Kirisliva de valea Ba9-Punar. 

Pantele sale sunt forte repe�I.'( către N. şi S., prelungindu-se către unirea celor doue 
Slave în pante line prin cletul Jbrişioru. Inălţimea lu'î maximă e de 375m la S.-V. de satul
Ciucurova; la p6lele sale sunt satele Raşpunar şi Monastirea Uspenia pe Slava-Rusă, Ciu

CUl'Ova şi Slava-Cerchezescă. 
Peste culmea acestu'î del trec 3 drumur'î, carr unesc cele douc Slave, pornind tote de

la satul Başpunar. 
XVI. Delul Periclic esle continuarea spinări'î delurose, ce se prelungesce catre S.-E.

din delul Sultan-Bair. 
Are forma uner piramide cu patru laturr, coprinsă între origina văi\.' Enisara\'. (Topo

log-derea) Ia V., Hagi-Omer-Derea la S., Periclic-Culac la S.-E. şi valea Baş-Punar la N.-E-
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Către S. platoul Dolama îY servesce de prelungire. Lungimea Jur este de 6 km., iar înăl(i
mea maximă o are în punctul Doeranz sau Er-Ghiohea-Tepe de 392111

• Pantele sale N.-E. suni 
repec;H şi pădurose, iar către V. a) Carnmisea-Tepe o ramură a sa coboră uşoe până li1 
unirea văilor Topolog cu Hagi-Omer, b) Bataclâ-Başa se numesce panLa Sudică, cm·e co
boră din punctul Doeranr, până cl'asupra satnlur Hagi-Omer. Peste culmea deluluT Periclic 
trece drumul ele la Ilagi-Omer la Baş-Punar şi acel ele la Topolog, pc lângă vârful Pii
puşa (350"') în valea Baş-Punar. 

XVII. Platoul Dolama. La origi1m văilor I-Iagi-Omcr, Casimcea (Aaslâ-Dere, Beidaul,
Derasâ-Cairac la satul Testemel) şi Periclic-Culac, până în rîul Slava-rus6scă se inlinllc 
platoul Dolama, continua1·ea spinărir orografice a nobrogier. Platoul are 150111 lungime, ia!'
partea cca mar înaltă are 35000 înălţime. Este acoperit cu livcc;H de prunr; către S.-V. s0 
prelungesce printre văile rîurilor Casâmcea şi Eni-SaraY cu dolul a) Coru-Bair, prin pante 
u�or înclinate; către S. prin b) delul Cairâc-Kaimc printre văiie rîurilor Casâmcea f;ii Bei
daut, către S.-E. prin Testcmel-Bair, prinLrc Beidaut şi Slava.

Numar către N.-E. pantele sale cobor repede în rîul Slava-rusescă, pc aci se înlincl 
f;ii pădurT ce se continuă d'alungul l'ÎuluT pană la Caugagr. Peslc el trece drumul Docranr 
la Testemel. 

XVIII. Ramura dintre Beidaut §i Slava-Rusescă sau delul Testemel. Din plaloul Dolama se
prclungesc;e către S.-E. pdntre rî:urile Beidaut şi Slava-rusă delul 1. Cimnurti sau Testemel. 
Lungimea sa este ele 7 km., iar înălţimea maximă ele 316'" în pu1wtul Ciamurti. El tri
mete către S.-V. printre valea Cavaclac-Cairac şi Eschi-Baba ramura a) lurttuc-Bair, aco
perită cu păşunr, are 274m înălţime, iar între Eschi-Baba şi Valea Dolojan, delul b) Sari
Meselik j către N. ramura c) Sakar-Bair (250 111) se întinde până în rîul Slava-rusă, pe care 
îl silesce a descrie cotul din dreptul satulur cu acest nume. 

Sakar-Bair este acoperit cu pădurr, pantele sale nordice sunt repec;U; din ci se rami
fică către S.-E. a') Deolniuk-Bair între valea pârâulur Camena şi Slava-rusă. 

La punctul Ciamurli aşe<;l.at la capul văff satulu\', delul Ciamurli se bifurcă: 
O ramură e coprinsă între valea satulur şi pârâul Poturu la S.-V. şi Slava-rusă la 

N.-E.; iar a doua ramură între pârâul Poturu şi Beidaut. 
Prima ramură se numesce el) Kiuciuc-Bair, are 226 111 înălţime, coboră lin către S.-E. 

prin cleturile Enicerz şi Cara-Burun, până în câmpia de la E. a satulu1 Hamamgi. Lungimea 
acester ramurr e de 5 km., pantele sale Nordice ce portă numirea de cleiul Taş-Bair, 

Bal-Bair şi Tuslâ-Bair, coboră repede în rîul Slava-rusă la satul Caugag\'. Peste culmea 
d6luluT Ciamurli trece drumul Testemel-MonasLirea-Uspenia, iar peste secundara sa dru
mul de la Ciamurli-de-Sus la Camena şi Caugagi, 

Cea d'a doua ramură lungă de 10 km. ce se întinde între Beidaut şi Poturu se numescr 
cleiul e) Dotojan şi Datâclâ, ce se prelungesce prin delul Solugean şi Movila-Verde, până 
la satele Poturu şi Hamamgi. Pantele sale în general sunt dulc\', iar înălţimea maximă 
este de 217m, este acoperit cu păşunr şi arăLurr. Peste acestă ramură trec drumurile: 
Eski-Baba la Ciamurli-de-Sus, Beidaut şi Poturu la Ciamurli-de-Sus. Una din pantele sale 
S.-V. d'asupra Beidautulu1 se numesce clelul Durate. 

XIX. Delurile dintre Casâmcea �i Beidaut sau Culmea Sarighiolulur. Sub numil'ea generică de
d6lul Sarighiol se înţeleg ramificaţiile, care portă diferite numid între văile rîurilor 
Casâmcea şi Beidaut. A.st-fel din Dolama, care se pote considera ca un nod orografic al 
acester regiunr, coboră către Sud printc văile Aaslâ-Dere (V.) şi Durasâ-Cairac (la E.) 
1. delut Cairâc-Kairac ca o fă:;iie îngustă la început şi din ce în ce lăţindu-se către S., de unele
începe a se numi detul Carauea-Punar şi în fine detut Sarighi()[, până la satul cu acela�
nume. Din culmea ast-fel descrisă coboră către Est şi Vest ramificaţiun\', ( are p6rtă nu
mirile: a) Detul Cisme şi IJ) Caitdere printre văile Ciarând şi Caildere, până în rîul Beidaut,
are 286m înălţime, de natură vietr6st'L, acoperite cu pădurr f;ii păşiunr, domină satul Eschi
baba.

Intre văile Caildere şi Dulgea, ramura c) Gliiurgeamrrîc, coboră repede până în rîul 
BeidauL, pe care îl silcsGe să descrie un clublu cot. Dolul e acopel'iL în parLc cu pădurY. 
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In punctul Sarighiol (273m) pornesce către S.-E., din delul Sarighiolulu\' o ramură d) Gogea

Bair, de natură stâncosă, care coboră până la satul Beidaut în pante repe<;l.l'.. 
Jn general ramurile care cobor către E., sunt repe<;l.1 şi stâncose, acea ce face ca 

valea rîulu1 Beidaut să fie strâmtă şi dentelată. Din contră, ramificaţiile ce se coboră către 
v. sunt alungite, ast-fel e) delul Alifacî, păduros în mare parte, f) delul Saxancairac, g)
sutu_r;ect ;�i h) Sa.zancula, cobor pâ,!lă la satul Casâmcea în pante uşore. O altă ramură
este i) Jucz-Tepe-Bair, prelungită cu Kiuciuk-Kioz-Bair, între văile Râmnic şi Dichilitaş
Alceac, iar între acesta şi valea Sulugea j) delul Taş-1epe se prelungesce până în dreptul
Caciamaculur. In totă acestă regiune delurile coboră de la înălţimea de 300 până la 150
metri. Satul Sar;ghiol ocupă centru, de aci radiază diferite drumuri', care 'l pun în legătură
cu satele aşe<;l.ate pe valea Casâmcea şi Beidaut, drumuri' care taie delurile în tote direcţiile.
La Sudul Sarighiolulu\' delul se bifurcă în k) delul Haidân, între pârâul Duimgi şi Beidaut,
:;;i l) delul Râmnic între Duimgi şi Casâmcea.

m) Delul Pectic e ultima ramificaţie S.-Estică ce delul Sarighiol trimete între valea
Hagi-A vat-dere şi pârâul Beidaut, formând ca un pintene în dreptul satulu1 Poturu, n)

Zandan-Bair ultima ramificaţie S. Vestică a delulu1 Sarighiol, între Sarighiol-dere şi Rîmnic
rlerc, coMră până la satul Râmnic. 

o) Delul Bair-Hagi-Avat, dintre văile I-fagi-Avat-Dere şi pârâul Ragi-Avat, la capul văil
Inan-Dere, face legătura între delul Sarighioluluz şi Haidân.

Delul Haidân. Incepe de la Nordul satului' Inan-Cisme şi se prelungesce către S.-E. 
ln pante uşore, prin a') delul Caranasuf, până în marginea lacului' Sinoie. Lungimea lu1 
este de 14 km., natura în multe părţJ stâncosă, e acoperit cu pădure numa'i între satele 
Inan-Cişme şi Sariurt. E tăiat de numerose drumuri', dar mar importantă e şoseua Tulcea
Constanţa, între Tariverde şi Hamamgi. !nălţimea lu1 maximă este de 195m la capul văil' 
Inan-Dere, cob6ră la punctul Casapkioz la 152m (în marginea şoselei'), până la Caranasuf, 
unde movila Coba-Iuk are 56m înălţime. 

Pantele sale meridionale cobor către pârâul Duimgi, iar cele de Nord se prelungesc 
sub diferite num.ir1 până în lacurile Smeica şi Goloviţ,a. Ast-fel: a") delul Movila-Mare în 
dreptul satului' Poturu, �are 11601 înălţime; lungul del b") Maadem-Bair între Sariurt şi 
Hamamgi, este tăiat în lungul seu de şoseua Constanţa-Tulcea, care trece pe la punctul 
cel ma1 'nalt, Harnamgi (104m). 

Către răsărit, între pârâul Sariurt şi Ezerul Goloviţa b') delul Cara-Burun (înălţime 
maximă la movila Dravarschi 83m) şi c') Acik-Suat, ţărmuresc balta Smeica, d') Delul Cale
e o movilă isolată ce are 31 m înălţime. 

Pârâul Sariurt e ţărmurit la Sud de e') delul Mormintelor (124m), f') delul Coba-Iuk şi 
g') delul Amze-Saisî, pantele nordice ale delurilor Haidân şi Caranasuf. 

Ramura Vestică a delulur Sarighiol se numesce Râmnic-bair, ea începe intre văile 
Inan-dere (la E) şi Sariglliol-dere (la V.), delul Jarâm-Juk Îl servesce de legătură (are 
206"' înălţime maximă). Râmnic-Bair, coboră către S.-V., printre văile Râmnic şi Cuiu
Culac ; pantele sale sunt uşor înclinate în sensul direcţiunff El e ţărmurit de rîul Casâmcea 
prin delul Taşlâ-Culac, d'asupra satulur Tocsof. O ramură ce Râmnic-Bair trimete către 
Inan-Cisme se numesce a') Inan-Bair, are ig4m înălţime maximă. Culmea principală a 
delulu1 Râmnic-Bair se continuă către S. prin delul Caskalâk-Bair, ce are maximum de 
înălţime la movila Buiuk-Cogealak-Tepe de 195m_ O ramură S. Vestică este b') delul Veli

Tepe-Bair, · coboră către valea Casârncea până la Satul Chirislik. Culmea principală desparte 
apele Casâmcer de Duimo'i are maximum de înăltime la Pericli-lol-Te1oe (la Sud de satul 

o, • 

Cogealak) de 143 metri. Cobor� în pante uş6re printre E>uimgi :;;i Peletlia (pârâu) până în 
malul lacului' Tuzla. 

c·� Alichulac-Bair e o ramură ce coboră spre S.-V., între văile Alichulac-Derea şi 
Alciac-Derea, până în Casâmcea. La palele sale se află satul Ca vargic. 

O altă ramură coboră între Peletlia şi satul Palazul-mic în valea rîulu!'. Casâmcea la 
acest din urmă sat. 

Ca o ultimă ramificaţie a acestu1 lung del al Ril rnniculu1 esLe el') delul Tawul-Sârti

71890 16 
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(106m) şi e') Taş-Culac, care cob6ră între valea Taşaul şi aceia a Gargalîculu\'., ţărmurcsr. 
lacul Gargalîk. Către nord ele satul Gargalîk nurnar nisce movile form6ză relieful terenulu\, 
movile separaLe, cum: Cara-luk, (t40m), movila Beiului (t36"'), movila clin Târla (119m), Erim
Tuk (94m), Buiuk-Tuiuk (102m), Ceatal-Tuiuk, (67m) şi Gârgatîk-Buiuk-Iuiuk (75m). (') Dell/I 
Movila Căldării este extremitatea cl6lulu1 Râmnic şi cob6ră spre Mare la Capul Midia.

Terenul între Casâmcea şi Duimgi este acoperit. cu arăturr şi brăzdat în t6te sen
surile de drumurr comunale, care au ca puncLe de ,convergenţă satele Peletlia la Sud �i 
Cogealac la Nord. 

XX. Delurile dintre rîurile Casâmcea şi Eni-Sarai sau ramura Dulgherul. Din platoul Dolama
pornesce către Sud-Vest printre rîurile Casâmcea şi Eni-Sarai, culmea 1. drilului Dulgherul,
căruia Coru-Bair Îl face legătura între satele Hagi-Omer şi Curudgea. Pădurea Tauşan
Orman acoperă o parte din acest clel în apropierea Hagi-Omerulu'î, iar opus, pe valea 
Casâmcer sunt pădurile de la Alifacî şi Ceauşchior. Restul delulul'. e acoperit cu păşunr şi 
arăturr. Pantele sunt repec;l.1 către Casâmcea, line spre Eni-Sarar, către care p6rtă nu mi!'1 
diferite, aşa : clelul Meşelic-Bair la S. de satul Doerani, între valea Hagi-Omerulur şi Ciuciugea
Culac, Sulugeak-Bair în dreptul comuni! Calfa; iar către S. Turbencea-Bair şi Mahometcea
Bair, ţ,ărmuresc valea Mahometcea. Inălţimea maximă a delulul'. Coru-Bair este de 315111

, 

între Silistea şi Ceauş-Chior. Lungimea Jur de 10 km. Intre satele Curuclgea şi Casâmcea, 
drilul Dulgherul se strâmt6ză pentru a se lărgi apor şi a acoperi t6tă regiunea coprinsă 
între Casâmcea la răsărit, Eni-Sarar la apus şi valea Carta] la miază-<;l.i, până la confluen(a 
văir Cartalul cu Casâmcea, la podul Jur Gogea Amet, prin delul Arman-Tepe.

!nălţimea maximă a delulur Dulgherul este de 252m la movila Turbencea, între Curudgea
şi Casâmcea. Lungimea de peste 17 km. Pe culmea acestur del se află limita celor douc 
judeţe, e tăiat în t6te sensurile de drumurJ'., care pun în comunicaţie satele aflate pe cele 
doue văr, pe care le desparte. E acoperit cu păşuni'. şi arăturl'.. 

XXI. Delurile dintre Eni-SaraT, Dunăre, Boazgik şi Cartai sau ramura lnşirâtelor. Intre valea
Dulgherul (la V.) şi Cartalul (la E.), botul delulu\'. Dulgherul se prelungesce prin drilul Car
tat, a cărer înălţime nu trece peste 155 metri. El continuă osătura orografică, legând d6lul 
Dulgherul cu delul Înşiratele.

Acesta este un del ce se întinde de la N.-V. către S.-E., de a lungul malulur drepl 
al pârâulur Cartalul. Lungimea lur este de 14 km., iar înălţimea maximă o are la movila
Înşiratele de 209 metri. Este numit ast-fel, pentru că pc coama Jur sunt înlănţuite mar multe 
movile, cum Taoba-Tepe (164 111

), Cioncal-Tepe (171 111
) şi altele fără denumirT. El formeză nodul 

orografic al regiuner ce se descrie. E acoperiL cu păşunr şi arăturl'. şi tăiat de la E. la V. 
de numer6se drumurr, care unesc satele de pe valea Cartal cu cele de pe Dunăre. Tote 
ramificaţiile acestur del au direcţiunea de la Est către Vest, ast-fel: 1. ramura. de Nord 
este drilul Cadi-Câsla, ce se prelungesce până la Hârşova sub diferite numirJ'.: drilul Capu
giului între valea Dulgherul (la E.), rîul Enisara\' (la N.) şi valea Cişmeler, are 115m înăl-
1ime; ramura de delurl'. Hazarlîk şi Eschisarai se prelungesce până la lacul Hazarlîk şi
versarea rîulur Enisarar; ramificaţiile delulur Cadi-Câsla sunt: a) delul Tr-e'f,-Movile, care 
trimete o ramură spre Hârşova, b) Delul Ciobanului şi c) drilul la Caraula, aceste douc 
form6ză pintcnele ce silesc Dunărea să descrie arcul de cerc de la Hârsova. Tot din cletul
1'1"ei-1vfovite se lctsă o ramură către S. între valea Cechirgea şi Caimacli-dere, este a') mo

vila Cercl1il'geaua ce are g7m înălţime, domină Dunărea până la mart depărtărr, ca şi b') 
delul Celea, a�ezat pc malul fluviulur în drepta văi\'. Caimacli-Derc. 

O a doua ramură a delulu\'. Insiratclor este 2� delul Ercllesk.
Sunt douc mamelone cu câte i89 şi 2:34 metri înălţime, aşezate la N. şi S. de satul 

cu acest nume, printre ele trece drumul de la Erkesek la Topal şi Băltăgescr. Delul Ca
pugiului (165m), servesce de legătură între Inşiratele şi Erkesek. 

Delul El'kesek trimete şi el la rându-\' trer ramurr către Dunăre: a) delul Tapatul
ce se termină la movila Dră,qaica (102 111

), între valea Tătarulu\' şi Cechirgca, b) Drilul Ola
cului cu maximum de înălţime la movila Olacului (125 111

), între valea Tătarulur şi Stupinel 
:-;;i c) clelul Zăvolul1â cu 126m înălţime maximă, înLre valea Slupine\' şi valea Boazgic. 
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Tolă regiunea acoperită de delul Inşi ratelor şi ramificaţiile sale, e brăzdată în diferite direc
(iunr df' numcr6se drumuri, care t6tc converg către comuna Şiriu, ce formeză centrul regiunH. 
Mar însemnată este şoseua Conslanţa-Hârşova, care venind de la Dorobanţul, suie culmea 
Mlulu:î Jn1;,iratelor, pe la Erkesek şi de aci peste delul Tre1-Movile cob6ră la Hârşova.

'I'<'l'enul fiind fertil, regiunea este bogată, acoperită cu semănăturr şi fâneţe. 
XXII. Delul Dorobanţul. De la drumul comunal Terzichio1-Satişchio1, până d'asupra Cara

rnur-atulu\', se întinde de la N.-V. către S.-E., pe o lungime de 25 km., paralel rîulu1 Casâm
i·en, 1/Plul Bilarlar sau Dorobanţul, a cărur înălţime maximă o are la N. pe clelul Ilagi-
8// ir(( 111-Tepe de 214111

, şi cob6ră până la 177m, la movila Ester-Gara-Tepe. Pe culmea acestu1 
clei sunt mar multe movile: Ko;�-Tepe-Bair (203m), Ghelingek-Tepe (189m), Bilarlar-Tepesi 
(187'"). C6ma sa formeză linia despărţit6re a apelor. Forma lu:î este alungită, lăţimea ma
ximă nu trece de 2 km. 

Centrul regiunil acoperită de ramificaţiile acestu1 del îl ocupă satul Ghelingek, către 
cal'C converg t6te drumurile. 

De însemnat este şoseua Constanţa-Hârşova, care vine de la Caramurat, pe la Carol I 
şi Dorobanţul, după care urcă delul pentru a duce pe la Saragea şi Topolog. 

Ramificaţ.iile acestur del sunt numer6se, atât către V., cât şi către E. 
1. Delul 1ltlan-Corman, cob6ră uşor de la movila !fagi-Bairam-Tepe către resărit şi

ocupă totă partea coprinsă între văile Terzichior şi Ceatalorman, până la confluenţa acester 
din urmă, cu valea 1 îulur Casâmcea. 

2. Delul Tepe, prelungit prin Cara-Tepe-Bair, între valea Ceatalorman, rîul Casâmcea
�i valea Kirişlic, formeză ţărmul stâncos al Casâmcer, în dreptul satulur Kirişlik. 

De la movila Ghelingek-Tepe se lasă către S.-E., printre văile Odi-Culac, Kirişlik 
(la N.) şi valea Eslerulu1: 3. Delul Ghelingek-Bair, care trimete o ramură: a) Kirişlik-Bair 
către N.-E., până la confluenţa văil Kirişlik cu rîul Casâmcea, dominând asupra satulu1 
Kirişlik, (căd are 137 111 înălţime), iar o alta b) Seremet-Bair, până în cotul format de rîul 
Casâmcea, în dreptul satulu1 Seremet şi confluenţa cu rîuşorul Apa-Visterna; arc 134111 

înălţime, e de natură pietr6să, de aceia şi malurile Casâmcer sunt stânc6se şi abrupte. 
De la movila Estez-Kara-Tepe pornesce către resărit: 4. delul Caramurat între Apa

Vistcrna, Casâmcea şi valea Palazu-Mic. Inălţ.imea de 145'U, pe care o atinge la movila 
Beriş-Tepesi, este maximă. 

Către apus, Bilarlar-Bair trimete ramurile: 
5. Alah-Bair e un mamelon stâncos isolat, aşe<;lat la confluenţa văilor Boazgiculu1 cu Sa

mcea-Dcrc. !nălţimea lu1 este de 204m şi domină tot terenul din pre,jur până la Dunăre. Natura 
u1ri6să a acestur mamelon a făcut să i se dea numirea de D6lul lui Dumnezeu, despre care 
există şi o legendă turcescă. La palele sale stau ascunse satele Satischio\' şi Băltăgescr. 

flg. 25. - Alah-Bail'. {După. K. F. l'elers). 

6. Delul Pânar-Bair pomesce de la l<os-Tepe-Bai1', pdnt1·c văile Boazgk�1lu\'. :';ii Sili�tca.

Lungimea lu\' este de 20 km.; o ramună: a) Sarngea-Bail' (187 111

), a acestma tel'muresce
valea Saragea opus delulur Alah-Bair. !nălţimea maximă a clelului Pânâr-B�i1' este d_e
146'" la mov'ila Boazgik-Tepe; de{u1'ile b) la movi/r1, Grecu/ul ;�ic) Nadacu sunt ultimele rmm
ficaţiT ale Jur Pânâr-Bair între Taşpunar şi Seirncn1. 
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O altă ramură pornesce de la movila Ghelingek-Tepe, printre văile Siliştea şi Tibrinu, 
este: 7. clelul Jlalwmet-Bair, care se prelungesce până la Dunăre sub diferite numirr. Lu11• 

gimea acester ramuro este de aprc'.ipe 30 km., iar înălţ,imea maximă de 129m la mol'it,1 
Bila1'lar. In dreptul satulu\'. Taşpunar, delul se nurnesce Cable-Bair �i coboră la 114m. O ramura 
ce trimete printre valea Tortoman şi Geabac-Ceair se numesce a) Geabac-Bair şi are 106111 îni\!. 
ţime la movila Tortoman. Către S.-V. de Taşpunar, delul se numesce Karapat-Daga şi în fine 
sub numirea ele clelul clin lzla:::; se termină la Dunăre în dreptul Seimenilor mid la 50m înăltinw 

De la movila Mezarlik (100m) d'asupra satu Jur Kior-Cesme: 8. delul Mezarlik-Bair co
Mră între văile Pomana-Ceair şi Sali-BeT-Dere, până la confluenta lor, la satul Taşpuna1·. 
!nălţimea lur maximă este la movila Aliulten-Tepe, de 109 metri.

Tot din movila Gherlin,r;ek-Tepe a clelulu'i Dorobanţul, cob61·ă către S.-V., print!'r 
văile Taslâ-Iuk-Derc şi valea satulu\'. Bilarlar : 9. clelul Bilarlar, ce domină satul cu acest 
nume, aşe�lat la palele sale S.-Estice. 

In fine o ultimă ramificat.ie a cleluluz Daraban/ul, pornescc din movilo Bila1'lar-Tepesi, 
este: 10. delul Paşpala-Bair cu înălţ,irne maximă de 13,m. El e coprins între văile satPlm 
Bilarlar şi DerechioL Lungimea lu'( este de 16 km., pftnă cl'asupra satuluT Tortoman. 

XXIII. Delul Armut-Bair. Este o continuare a clelulur Dorobanţul, inL1·e care llanli'tk-B11ir
le servesce de legătură. Armut-Bair se întinde in formă de arc de cerc a cărur concal'i
tate e ocupată de comuna Cararnurat. Lungimea Jur este de 17 km. şi coboru. ele la cota 
142m, până la 103111

, în movila Tepe-Caramurat, cu o pantă de 0'",002 pc metru. E tăiat de 
mar multe drurnurr, care converg către Caramurat, centrul regiuni)'.; mar importantă e şo
s6ua Constanţa-Hârşova, care vine de la Canara, urcă delul pentru a coborî la Cararnu
rat. Ramificaţiile sale Estice sunt doue : 

1. Delul Dolu(acâ între satul cu acest nume (ruinat) şi Cikrâkci, şi
2. Delul Carachioi-Bair, între Cikrâkci şi Cogea-Ali, ultimele pante ale acestor doue

delurr ţărmuresc lacul Taşaul. 
Ramurile, ce trimete către Vest sunt mar importante prin lungimea lor. Intre văile 

Tibrinul, Geabacula, Derechior, până la satul Carol I, la N. şi N.-V., şi între Caramura·
Ceair, Hagi-Cabul-Ceair, Chiostel şi valea Carasulu'î, se întinde o ramut·ă de del, care �c 
prelungesce până la Cerna-Vodă sub diferite nurnirr, ast-fel: 

3. Murat-Bair între satele Caramurat şi Carol I, are 130111 înălţ.ime maximă, 4. Delul Derec/1ini
şi 5. Docuzol-Bair între Derechior şi Docuzol. Inălţ,imea maximă este de 108"' la punctul Docuzol. 

6. Cilibicliioz-Bair şi 7. Devcea-Bair în dreptul satelor cu acest nume, 8. Oba-Bct'ir cu
1-amura ce trimete către satul CilibichioT, numită a) fiokurak-Bair şi pc care valea Oba
Culac o desparte de: 9. clelul Bekiraga-Bair. Delul Oba-Bair are înălţime maximă de 126"
la movila Maiacli-Oba la S. de Devcea.

10. Delul Turcului, 11. delul Dermengiului şi 12. clelul Cernavoda sunt ultimele rarnifi
cat;il ale acestur lung del, de peste 37 km. de la comuna Carol I până la Cernavoda. 

O altă ramură, pe care delul Armut-Bair o trimete către S.V. este 13. clelul JJagi
Cabul, între văile Hagi-Cabul şi Carata'î, el se termină prin delul Chiostel, la resăritul sa
tulur cu acest nume. 

14. clelul Nazârcea şi 15. delul Carataz, între văile Caratar şi Horoslar, sunt ultimele
ramificaţi! ce delul Armut-Bair trimete către Sud, până la Valul lu1 Traian. 

XXIV. Delurile dintre Caramurat �i Constanţa. Terenul între aceste doue puncte este put,in
ondulat şi semănat din distanţă în distantă cu movile isolate, ast-fel : 

1. Tepe-Bair cu movila îmbinrttă (8:j 11

'), 2. Duran-Bair cu Islam-Tepe (91"'), la Vest de
Canara şi Cogea-Ali, sunt ele un relief puţin pronunţat fat;ă de terenul înconjurător. 

Dintre satele Palazul-Mare şi Anadolchio1 porncsce către Apus 3. delul Iloroslariol-Bair, 
între valea Hasancea şi valea Horoslar. Relieful seu este destul de bine simţit între aceste 
douc vă\'. Maximum de înălţime îl are în movila Tasli-Bcdr de 85111

• Pantele sale se ter
mină la satul Alacapu, sub numirea de Glierme-Bair. 

Ciatal-luk (71m), Cunesi-Iuk (71 111
), Talî-luk. (72'"), sunt movile isolatc la Apus de Constanţa. 

La bariera oi-aşulur, Avretitk-Tepe are 57m înălţime, domină orar-;;ul până la Mare. 
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Tablou de orografia Dobrogie'î. 

CULMI PHINCIPALE SECUNDARE TERŢIARE 

A) Orografia de la Sudul văii Carasu:

1. Delur'î Intre Dunăre şi Partul Pampur-Ghiolgiu:

1. Icral-Ceaia-Bair, sau
Iapcea-Bair şi O. Bu-

( 1 " < a) Trâncoviţa. geacu u1. 1..b) Cărămi�le1. 
2. Sarî-Mesea-Bair.

li. Deluri Intre Pampur-Ghiolgiu şi Valea Garliţa:

3. Belezliki-Sîrt. 
li \I ( a)-Saban-Bair, şau Hagi- ( 

4. Mahale-Orman-Bair. Ii Durac-SîrL terminat, � a') Bonc-Sîl'L. 

5. Pinirlic-Bair, prelun
git prin Tiumbet -
Bair.

u. Bei-Orman-Bair.
7. Regene-Bair.
8. Carvan.

9. Carvan-Bair.

10. Coslugea, numit Ia
f'ronlieră Cirigi- Iol
Bair, se continuă sub
numele : Sîrt - Iol -
Bair, Curdeli, Coslu
gea, la 2 movile şi
cleiul de la Cetate.

11. Dermen-Sîrt.

, 12. Uzum-Bair. 

13. Gheci - Orman - Bair
sau Caralmuş - Or
man.

l prin Burun-Sîrt. I.. 

[ a) Tanas-Sirt. 
1..b) Versat-Sîrt. 

III. Delur'î Intre Văile Garli\a şi Canara-Ceair:

I a) Iuk Mezarli. 
I 
i

°
bJ Delul păduri1 

I taş1-Orman. 
Barbo-

l

a) Delul dincolo de Si
Iiste.

b) Delul Ceatal-Orman.
r) Delul Uzum-Bair, pre

lungit cu cleiul Petre1.

I
d) Delul cu movila Ca

ragea.

e) D. Canli-Dere.

li ( a') Cara-Burun-Bair. I ( b') Ciugiuk-Iol-Bair sau
1.. Delul Gârliţe1. 

I a') Scorct. 
I b') Taplic. 
i c') Draka, terminat cu D. 
l Dervent.

V. Delurl Intre văile Canara şi Beilicu :

li 
I a) Siran-Culac-Bair.
I b) Cara-Peretlik - Artasi. 

li � c) Aivalik-Bair.
Id) Macmora, prelungit 
1.. cu Capuschio1-Bair. 

(I a) Echer li - Orman sau
Orta-Burun. 

lb) Uzum-Bair sau Sînîr-
{ Iol-Bair. a') Sari-Iol-Bair. 

I 

QUATERNARE 

{ a") D. Olucli. 

I
a") Uzum-Mesea-Sîrt. 
b") Aslama-Sîrt şi deiul 

Dobromir din vale. 
c") Sanâr-Bair. 
d") Baş-Punar-Sîrt. 

'

1 

e") Chiuciuk-Hagi - Sîrt, 
Mezarlic - Ba1r, sau 
Taili - Sârt -Ha vele -

I.. Burun. 
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li CULMI PRlNCIPALE SECUNDARE 
li 

TERŢIARE �UATERNARE 
=

=
=

�
==
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===
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)Arpalic. 
) Cealal - Orman, sail 

(b') Ilaş-Punar -Sîrt, con- Hasan-Orman. 
Idem. Idem. ( tinual prin Delul Dis- t") Mezarlic - Bair, p1·e-

l trail. · lungit cu delul de

14. Dermen-Sîrt.
15. Irasli-Bairsau Teche

chioI-Bair şi Sitma
Bair.

16. Azarlîk.

r a) Gheorgheni - Orman- J 

l B�r.
I 

V. Delurl Intre Văile Beilicu şi Urluia :

17. D. DocuzacI.

18. HairamchioT.
19. Acciaşlîk.

20. Ghiol-Punar.

1 ( a) D. MorH şi Malcoc1-
( . Mezarlîc.
l b) Demircea. 
a) Coroclîk-B.
a) Kalaigi.

! 
a) Cara-Peletli.
b) Ghiol-Ghelgik-B.
r) Mulver - Acceuci, sau

Echii - Iuiuk - alceac,

I 

Chior - cuiusu, Mâr
leanu, Zbreiacu Măg.
Drăgaicei şi Movila 

l Comori'i'..

a') Tiulia - Babalîk, sau 
Sevendicul. 

ra') Cara-Amal-Bair. 
b') Cuzgun. 
c') Caraula. 
el') Demircea. 
e') Chior-Cuiusu. 
(') Curualceac. 
g') Caraaci-Alcea. 
li') Uzum-Culac-Bair sau 

D. Polucci.
i') Catiţa. 

VI. Delurî la Sudul văiî Borungea:

. . . . li r1 
a) Alibichio'i'..21. Derech101_ sau Ba1_r- b) Bair Mezarlîc.Imuk sau Sarî-Ba1r. < c) Mamuzli.

22. D. Caraomer, Alibi
chioI, Mezarlîc, Ghiu
venii şi Cara-Iuiuk.

Id) Mezarlîc-Bair. 
le) Coru-Bair. 

[a) Mezarlîc sau Bas-Pu
nar. 

b) Merdevenli-Bair.

l 

c) Carasuluk-Bair.

d) Arta-Burun.

J 
a') Skender sau Turla

Bair şi Cara-Pelie
clic. 

I b') Bairam - Dede sau 
l.. Cialâ-Perde. 

a') Bairam-Dede-Bair. 

fa') Culac-Bair. 
tb') Dikil-Tasî. 

( a') Tatar-Bair.1 b') Edilchioi-Tepe. 
l c') Cogea-Sîrt-Bair.

VII. Delur'f la Nordul Văil Borungea:

li ( a) Cesme-Bair.
I { b) Ha vale - Canara-Bair, 

fi 

l sau Tuzla-Bair.

I 

l 
d'asupra CâşleT, de
Iul de la Merkez, Cia
cal, Macuc, Calbur
gina şi Tuna-Orman.

(a") Tuzla-Mezarlîk-B. 
J b") Cisme-Bair, cu delul 
l Topasler.

a") Amzacea. 
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CULMI PRINCIPALE 

23. Mezarlik - Borungea
Bair. 

SECUNDARE 

e) Muuruazliki-Bair.

TERŢIARE 

(. 

a) Coru - Giugiuk -B. şi
Adam-Clissetarîfi-B. 

b') Kiosseler. 

c') lomer-Bei-Iutlu. 

el') Sarî-Iuk-Bair. 

e') Orta-Burun-Bair, sau 
Buiuk-Mezarlîk-B. 

f") Caceamac-Orrnan -B. 
şi Iutluk-Bair. 

g') Cara-Dede-Bair. 

h') Canli. 

i') Cesme. 

j') Copadin şi Arabi-Al
ceala. 

k') Bavi-Kiuciuk-Biulbiul 
terminat cu: Cioba
nisa şi Kedreanu. 

l') Arabi - Iuk- Bair, sau 
Uzum - Bair, ( :ara -
Oba-Bair, Sîrt-Caia
Bair şi Cabula-Bair. 

m') Tanai-Tiubessi. 
11') Cara-dede sau Akar

gea, Ciacal şi Peş
tera. 

o') Bei - Aslan, prelungit 
cu Akargea. 

p') Orcen-Ba1r. 

q') Buiuk - Biulbiul, pre -
lungit cu D. de la 
Murfat. 

r') Kuluk-Bair, prelungit 
cuKiuciuk-Murfat-B. 

s') Mangala- Culac-Bair. 

QUATHJRNARE 

r a") Coru-Bair sau Giatri-
1 Bair şi D. Arabagi. 
1 b") Adam - Clisse - Bair, 
,
1
. saulusufunar, Talaş-

man cu D. Diuc, Mus-
l tana şi Germeli. 

fa") Eq�hinanlîk. 
lb") Ch10r-cu-Rair. 

1 a") Kiuciuk-Ceşme-Bair. 
( b") Kezlen-Sîrt. 
l c") Canen-gurse.

l
i 
a") Susustarîfî-Bair, sau

Dikililaş-Bair-Sîrt şi 
{ Diordumgi - Orman I cu ramificatia:
W") Cinghinea-drman-B. 

1 a") Merea-Bair-Cara-Iu-
1 iuk. 
Î b") Caram::.i.ncea. 
l c") Pi ribeI.

a") Kireslîk-Bair.

r a") Ciocan sau Baciu. 
I b") MalagenI. / .g .@'� i
/ c") Mamele sau I_:: tE rn'"
\ J OCUJ.. J ,_. ol " gf:;,: 

I 
. '\c!l�O� . el') Peştera ş1 1 � �A 

l Geam-Paşa. l <l ;;:, 

a") Orcen-Mezarlic, pre
lungit cu Odag'î-B. 

b") Carachio'î- Bair, pre
lungit cu Vaivasin; 

I 
a"') Alibe'î. · iii j � 
b"') Ta b i a  � 

c.i Frant. prel. '°"-
·5 cu Congas, � . 
� , Perdea- Cu- 5·â 
:;J ) lac, Amzali, 

1 
'T 1l ::: 

I
Uduamel, U- �'-' 

� �-�
<-> zum- Amet uu,. 

şi T e't e r a- -:--
l Bair." · l ti

I a") Orman-B. 
J b" l Canara-B 
l c") Ceşme-Cuiac-B.

•
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CULMI PRINCIP ALE 

Idem. 

22. D. Caraomer.

I 

24. Hoscadin. 
25. Sarilhiol, prelungit.

cu . Keragi. 
26. Mamutusta. 

1. Piscul nal(şi Ţuţuiat. ii

1. PricopanuluI.
li 2. Aganim.

3. Grec'î. 
li 4. Carkaliu.

1. Pietrosu.
2. Sevatin cu Mov. Mi-

lanu. 
3. Milcovulu'î. 
4. D. cu monument.
5. D. BugeaculuL 

1. D. Teilor.

2. Cadiulu'î.

3. Cocoşul.
4. Brezul. 
5. Piatra roşie.
6. Ţugulea. 
7. Nicoliţelul.

1. Delul Mare, continuat \Iprin D. Armut-Conac. 

SECUNDARE 

Idem. 

TEHŢIARE 

f t') Elibechioi - Bair, sau
Osmancea - Bair şi

< Curu-Bair. 
I ii') Topraisari, cu Meragi-
l Bair. 

VIII. Delur'î pll Versantul Pontic, la Sud de Valea Carasu :

I a) Mezarlik-Bair. a') Murfatcea-Cairac. 
IJ) Efîi-Iuiuk, sau Mesar-

îk-Sîrt. 
r) Coru-Sîrt, sau Cara-

Iuiuk. 
el) Kirizi-Iuk. 
e) Tauşan-Bair 

men-Bair. 
:;;i Der-

f) Cara-Iuk-Tepe. 
g) Telegraf'.-Tepessi. I h) Denis-Ialasi-Bair. 

B) Orografia la Nordul Văii Carasu:
I. Nodul Orografic:

li 
li. Culmea Măcinulul' :

a) Cheia sau Sărăria. I/ ( a') StubeiuluI. 
\. b') ViţelaruluI.

III. Culmea Bugeaculul :

{ a) Oltoiu. 
b) Piscu-roşu.

a) Cararilor.

li 

IV. Culmea lsakce'î:

( a) Galmele înşirate şi
: Galma-ma:re. 
lb) Muntele lu'î Asan. 
a) Taiţe'î. 

( a) Pârlita.
\. b) Isvorul. li 

V. De lui Mare :

li 

I

I 

i 

I 

li 

li 

li
I 

I 
I 

li 

QUATERNARE 

I Prelungirile delu1'ilor: 
{ IoJ-Cara-Bai1' şi Cer-
l lrnz-Iuk-Bair. 

. 

I 

I 

I 

I 

I 
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CULMI PRINCIP ALE SECUNDARE TERŢIAR� QUATERNARE 
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1. Com6rei.
2. Pietrosul.

, 3. Cortel. 
4. Coazima.
5. Caşlei.
O. Tulcei.

7. D. Mare.

8. Caracil. 
IJ. Morughiol, cu Delul

cu - cetate şi Cara 
Bair. 

10. Beş-_Tepe. 
11. Redi. 
1�. Desli-Cairac, frelun

gil cu Căuşu -Mare, 
Delul - cu - cunună, 
Pietros şi Delul-cu
pomI. 

13. Uzum-Bair, prelungit 
cu Tausan-Tepe, Ca
zalgic, Ceatal, Orta, 
Taş-Bair, Delul-din-, 
fundul-Găvanului şi 
Tugurlea-Bair. 

1. Pârlita.

2. Boclogea.

3. Isv6relor.

4. Delul Fundul Burţii.

5. CiliculuL
6. Calalor continuat

Ghiulele-Tepe. 
7. Sarî-Tepe. 
8. Deniz-Tepe.

L 0oslug. 
2. Slubeilor.
3. Negoiu.

4. Almalia.

1. Daiaman.

71890

cu 

VI. Peninsula «Peuce»:

{ a) Stânca Mare şi mică. 
a) Movila Săpată.

fa) Carla] Tepe. 
\_b) Tauşan-Tepe. 

( a) Carieri:L 
I b) Derven-Tepe.

c) Beily. 
\ el) !malac, sau 
I Tepe. 
le) Calica. 

Ceatal-

VII. Oei urile dintre Taiţa şi Teliţa:

r a) CoşJugea, prelungit cu 
( D. Geaferca şi Pie-
l trosul. 

fa) Bostănarilor. 
I b) Eni - Ormangic - Tepe, 
< prelungit cu Eschi-
1 Balâc. 
\r) Acadan. 

J a) Carcaman-Bair.
\.b) Cogea-Bair. 

I
r a) Curu-Bair.
b') Canagic. 

< c') Slamuni-Culac. 
I el') Tatar-Bair. 
le'J Ghel-Tepe. 

VIII. Delurile dintre Calistra şi Cerna : 
a) Culmea principală:

[ a) Secarn. 
lb) Piatra MarieL 

! a) ŢiganccI. 

li [ a) Raman-Bair-. 
l b) Saia-Cula. 

b) Ramm·a Cer11a:

17 
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CULMI PRINCIPALE 
2. Megina.3. Piatra-ascuţită.4-. Priopcea.5. Curl-Bair.6. Para-Bafr.
7. D. Iacob.
8. Piatra-rîi6să.

SECUNDARE 

r a) Bujor. ( b) Caracicula.L<) Piatra roşie.
1 a) Iglici6ra mare.! b) Iglici6ra mică.' c) Dolul Manole.lctJ Delul Gorgova.

TERTIARE 

IX. Delurile dintre Cerna şi Aiorman:

1. Delul David.
2. AmzalăI.3. Carapcea.4. Ciubucluc-Bair.5. Cale-Bair.6. Sakar-Bair.7. Taşlic-Bair.

\ fa) Hancearca. \b) Sut-Bair. 
I ri) Carapcea-Balabancea. a) Cerna.
li a) Borun-Bair. 

X. Culmea Picinega:1. Dijkadael terminat cu li Hasanlar. { a) Kiuciuk-Kara.
XI. Culmea Babadagului:1. Gheobilche-B.2. Dautcea sau Câz Bair(D. FetiI).3. ConsululuI.4. Iasi-Orman, numit şiCanara-Ceiu sau Eskiliorman.5. Bac-Ceauş.6. Jidini sau Pelitu.7. Uzun-Bair, numit şi I Taz:î-Bair, terminal ::,· . prin Cuzu-Mare. r a) 1 ietr osul: 

l b) Balar-Ba1r.

8. Carada.
a.) Uzun-Bair.
b) Orman-Bair.
r) Camena.
el) Caragidi-Bair. 
e) Jaila-Bair.

Lf) Janchi-Bair.I fa) Orla-Bair. 
11 b) Koium-Baba. 9. Vişterna sau Bairak I t) Balta-Bair.si Acairac-Bair. < el) Canara-Baba. ' 

1

, e) SLu pari, prelungit cu Calacula B, Molfa -şi l Calabalâk-Bair. r a) Golovar-Bair. I b) Iuk-Bair. 
c) Casavet-Bair.tO. Orta-Bair, legat prin I el) Taş-Burun.Samaldar-Bair. { e) Delul Gras. 

I O Buiuk-Orman. (]) Ac-Topraclac. 
h) CaramankioI.\. i) Dolojman.

r a) Sevaiova-Harî. ( b') Pahotnikăi-Harî. l c') Camena.
j a') Asmalar-Bair.l b') Taş-Bair.

QUATERNARE 
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SECUNDARE TEWfIAHE 

XII. Sultan-Bai r. 

XIII. Delurile dintre Aiorman şi Rosti :

\\ r a) Canat-Calfa.
. . . I b) Eşil-Tepe. I. Gh1_un � Ghi�rmes şi 1 c) Camber-Tepessi.Gluolg1k-Ba1r. 

1 1 d) Baba-Bair.1
\ le) Sânâr-Taş-Tepessi.

f) K.oium-Punar. 
2. Movila-Cazacilor.

XIV. De I urile dintre Rosti şi Eni-Saral:

1. Ramazan, numit şi Ce
emsicu-B. cu K.erke
nes-Bair şi Hagi Ka
par - Tepe, cu Cara
Tepe. [ a) D. Rosti.\. b) Stanciu, numit şi Delul

Viilor. 
c) Nămolesc1, numit .şi

D. Gârliciu.
d) Karapelit, numit şi El

meliki, Balgiul, Eni
Sara1, Cilibiul, Viilor. 

r a") Moşulur. 
\ b') Cairac, numit şi Mezet.

{ a') Delul la Târcă. 

XV. Ramura dintre cele doue Slave:

I. Ciucurova, numit si
D. Topologulu1 şi Ki- I D. Bas,-Punar, numitrisliva. < a. 

\. şi D. ll.Jrişioru. 

XVI. Delul Periclic :

1. Periclic.

l. Dolama.

I. Ciamurli sari Teste
mel.

li 
r a) Cara-misea-Tepe.
\ b) Bataclâ-Başa.

XVII. Platoul Dolama : 

li 
I a) Coru-Bair.
\b) Cairâk-Kairac.

XVIII. Ramura dintre Beidaut şi Slava :

' I a) lul"Lluc-Bai1·. 
b) Sari-Mesclic.
<) Sacar-Bair.
tl) Kiuciuk-Bair, cu Eni

ccri, Cara - Bu1·un, 
Taş-Bail>, Bal-Bair şi 
Tasla-8air. 

e) Dolojan Ri Dalaclct, pre
! ungi te' prin Sol11-
gcan, Movila Verde 
şi Durale. 

a') Deolniuk-Bair. 
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I CULMI PRINCIPALE SECUNDARE TER'fIARE QUATERNARE 

XIX. Delurile dintre Casamcea şi Beidaut saii Culmea Sari-ghiol :

a.
) Cesme.

1. Cairac-Kairak, numit
şi Caragea-Punar şi
D. Sarighiol.

b) Caildere.
c) Ghiurgeamrîk.
el) Gogea-Bair.
e) Alilaca.
f") Saxancairac.
g) Sulugean.
h) Saxancula.
i) IucI - Tepe, prelungit

cu Kiuciuk-kioi Ba1r.
j) Taş-Tepe.'

le) Haidân. 

l) Râmnic, cu Iarăm-Iuk,
tărmurit de D. Taşlâ
culac; continuat prin 
Caskalak-Bair. 

m)Peklic.
n) Zandan-Bair.
o) Hagi-A vat-Bair.

( a') Caranasuf. 
I b") Cara-Burun. 
) c') Acik-Suat. 
\ el') Cale. 
I e') Mormintelor. 
f") Coba-Iuk. 

lg') Amze-Saisî. 

( a') Inan-Bair. 
I b') , eli-Tepe-Bair. 
J c') Alichulac-Bar. 
) d') Tasaul-SîrLî. 
I e') Taş-Culac. 
lf') Movila-Căldării. 

XX. Delorile dintre Casamcea şi Saraiu :

1. Dulgherul, cu Coru
Bair, se mai nu
mesce: Meselic-Bair,
Solugean, Turben -
cea, Mahometcea şi
Arman-Tepe.

XXI. De lui înşiratelor cu Cartai:

1. Ca�i-Casla, pr�lungil li ( a) Trei-Movile.prm D. Capugml, Ha- 1 

sarlîk si Eski-Saraî. < b) Ciobanul.· 
l c) Caraula. 

2. Erkesek.
(a) Topal.
( b) Olacul.
le) Zavol.

r a') Mov. Cekirgea. 
l b') Delul Celea.

XXII. Delul Dorobanţul cu Hagi-Bairam-Tepe:

1. Man-Corman.
2. Delul Tepe, prelungit

prin Cara-Tepe-Ba1r.
3_ Ghelingek-Bair. { a) Kirislik-Bair. 

lb) Seremet-Bair. 
4. CaramuraL.
5. Alah-Bair.

6. Pânar-Bair

7. MahomeL-Bair,numil:
Cable-Bair, Karapat.
Daga şi Delul din
Islaz.

8. Mezarlîk-Bair.
9. Bilarlar.

10. Paspala-Bair.

( a.) Saragea-Bair. 
( b) La Movila Greculu:r.
le) Nadacu.

{ a) Geabac-Bair. 

! el") Movila Mare.
'\.b") Maadcm-Bair.
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XXIII. Armut-Bair cu llanlac-Bair:

1. Oolui'acâ.
2. Carachioi-Bair.
3. M urat-Bair.
4. Derechioi. 
5. Docuzol.
6. Cilibichiol.
i. Devcea.
8. Oba. a) Ciorkurak-Bair.
9. Bekiraga.

I 
10. Turculul.
11. Dermegiulul.
12. Cerna-Voda.

, 13. Hagi-Cabul, terminat
' cu D. Chiostel. 
14. Nazârcea.
15. CarataI.

1. Tepe-Bair.
2. Duran-Bair.
3. Horoslar-

I
ol-Bair cu 

Gherme-Bair. 

XXIV. Delurile dintre Caramurat şi Constanţa:
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CAPITOL UL III. 

HYDROGRRFIR 

De şi înconj urală de 3 păt'('i' de apă, totu!;iT Dobrogia nu este de o protivă udală pc talii 
întinderea. te ritori ul ur eY.

Către Sud, până la valea Carasului', făgaşud' enorme, proba.bit vechT albi\' ale unor 
cur-ud de apă dispărnle acum, o brăzdca.zii în tole dirccţ,iunile; ele se deschid fie cătl'c 

Fig. 26. - Puţ cu manej. (După Kanitz). 

Dunăre, fie către l\Ia
rea-N egă, în nidunul 
din ele nu şierpuescc 
vre un rîuşor; chiar 
şi apa aci se găsesce 
la marr adâncim\' în 
puţud, din carr se 
scote cu mare gre
utate prin ajutorul 
vârtejurilor cu rna
ncgiu. 

Călrc Nord dr. 
valea Carasului', rîu
rilc sunt abondentc 
în apă, însă din ra
usa configuraţ.icr so
lului' a căru'i' spinare 
orografică este mar 
aprope ele Dunăre, 
rîurile sunt de acestă 
parte scurte şi repe
r,U, conlrariu de cca 
ce se observă în ba
sin ul Mării-Negre. 

Dunărea şi Ma
rea sunt cele doue ba
sinuri, cari adun apele 
Dobrogiei, direct sau 

prin intermediul lacurilor s�rnănate la mic\' depărtări' pc ţcrmurilc lor. 
Este dar natural a împărţi Dobrogia sub raportul hidrografic în douc basinurr rnarr: 

acel al Dunării şi acel al Mării-Negre. 
Dunărea însă, din causa�clirecţ.iunil frânte în unghiu drept a cursulur, are basinul său 

împărţit în douc: Vest şi Nord dunărean. Delta va ocupa un capitol separat în studiul nostru. 
Văile am crec;lut mar nemerit a Ie clasa la capitolul acesta, de oare-ce ele form6ză 

un sistem cu cursul rîurilor. 
Văile ce iau nascere pe frontiera de Sud şi cad nu 'ş1 au continuitatea pe teritoriul 

dobrogean, vor fi studiate separat. 
Ast-fel clar am împărţ,it acest capitol în: 

I. Basinul Vest-dunărean . 7250 kmp. (între Punctul Terminus şi Azaclău.) 
II. Basinul Nord-dună1'ean 2340 >> (între Azaclau şi Dunaveţ.) 

III. Bas.inul Mării Negre 3320 >>
IY. Delta . 

. 
2690 )) 

Total 15.600 kmp. 
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Con5,ideraţiun1 a5,upra 5i5temulu1 hidrografic. 1)

Dunărea are un caracter curios şi este un fluviu, care pune în legătură douo basinurr. 
r.hiar cursul er inferior, socotit de la îmbucătura estică a Porţilor-de-Fier şi care în vechime
purta numele de «Ister>> , trece printr'un basin.

Considerat în general, conturul sudic al acestur basin pornesce din grupurile muntose 
cele maY înalte, trecend pe�te Vitoş .;i pasurile de la Samakov, ca o linie complicată şi 
forte neregulată de separaţie a apelor, peste basele cl'i taline ale lanţurilor est-balcanice 
uc la Şipca (între Târnava şi Kazanlik); deviază, apor imediat de la cresta munţilor, 
pentru a se îndrepta peste părţile delur6se ale Bulgarid nord-estice, parcurgend înălt;imi]e 
ele formaţiune eocenică şi cretacică de la nordul ŞumloT şi după ce inconj ură depresiunea 
de la Bazargik, ajunge în înaltele platforme de păment galben şi pietre văr6se miocenice, 
din care isvorăsc pârîiaşele, care se varsă în Dunăre în dreptul Raşover, pentru a atinge 
în fine apr6pe de Constanţa, Marea. 

De aci cotesce iaraş1 către N.-V., după ce atinge Alah-Bair (la S.-E. de Hârşova), trece 
transversal peste muntil Babadagulu\', unde vârful granitic Sakarbair (264 stângenr d'asupra 
Mării) formeză punctul cel mar- înalL la satul Atmagea, taie apoI - peste o şea de 145 
stânge111 - îngusta depresiune la Satul Akpunar, care desparte rnuntil din care se compun 
complicatele mase ale DobrogieI nordice, ÎŞI continuă apo1 drumul printre valea Taiţer şi 
depresiunea dunăreană la Cerna în direcţia Nord-Vestică, până 1 1/.i milă departe de S.E. 
MăcinuluI, unde cotesce brusc către S.E. şi ÎŞI continuă drumul paralel cu cursul principal 
al Delter şi cu braţ.ul Sf. Gheorghe, trecînd în acestă parte peste culmr de d6lud de 168-135 
de stângen1, adese-orr numal'. peste platourr de păment galben de 70 stângenr d'asupra 
nivelului Mărir, până ce coboră la răsărit de lanţul munţilor Beş-Tepe, peste terasele 
argilose şi calcar6se, şi în sfârşit este tăiat de braţul Dunavoţ. 

Partea din urmă a acestez lin-iz, de la Măcin în jos, nu maz trebut considerată ca deli
mitarea basinulul Jstruluz, ci ca margine ab1:uptă a Delte'{, Dunăriz, care în înţeles maz restrâns, 
trebue luată ca un membru de sine stătător al fiuviulu'f, şi repartizat la basinul pontic. 

O urmare a acester consideraţiunr este, că numal'. trebue socotit Prutul, ca făcend parte 
din basinul Istrulu1, ci ca ]imită despărţitore nord-estică a acestur basin, căd în adever el 
formeză spatele delurilor dintre Siret şi· Prut, care de fapt se înalţă în mod simţitor d'a
supra nivelulu1 teraselor de păment galben de pe malul stâng al Dunărff, de la Brăila. 

Dar din cauza nestabilităţi\' limiter sudice a bazinulu1, cum şi a naturer curi6se a 
1imiter Nord-Estice arătată mar sus, trebue să ne îndoim f6rte mult chiar despre reali
tatea unur basin Istrian. 

Acesta este forte greu de justificat numar cu consideraţiunr pur geografice; dar ipo
tezele n6stre se adeveresc, dacă pe de o parte vom lua în consideraţie constituţiunea regi
unir din punctul de vedere geologic, iar pe de alta cursul fluviulur. 

Sub acest raport relaţiunile geologice ale Dobrogier sunt destul de desluşite, căd ele 
arată, că direcţiunea maselor muntose - din care ţ,inutul deluros dintre Măcin şi lagunele 
din nord ul Constanţe\' reprezintă o rămăşiţă- este aşa de bine îndreptată de la S.E. către 
N.V., în cât axa c6mer regiunff dintre Siret şi Prut corespunde întocrnar prelungirff aces
tora. Aceleaşr stând vechr pe care le sparge fluviul între Orşova şi Gura-Vă.ir, formeză·şi
aci pintenile pe care munţi\' Dobrogie\' îl îndreptă către Brăila şi Galaţ1 şi către care tind
masele cristaline ale Bucoviner şi Moldover.

Afară de acestea, dacă ţinem semă, că Janţul sub-marin - pe care l'a făcut cunoscut 
marinarff englezr (Spratt) şi care legă Balcanul estic de Crimeia (şi că insula Fidonisi= 

') După K. F. Pelers. Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha, publicat in Denk
schriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. vVien 1867, pag. 91-104. 
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Şerpilor), nu e alt-ceva de cât o bucată separată din c6ma delurilor din nordul Dobrogiel 
- (Beş-Tepe), aluncr vedem, că el împreună munţH bulgaro-tracid (Balcani\') şi cu sistemul

muntos serba-transilvănean, form6ză un sistem de bază geologic şi orografic, care încon
j6ră imensul spaţiu al basinulul'..

Şi chiar dacă nu 1,inem semă de cele arătate mal' sus, ca nefiind destul de desluşill'
despre existenţa presentă a regiuner, iar pe de altă parte abstracţ,ie făcend de rîul Camcic,
Devno şi micele pft,râiaşe de pe c6ste ca ţinuturT de sine stătăt6re, totuşr munţil' Dobro
gier par ca un considerabil punct însemnat în întinsa depresiune dintre capul Emincch
şi munţi\' transilvănenr.

Apele peri6der Driftulur au format prin depositările lor c6stele nordice şi cele de Vesl 
ale ţinuturilor Pontulur până la Balcanr. 

Marele arc de cerc pe care îl descrie fluviul între Po,·file-de-Fier şi Gala(f, nu este ţermurit 
nid de s_isteme munt6se rezistente, nici nu este un drum întâmplător, pe care Dunărea îl par
curge în acestă depresiune. 

O depresiune în sensul propriu �lis al cuvîntuluY există numar pe partea stângă a 
fiuviuluT, unde el împing6ndu-se spre sud, din direcţia nord-vesţică pe care o avea mal 
înainte, descrie cu încetul un arc de cerc, lăsând în urma sa suprafeţe aluviale de 
6-8 mile.

In partea dreptă este ţermurit de o terasă de humă driftică, înaltă de 100-400

piciore, care corespunde de cea-l'altă parte cu terasele şi colinele Munteni\'.. 
O depresiune bulgară nu există de cât în văile rîurilor Isker, Vid, Iantra, etc., pe 

când în Muntenia ea se manifestă prin terasele succesive, care par a atinge nivelul maxim 
de 30-40 pici6re d'asupra etiagiulul' fluviului, ele nu sunt formate din Loss, ci din alu
viunr mar nour de felul Siltulur din basinul Dunări\'. de mijloc. De partea Bulgarier se ob
servă pe alocurea rămăşiţe din vechile cursurr ale fluviulur. 

Fiind-că terasa dintre Siret şi Prut, cum şi marginea repede a Delter Dunării din 
Basarabia este compusă tot din humă driftică (Loss), de aceia ea formeză. împreună cu 
pintenile munţilor Dobrogier o ultimă slrâmt6re fluvială anal6gă cu aceia de la Porţilc
de-Fier, aşa că partea din susul aceste\' terase se p6te considera ca un basin independent. 
Iacă pentru ce s'a rlis la începutul acestu'i capitol, că cursul inferior al /foviulu'i formezii 
un basin. 

Incontestabil, că partea cea mar importantă a Dunărir-de-Jos este acea coprinsă între 
Silistra şi creştetul Delter, la importantul oraş comercial Galaţ.r. 

Aci cursul fluviulu1 este aşa de adânc şi malul repede al Dobrogier relativ aşa de 
înalt, în cât se observă sub Ioss nu numar lungimr marr de formaţ,iune miocenică, ci şi 
stratud mar vechr, care jocă rolul unuT masiv fundamental faţă de întregul sistem deluros 
al Bulgarier. 

Intre Rasova şi Hârşova apar f6rte des ca nisce mase stânc6se, care dau ţ.ci-mulul 
un caracter f6rte impozant. 

De la Hârşova în jos, unde fluviul formând mar multe insule, se împarte în douc 
braţe, domină iar o terasă argil6să uniformă până la satul Picinega, unde ajunge până 
la o înălţime 100-150 piciore. 

Apr6pe de acest sat înainteză până în braţul Dunădr un masiv de piatră verde până 
în malul fluviulu1, aci braţul este împins către vest de o depresiune mlăştinosă, mâncată 
de o gârlă mare numită Picinega vechie, apoT atinge iarăşr malul repede îndată după 
ce se isprăvesc masele stânc6se la satul Turc6ia ; între aceste se p6te observa de la mari 
depărtărr muntele lur Iacob înalt de 170 stînjen'î. 

O masă stânc6să de 100-150 pici6re se ridică în mijlocul unul' izlaz mlăştinos, de 
aci încolo fluviul începe a curge regulat cu o lăţime de aproximativ 100 stînjenr. 

Impiedicat de aluviunr brăzdate de pârîiaşe riverane mlăştin6se şi de mică proemi
nenţă stânc6să de la satul Camenka, fluviul isbesce d'abia la oraşul Măcin malul rezis
tent, care aci atinge înălţimea de 50 pici6re cel mult, transformat parte prin culturr, parte 
prin aluviunr naturale într'o curbă uş6ră. 
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AcesLe motive fac ca uriaşul curs de apă să se îndrepte către oraşul român Brăila. 
Numar o mică gârlă şerpuesce prin apropierea munteluT, pentru a alimenta mar întâiu 
Jacul 'J'arban şi Ploşca şi tot şesul mlăştinos, care udă marginea uner a doua proemi
nenţe muntose mult mar puţin înaltă. Acestă câmpie mlăştinosă e împărţită în doue prin
ti·'un depozit de nisip alu viai, înalt de 15 piciore, îndreptat către Galaţr. 

Aci se formeză strâmt6rea din dreptul Galaţilor, despre care am vorbit mar sus. 
Braţul de est al fluviulur, după ce a făcut o cotitură Ia Măcin, se îndreptă către 

Brăila pentru a se împreuna la acest oraş, zidit pe o terasă de silt de 35 piciore, cu bra

tul vestic. · ' 
Acest din urmă braţ nu e alimentat de atâta cantitate de apă ca să potă fi navi-

gabil, ca cel dintâiu, căruia îr dă de la satul Dăienr o însemnată ramură transversală. 
El se desparte în 3-4 braţe, care coprind între ele insule acoperite cu stuf şi cu 

salcie. 
Mersul vaporelor întrebuinţeză unul din aceste braţe, pentru a ajunge la importan

tele puncte comerciale Brăila şi Galaţi, pe drumul cel mar scurt şi d'abia. câte unul din 
călători! din'naintea mea au avut ocaziune de a observa ţermul Dobrogier dintre Hârşova 
şi Măcin. 

Partea următdre a fluviuluz Dunărea, aşa numită a ez «Deltrl)), se află în interiorul unuz 
triun,qh'iu, rtle cărez catete sunt formate clin malurz 1·eper;lz. 

Marginea nordică e în multe părţr crestată de Iacurr, care taie adânc platoul argilos 
al Basarabier; cea de sud e formată de un munte tivit cu terase argilose. 

Terasele Dobrogier corespund cu platformele basarabene în unele părţT, iar în altele 
ating înălţimr mult mar marr. 

La capetul Estic, după ce la grupul de înălţim'î Beş-Tepe, ajung Ia cel mar jos nivel 
cu 50 pici ore d'asupra nivelul ur Iviărir, aceste terase deviază şi Iasă să se vadă un şir de 
st1:'tncT de piatră văr6să forte jose şi bine curăţite, care în unele Iocurr ajung Ia o lărgime 
ele c:âte-va sute de stânjenr şi împrejurul lor cresce stuful de baltă, propriu depresiunilor 
mlăştinose. 

In extremul resărit însă argila reapare până Ia o înălţime de 150-200 piciore şi 
formeză cu baza sa de piatra vărosă, încă o scurtă proeminenţă îndreptată către Sud-Sud
Yest şi pe care o udă Dunaveţul. 

Acestă proeminenţă formeză şi porta Dunărir spre Mare. Vis-a-vis de acesta se află 
situat pe o terasă de argilă oraşul Kilia, cel din urmă punct însemnat pe Dunăre de pe 
ţcrmul basarabean. 

Totuşr partea uscatuluT spre resărit de linia Dunaveţ-Kilia nu e peste tot un teren 
de aluviune nou, o formaţiune de deltă în sensul obidnuit al cuventulur. 

Uscatul dintre satul Vâlcov şi îmbucătura Stambul, aflat pe braţul Chilia, care după 
ce se separă în mar multe braţe, se strânge apor într'o singură matcă, e la o înălţime de 
elite-va piciore d'asupra nivelulur Mărir. 

O pădure mare de o suprafaţă de 5/t mile pătrate, numită Leti, căreia la N.-E. de 
Dunaveţ ir corespunde o a doua pădure _puţin mar mică, numită Kara-Orman, întăresce 
baza depresiunit dunărene de la gurile fluviulu1, dacă nu pentru tot-d'auna, cel puţin atât 

rât timp regimul apelor din ţinutul pontic nu va suferi o nouă schimbare adusă de trans

formaţiunr radicale ale apelor. 
In creştetul acestur triunghiu ast-fel descris, al cărur unghiu Vestic abia ai·e 25 grade, 

este o.şe<;lat oraşul Galaţr, care deja de acum (1863) este un oraş important comercial şi 
căreia natura '1-a creiat un rol aşa de însemnat, pe care, fără îndoială, îl va juca, de 
îndată ce comerţul nu va consta numar aprope exclusiv din export de cereale, ci oând 
in urma uner stăd mar superiore culturale, grupul ţerilor româno-bulgare va primi o mar 
mare desvoltare. 

Imediat în jos de Galatr, fluviul este coprins intre doue depresiunr vaste; pe cea de
Nord în cea mar mare a er parte o umple lacul Brateş, de care Prutul s'a despărţit deja
în anul 1829, printr'o largă depositare aluvială de mar bine de 400 stânjenr lărgime, 

71890 18 
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pentru ca corcspurn;lclor cu legea fluvială a lu\'. Baer să curgă brusc pe lângă terasa de liiss 
de la Ren'î. Cea ele Sud e formată clin teren mlăştinos, care are mar multe etagil, lcgalp 
prin braţ,e înguste cu lacul Ploşca vis-a-vis de Galaţ'i, pentru a se uni mar târc;liu cu fluviul. 

D'abia la oraşul Isaccea, care în actele conferinţer din Paris figur6ză ca creştetul 
şi punctul principal al Delte\'. Dunări1, fluviul principal atinge malul său resistent, împins 
fiind de lacul Kagul şi partea Sudică a Ialpugulur şi adună în acestă parte apele tuturo1· 
bălţilor de Sud. 

Dar în cur�ncl apare un nou teren mlăştinos, care coprinele întinsul spaţiu dintre 
malul stâncos de la Isaccea şi complicatele procminen(;e stânc6se de lângă Tulcea. Un 
braţ, cam bogat în apă, numit Gârla de la Somova represintă, pe lângă malul repede, 
locul vechiulu\'. curs al fluviulur. 

Acum Dunărea apropiindu-se pentru a intra într'un întins semi-cerc, a cărur parte 
rcsăritenă este ocupată de Tulcea, ea nu mar represintă fluviul întreg, ci numa\: jumătate 
din el. 

După măsurătorile inginerilor comisiuni\'. dunărene, braţul Tu�cea nu conţine mar 
mult ca 1<i/t1 din întrega cantitate de apă, faţă de 17/21, pe care o reduce braţul Chilid 
şi care printr'o îndoit{� curbură isbescc malul repede de la Ismail în partea de Nord. 

Causa clespărfirii fluviului la Ceatalul Ismail, se datoresce remăşif e'f, unei clepositărt de 
argilă împreună cu o ba::;ă stâncosă analogă cu piatra ele Tulcea, ce s'a format forte ele ti111-
purift la bifurcaţie; argila a fost luatâ ele apă, iar baia muntelui stâncos a fost acoperită_ ele
vegetaţiune. 

La fund însă braţele care se despart în formă ele furcă, păsLr6ză neschimbat păr(ile 
fluviulur. 

Braţul Chilia nu c.latoreza cantitatea cea mare ele apă atât lărgimcT sale, cât adân
cime\'. uniforme din apropierea Ceatalulur; clin conti·ă, fundul braţului Tulcea cresccncl 
necontenit până mar jos de oraş, acest braţ primesce o ma\'. puţină cantitate de apă. 

Intr'o peri6dă f6rte vechie, fluviul a întâmpinat un mare obstacol prin înaintarea 
proeminenţff ce o fac masele stânc6se ale pietri\'. de Tulcea, aceia ce a contribuit mult 
la micşorarea lărgime\'. sale 1). După ce braţul Chilier curge până la 1 1/2 milă în jos de 
oraşul Ismail şi riguros paralel cu marginea teraselor repci,1.1 de Sud, se înt6rce la rn'onas
tirea de călugăr\'. Sf. Niculae (Bugeak) sub un unghiu de 75 grade către Nord, când în
cepe a perele regularitatea sa de ma\'. înainte. Intre Sf. Niculae şi Chilia-Veche se desparte 
în ma\'. multe braţe. După ce se reunesce într'o singură matcă, pentru a se despărţi din 
nou până la Vâlcov. De la Vâlcov braţul Chilie\'. se desparte în alte 5, care aj ung�nd îm
preună cu cele 12-13 îmbucătur\'. detaşate, plus vre-o câ.te-va mic\'. lagune, la Mare, for
meză o mică deltă; adică avem în delta cea mare (antică) o deltă secundară (modernă). 

Din cele cine\'. gur\'. ale Chilie1, Oceacovul, după părerile lur Spratt, era să fie cea mar 
favorabilă pentru navjgaţiune. 

Braţul Tulcea după ce coprinele sus-numita piatră şi frumosa grupă de stâne\'. clin 
care îş\'. are origina, face imediat loc uner formaţiuni aluviale pc malul seu drept. 

Un lac ma1 mare şi alte mar mic\'. mlăştin\'. forţeză fluviul ca să se strâmbeze şi, mar 
înainte de a'ş\'. lua cursul normal, se ramifică într'un alt braţ, căruia H dă 1/5 din întrega 
lu\'. cantitate de apă, adică 2/21 din apa fluviulu\'..

Punctul de separaţiune aşe�lat la apr6pe 0.8 mile germane de la Tulcea, se nu
mesce Ceatal Sf. Gheorghe, iar noul braţ ramificat se numescc braţul (iar nu destul de 
bine numit canal) Sulina. 

Acest braţ, a servit ca o cale provizorie pentru mersul vap6relor în ultimele decenii, 
fiind ma\'. bine cunoscută îmbucătura sa cu Marea. Acesta a hotărît comisiunea dunărenă 
acum 8 an1 (înainte de scrierea lu'î Peters), ca să termine lucrările pe braţ şi să-l sanc
ţioneze definitiv printr'un act public. 

1) Presupunerea lui Sprall, că fluviul s'ar fi versat odată între Isaccea :;;i Salul No(t în Mare, nu pare
a fi fondată. 
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.\cest braţ, ale cărur malur\' mlăştin6se sunt udate în timpul apelor marr şi ele valu

riln formate de vap:-'>rele cu r6tă, nu posedă pe lângă el nicT o altă locuinţă omonescă,
atan'i. de localitatea Sulina, silua:Lă Ia îmbucătura braţuh1\', exceptând construcţiile noue
ale celor 4 posturr de siguranţă şi un grup do bo1·deie mizerabile numit Gorgova, a căror
1,xistcnţă provine clin colonizarea ciobanilor transilvănon\' (Mocanl). 

nin acestă cauză orientarea nu se face dupR. loca,lită[T, ci după distanţe (Tavlassi),
r1 1 ,1111111irT clin timpurr mar vechT. De când s'a regulat mersul vap6relor, acestă calo flu
dală s'a împăr(.it prin sltUp\' miliarr. 

Pe o suprafaţă întinsă de la pădurea Leti până apr6pe de pădurea Caraorman, apa
avea aci un joc mult mar liber do cât în orr-care altă parte a delter; orT-c.e înaintare a 
1.crPnulu1 aluvial putea să schimbe direct.ia b: aţulur; aşa so explică coturile cele multe,
din <'arc cel mar mare este aşa numit M, care în creştetul seu Vestic formeză un m. 

Cu cât braţul Sulina se apropie de îmbucătură, cu atât cantitatea de apă cresce de
dtl descresce, datorită în mare parte ape\' ce primeşte din Nord; aşa mar jos de Ismail,
gtu'la Cionga, care trebue să fie o remăşiţă a une\' anastomose, altă dată mult mar pu
ternicii. şi a căret direcţiune paralelă cu marginea munt6să este o probă mar mult, că
legea fluvială a lu\' Baer îş\' are val6rea şi în partea de jos a Dunări\'. 

Braţul Sf. Gheorghe, contrar celor-l'alte doue, îş\' păstr6ză cursul în linie dreptă de
alungul margine\' abrupte a Dobrogio1, până dincolo de capetul lur Beş-Tepe, unde se află
noul oraş Mahmudia, şi de undo începe sus-numitul teren băltos şi stâncos. 

Aci de odată form6ză o cotitură f6rte repede şi chiar înt6rsă înapoi, începe apo\:
cursul nunavct;uluL după care bratul prin cotiturl'. îşl'. continuă mersul. 

Trei din aceste cotiturr: cele doue de la Calinova şi cea de a treia mar jos ele mica
1ocalilate I vancea, ar opune marr obstacole mersului vap6rolor, dacă curentul n'ar fi destul
de repede. 

(Asupra aclâncimit l\ilăril do-alungul cosLelor delte\', a so vedea capitolul «l\Iarea
Xcgn'i. Curbe bathymetrice))). 

Brntul Sf. Gheorghe a servit ca drum al vap6relor până la începutul acestui veac. 
Din causa lipsei ele mesurătorr, căd t6te hărţile geografice sunt desemnate din ochl,

c1·cscorea delteT din timpurile istorice abia s'a putut aprecia. La Sulina adică, în centrul
delte,, crescerea este remarcabilă. Vechiul far, care clupă hăr(ile rusesc'i'. din 1829 era situat
imediat la marginea l\Iări\' şi care în 1842, fără a 'l'. se schimba zidăria fondaţid a fost
înlocuit printr'o frumosă construcţie de piatră, a fost încă din 1857 departe de Mare prin
tr'o bancă do nisip de o lărgime mar mult de 30 stânjen\'. 

In cele douc păclurr (Leti si Caraorman) predomină stejarul. Ele se asemănă cu pădu
rile insulelor din şesul Dunări\'. de mijloc şi pot fi considerate ca pădud seculare. 

După Taibout de Marigny, partea sudică a păduri\' Leti constă din plopl'. si te\'; pare
decr că în acestă parte pădm ile au suferit o nouă formaţiune. 

Pădurea Caraorman e apreciată la o înălţime de 5--6 pici6re de Peters, iar după
Taibout de Marigny, pădurea Loti e la 10 pici6re de-asupra nivelulu\' Mărit. 

I• iind-că nu este câtuş\' de puţin probabil, ca vechile dune să fi format baza vego
tat,iunit acum existento, se p6Le considera că la fundul terenulu\' nu e alt-ceva, de cât
rcm::tşit,a unur etagiu cu mult ma'î ridicat, pe care l'a avut fluviul altădată. 

Inginerii şi 'inveţaţiT Ruşl'. împart întrega deltă în tre\' secţiunr, şi anume: Dubla
insulă Lcti-Ceatal dintre braţul Chilfa şi Sulina în susul şi în josul aper Cionga, insula Sf.
Gheorgllo intre braţul Sulina şi Sf. Gheorghe şi insula Dranov între acest din urmă, Du
naveţ şi Laguna-Razelm. 

(Peters vorbesce apor de cultura în Deltă, descrisă la capitolul nostru respectiv). 
Ţinutul laaunelor de la Sudul delte\' stă în leo'ăturr intime cu terenul dintre Sulina

o o 

şi Sf. Gheorghe. 
Dunaveţul, care ia din braţ.ul Sf. Gheorghe 1/1 o din cantitatea de apă, se varsă în

marele lac de apă sălcie numit Razelm, despărţit de :Mare numa'î datorită enormer can
tităţl'. de aluviunr a fluviuluT. 
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In od-care pund ridicat din apropierea laculu\' te-a\' a�ec).a, fie el Kara-Bair la nu

naveţ,, fie pe delurile de piatră văr6să de la Agigbiol, fie pe stânca de la Eni�ala clin 
resăritul Babadagulur, sau pe capul Dolojman, orr şi unde ţi s'ar părea că te aJli la 
capătul munţilor unu\' sîn de Mare odini6ră existentă, cu t6te că pe cele d'entă1 doue 
puncte te afli departe de Mare aproximativ la 3 mile. 

Chiar micul lac Babadag, în care se varsă cele doue pl°incipale rîur1 ale Dobrogict 
nordice, posedă (în timpul veril) un conţinut sărat, care se deosibesce cu f6rte puţin (Ip

acel al Razelmulu\'. 
Pentru a da o ideie asupra conţinutulu1 acestor ape, vom indica prin cifre greutăţile 

specifice din punctele următoee: 
a) Largul Măril, o milă departe de digul nord de la Sulina; adâncimea 26 pici61·e,

fundul cu nămol gris-albăstrur, fără urme de concbilfi'.; Marea cam liniştită, de şi cu o 
zi mar 'nainte bătuse un vînt aspru din Sud-Vest. 

b) Balta dintre digul Sudic şi c6stă, în comunica1;ie cu gura fluviulu\'., şi despărţ.ită
de l\Iare printr'o largă bandă de nisip. 

c) Laguna Razelm între Insula Popina �i c6stă, în dreptul satulu!'. Calica.
d) Lacul Babadag în apropiere de malul sudic, în mijlocul laculuL
e) Micul lac la sudul satulu1 Karanasuf, la resârit ele Duimgi (lacul Tuzla), suferă

vara mar'i'. evaporaţiunr, dec)'. inconj urat de deposite de sare. 
/) Constanţa, Golful de nord între stând văr6se, după cc marea era agitată. 
g) Largul Măril, la 1 milă marină spre resărit de portul Constanţa, Marea era liniştită.

ol 
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TIMPUL OBSERVA'fIUNII 

28 Maîii ora 11 a. m. 
29 (( (( 3 p. m. 
9 Iunie ��«.1 1 p. m. 
(( (( 

27 Iulie 
28 (( 

3 August 
4 (( 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( 2 a. m. 
(( 4 p. m. 
(( 7 p. m. 
(( 10 a. m. 
(( (( 

(( (( 

I Adîncimea \ Tempara- Greutatea Calculul con-
ele la care s'a Lura aJ>el specifică dată tinul.ulul sări! 
extrns apa, în 

I 
dupa de un aera- fn sub-diviziu-

pici6re vieneze I Celsius metru nile greutăţilor 
I 

2 I\ 16,5 1. 009 11.09 
1 16 15.0015 12.03 
1 22 i, 010 13.25 
9 1/2 26.5 '1. OH 14.56 
1 25.5 1. 010 13.25 
1 25 1. 019 26.00 
1 24 1. Oit 14.56 
1 27 1. 011 1't.56 
8 27 1.0115 15.21 

24 27 1. 014 18.57 

T6tă regiunea ocupată astă-9-1 de laguna Razelm şi lacurile care dau în el, şi care 
p6rtă diferite numid, trebue să fi fost ocupată de un vechiu golf de apă sărată, pe care 
l'a astupat depunerile de nămol de la gurile fluviulu\'. 

Altă dată apa sărată, care trecea peste oraşul Babadag a fost respinsă şi restrânsă 
ic\'. şi colo prin îngrămădirile enorme de părnent. 

Până către sfârşitul veculul'. al X V-lea, se p6te ca aluviunile să fi avut o regularitate 
ma\'. mare, dar să fi fost ma\'. puţin considerabile, căc'i'. pe atuncr cea ma\'. mare parte a 
teritoriulu\' a fost acoperită cu pădur'i'. . 

Dar când dominaţiunea genoveză a fost înlocuită cu cea otomană, pădurile au fost 
distruse până la delurile cele mal'. depărtate şi atuncl'. a încetat f;,i equilibrul ce exista între 
precipitările atmosferice şi raderea pământulul'.. 

In urma od-cărel'. plo1 torenţiale, o mare cantitate de humă din înaltele terase drif
tice erau târâte �i duse de torent până la lagună, unde se depuneau; ast-fel dar a trebuit 
ca apa sărată de odini6ră să se retragă, şi aceste ţinutur'î ale golfulul'., altă dată înBori
t6re, au devenit din ce în L'8 un deşert salin, care acum nu servesce de cât cel mult 
pentru crescerea cailor Bulgarilor f;,i ca pescărit al locuitorilor din marele sate rusesd 
Sarichior şi J urilovca. 

Asemenea se explică şi faptul, cum frum6sa ruină genoveză aşe9-ată · pe stâncile 
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răr6sc de la Ienişala, 7i pe care Spratt o însemnă ca un important punct geologic, este 
separată de mare printr'o largă bandă ele teren mlăştinos; pe când acestă cetate maritimă, 
c·nr1· scrvia pentru apărarea coloniilor comerciale, trebuia neapărat să se fi ridicat pe mar
ginea un ur golf bun pentru ancorare, cu acces liber f;,i destul de adânc. 

Tc.'ită îngrămădirea de nămol 7i nisip, care a închis golful la gura sa, se datoresce 
n}11lurilor care bat în timp de 70 zile pe an din direcţia Mărit f;,i care a format lunga 
Jmndii de nisip, care începe mar sus de capul Midia, pentru a se confunda vis-a-vis de 

rapul Doloj man, cu delta Dunaveţ,ulu1. 
O gură mică, numită Portiţa, asigură Mărir intrarea în vechiul er golf, în care acum 

se varsă Dunaveţ,ul, şi cele doue pârîiaşe sărace de apă din lacul Babadag (numite după 
\'ăile lor originare Taiţa şi Teliţa), apor gârlele Slava r;;i Beidaut. 

La capătul laguner Sinoe, departe de 1 1 /2 milă geografică de capul Midia, se află satul 
Kara-Arman, care pe t6te hărţile geografice şi în manuale este cunoscut sub diferite 
numirr ca Kara-Herman, Kara-Kermane, Karairmane, etc., şi câte odată e considerat 
chiar ca oraş. 

Se pretinde a avea o 6re-care importanţă ca punct de orientare vizibil dinspre Mare 
şi ca punct insemnat istoric, dupâ Taibout de Marigny. 

Capul Midia este format de bănd de margă vărosă, care are superpus deposite de 
4-5 stânjenr de humă gălbuie driftică.

:Mar jos de capul Midia, costa se recurbeză într'un mare arc şi doue micr lacurr cu apă
puţin sărată, din care cel mar mare este alimentat de o gârlă considerabilă, se numesce Taşaul. 

Către Mare este o îngustă bandă acoperită cu dune de nisip. 
Trec�nd de satul Karacoium, ajung\' la interensantul lac Kanara, care cu t6te că se 

află separat de Mare printr'o îngustă bancă de nisip, mulţumită însă abondenţir de isv6re, 
care iau nascere pe malul său repede, conţine apă dulce. 

Aj unşr în sfârşit la portul Constanţa, situat pe o terasă de humă de 60 pici6re înălţime 
d'asupra unor deposite de piatră vărosă terţiare, înainteză în Mare mar mult de cât ort 
care din promontoriile munt6se, dintre Mesembria şi peninsula Crimeie1. 

Indiferent, dacă Constanţa a fost în adever sau nu colonia milesiană Torni, în tot 
casul ne aflăm aci pe unul din punctele cele mar înteresante ale culturer pontice, care 
devenind important prin scurtarea căir maritime dintre Dunărea de jos şi Constantinopol, 
a atras asupră-şr de acum 30 de anr atenţiunea atât a Austrie'î cât şi a Inalter Porţr şi care 
în urma calamităţilor din timpul ultimulut rcsbor oriental (1854), a parvenit să înflorescă 
din nou în zilele nostre. 

Ca punct de îmbarcare al voiajorilor din Viena spre Constantinopol, Constanţa a fost 
mult descrisă şi obiectul uner deosebite desvoltărr de când este legat cu portul dunărean 
Cernavocla (Bogaskioi), printr'o cale ferată şi de când şansele nouer posiţiunr a portulur 
ating multe interese private. 

Mica bancă de nisip de la Tuzla se compune, după cum m'au asigurat oficeri\'. aus
triacT însărcinaţr în 1856 cu măsurarea nivelulur mărir, din aceiaşr piatră văr6să, care 
înainteză la Constanţa brusc în Mare. 

Acelaş lucru se p6te 9-ice despre stâncile de la Mangalia, pe care marinaril le con
sideră ca resturile unu!'. vechiu molo (Taibout de Marigny.) 

II. 

D u n ă re a. 1)

De atâtea orr cotit, maiestosul fluviu, Dunărea, după ce învinge stâncile uriaşe de 
la Porţile-de-Fier, ce ameninţau să-1 curme drumul, îşX duce, obosit din acestă luptă 
înverşunată, apele liniştite către răsărit. 

') Asupra numirilor Dunării, origine'î numelu'î şi tradiţiunilor despre 1:>ună.re, a s� ".edea: Dunărea în
istorie şi tnul-ifiunt, de Al. Papadopol Caii mach şi Nate pcnt?'lt a servi la istoncul pi'tnctp�lelor pim_cte pe
Dunclre, ele la yui·a Tisei pâ11cl la Mai·e ş-i ve custele illcirit ele la î'a1'1la la Oclesa, de Lt. Colonel M1h. Draghicescu. 
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Dar până să atingă Marea alte piedic\' i se opun, căcl' abia ajuns la Silistra, fluviul 
isbindu-se de terasele dobrogene îl silcsce a'::,'( recurba matca spre Maiză-N6pte şi pentru 
a evita orr-ce st.rădanie zădamică, ocolesce cu grije slânca de la Hârşova, cotesce de 
câte-va 01·1 între Dăienr şi :Măcin, şi 'ş1 continuă drumul a lene până la Galaţr. 

Aci pintenile Bugoagulur din droa1Jla şi terasele dintre Sirol ::;;i Prut clin stânga, 
gâtuie fluviul pentru cea din urmă 61·ă. 

Frântă în unghiu drept, Dunărea îndrumându-se către răsărit îşr rcsfaţă apele in 
voie, mar 'nainLe de a şi le împreuna cu Marea. 

Aşa cum curge fluviul, pentru a încinge de douc părţr Dobrogia, abătendu-se din 
drum şi încovoindu-se la cel mar mic obstacol, are ceva din cuminţenia unur bătrîn istovit 
de puterr, după ce o viaţă întregă a fost necontenit în lupta pentru existenţă. 

Te mir'î cum trufaşele valurr, cad au spart stâncile prăpăsti6se do la Pasau, \i\Taitzen 
şi Orşova, trec acum sfi6se prin faţa celor ele la Hârşova, Movila-Cazacilor, Iacob-De! 
şi Bugeac. 

Ca o ultimă rcsbunare contra uscatulu'î par a fi mulţimea do lacurr, pe care fluviul 
le umple în cursul săll inferior prin revărsărT periodice. 

Cer vech1 (Lydus, scriitor grec din secolul V), numiau DanulJius, partea inferi6ră a 
·Dunărir din jos ele Mitroviţa (Sirmium), în sus de care so chiema Istor, aşa că cu drept
cuvent Ovidiu Îl c;lice: «binomis lster)).

«Alma parens)) ora înainle fluviul nostru pentru pop6rele riverane, «mamă bine
tăcet6re)> a remas până astă-<;U pentru no'î; după filologia cuventuluT, Danubius ai· însemna
«dădător de norr» şi, prin acestă numire, o to simbolisată fertilitatea ţ.inuturilol' străbătute
de fluviu, care are grija de a le uda la vreme.

Şi dintre t6te neamurile de pop6re, Românul singur a ştiut să păstreze acestă sim
bolizare- ca un omagiu de recunoscinţă datorit flu viulu1 ce Îl udă ţara- printr'o legătură
de cuvinte aşa de inteligent combinată, în cât să aibă aceiaşr semnificare, pe care o
avusese fluviul în vechime; căd în adevcr vorba c<Dunărel) nu e de cât o contracţ,iune
din: duce, aduce, norr.

Or1-cât de nepărtinitorr am vroi să fim cu tradiţiunile ce se legă de acest măreţ 
fluviu, totuş1 trebue să recun6scem, împreună cu scriitorff antichităţiY, că legendele despre 
el se pierd în n6ptea timpurilor şi că despre Dunăre s'a vorbit ele la începutul lumff; a� 
cel puţin pretind părinţi! bisericer, carT identifică Dunărea cu rîul ce curgea prin raiu, 
anume Phison. 

Aşa se explică pentru ce EgiptieniT şi FenicieniT o considerau ca sfântă. 
Credinţa acestora s'a transmis la locuitorii ţermurilor er; jurărnentul ce-l făceau Dacir, 

Geţir şi Scyţir pe undele Dunării, era tot aşa de sacru ca şi acel al Grecilor pe undele 
lu1 St-yx. 

Dunărea a remas până astă-c;lr tot sfântă, cel puţin pentru nor, căcr Românul în bles
temele sale înt.rebuinţeză expresia: «bată-te Dunărea>J î:-::. înţelesul de: «bată-te Dumnezeu)). 

Viaţa, s6rta poporulur român este legată de maiestosul fluviu, <;are reprcsinlă ţara, 
bogăţia şi mândria n6stră naţională. 

Dunărea a fost pentru nor trăsura de unire între pămentul pe care îl locuim şi istoria 
poporulur român; ea a luat parte cu nor la· bucuriile şi durerile n6sLre; Românil se fălesc 
în baladele lor cu numirea de : «şerp1 ar Dunărir». 

In fine antichitatea clasică elenă şi romană pusese partea fluviulur nostru sub scutul 
a do\' păzitorl.', a doue genil: unul al Jur Hercules, la Cataracte (Thermae Horculanae, l Vlc
hadia) şi cel d'al doilea la gurr, în insula Şerpilor prin minunatul templu al Iur Achilie. 

După cloue-rj,ecz de vecw·z, în timpul glo1'i6sez Domn-i
z 

a primutuz Rege H.omrÎn, Carnl I, 
aceste geniz de mult adormite s'ait redeşteptat, clar nu sub forma tor vechiă, mistică, ci suu o 
formă nouă, aceia a geniilor moderne, născute din industrie, 

'l-a fost dat NI. S. Regeluz Carol I să salute renaşterea acestor doue geniz moderne repre
sentate: unul prin inaugurarea lucrărilor ele lct «Porfite-cle-Fier» şi cel-t'alt p7'in mâref ul pod 
de peste Dunăre, «Podul Regele Ca1'ol». 
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Date a5upra cur5ulu1 Dunării 

a) Lungimea Dunări\' între Verciorova şi Sulina este de 865 km.; iar de la Silistra
până la Sulina sunt 377 km. 

l1) Jnclinarea albiez fluviulu1 între Severin şi Sulina este de 001 ,036 pe ki1ometrn, de 
c'H·c-cc depărtarea între aceste douc puncte este ele 857 km., iar cota albie\'. la Severin 
este de 33m,101. 

Inclinarea albie\'. Dunărff între Silistra şi Sulina e de om,0053 pe kilometm, iar între 
Bl'ăila şi Sulina de om,0056 pe kilometru. 

c) lu/ ela măsurată pe firul a per este de 1m,561; iuţela medie este de 1m,3011, iuţela
la f uncl de 1m,0484. 

d) Volumul aper ce debiteză Dunărea la Turnu-Severin în timpul apelor mid, este de
8,388m'; la apele mart, de 10,301111 -c. pe secundă 1).

La Ceatal debitul apelor mijlocff este de 9,180m.c. pe secundă, iar în timpul apelor 
marr se pote urca până la 28,00om.c. pe secundă. 

Din acestia în mediu : 17127 merg pe braţul Kiliez (5,180m.c. pe secundă), ¾7 pe bra.ful Su
linez (800m.c. pe secundă), 10;27 pe bmţul Sf. Gheorghe (2,600m.c. pe secundă) 2).

Debitul apez Dunăriz la Ceatal e de 501,160,000m.c. pe (li; clin totalul de 10121 ce curge pe 
braful Sf. Gheorghe, 1/100-a parte scapă pe braţul Dunaveţ, (1.650.00om.c. pe (li) 3). La Brăila de
bitul este de 8,9oom.c. pe secundă. 

e) Nivelul anual şi pe anotimpurz. La Brăila unde etiagiul Dunărff d'asupra nivelulur
:Mărff este de 1"',07, nivelul mijlociu al apelor Dunărff în timp de 24 anr (1875-1898) a 
fost de 2'°,70 d'asupra etiagiulur, valorile extreme anuale ale nivelulu1 DunărH, sunt de 
3111,75 în 1879 şi 1m,54 în 1894. 

Pe anotimpurr valorile mijloci'î sunt : 
Primă-vara 3.54 
Vara . 3.22 
Tomna . 1.69 
Iarna 2.39 

Primăvara şi vara nivelul este cel mar ridicat; t6mna, cel mar coborit. Diferenţa 
între primăvară şi tomnă e de aprope 2 metri. 

f) Nivelul lunar. Apele cresc la începutul anulu1 treptat până în J\1Ia1, când nivelul
mijlociu de 4111,02 este cel mar ridicat; de aci apele scad pâ.nă în Octombrie, când înălţi
mea mijlocie e cea mar coborîtă (1111,49). 

Cea mar înaltă mijlocie lunară a fost în Iunie 1897 de 5m93, iar cea mar coborîtă în 
Octombrie 1898 de 0 11128. 

Nivelul cel maz înalt a fost la 28 şi 29 Iunie 1891, care a atins val6rea de 6m,93 d'asu
pra etiagiuluz (1.01) s'ait 8m d'asupra niveluluz Măriz. Cel maz coborît nivel a fost la om,51 
de clesubtul etiagiuluz, adică om,56 d'asupra niveluluz Mării, la 20 Noembrie 1814. Cea maz 
mare oscilatiune decz în nivelul Dunăriz, a fost de 1m,44. 

Inundaţiile în Dobrogia se produc înainte ca apele să ajungă la 5 metri d'asupra etia
giullt'l Brăilez. 

In timpul apelor mici (0,56 d'asupra nivelului Măriî),panta Dunăriz între Brăila şi Sul-ina 
e de aprdpe 3mlm pe kilometru; în timpul apelor marz (8m d'asupra nivelului Mării) panta 
mijlocie a Dunăriz între Brăila şi Sulina este de 4 centimetri pe kilometru. 

Pentru nivelul mijlociu, panta mijlocie este de apr6pe 2 centimetri pe kilometru. 
g) Ingheţul şi desgheţul Dunării. Din observaţiile făcute în porturile Brăila şi Galaţr

în timp de 60 anr, de la 1836;37-1895196 s'a întocmit tabloul îngheţulu1 şi desghr-tulur Du
nărff în acest_ timp: 

') St. Hepites. Clima BrăileI, pag. 52 nota 1. 
2) E. Reclus. Geographie, Voi. I, p. 255.
8) Millheilungen der k. K. Geograph. GesellschafL in Wien, 18G8, in Antipa. Lacul Razelm. pag. 10.
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O B S E H V A 'ŢI U N I  

Dunărea n'a îngheţat. 

Dunărea n'a îngheţat. 

' 

} Dunărea n'a îngheţat. 
) 
( 

\. Dunărea a îngheţat ·in rJoue rîndurI n zile. 

Dunărea n'a îngheţat. 

( 
{ Dunărea a îngheţat în doue rîndurl 58 zile. 
l. 

Dunărea n'a îngheţat. 

( 
Dunărea n'a îngheţat. 

< Dunărea a îngheţat în doue rîndurr 63 zile. 
l 

De la 5-7 Februarie aii curs multe gheţurI; la 8 Dunărea s'a limpe<)it; ea n'a fost 
îngheţată. 

La 3 Februarie ghiaţa pornise, însă s'a oprit ln timpul nopţi!. 
La 18 Ianuarie s'aii presintat cele d'întâl gheţuri carI aii curs până Ia 1 Februarie. 

f Gheţurile şi îngheţul Dunării aii venit atât de reperJe în cât bastimente de Mare por-
1 nite din Brăila n'aii avut timpul să ajungă la Gal11ţI, mar multe de 4 aii fost prinse 
l de îngheţul Dunăril pe drum, unde aii stat apr6pe 100 <;lile. 
, La 19 Ianuarie 1881 sloi! aii început a curge şi a ţinut ast-fel în tot cursul Junel Fe
l hl'Uarie. 

- i La 12 Martie Dunărea era curăţit.ă între Brăila şi Sulina şi la 15 a sosit în Brăila primul 
l bastiment de Mare. 

( La 27 Decembrie 1881 a început trecerea gheţurilor; la 3'1 a încetat navigaţiunea. La 
12 ( 27 Ianuarie a reînceput trecerea gheţurilor şi la V Februarie a îngheţat. 6menil tre 

l ceau dincolo pe ghiaţă însă cu sfială. La 23 Februarie a sosit primul vapor din Viena. 
4 7 La 16 Ianuarie aii început sloiurI să eurgă; el erai:1 fleşl la 18, la 21, la ora 10 dimineţa 

ghiaţa s'a oprit. 
f Sloi! s'aii ivit la 31 Dec. În noaptea de 3-4 Ianuarie ghiaţa s'a prins destul de tare 

32 1 La 5 Februarie s'a rupt ghiaţa care afpornit; sloil ai:1 curs până Ia 7, iar Ia 8 Febr
l navigaţia a început. 

1) Fracţiunile însemnă: numerătoru I represinlă <;liua, numilorul (cifre !aline), luna. Ast-fel 7 /II, 7 fe
bl'Uarie, ele. 
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o B s E R V A Ţ I u N I 

Primii sloi au început a curge la 6 Decemb. sera şi au continuat până la 12 Decemb., 
când s�a li11:pei;lit. La �1 Ianuarie spre seră sloii aC1 reînceput să curgă până la 1;, 
când ei erau forte deşi; la 18 Dunărea era împănată cu gheţurr carT d'abia curgeau. 
Ghiaţa s'a oprit până la căpitănia portului ln noaptea de 20-21; la vale Dunăl'ea 
era lim_perJe. �a 19 Febr. ghiaţa s'a rupt şi a curs vre-o JO minute, rlupă care ea
s'a oprit pâna la 21, când s'a rupt ain noii. Sloii curg până la 27, când s'a limpe<;IH
Dunărea şi a început circularea vap6relor. La 4 Martie a sosit primul vapor de la 
Mare. 

( Dunărea n'a îngheţat. CeI d'lntâI sloT curg în noaptea de 20-21 Decembrie, la 26 eT 
I erau f6rte deşT, la 30 Dunărea limpe<;Jită. La 4 Ianuarie a reînceput să curgă sloT, 
< la 12-13 eI erau f6rte deşT, la 18 Dunărea era împănată, dar s'a limpedit Ia 20 !'l
i nuarie; La 19 Febr. a sosit primul vapor de Mare. La 24 sloiI reîncepi curge până
'- la 30, când Dunărea s'a limpe�lit de tot. 

(SloiI aii început a curge la 16 Ianuarie şi aii continuat până la 31, când Dunărea s'a 
18 � limper,lit .. La '13 Feb1': sloiT reîncep; eI sunt forte deşT la ·15 şi 16, iar în noaptea de 

I 16-17 ghiaţa s'a oprit. La 6 Martie ea s'a rupt şi sloii2curg ):nînă la 10 Martie, cfrnd 
l a sosit primul vapor clin GalaţI. 

I 
La 31 Dec. la ora 3 p. m. sloiT încep a curge rarT Ia început, deşi la ora 10 sera. La 

?3 < 
1, I�n. �unărea e_ra _împănată _cu sloi; 10 "..ap6re marI şi mai multe corăbiT şi şlepurT 

I s au prms de ghiaţa la margmea portului. La 3 Ian. gheţurile s'aC1 oprit la ·10 seara. 
l La 17 Mart. Dunărea s'a curăţit şi la 22 navigaţia a început. 

r
1 
La 14 Dec. n6ptea au început sloii carI aii curs până la 21 ; la 31 aC1 reînceput' şi la 9 

Ian. Ia 91/, ore sera, Dunărea a îngbeţat. La 15 Febr. la 5 ore p. m. ghiaţa s•a mişcat 
!:\O J vre-o 20 metri, de asemenea şi la 28 Februarie cam vre-o '10 metri. La 1 Martie la 

,
1 

orele 1, 3 şi 5 ghiaţ.a s'a mişcat, însă imediat se opria; de asemenea Ia 2 Martie Ia
ora 4.40 p. m. şi s•a oprit la 5.40. In fine la 3 Martie Ia ora 4.'10 gbiaţa s•a pornit şi

l Ia 8 Martie a sosit primul vapor. Dunărea s•a limpei;Jit de sloi la H Martie. 
(SJoiI au început a curge la 17 Decembrie şi Ia 28 la ora 1.30 a. m. Dunărea a îngheţat. 

7g � La 4 Febr. ora 11.30 a. m. ghiaţa s'a pornit, dar s•a oprit după 18 metri, la 15 Martie 

l 
ora l·J noaptea, ghiaţa a pornit lnsă s'a oprit la ora ·10.3 dim. ln aceiaşi �li !nsă la 
prînz ghiaţa s'a pornit definitiv şi la 31 dimineţ.a Dunărea era curăţit,i. 

( La 17 Dec. pfină a doua i;li aii curs sloI. La 24 eI au reînceput şi la 29 ghiaţa s•a oprit 
77 I Ia ora 1.30 a. m. La 15 Martie la 9 ore a. m. ghiaţa s'a pornit însă s'a oprit la ora 

� 10.30. In aceiaşI �li însă la prînz ghiaţa s'a pornit definitiv şi Ia 31 Martie climineţa, 
l Dunărea era curăţita. 

10/I 14 { 22
4/11 8 l 

(
I 

In acestă iarnă Dunărea a îngheţat în doue rîndurI pe o durată de 22 zile. Sloii au
început mai întâi să curgă Ia 22 Dec. dimineţa şi a ţinut ast-fel până la 28 când 

I fluviul a îngheţat. Ghiaţa s'a rupt la 10 Ian. dimineţa. La 20 Ian. ghiaţa curge iarăşi 

1 şi Ia 28 la ora 7.40 Dunărea a îngheţat pentru a doua oară. La 4 Febr. la orele 2.50 
a. m. ghiaţa s'a mişcat; ea n'a pornit însă decât la orele 3 p. m. La 10 Febr. 7 ore 

6/III 65 

12/II 41 

6/IIII 47 

l dim. Dunărea era limpe�lilă. 
r Sloii încep a curge la 26 Dec. şi la 3 l ghiaţa se opresce. Dunărea e limpede şi se p6te 
J trece cu bărcile. De la 28 Febr

_. 
până la 6 �Iartie �hiaţa por�esce ln mai multe :1�

) duri, însă se opresce necontemt. La 6 Martie ora 8.30 p. m. ghiaţa pornesce deflmt1v. 
l La 7-9 Martie curg sloi şi se Jimpe<;]esce. 

{La 12 Febr. ora 3 p. m. ghiaţa s'� mişc�t, ea a po:nit însă la 4.20 p. m., de la ·13 la
finele luniI curg sloL La 1 Martie Dunarea este limpede. 

{N'a îngheţat. La 5-6 Febr. s'a prins o posghiţă de ghiaţă; la 16-17 n6ptea sloiT aii
început a curge pe Dunăre; la 17 eT erau deşI. 

1 Sloii au început a curge de la 2 Ian. ora 10 p. m. In n6ptea de 19-20 glliaţa s'a oprit; 
I Dunărea este pe alocuri liberă de gheţuri. La 1 Febr. ora 12.30 pâna la ora 4 p. m. 
1 fiind vent mare s'a rupt ghiaţa pe la mijloc�! fluviull1!. La H Febr: ora ,6 p. m. 
< ghiaţa a pornit dar s'a oprit; de asemenea ş1 a doua (11. La -18-19 ghiaţa s a  rupt 
I Ja mijloc. Din causa ventului de Ia 2t-27 Februarie s'a mai rupt din ghiaţă însă
I tot pe la mijlocul fluviului. La 6 Martie ghiaţa a pornit definitiv. SloiT aii curs până 
l la 'lO Martie, când Dunărea era limpe(lită de gheţurI. 
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h) Lăţimea Dunării în diferite puncte ').

m.

In dreptul frontierir . 1.400 
L E d O 1 O f 

până la a . e strov 1. 5 s. insuler

In dreptul BugeaculuT 600 l Tilchia. 

>> » dealulut Dervent . 550
)) )) Pârj6ie\'. . . . . 1.10o{Pş�\':n°Jr 
)) )) scurgerirlac. Oltina 1.750{PtJ�Ti?

t
�r 

>) >> delulur Tuna-Orman 800
La scurgerea lac. Mârlenu 750 
In dreptul Măguri! Dagar . 500 

>> >> mori! Mamic 1.600{ peste ost.
l.ung 

>> >> Raşovil 600
>> >> Cochirlenilor .  . 500
>> >> Ostrovulur Hinogu. 1.500

L d l  t D V 7
�o/(făl'ăpo-a po u pes e unare . . . 0 < dur de 

La capătul N. al digului'. Cer-
navodă . . . . . . 

La scurgerea lac. Purcareţ . 
La Seimeni! marr . . . . . 
La capul N. al ostr. Boasgic . 
La N. de Kalachio\'. 
La Topal . . . . 
La Ghizdăresd. . 
La S. de Hârşova . 
La Hârşova . . .
La coda S. a ostr. Kiciu 
La Vadul oi'î. . . . 
La cotul Gr6pa-Ciobanulur. 

650 
1.350 
1_.150 

550 
400 

1.000 
400 
600 
500 

1.750 
550 
150 

l inund.) 

La Gârliciu 
. ,,;.

La păien\'. . 
La Movila-Popi\'. 
La Ostrov . . 
La Movila-Cazacilor 
La Picinega . . . 
La Turc6ia 
La N. de Turc6ia (Igliţa) 
La Măcin . .  
La Gheceţ. . . 
La Gura-SiretuluT 
La Azaclău . .  
La Galaţr (mila 92) 

m. 

400 
450 
200 
200 
200 
200 
150 
200 
150 
400 
800 

La cotul Pisica (mila 8<5-87). 
La gura PruLulut . 

1.350 
520 
500 
650 

La Ren\'. (mila 80) . 
La mila 79 

n )) 77 

)) )) 72 

>> coda V. a ostr. lsaccea
La Isaccea . 
La Eschi-Cale 
La Parkeş. 
La Somova 
La Ciatal . 
La cotul Tulei\'. 
La bifurcaţia braţ. Sulina . 

750 
400 

1.100 
1.000 
1 250 { (milele · 67-68) 
1.150· 

700{ (mila 65J 

600{ (mila 61 

600{ (mila 56) 

1.500{ (mila 51) 

30(){ ���%) 
. 1.300 { (mila 41) 

i) Cursul navigabil al fiuviuluz. Vap6rele în cursele lor, trec:
Prin faţa Silistrei (unde se află debarcader 2), ocolesc pe la Nord ostrovul Ilopa, trec

printre el şi ostrovul Vechiu, ţine malul drept prin faţa orăşelulur Ostrov (unde se află 
debarcader), apor pe la Sudul ostrovului Tilchia.

Lasă în drepta ostrovul Pacuiul lui Sore, trece printre ostrovele Veriga (drepta) şi Şoi
mul (stân()a), lasă în stânga ostrovul Bimbaşa, apor în drepta ostrovele Pârlitul şi Strâmbul,
iar în stânga ostrovele Ţerii, Puiul Strâmbul, iar puţin mar la vale Talerul.

Pe lângă malul drept, lasă în stânga ostrnvul de pietriş, ţine stânga până la Rasova,
lăsând în drepta ostrovele Ilozun-Adct şi Lung, apor prin mijloc, lasă în drepta ostrovul
Hinogu, trece pe la Cernavodă (unde se află debarcader), ţine apot stânga lăsând în drepta 
ostrovele Traina şi Seimenii-Miez, apor mar la N. cele doue ostrove Boazgic (pe drepta), după 
care ţinend mijlocul apel.', lasă în stânga ostr. Balaban, apo\'. mar la vale ostr. Atâmaţi.

Către N. vap6rele ţin mijlocul până la Hârşova (unde se află debarcader). 
De la Hârşova urmeză cotul prin faţ,a Varoşului, lasă în stânga ostr. l(iciu şi Gâsca

Mare, trece prin faţa Vadul-Oii şi prin faţa pădurii Ruginosa, urmeză înflcxiunea cursului 
din dreptul gropii Ciobanului, apor spre N. prin dreptul Gârliciului, Dăenitor, Ostrovului,

ţinend malul stâng şi tot ast-fel prin dreptul Picinegei, ocolesce cotul de la Insula lui Moş-

1
) In timpul apelor mijlocit 
!) Intre Silistra şi CălăraşI (pe Borcea), este un vapor care face curse între aceste doue oraşe. 
Puncte pericul6se pe Dunăre sunt: Oltina. Marleanu, Balaban (apr6pe de Tapai) Gârla Vaporului 

(în jos de gura IalomiţeI) şi la Ţiglina (între Galaţ'i i;i gura Siretului). 
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Dobre (care remâne în drepta), prin dreptul Turc6iei, lgliţez, Carcaliu1ul, · Măcinului (ac este
debarcader), Ghecetului, la Brăila (se află debarcader).

Intre Brăila şi Măcin este un vapor local, cc face curse între aceste doue puncte. 
De la Ghecet vaporul urmeză firul apelor, trecând pe la Gala(l (unde se află debar

cader), apor prin cotul Pisica. 
De la Galaţr în jos, curst 1 • ...,x.,.,;� Comisiunea danubiană în mile 

marine (1 n;.ilă = 1852m). La 1utL ' ' I I 
�:,,;,���:;.. 

Cotul Pisica se află între I H .. -1 

Vaporul trece pe la Ren •n 'C' 'I , , T(:t( li '1 1· , 
ostr. Isaccea, trece pe la lsacCul, L. '-'' \ I ' ' rn•J ! t, f), I • r 
urmeză firul apelor până la mila 51 (Ceatalul ismail). 

Din acest punct vaporele intră pe braţul Tutcez, urmeză inflexiunile acestur braţ, până 
la bifurcaţia braţelor Sulina şi Sf. Gheorghe (mila 44), după ce trece pe la oraşul Tulcea (între 
milele 49-50), unde se află debarcader. 

Intre oraşele Tulcea şi Galaţz, vapore locale fac curse şi între aceste doue puncte. 
De la mila 44, punct numit Agenţia, vaporcle urmeză cm�sul braţulur Sulina. 
Intre milele 18 şi 8 s'a deschis canalul care scurteză trajeul cu /� mile. Numerotaţia 

lnsă a rămas cea vechie până la complectele modificărY ce se vor mar aduce bratulur. 1) 

Ast-fel vaporul parcurge intre punctele Agenţia şi gura SulincT 40 mile. 
Un vapor parcurge pe Dunăre între Silistra şi Sulina distanţa de 377.226 111

• 

j) Pichete pe Dunăre.

Numirea 

1 TrenarI .. 

� Carantină . 
� Saonul .. 
� Esld-Cale . 
e Isaccea .. 
E Lacea ..... 
7 Piatra călcată . 
E Pisica .. 
� AzaclaCt .. 

1( Ghecet .. 
11 Măcin ... 
12 Picineaga . 
13 Vadul-OeI . 
14 Hârşova .. 
15 Cerna-Vodă 
16 Raşova .. 

S I T U A ŢI U N E

Pichetul situat la E. oraşului Tulcea, la 1 l(m. Denumire după. Esc. 3 Tren in�talat odini6râ. 1n 
apropiere. 

Aşezat la V. oraşului Tulcea la 1 l,m. depărtare. 
Aşezat în faţa monastiriî Saonul. Obsenă malul rus. 
Aşezat la 3.500 m. spre E. de Isaccea, ObBervâ. Satu-No(i din Rusia. 
Post aşezat în Casarma oraşulnî. Observa. Dunărea şi ţărmul. 
Piquet aşezat Ia V. de Isaccea între milele 68-G9. 
Aşezat în dreptul ca.tunului Rakel. E numit clupă balta cu acesL nume. 
Aşezat la 1 km. spre E. de satul Pisica, observă Reni. 
Aşezat în satul Azaclau. în faţa Galaţilor. 
In faţa oraşului Brâ.ila. comunică. cu 1-lăcin prin �osea. 
Post la Casarma din Oraş. 
Aşezat la 2 l{m. departe de sat. 
Situat la trecerea cu acest nume la N. de Hârşova. 
Post aşezat în cazarma oraşului, servesce pentru debarcader. 
Idem. 
Pichet a_şezat în ţermul Dunăriî, în satul Rasova. 

k) Natura malului drept al Dunării.
In genere malul drept al fiuviului domină pe cel stâng pe porf iunea coprinsii, între Sili9tm

şi Gura Dunaveţului, afară de posiţiunile de la Brăila, Galaţ.r şi Reni, carT se bucură de o 
dominaţiune relativă, din caura mlastinelor de pe ţermul drept. 

Cum delurile Dobrogie\' vecine Dunării, nu tote vin a se prelungi până în patul 
fluviulur, spre a-r înălţa ţermul, ci muHe din ele se opresc la depărtăd' mal'. mult sau mar 
puţin marr, iar altele formeză litoralul fluviuluT, cred necesar pentru:cadrul acestur artiGol 
a urmări curba ipsometrică 25m, de vreme ce o înălţime de cel puţin 23'" metri este sufi
cient dominantă asupra ţermulur stâng,

In acest studiu voiu urmări şi maximul înălţimi! clei urilor vecinaşe malulur drept; 
arătând şi la ce depărtare de ţerm se află aceste puncte culminante. 

Studiul dominări! unu\' ţerm asupra celuT-l'alt capătă o importanţă escepţională sub 
raportul militar. 

') Acum este tă.iată şi bucla vestică a lu\' M.; asl-f'el că s'a scurtat şi maI ntU!t dislanţa pc braţ. 
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Pentru acesta voiu împărţi cursul fluviulur în mai' multe segmente: 
I. Segmentul Frontiera-Ezerul Gârliţa. In acest segment coprins între frontieră şi ul.timele

ramificatir ale delulur Bugeacu (Jud. Constanţa spre deosebire de cel cu acelaş nume din 
Jud. Tulcea) pe o lungime de 13 km. 500 m. ţermul drept al :fluviulur este mărginit de 
elelurile Icral-Ceea-Bair şi Iapacea-Bair prelungit către E. prin delut Buceaguluz. Detul Icra/
Ceea-Bair cu înălţime maximă ele 135m, la 1 km. spre S. ele oraşul Ostrov cob6ră către 
Dunăre cu o na.ntă, rlr:> 1 17 

I, I )f� 
C 

l I ',, ii, Hl l ':tlt':1, J. I' �1 ll l, '7 Jp ' 111Cte pană la 500m. 
fopU'u-Bair nrt 101" 11, ,·i11u11t h li.::. 1c 1' t de S. a ( -,, 'ovululur, cob6ră cu o pantă 

,t , tt. J.1·n11e1 ii,1, :.i vii. . J. ,_,._ 101 te strâmtă şi în. unele locm·r 
c..G�J, ivi 11,,:;.t:-a 111suş1 ţcrmul. 

Delul Bugeaculuz de şi cu o înălţime numar de 75m formeză pe t6tă lungimea lur ţcrrnul 
drept al fluviulul'. 

Valea Ezeruluz Gârlifa. Intre cletul Bugeac la V. şi Dervent ta E., se deschide pe o 
lungime de 4-250"' valea formată de revărsările laculur Gârliţa, (asupra văilor în detaliu 
se va vorbi la hydrografie). 

II. Segmentul Gârliţa-Oltina, coprins între cleiul Deruent la V. şi delul de la Cetate la E.,
se întinde pe o lungime de 14 km. 500m. 

Ţermul e mărginit de la V. la E. de delut Dervent, înălţime 125111 (la 700m de la ţcrm), 
delut Canlidere 122111 (la aceaşr distanţă), delut Pârjdia 141"' (la aceaşr depărlare), cleiu/
Movilelor şi detul de la Cetate, cu înălţimr de 142-100111 (la 700"' de la ţerm). 

Panta generală spre Dunăre în acest sector este de 1
5, c6stele delurilor formeză chiar 

ţermul fluviulur. 
In acest segment se deschid din acelaş punct doue văr: Licina la V. şi Canlia la E., 

ambele între Ezerul Gârliţa şi cătunul Pârj6ia. 
Valea Ezeruluz Oltina. Intre delul de la Cetate (la V.) şi delul Macuc (la E.), se deschide

valea formată de revărsările laculuz Oltina, pe o distanţă de 4 km. 
III. Segmentul Oltina-Mârleanu, lung de 6 km. 500m, este ocupat de delurile Macuc la \1.

,; , Tuna-Orman la E. 
!nălţimea celu'i'. d'ântîr 140"' la 450m, iar a celur d'al doilea 117m la 300m de · la ţerm.
Panta terenulur V.-E., iar către Dunăre f6rte repede 1 1a, apele bat la p6lele delurilor.
Vedea laculuz Mârleanu. Intre deturile Tuna-Orman la V. şi lllăgura Drăgaicez la E.,

se deschide valea laculuz Mârleanu, largă de 2.250m la gură. 
IV. Segmentul Mârleanu-Veder6sa, lung de 6 km., este ocupat de delurite Măgura-Dragaicei

la V. şi Zbreia la E.; între ele se află Valea Carasan. !nălţimea primulur del e de 108 111 la 
1200m, iar a celur d'al doilea 115m la aceaş1 distanţă; panta dar către Dunăre este de 1,'10, 

clina delurilor formând chiar malul fluviulul'. 
Valea bălţilor Vederoasa şi Bacii"'tj între deturite Zbreia la V. şi Bacii"'t la E., se deschide 

valea acestor doue bălţr, largă la gură de peste 3 km. 
V. Segmentul Vederoasa-Cochirleni, lung de 8 km., este ocupat de Delul Mare între tacul Badu

şi valea Carcunancea, mijlocul ţermulu1 este ocupat de Rasova. !nălţimea delulur Mare este 
de 133m la .1750m ; panta către Dunăre de şt este de 1 1, s, totuşr ţerm ul este escarpat. 

Intre valea Caramancea şi Cochirlenr terenul este puţin ridicat, presentând mar multe 
movile isolate. Valea Dunărir e largă în acestă parte până la 500m . 

Valea laculur Cochirlenr largă la gură de 750"'. 
VI. Segmentul CochirlenT-Carasu, lung de 7 km. 500m, este ocupat doue delurr: al Valuluz de

S. şi al celuz de N., între care se află valea mare, largă la gură de 600111
• Terenul urcă de la

S.V. către N.E., ajungând la cota 117m maximă, şi la 900'11 departe spre ţerm. Panta dar
către Dunăre a terenulur este de 1/7.

Malul fluviului: este înalt, mar ales la pod unde are cota 50m. 
Valea Carasulu1 este largă la gură de 900"' şi este coprinsă între delurile Tetera-Bair

la S. şi Gema- Vodă la N. 
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VII. Segmentul Cerna-Vodă-Boazgic, lung de 11 km., ocupat de:
a) Delul. 

Cerna-Vodă cu înălţime maximă de 1O7m, cade spre Dunăre cu o pantă de 
1/6, malul este abrupt; între el şi patul fluviulur abia pe timpul scăderer apelor remîne 0

fasie de 50111 teren aluvional. 
' b) Valea deschisă a Seimenilor miez, largă la gură de 2 km. 500 111 şi ocupată de lacurile 

Purcăreţz (S.) şi Domnesca (N.), între cad delul In-Izlaz se opresce la 1 km. departe de 
patul fluviuluL 

c) Delul Panar-Bair, coprins între văile Silistea la S. şi Boazgik la N., are o înălţime
medie de 92 111 la 600 111 din patul fluviulur, panta repede de 1/6, malul este abrupt şi formeză 
chiar ţ.erm ul. 

d) Valea Boazgiculuz, largă la gură de 1 km. 5OOm este coprinsă între delurile Panar
Bctir la S. şi Zcwol-Bair la N.

VIII. Segmentul Boazgic-Tichilesci, lung de 19 km., este ocupat de delurile Zavol-Bair la
s. şi Olacu la N., despărţite prin valea Stupinez. Terenul merge în pantă uşor urcândă
(de la cota 89 la 102), în direcţia curgeri'î fluviulur.

De şi panta terenulur către ţărm este dulce, 1/25, totuşr malurile sunt abrupte şi 'nalte. 
Din distanţă, în distanţă, diferitele văr ce se deschid către Dunăre, dau acestur segment 

aspectul uner dantele cu 7 co]turr, formate de văile: Zavoluluz, Canara, Calachioz, (ambele 
aceste văr formeză către N.-E. valea StupineT), Olaculuz, Alvanesci şi Tataruluz.

!nălţimea maximă a ambelor delurr Zavol şi Olacu este de 125m, la 6 km. departe 
de ţerm. 

Valea Tichilescilor, largă la gură de 3 km., este coprinsă înt.re delurile Olacu şi
r:aimaclia. 

IX. Segmentul TichilescT-Saraiil, acest segment lung de 41 km., coprinde delurile Caimaclia şi
Cacli-Câ;�la, prelungite către V. prin delul Ciobanuluz, care formeză eşindul de la Hârşova,
silind ast-fel Dunărea a descrie acel mare cot, care începend de la · Ghisdărescz are 
punctul cel mar înaintat spre V. la Vadul-Oiz şi se termină în dreptul Eschi-Saraiuluz.

Delurile nu au înălţimr marr, dar cum aceste înălţimr sunt pe lângă ţermul fluviulur 
(82111 la delul Colcea, 400 111 de ţerm, Varoş 84111 chiar pe ţerm), fac ca malurile să fie abrupte, 
la Hârşova apa bate chiar în malul drept, scăldând necontenit cele doue stând jurasice, 
aflate la S. şi N. oraşulur. Pretutindenr până la Bârşova avem cote marr chiar pe malul 
fluviulu1. 

.o singură vale ·se deschide spre Dunăre până la Hârşova : Caimaclia largă la gură 
de 1 km. 

Ilâ1\wva şi cotul de la vadul Oiz sunt doue posiţiun\'. tactice însemnate, de aceia în toţr 
timpir au jucat un rol însemnat 1).

La N. de Hârşova gârla Băroiu şi totă regiunea mlăştin6să dintre el şi Dunăre, de
părteză înălţimile delurilor până la o distanţă ce variază între 8 şi 3 km.; cu tote acestea 
nid clinele de N. ale delurilor Ciobanul şi Caraula, nu au înălţimr cart să trecă:.peste 50,n 

până la 1500111 de Băror, ast-fel că panta aci este de 1 fooo. 
Văile laculuz Hasarlîc şi pârîuluz Saraiu se deschid spre N. pe o lărgime · de 2 km. 

500111 • Intre ele se află delurile Hasarlîc (la V.) şi Esclii-Saraz (la E.)

X. Segmentul Sarai-Picineaga. Acest segment lung de 30 km. pe coprinsul căruia sunt
delurile : Viilor, Gârliciuluz despărţite prin valea Pietrişuluz, apor delul Viilor de la N. satuluz
Gârlicift, despărţit de delul Gârliciul prin Valea Berteştl, delul Mezetuluz (d'asupra Dăeni
lor) despărţit prin valea Viilor de delul Viilor, delul Moşuluz, delul Coium-punar şi în fine 
delul Ghiun-Ghiurmez.

ln tot acest segment malul este ţinut la distanţă până la maximum 4 km. spre Sud 
şi se apropie din ce în ce către N. de albia Dunăril de către gârla Băroiu şi de revăr
sările şi mlaştinele ţermulu\'. drept (cum sunt cele de la N. satulur Ostrovul). 

') A se vedea crochiul No. 2, cum şi geografia istorică şi militară. 
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urna\' la S. de Picineaga, ramificaţiile vestice ale delulul' Ghiun-Ghiurmez merg până 
în Dunăre formând Movila Cazacilor, înaltă de 129"' la 1500m de Dunăre, de aceia albia aci 
este f6rtc strâmtă (în unele locur'i' 200m). Inănimea malului' drept merge crcscend de la 
s. către N. (de la 64'" la Gârlid, la 129"' Movila Cazacilor).

'_fermul pe t6tă lungimea este abrupt, dentelat şi nisipos, afară de Movila Cazacilor 
care e stânc6să. 

Văile car'î clebuş6ză spre Dunăre în acest segment sunL: 
a) Valea Viilor (către N. numită vale 1, Pietrh;mlul) între delul Viilor la S. şi Gârlicift

la N. este largă la gură până la 3 km. 
b) Valea Berteştz între cleiul Gârlicift la S. şi VWor la N., e strâmtă.
e) Valea Viilor (numită la E. Topârsciu) intre delul Viilor la S. şi Mezetulut la N., valea

strâmtă la gură până la 200111
• 

d) Valea Viilor de la Pârga între clelul Mezetului la S. şi clelul Moşuluz la N., e sLrâmlă.
e) Valea scurtă numită a JVfoşuluz.

/) Valea Derele'
i

-Rosti între delul Rosti la S. şi Coiwn-punar la N., râp6să spre S., des-
chisă la N. 

g) Valea Ulmilor, scurtă.
h) Valea lloyiz de asemenea scurtă, :in fine
i) Valea Aiormanuluz, abruptă către S. din cauza Moviler Cazacilor, către N. deschisă

şi inundabilă. 
XI. Segmentul Picineaga-Măcin lung de 36 km. La N. de Comuna Picineaga încep terenurr

inundabile pe o distanţă de '10 km., ast-fel că înălţimile malulur drept sunt ţinute până 
la 6 km. depărtare de matca fluviuluL 

La S. de Turc6ia se află stâncosul clel numit al luz Jacob, ţermul aci este f6rte înaH, 
336111 maximum, iar apele fluviulur scaldă baza clelulu1; înălţimea ţermulu'i' drept se con
tinuă către N. până la cătunul Igliţa, unde se află cota 36111

, chiar pe ţcrmul-fluviulul'. 
Intre Igliţa şi :Măcin valea se lărgeşte de la 4-5 km., totuş'i' ţermul drept domină. 
Aci terenul este inundabil şi ocupat de bălţile Igliţa şi Carcaliit, ce clep5.rteză înălţi

mile de malul drept al fluviulur. 
XII. Segmentul Măcin-Isaccea lung de 74 km.
In acest segment fluviul descrie arcul de cerc Măcin, Ghecet, Galaţz, Pisica, Reni, Isac

cea. Tot terenul de pe ţermul drept este inundabil şi acoperit cu bălţ1, ceea ce depărteză 
înălţimile până la maximu1h 10 km. (în dreptul comuner Jijila). 

Totuşr sunt doue delurr car'i' înainteză către V. şi N.V. ca 2 pin.ten'i' printre inuhda
ţiunr, aceştr clo'i' pinten\', f6rte importanţr, sunt Punctul Orliga cu înălţimea de 110111

, ce se 
apropie de Ghecet până la 8 km. şi clelul Bugeaculuz cu 61111 înălţime la extremitatea sa 
N.-Vestică, se prelungesce către N.V. apropiindu-se de Dunăre până la 6 km.; acesta din 
urmă a fost utilizat de Ruşr în campania din 1877 1). Către E. delurile se apropie de ţer
mul drept al fluviulu1, ast-fel că la Isaccea atinge chiar acest ţerm. 

Poziţiile ele la Brăila, Galaţz şi Reni fiind înălţim1 chiar pe ţerm ul stâng, pot fi utili
sate cu folos pentru a se executa trecerea fluviulu1 în aceste puncte; ele scad însă când 
punctele Orliga şi Bugeacul ar fi bine fortificate. 

Văile acestul' segment sunt: 
Valea Jijila largă la gură, se strâmteză din ce în ce către E., corespunde la S.E. cu 

Valea comunez Grec'i. Valea Luncaviţa strâmtă de la gură chiar, se înfundă către S. 
XIII. Isaccea !i Posiţia de la Eschi-Kale 2). La V. oraşului' Isaccea terenul inundabH de

pe ţcrmul drept al Dunări'i' înceteză, pentru a da loc înălţimilor a se apropia din ce în 
ce de albia fluviulu1. 

Prelungindu-se ca un promontoriu printre terenurile mlăştin6se, Eschi-Kaleh a fost. 
în tote timpurile, punct de trecere însemnat şi fortificat; urme de întărirr vechl se găsesc 

') A se vedea partea istorică. 
') A se vedea crochiul No. 3 şi la partea istorică, resboiul din 1828-29. 
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chiar azY. rumirea turcescă «fortăr6ţa-veche)), î\' arată destul importanţa sa. Dunărea are
ad 650'" lăţime, iar pe ţerrn ul stâng, posiţiunile rusesc\' de la Teraponti şi Kartal sunt
drpartc de ţerm ca la 2 km. 

XIV. Segmentul Eski-Kaleh-Tulcea lung de 27,765'". La polele înălţimilor de la Eschi-Kaleh
incrpe terenul inundabil, acoperit cu bălţi şi gârle de pe ţermul drept a] Dunări\', ceea
ce face ca înălţimele din acest segment să se oprescă la depărtărl', variind între 2 11�-6
km. ele ţerm. 

Gârla Somovez curge pe sub mal. 
La V. de oraşul Tulcea, delul Tulcea 1) înainteză către ţcrmul fluviului, apropiindu-se

pană la 2 km., iar în oraş înălţimile se ţin forte aprope de ţerm. 
SCI-IIŢAfi.No. 1. TULCEA. (După K. F. Peters). 

LEG E.:N DA: 

D Loss. 
W Silt vechiu. 
W Piatl'ă văr6să albă şi roşie. 
W « lnchisă (cenu,ie), var şi !llergelscl1icfer 
I d I « · nisip6să, quarţit şi conglomerat 
;: p,iment galben. 
p. porfir. 
oo Cariere. 

- , , Case.
ZB. Fântânr.
o Moscheia.
J Conacul Paşer. 
o Biserica mare.
)( Vice-consulatul aus2riac.
C Debarcaderul vap6relor austriace.
EDC. Magaziî.

0000 Morr de vent. zij Biuroul Comisiunii Europene Dunărene. 
!nălţimile d'asupra niveluluî mării sunt calculate în stânjeni vienezr.

Văile acestut:segment sunt: 

1 SCALA 70.000 

Valea Adâncă, care debuşază în dreptul mănăstiril Saonul; 
Valea de la podul Bulgarului, la 4 km. spre V. de oraşul Tulcea, şi 
Valea destul de largă pe care se află oraşul Tulcea.

V • • 

XV. Segmentul Tulcea-Dunăveţ lung de 40 km., dealungul br�ţuluz Sf. Gheor?he. lnalţ1m1l!:
111 acest segment nu ating fluviul de cât în 3 puncte: la Pristav pe o lung�me de 1.600 
(între Tulcea-Prislav terenul inundabil ţine înălţimile la 3 km. departe de ţerm), la Gara-

1) A se vedea şi geografia militară.
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Suhat pe 750m lungime, cu tote că între Prislav şi Cara-Suhat înălţimile de la Pârlita se 
ţin aprope de fluviu (800m) şi la Mahmudia pe 3 km. lungime. 

Spre E. de l VIahmudia terenul este iarăş1 inundabil şi înălţimele de şi micT, se ţin 
paralel braţulu1 până la gura Dunăveţulu1, exceptând cotul inundabil al braţulu\'. Sf. Gheorghe 
din dreptul comuni! Morughiol. 

Ultimele ramificaţiun1 Estice ale clelului Dunăveţ se opresc în gârla cu acest nume. 
Văile în acest segment sunt : 
Valea mare, care debuşază în dreptul laculu\'. Malcocr; 
Valea Curcu:;u-lllare între Prislav şi Pârlita şi Valea ramificată în doue spre S. de la 

Comuna Beş-Tepe. 

III. 

Linia de des,părţire a apelor în bas,inul Ves,t-dunărean. � 

Fac parte din acest basin tote rîurile, lacurile şi văile cu direcţia către Dunăre, pe 
totă lungimea fluviulu1, coprinsă între Azaclau şi punctul terminus al /rontierii de Sud. 

Linia-, care desparte apele ce se varsă în acest basin, are o direcţiune generală de 
la N.-V. către S.-E., până la 5 kilometri spre V. de Constanţa, iar de aci schimbă direcţia 
de la N.-E. către S.-V., până la piatra frontieră No. 26. 

Acestă linie începe de la extremitatea N.-Vestică a delulu:i Bugeacul (punctul cotat 61), 
coboră către S.-E. pe coma acestu\'. del (pe la punctul cotat 83), apoT pe culmea delului cu 
Monument (pe la punctele cotate 72 şi 87), înconjură pe la S. Valea satului Garvan, ur
meză culmea delului Pietrosul (punctul cotat 162), continuă către S. pe coma clelului Că

rările, pe la N. de Văcăreni, pe la movilele Săpate (cota 102), movila Fusei (108), de unde 
înconjurând pe la Sud valea Glodului, ia direcţia către Est până la delul Sevatin, a cărer 
comă o urmeză către S., trece pe la movila Kitlău (197), continuă către S.-E. culmea de
lurilor: Pietrosul şi Piscul Ţuţuiat. Aci e punctul de unde pomesce către Est linia despărţit6re 
a apelor din basinul Nord-Dunărean. 

Din Piscul Inalt, după ce acestă linie desparte valea Luncaviţei de aceia a Grecilor. 
continuă către S. pe la punctul trigonometric Greci (cotat 426), apo1 se înclină puţin către 
E., trece prin punctul cotat 407, urmeză către S.E. culmea delurilor Ştubeilor, Negoiu (cotat 
403) şi Almalia (cotat 370).

După ce desparte valea Cernei de aceia a Taiţez, linia se continuă către S.-E. pe cul
mea delurilor David, Hancearca (pe la punctul cotat 346), se îndreptă către Vest pe culmea 
delurilor AmzalăT, (pe la punctele cotate 330 şi 250) şi Carapcea (cotat 210), înconjură pe 
la E. Valea Jaila, pe care o desparte de aceia a Taiţei, trece pe la Orta Cairac (cotat 285), 
se îndreptă către S.E. pe culmea Sacar-Bair, pe la punctul Atmagea (cotat 399), înconjură 
pe la N. valea Arman-Ceşme, urmeză culmea delurilor Sultan-Bair, desparte apele Saraiului 
de acele ale Slavei, apol' către S.E. pe culmea deluluz Periclic, pe la punctul Doerani (Er
Ghiobea-Tepe, cotat 392), pe la punctul cotat 369, desparte apor apele Topologului de acele 
ale Casâmcei, trecend pe culmea delului Ccrru-Bair (pe la punctele cotate 304, 313, 307, 
287 şi 227). 

Se îndreptă apo\' către S. pe culmea delului Dulgheru, pe la punctul Turbencea (cota 
252), urmeză culmea acestu1 d61 până la punctul cotat 206, înconjură pe la N. valea Car
tat, se îndrept6ză apor pe la Vestul acester văJ pe detut Cartat, pe care îl urmeză până 
la detul Înşiratelor la Estul comunii Şiriu, trecend pe la punctul 209, se îndreptă către S.E., 
pe la Ilctgi-Bairam-Tepe (cotat 214), apo\'. pe la punctele cotate 166, 163, 171, pe delul J(oş
Tepe-Bair (cotat 203), pe delul Bilarlar, pe la punctul Ghelangik-Tepe (cotat 189), pe cul
mea delului Bilarlar-Bair, pe la punctul numit Cam-Tepe (cotat 177). 

Culmea acestur del o urmeză pe la punctul cotat 142, apo1 pe delul Ilanlik-Bair prin 
punctul cotat 125, până la punctul Caramurat (cotat 118m), d'asupra satulu1, continuă către 
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s. culmea delului Armut-Bair, pe la punctul Caramurat-Tepe (cotat 108); de aci către S.-E.,
pe la punctul cotat 89, pe la Nordul Văii-Ciobanului, se continuă către punctul Islam-Tepe,

(cotat Dl). pe la Duran-Tepe, la V. de Canara, către S. la punctul Palaz sau Ciatal-Iuk

(cotat 71), pe la Tazlî-luk (cotat 72) şi în fine pe la cota 60 aflată de 5 km. de oraşul
constanţa la încrucişarea celor 2 Valuri numite ale lui Traian şi apr6pe în punctul, unde
linia ferată taie aceste val urr.

Către S. linia de despărţire a apelor este f6r-te puţin definită din causa terenulur 
,tpr6pe orizontal, totuşr în trăsurr generale, acestă linie se îndreptă către Vest, până la 
111ovila Cara-Juk (cotată 88), de aci către S. pe la movila Iuci-Iuk-Berichi (cotată 81); după 
ce înconjură pe la E. valea Mahometcea, trece pe la Eschi-Tepe (cotat 91), apor pe la V. de 
illusurat, pe la N. de Topra-isari, pe delul cu acelaş nume, se îndreptă către S. pe culmea 
delurilor Meragi-Bair, lasă la V. valea Sanâr-Dere, se continuă pe culmea delului Cogea
Sîrt-Bair (pe la 1Junctul cotat 100), lasă către E. Valea Alceac-dere, trece pe la movila 
Jasi-luk (la S. de Cara-Kioi, cotat 117) din delul Arta-Burun, se îndreptă printre satele 
Azaplar şi 111ustafacâ, până la delul Cara-Iuk (cotat 130); de aci îş1 schimbă direcţia către 
s.-V. pe culmea delulur Coru-Sarî, până la movila Ghiuvenli II (cotată 152); după ce lasă 
către S.-E. valea Daulu-chioi-culac, urmeză c6ma delului Alibi-Kioi, până la N.-V. de Caraomer, 
lasă apo\'. către N. V. Valea Alibi-l{io'i:, Dere-Kioi şi se îndreptă pe delul Bair-Iuiuk, trece 
pe la punctul Bali-Iuk (cotat 182) şi urmând c6ma delului Dere-Kioi ese din Dobrogia pe 
la piatra frontieră No. 26.

IV. 

Cur5ul Dunării. 05tr6ve. Lacuri. RîurY cu afluenţrî lor, car, curg 
�i văile car, 5e de5chid la Dunăre. 

A. Basinul Vest-dunărean.

a) Descrierea Dunării între punctul terminus şi delul Bugeacului. ·

1J.) Dunărea începe a uda teritoriul Dobrogie1 de la Punctul Terminus, aşe(Jat la 800m 

spre Est de bastionul ltsch-Tchenguel al oraşulu\' Silistra 1). Lărgimea albier începe a se mări, 
căd de unde în dreptul Silistrer era de 850 111, la frontieră acestă lărgime este de 1500m.

Lărgimea albier creşte cu cât fluviul înainteză către Est, atingend maximum la 
comuna urbană Ostrov (3200m), pentru a lăsa loc la 4 ostr6ve mar\'. şi nouă mar mid semă
nate între frontieră şi delul Bugeaculur, unde braţul de la Nord, numit Plaşca se reunesce 
cu cursul navigabil al fluviulur, reducendu-se lărgimea la 550m.

Intre frontieră şi delul Bugeaculu1, Dunărea pe un parcurs de 9 1/2 km. are direct.ia 
de la Vest la Est. 

�) Ostrovele în acestă porţiune sunt: 
1. Pastramagi lângă şi. la Est de frontieră, depinde de comuna Ostrov. Este format din

aluviunr de nisip şi pietriş. Are forma lungăreţă, ca o tecă de fasole; lungimea sa este de 
2 km., iar lărgimea medie de 700"', cu o suprafaţă de 120 hectare. 

Braţul de miază-z1, care desparte ostrovul de ţerm, are o lărgime de 200m, adâncimea 
de 4m; cel de Nord, care 'l desparte de ostrovul Hopa e lat de 250m şi adânc de 4111 • Ambele 
acesLe braţe sunt navigabile. Ostrovul este acoperit cu iarbă ce servă de păşunat; nu e 
locuit; are numa\'. trer colibe la marginea de Vest; cu timpul se va uni cu uscatul. 

2. Hopa, aşe9-at în faţă şi la Nordul celu1 precedent, cu care tinde a se uni, fiind
de aceiaşr formatie ca . ·i el. Ţine de comuna Ostrov. Forma sa e lungăreaţă, terminându-se 
de o parte şi de alta cu două capurr ascuţite. Lungimea lu\'. e de 2'12 km., lărgimea de 

1
) Posiţia astronomică a acestu'i punct este arătată la Geografia matematică. 

71890 20 
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750 111
, iar suprafaţa de 150 hect. Este acoperit cu sălci\'. Braţul de la N., care îl desparte rlc 

teritoriul jud. Ialomiţa este navigabil avend 800111 lărgime şi 8-10111 adâncime. In faţa sa 
se deschide pe ţermul stîng canalul Borcea, care curge pe teritoriul jud. Ialomiţa. 

3. Lângă marginea Sud-Vestică a· acestu\'. ostrov se află alte cloue maz miez, ambele
cu o suprafaţă de 20 hect. 

4. Ostromtl vechia, aşe<;lat la Vestul ostrovulu\' Hopa şi despărţit de el printr'un bra1
navigabil de 150 111 lărgime şi 12 ad;incime. Este format din deposite aluviunare, argiÎ 
amestecat cu pietriş şi nisip. Forma lu1 este lungăreţă, terminându-se la Vest cu un cap 
alungit. Lungimea lu\' e de 3 1

1� km., iar lăţimea de 1500m şi are o suprafaţă de 720 hect., 
din care GO (la V.) acoperite cu sălcir, restul cu iarbă ce servesce de păşunat vitelor 
locuitorilor comunii Ostrov ele care ţine. Insula nu e locuită, numa\' doue colibe de păstorl 
sunt la marginea de nord. Braţul ce o desparte de jud. Ialomiţa are 300"' lărgime şi 5 
adâncime, acest braţ se îngusteză între Ostrovul vechiu şi 

5. Tilchia, care aparţine jud. Ialomiţa. Lungimea acestuia este de 10.700m, lărgimea
de 1500111

, suprafaţa de 1600 hect. Forma sa este alungită, terminându-se cu un cap ascuţit 
la Vest; formaţiunea sa este ca a celor precedente. Braţul ce'l desparte de ţermul stîng 
este lat de 300m şi adânc de 5m , Braţul navigabil trece pe la Sudul ostrovulu\' Tilchia prin 
faţa comunelor Ostrovul şi Bugeacul este larg de 750m şi adânc de 12m. Insula este nelo
cuită şi acoperită cu pădud de sălcir la estremitatea Vestică şi pe malul Nordic, în total 
pe o suprafaţă de 150 hect., restul e acoperit cu iarbă. 

6. Lângă marginea Sud-Vestică în bratul ce o desparte f1.e Ostrovul vechiu se află
o niică insulă (supr. 40 hect.), iar apr6pe de ţermul stâng (jud. Ialomiţa) sunt alte cloue
Ostr6ve miez (20 şi 15 hect.) t6te acoperite cu sălci\'.

7. In scobitura Sud-Vestică a Ostrovulu1 Vechiu se află micul ostrov numit Pacuiul
mic, ce are 750111 lungime şi 250"' ·lăţime (supr. 25 hect.); iar la Sud de acesta un altul mai 
mare: Pacuiul mijlocift de formă alungită cu 1000m lungime şi 100m lăţime (supraf. 40 hect.). 
Ambele sunt, acoperite cu sălci'î şi aparţin comunii Ostrov. In fine Pacuiul mare situat în 
faţa comunii Ostrov, de care depinde şi de care se desparte prin braţul navigabil al flu
viulu1, larg de 300m şi adânc de 10m . Lungimea Jur este de 1200m, lărgimea de 8001

, suprafaţa 
de 80 hect.; forma sa este lungăreaţă. Tot ostrovul este acoperit cu arbod fructiferr. Cu 
timpul t6te aceste ostr6ve cu denumirea de Pacuiul se vor uni cu Ostrovul Vechiu. 

Ma\' e de notat micul Oslrov aşe<;lat apr6pe de malul drept, chiar lângă comuna Ostrov;
e de formă alungită cu 80001 lungime şi 80m lărgime, suprafaţa de 30 hect., este acoperit 
cu live<;li. 

·r) Văz.
I. O singură vale se deschide spre Dunăre în t6tă porţiunea coprinsă între frontieră

şi delul Bugeaculu\'. Acestă vale este f6rte importantă, pentru că mar mult de jumătate 
din ea formeză frontiera între Dobrogia şi Bulgaria. 

Ea se numesce Regecleresi-Ceair şi se află pe teritoriul comuni'î Almalîu; ia nascere 
din bifurcaţia delurilor Icral-Ceia-Bair (din Dobrogia) şi Topci-Iol (Bulgaria), la piatra 
frontieră No. 5 şi la pichetul No. 3 (Gabroviţa); se îndreptă către N.-E., avend direcţia 
generală S. S.E.-N. N.V. printre delurile Icral-Ceia-Bair, pe drepta (în Dobrogia), şi Sîîl-

. Olu-Sîrt pe stînga (Bulgaria). Pe valea sa, în dreptul fortul u'î Arab-Tabia, se formeză o fân 
tână numită Ibraim-Paşa-Ceşme.

Lungimea aceste\' vă\' este de 6 km., dintre care numa1 3 ½ servesce de frontieră, 
adică între pietrele 4-5, căd de la piatra 4, frontiera suie către Est clina delulu'î Icral-Ceia
Bair, pe la Estul fortulu\' Yelanlî-Tabiasi, care remâne în Bulgaria. 

La Ordu-Tabia (Bulgaria), valea începe a se lărgi şi mar către Nord se întâlnesce 
cu valea Iasî-Tepe-Ceair (Bulgaria). 

Pe valea Regederesi-Ceair merge calea naţională Silistra-Bazargik. Către Silistra, 
valea e largă şi acoperită cu vi\', mar către S. E. începe a se strîmta. Nu e alimentată 
de cât c.lc ape de ploT. 
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b) Dunărea între;:_Bugeac şi delul Macuc.

1J) De la delul Bugeaculu\', Dunărea are o direcţie S.V.-N.E. pe�·un parcurs de 18 km. 
pană la delul Macuc, puntul trigonometric Oltina. 

�) Ostrovele pe acestă porţiune sunt : 
8. Pacuiul lui Sare, care ţine de comuna Gârliţa, cătunul Gârliţa. Este format din

aluviunr, acoperit cu nisip şi pietriş; ostrovul este neproductiv. Forma lu\' este ilungăreţă, 
nrc 2 k.m. lungime, 200m lăţime şi 70 hect. suprafaţă. Braţul navigabil al fluviulu't trec:e 
pc la Nordul insuie\' şi are 200m lărgime şi 10m adîncime. 

9. Veriga, un mic ostrov, aşe<;lat în faţa cătunului' Pârjoaia de care deprinde, are 700'"
lungime şi 30m lăţime; suprafaţa de 20 hect. Ostrovul este neproductiv, fiind acoperit cu 
pietriş şi nisip. Braţul navigabil trece pe la Nordul insule\', iar cel care îl desparte de 
ţerm are 20111 lărgime şi 3m adîncime. 

10. La N. şi apr6pe de ţermnl stîng se află Ostrovul ,5oimul, ce ţine tot detcătunul
Pârjoaia, are 2 1/t km. lungime, 100m lăţime şi 25 hectare suprafaţă. Este:�,acoperit cu săi
cir şi richite. 

Braţul de Nord îl desparte de teritoriul jud. Ialomiţa, are 50m lărgime şi_5m adâncime"; 
iar cel de la S., între el şi Veriga, este navigabil şi are 1017"' lărgime şi 1501 adâncime. 

H. Micul Ostrov Gali-George, apr6pe de ţermul drept şi Bim-başa, apr6pe de de ţermul
stîng, sunt aşe<;late ma\' jos pe Dunăre, ambele 1.in de comuna Satu-Nou. Acesta din urmă 
are o suprafaţă de 4i5 hect., lungime de 2 km. şi lărgime ele 400"'. Braţul navigabil al 
fiuviulu\' trece printre ele şi are 450"' lăţime şi 16m adâncime. Ambele sunt acoperite cu 
sălcil şi richită. In faţa Ostrovului' Bimbaşa se scurge în Dunăre, pe malul stîng, un braţ. 
al Borcer. 

12. Pârlitu, aşe<;lat apr6pe de ţermul dobrogian în faţa Ezerulu\'_ Oltina, ,depinde ele
comuna Satul-Nou. Formaţiunea sa este alu viunală; în partea de E. este acoperit cu sălciI, 
iar la V. cu nisip şi pietriş. Forma lu\' este eliptică, lung de 2 km., larg de 1 km., are 
o suprafaţă de 120 hect. Braţul navigabil trece pe la Nordul Ostrovului, iar cel care îl
desparte de ţcrmul dobrogean are 60m lărgime şi 3 1/2 m adîncime.

13. Strîmbu, aşe<;lat în faţa canalului' de scurgere al Ezerulu\' Oltina, ,depinde de co
muna Oltina. Suprafaţa sa e de 200 hect. (lung 2 1

1, km., larg 1 km.), este acoperit cu sălci\' 
şi richită. 

Braţul care'! desparte de Dobrogea are 700"' lărgime şi 6"' adâncime. Cel navigabil 
trece p3 la Nord. 

1) Lacuri, rîuri şi văi.
II. Ezerul G!rliţa. Lac aşe<;lat pe teritoriul a 3 comune: Gârliţa (pe ţcrmul <le E.),

Bugeacul (pe ţermul de N.V.) şi Almalîu (pe pârîul cu acelaş nume). Forma lur este ca 
aceia a unu\' dmpor. Se întinde de la S.V. către N.E. pe o suprafaţă de 8 km. p. şi are 
o lungime de 10 km. iar lăţimea medie de 2 1

,� km., exceptând balta formată la N.E.
(20. hect. supr.).

Lacul trebue să se fi format din revcrsările fluviulu\', de care se desparte printr'o 
limbă de păment de 300111 şi înaltă de 2 1 /t"'. El comun:că cu Dunărea prin gârla Dervent, 
de 2 1 fa km. lungime, care îr varsă prisosul apelor în faţa insuler Pacuiul-lu1-S6re şi peste 
care trece un drum comunal ce duce la Bugeac.

Malurile laculur în partea Nord-Vestică, Sudică şi Sud-Estică sunt inalte şi slânc6se, 
din causa naturi\' delurilor încunjurăt6re. La N. d6lul Bugeaculu\' şi Cărămic;ler; la Vest, 
delul Belezlichi-Sîrtî; la Sud, delurile Burun-Sîrtî şi Bone-Sirtî; lu E. delurile Gârliţ.a,
Galiţ.a, Scord, Taplic şi Draca.

Basinul seu coprinde 3.000 hectare, carea parţin comunelor Bugeac, Ostrov, Almaliu,
Esech_ior şi Gârliţa; el e coprins între delurile : Draca, Dervent, Canlidere, Curdeli, Car
va� I� Est; Cuiugiuk-Iolu-Bair, Taslî-Burun, Ceatal-Iol-Bair, Be1-Orman-Bair, Tiurnbet
Bair ŞI Pinirlik-Bair, la Sud; Topci-Bair, Icral-Ceaea-Bair, la Vest; Iapce-Bair şi Bugeac
la Nord. 

www.ziuaconstanta.ro



1fl6 

Adâncimea laculu1 este de 610 maximum. Fiind alimentat de Dunăre, se găsesce în 
el tot felul de pesce în abondenţă şi de bună calitate; pescăritul face una din ocupa(iilr 
locuitorilor din Garlit,a, Galiţa şi Bugeac, carT Lransportă peştele la Ostrov şi de aci la 
Călăraş1 şi în satele de pe canalul Borcer. 

Pâraiele şi văile ce se deschid în ezerul Gârliţa, sunt : 
1. Valea Bageacului la Nord, plecă din polele estice ale deluluT Cărămi<,leT, se îndreptă

către E. printre delurile Iapce-Bair şi Bugeac la N., Cărămi<,le1 la V. şi S. Lungimea el 
este de 2½ km.; malurile jose, iar aprope de gură sunt înalte şi stâncose. Nu e alimen
tată de cât de apele de ploie. Se află pe teritoriul comuner Bugeac şi tăiată de drumul 
comunal Almalîu-Bugeac. 

2. Pârîul Almalîu la Nord, el udă teritoriile comunelor Almalîu, Ostrovul şi Esechior.
Isvorăsce din palele Estice ale delulur Topci-Iolu-Sîrtî, se îndreptă mar întâiu către N.E. 
până la Satul Almalîu, de aci către E. până la Cişmeaua Ostrovenilor, la 2 km. spre S. 
de urbea Ostrov, de unde se îndreptă continuu către N.E., până la vărsarea sa în partea 
Sud-Vestică a Ezerulur Gârliţa. 

Curge printre delurile: Icral-Ceaea-Bair, Trâncoviţa, Cărămi<,ler la Nord şi Sari
Mesea-Bair la Sud. Lungimea sa este de 12 km.; avend apă în continuu; malurile sunt 
înalte şi râpose; valea sa se mat numesce şi Beilic-Ceair. 

Basinul seu are o suprafaţă de 15 km. p., coprins între delurile : Sera-Ceaea-Bair, 
Iapce-Bair, Cărămi<,ler la N., Topci-Iolu-Sîrtî la V., Belezliki-Sîrtî la S. şi Ezerul Garliţa la 
Est. Pe valea sa merg drumurile comunale, care legă Ostrovul cu Almalîu şi EsechioY. 

Afluenţff acestur pârîu, pe drepta, sunt: 
a) Valea Gabrovifa, pe teritoriul comuner Almalîu, nasce din polele S.E. ale dclulul

Icral-Ceaea-Bair, pe frontiera bulgară, lângă piatra No. 6, la movila Gabroviţ.a, se ln
dreptă de la S.V. către N.E. şi se deschide în valea pârîuluT Almalîu, la satul cu ace
laş nume. 

Este mărginită de delurile Icral-Ceaea-Bair la N.V. şi Sarî-Mesea-Bair la S. 
Valea este strîmtă şi importantă din punctul de vedere militar, de ore-ce este ur

mată de drumul comunal, care duce de la Almalîu peste frontieră, unde se unesce cu şo
seaua naţională Silistra-Bazargic (Bulgaria). Nu e alimentată de cât din apele de ploic; 
lungimea er este de 2 km., până la comuna Almalîu. 

b) /aguda-Ceair, vale pe teritoriul comuni! Almalîu, se desface din polele Estice ale
delulur Sarî-Mesea-Bair, se îndreptă către E. în direcţie generală S.V.-N.E., printre două 
prelungirr ale delulur, care portă aceiaşr numire de Sarî-Mesea-Bair. Are lungime de 6 km., 
e strâmtă, debuşază în valea Almalîu, ceva mar jos de Cişmeaua Ostrovenilor. N'are nici 
un drum prin ea, este alimentată numar din apele de ploie. 

c) Sarî-Mesea-Ceair, vale pe teritoriul comuni\' Almalîu, se desface din delul cu ace
laş nume şi corespunde cu piatra frontieră No. 7, se îndreptă către E. în direcţie gene
rală S.V.-N.E. şi după o lungime de 5 km. se deschide în valea Beilic-Ceair. Valea este 
josă, nu e . alimentată de cât din apa ploilor şi e tăiată de drumul Almalîu-Esechioî. 

d) Pampur-Ghiolgiu-Ceair, pârîu pe teritoriul comuni\'. Almalîu; ia nascere din p6lele
S.E. ale deluluT Topci-Iol-Sîrti, în Bulgaria, sub denumirea de Topci-Iol; are direcţie 
S.V.-N.E. până la frontieră, pe care o taie fa egală distanţă între pietrile No. 7 şi 8. De
la frontieră până la vărsarea în pârîul Almalîu (la 1 km. mar sus de vărsarea acestuia �

în lacul Gârliţa), portă numirea de Pampur-Ghiol_qiu-Ceair. Curge printre Jelurile Sarî-Mesea
Bair la N. şi Belezliki-Sîrtî la S. Are un curs de H km.; malurile sunt jose, este tăiat de
drumul comunal Almalîu-Esechior şi de altele mar miel'. Are importanţă militară, de
ore-ce străbate frontiera.

Pe stînga, pârîul Almalîu, primesce : 
e) Valea Trâncoviţa, pe teritoriul comuni! urbane Ostrov, începe din palele apusene 

ale delulur Trâncoviţa, se îndreptă mar întâiu către E. şi apor către S., cu direcţia gene
rală N.V.-S.E., merge printre delurile Trâncoviţa la S., Iapce-Bair la N. şi delul Cărămi
c;ler la E., Sf:) deschide la Cişmeaua Ostrovenilor. Valea nu e adâncă, malurile sunt j6se, e 
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alimentată numar din ploT. Lungimea er este de 4 km. şi e tăiată de drumul comunal
ostrov-Almalîu şi de cel j udeţen Ostrov-Cuzgun.

:t Valea Curu-Canara la S.V., face hotar între comunele Almalîu şi EsechioL Se des
fa('e din polele S.E. alr- d6lulu1 Belezliki-S,rtî (în Bulgaria), taie frontiera la S.E. de piatra 
. •0. 8, între acesta şi pichetul românesc No. 6. Pe prelungirea er, în Bulgaria, se află 
\'alea Jfamazli-Ceaii', ce se bifurcă către Est cu numirea de Mahale-Orman-Ceair, însoţită 
şi de un rîuşor. Câte trele aceste văr sunt acoperite cu pădurr pe frontieră. 

Intrând în Dobrogia, valea Curu-Canara se îndreptă către N. în direcţie generală 
s.s.\'.-N.N.E., printre delurile Belezliki-Sîrtî (la V.) şi Hagi-Durac-Sîrtî (la E.); după o
lungime de 3 km. de la frontieră, se deschide în Ezerul Gârliţ<:. Malurile sunt pe alocurr
pielr6se şi acoperite cu pădud, valea strâmtă şi urmată de drumul ce se desface din
şoseaua Ostrov-Cuzgun la coda S. a laculur Gârliţa şi merge către S., trece frontiera pen
tru a se uni cu şoseaua naţională Silistra-Bazargik. E e de o forte mare importanţă mi
litară, care reiese din drumul ce o străbaLe. Valea nu e alimentată de cât de apele
de plor.

4. Kiuciuk-Kessen-Ceair la S., pe teritoriul comuni\' Esechior. Ea se desface din palele
i\'.E. ale delulur Hagi-Durac-Sî:rtî, de lângă punctul trigonometric Esechior, se îndreptă 
către N. în direcţie generală S.V-N.E., printre delurile Burun-Sîrtî la V. şi Bone-Sîrtî la 
E.; după o lungime de 4 km., se deschide în lacul Gârliţ,a. Valea e strâmtă, malurile aco
perite de tufiş, nu e alimr:mtată de cât. de plol'.. E urmată de drumul Esechio1-Gârliţa. 

5. Valea Esechioz la S., pe teritoriul comunir Esechior; începe din p6lele S.E. ale de
lulur Ilagi-Durac-Sîrtî; se îndreptă mar întâiu către E., printre delurile Hagi-Durac-Sîrtî, 
Bone-Sîrtî la V., Şaban-Bair, Tiumbet-Bair la E. La delul Tanas-Sîrtî (V.), schimbă direc
\ia către N. pe lângă delul Versat-Sîrti (V.) şi după un mers de 11 km. se deschide în 
lacul Gârliţa. Malurile sale sunt jose. Pe ea merge drumul Gârliţa-Esechior. Este impor
tantă atât din punctul de vedere al suprafeţir ce ocupă cu secundarele sale (4.500 hect.), 
cât şi prin trecerile ce deschide peste frontieră. Teritoriul care aparţine acester văr prin
cipale este coprins între delurile: Bone-Sîrtî şi Hagi-Durac-Sîrtî la V., Mahale-Orman-Bair, 
Şaban-Bair, la S.-V., Pinirlic-Bair la S.-E., Tiumbet-Bair, Cuiugiuc, Versat-Sîrtî, Regene-
Bair, Tasli-Burun, Olucli-Cuiugiuc-Bair şi delul Gârliţa la E. 

Văile secundare, care se deschid în acestă vale pe stânga sunt mid şi fără însem
nătate; cele de pe drepta sunt.: 

. a) Şaban-Ceair, pe teritoriul Comunir Esechior, se deschide de peste frontieră din 
p6lele S.-E. ale delulur Mahale-Orman-Bair, trece în Dobrogia între piatra No. 9 şi pichetul 
românesc No .. 7, se îndreptă către N., în direcţie generală S.V.-N.E., printre delurile 
Şaba11-Bair (la V.) şi Pinirlic-Bair (la E.); după o lungime de 4 km., se deschide în pre
lungirea văi1 Esechior, chiar în mijlocul satulul'.. Valea este strâmtă şi acoperită cu fâneţe 
şi pădurr. Prin ea se continuă drumul, ·care de la Esechior, trece peste frontieră apr6pe de 
pichetul No. 7 şi merge a se uni cu şoseaua naţională Silistra-Bazargic. Are o mare im
portanţă militară. Valea nu e alimentată de cât de apele provenite din plol'.. 

b) Regene-Ceair pe teritorul comunir Esechior. Este formată din unirea a doue văr:
Punar-Orman-Ceair (la V.) şi Kilege-Ceair (la E.), care înconjură delul Tiumbet-Bair. Am
bele aceste văr, formate pe teritoriul bulgar, au o direcţie către N., vin a se uni la frontieră 
între pietrele No. 9 şi 10 (pichetele române No. 7 şi 8), pentru a forma valea Regene-Ceair, 
care se îndreptă către N. în direcţie generală S.V.-N.E. printre delurile Tiumbet-Bair 
(la V.) şi Tanas-Sîrtî (la E.). După un parcurs de 6 km., se deschide în valea Esechior la 
2 km. mar jos de satul Gârliţa. 

Atât văile terţiare (Punar-Orman-Ceair, Kilege-Ceair), cât şi cea secundară (Regene
Ceair) sunt strâmte. Cele doue d'ântîr sunt acoperite cu pădurr la frontieră, cea secundară 
e acoperită cu verdeţă. Câte trele sunt alimentate de plor. Prin valea Punar-Orman-Ceair 
trece drumul, care venind de la Esechior, peste delul Pinirlic-Bair, taie valea Punar-Orman
Ceair, suie delul cu acelaş nume, trece peste frontieră pe delul Tiumbet-Bair, pentru a 
se uni cu şoseaua Silistra-Bazargik (Bulgaria). 
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c) Tanas-Ceair, pe teritoriul comunH Gârliţa, e strânsă între delurile Versat-Sîrlî la
E. şi Tanas-Sîrtî la V.; nasce apr6pe de frontieră la piatra No. 10 în punctul Cuiugiuc;
direcţia sa generală este de la S.-E., către N.-V., după o lungime de 3 km., se deschide 
în valea EsechioT. Este alimentată din ape de plor şi n'are nicr o însemnătate. 

d) Nursus-Ceair numită şi Valea Gârliţa, pe teritoriul comunelor Carvan şi Gârli(a.
Este formată din două vă1: Cuiugiuc-Ceair, care începe din p6lele S.-E. ale delulu1 Ceatal
Iolu-Bair (Bulgaria) şi Demecican-Cula-Ceair, ce se desface din p6lele N. ale delulu1 Carvan. 
Bair (Bulgaria). 

Ambele aceste văr străbat frontiera între pietrele No. 9 şi 10 (la pichetul No. 10, ce 
se află la confluenţa lor) şi în Dobrogia formeză valea Nursus-Ceair, care îndreptându-se 
către V., cu direcţia generală S.E.-N.V., după ce face un mare înconjur, numit Tasli

Burun-Ceair. Parcursul văff este de 12 km. (afară de cele doue terţiare, fie-care de câte 4 km.), 
si se deschide apr6pe de satul Gârliţa. · 

Valea e strâmtă, malurile pe lungime' de 8 km. sunt acoperite cu pădurT în partea 
superi6ră, în cea inferi6ră cu tufiş şi păşiunL Delurile între care se află acestă vale sunt: 
Cuiugiuk-Iolu-Bair, Cara-Burun-Bair la E. Versat-Sîrt.î, Regene-Bair, Ceatal-Iolu-Bair (la\'.) 
şi Carvan Bair la S. 

In va·lea Nursus-Ceair se deschide pe stinga valea terţiară Cavac-Culac-Ceafr, care se 
desface din p6lele Sud-Estice ale delulur Bei-Orman-Bair (Bulgaria), se îndreptă către N. 
cu direcţia generală S.V.-N.E., străbate frontiera la V. de pichetul românesc No. 9, merge 
printre delurile Be1-0rman-Bair şi Versat-Sîrtî la V., Ceatal-Iol-Bair şi Regene-Bair la E. 
După o lungime totală de 8 km., valea, care este parcursă de drumul ce se bifurcă din 
Valea Nursus-Ceair pentru a duce la Kiuciuk-Kainargi, se deschide în valea Nursus-Ceair. 
Are o 6re-care însemnătate miHtară. 

Valea Gârliţer e de o mare însemnătate militară, căd pe fundul e'î merge drumul 
de la Gârliţa la Kiuciuk-Kainargi, pe la pichetul No. 10, în Bulgaria. Afară de acest drum 
principal, la 4 km. spre S. de Gârliţa se bifurcă un altul, care urcă delul Regene-Bair şi 
trece frontiera pe la E. de pichetul No. 9; iar la impreunarea văilor Esechio1-Ceair şi Nur
sus-teair se bifurcă un alt drum, care urcând delul Versat-Sîrtî, trece frontiera pe la piatra 
No. 10, la punctul trigonometric numit Cuiugiuk. 

Satul Gârliţa este punctul cel mar important al regiune1 din punctul de vedere militar, 
căd la el se împreună 4 drumurr, carr radiază şi trec frontiera. 

6. Valea Cuiu-luc-Ului, la E., pe teritoriul comunelor Gârliţa şi Carvan, este formală
din alte 4 mar mic'î vă'î: 

a) Cara-Culac, ce se desface din p6lele Estice ale delulur Carvan-Bair (Bulgaria), se
îndreptă către N., cu direcţia generală S.E.-N.V., intră pe teritoriul Dobroger lângă piatra 
No. 11 (pichetul 12), trece prin satul Carvanul-Mare şi la eşire din el se unesce cu valea 
Culac-Punar-Ceair. Lungimea er totală este de 7 km. şi malul stâng e acoperit cu păduri. 
Valea e strâmtă şi urmată de un drum ce duce de la Carvan la Cranova (Bulgaria). 

b) Culac-Punar-Ceair, ce vine din p6lele N. ale delulur Carvan-Bair (Bulgaria), se îndreptă
către N. cu direcţia generală S.V.-N.E., trece frontiera la pichetul No. 11 şi mar la N. 
de Carvanul-Mare se împreună cu valea Cara-Culac. E de 3. km. lungime. Valea este 
strâmtă şi acoperită cu pădurr. Este urmată de drumul Carvan-Zarnic'î (Bulgaria). 

c) Cîrîl-Mîsîr-Ceair, pe teritoriul cătunulur Cuiugiuk (comuna Carvan), se desface din
p6lele S.-V. ale de1ulur Sîrt-Iol-Bair, nu departe de satul Carvanul-Mic, al cărur teritoriu 
îl desparte de cătunul Velichior, se îndrepteză spre N., cu direcţia generală S.E.-NV., 
formând un arc de cerc; are o lungime de 3 km. şi e percursă de un drum ee duce de 
la Carvan la Lipniţa. 

d) Cuiugiuc-Ceair, o mică vale pe teritoriul comuner Carvan, (cătunul Cuiugiuk), se
desface din p6lele apusane ale delulur Cara-Burun-Bair, se îndreptă de la S.S.-E. către 
N.N.-V., trece pe lângă satul Cuiugiuk şi după un parcurs de 4 km. se împreună cu cele
3 văr mar de sus, pentru a forma valea Cuiu-Iuk-Ulu1. Acestă mică vale este urmată de
drumul j udeţian Esechior-Lipniţa şi de cel comunal Coslugea-Cuiugiuc-Carvan.
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Tutc aceste -vă\'. se împreună ma\' jos de Carvan, în valea numită Jailea-Ceai , care 

indrcpW,nuu-se mar întâiu căLre N. eu direct.ia ,generală S.E.-N.V., mar la N. se unesce 
1·u valea Carvan, iar .de la polele delulu\' Olucli, primesce numirea de·valea Cuiu-Iuk-Ulu\'.

Lungimea văi! este de 20 km. şi se deschide în lacul Gârliţ.a, la 2 km. spre N. ele 
comuna cu acest nume. 

l\falurile sale sunt formate ele clelurile: Scorci, Curdcli, Sîrt-Iol-Bair, pe drepta; G�rliţa , 
Olucli, Cara-Burun-Bair, pe stânga Acestă vale cu dependentele sale, ocupă o întindere de 
UlflO hectare şi e coprinsă între de! urile: Gârliţa la S.-V., Scorci la N.-E., Curdeli şi Sârt
lol-Bair la E., Cîrîagi-Iol-Bair la S.-E., Car:van-Bair (Bulgaria) la S., Cuiugiuk-Iol-Bair şi 
Gftdiţa la V. 

Văile care se deschid în ea pc slânga, sunt: 
e) Caraghios-Ceair, pe teritoriul comuniT Gârliţa, se desface din p6lele apusane ale

delulu\'. Cuiugiuk-Iol-Bair, lângă şoseaua judeţiană Esechio\'-Lipniţa, se îndreptă către N. în 
direc�ie generală S.-N., pe la p6lele vestice ale delulu1 Olucli, face hotarul între comu
nele Carvan şi Gârliţa şi după un drum de 3 km. vine a debu�a în valea Cuiu-Iuk-UluT. 
�!alurile sale sunt j6se şi acoperite cu puţine păd ur'î. 

() Lamburlu-Culac, vale mică pe teritoriul comune\'. Gârliţa, se desface din p6lele S.-E. 
ale delulur Gârliţa şi se îndreptă de la S. către Nord., trece pe la p6lele orientale ale 
clelulu'( Gârliţa, taie drumul comunal Gârliţa-Cuiugiuk şi după un parcurs de· 2 1 1! km., 
debuşază în valea Cuiu-Iuk-Ulul'., ceva mal'. sus de deschiderea acesteia în lacul Gârliţa. 
Malurile sale sunt acoperite cu tufiş, iar pe cel stâng se află şi o mică pădure. · 

Valea Cuiu-Iuk-Ulur e tăiata de drumul judcţian Esechiol'.-Lipniţ.a pe la mijlocul er, 
iar în lung este străbătută de drumul Gârliţa-Carvan, care se continuă peste frontieră, 
după cum s'a arătat mar sus. 

7. Valea Galiţei la E., pe teritoriul satulur Galiţa, se desface din p6lele N. ale delulu1
Scorci, sub numele de Valea Scorci, merge printre deiurile Scorci (la S.) şi Canli-Dere (la 
N.), făeend întru cât-va hotarul între satele Galiţa şi Canlia. Lângă satul Galiţa, ia numire 
de valea Galiţe\'. şi după o lungime de 7 km. se deschide în lacul Gârliţa, la satul Galiţa. 
Valea e urmată de drumul Galiţa-Cuiugiuk. 

III. Valea Licina se deschide la Dunăre. Este aşeQ.ată pe teritoriul comuner 'Ca;nlia; se
·ucsfacc din p6lele N.-V. ale delulu\' Canlî-dere, se îndreptă către N., în direcţia generală
S.E.-N.V. printre delurile Draka la S.-V. şi o prelungire a delulur Canlî-dere la N.-E.
Lungimea er este de 4 km , acoperite cu pădurr şi tufişurr, debuşază la 2 km. mar jos de
ostrovul Pacuiul lur S6re. Valea este strâmtă, malurile râpose din pricina delurilor măr
ginaşe; e alimentată din apa provenită din plor. Taie drumurile comunale Bugeac-Canlia
şi Galiţa-Canlia.

IV. Valea Canlia, pe teritoriul satulu1 Canlia; ia nascere din p6lele N.-E. ale delulur
Canlî-dere, .sub numire de. valea Canlî-dere, se îndreptă către N., în direcţie generală 
S.E.-N.V., merge printre delurile: Coslugea la N.-E. şi Canli-Dere la S.-V.; de la satul
Canlia începe a se numi valea Canlia, străbate acest sat, trece pe la p6lele vestice ale
delulur Canlia, face un arc de cerc ,cşi după un drum de 10 km. se deschide la Dunăre,
la 4 km. mar sus de cătunul Pârjoaia. Până la ;;atul Canlia malurile sunt potrivit de înalte,
iar de aci spre Dunăre ele sunt 'nalte şi râp6se, valea strâmtă din causa apropieril delu
rilor Coslugea pe drepta şi Canli-dere pe stânga. Acestă vale este alimentată numar din
apele ploilor.

Pe malul seu drept merge drumul de la Canlia la Dunăre. 
In acestă vale se deschide pe drepta : 
1. Canlia- Vechie, o mică vale aflată pe teritoriul comunil Canlia, nasce din p6lele V.

ale delulur Coslugea, se îndreptă de la E. la V., face un arc cte· cerc, ocolind delul Canlia, 
trece pe la p6lele moviler Coslugea şi după un drum de 2 1/2 km., se deschide în valea 
_Canlia. Taie drumul comunal Canlia-Pârj6ia. 
. V. Ghivizlicu-mare, o mică va e pe teritoriul comunff Canlia; se desface din p6lele 
Yeslice ale delulu1 f:oslugea, se îndreptă în direcţie generală de la E. la V., mergencl pe 
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la palele moviler Pârjoaia. După un parcurs de 2 km., între ramificaţiunile delulur Coslugea 
se deschide la Dunăre, la 2½ km. mar sus de Pârjoaia. Valea este largă. Malurile apr6p� 
de debuşare sunt 'nalte şi stânc6se; n'are de cât apă provenită din plor. Pe acestă vale 
merge drumul de la Bugeac şi Gârliţa la Pârjoia. 

VI. Lacul Oltina. Se întinde pe teritoriul comunelor: Oltina, de la care 'ş'( a luat numele
aşe<;lat pe ţermul seu Estic, Satul-nou aşe<;lat pe ţermul de V. şi Lipniţa. Este format 
din revărsările anteri6re ale flu viulur. Forma sa este lunguiaţă, cam umflată către E., 
unde şi malurile sunt j6se; se termină către S. printr'un apendice mlăştinos şi acoperit 
cu stuf, numit balta Ciamurlia sau Iortmac, care are 1300m lungime şi 800m lăţime, cu 0

suprafaţă de 115 hectare; produce puţin peşte; ce se consumă prin comunele învecinate. 
Ţermurile sale sunt acoperite cu pădurr: Curt-Orman la V., Buiuk-Orman la S. şi Dau
richio1-0rman la E. 

Direcţia generală a laculur este de la S.-E. către N.-V. Malurile Vestice şi Nord
Vestice sunt înalte şi răp6se, iar pe alocurea pietr6se; cele de la N.-E, j6se şi acoperite 
cu stuf, ce se întinde până la Dunăre; la E. şi S.-E. malurile sunt puţin 'nalte, însă în uncie 
părţr (în dreptul satelor Oltina şi Canlia) sunt râp6se. 

Lacul comunică cu Dunărea prin doue braţe: unul se deschide la N. in dreptul 
Ostrovulu\' Pârlitul, are 200m lungime şi 1 ½ 111 adâncime, taie drumul Pârjoaia-Mârleanu; 
iar al doilea mar către Est de 2200111 lungime şi 0.50 111 adâncime se varsă în faţa Ostrovulur 
Strâmbu, lângă punctul trigonometric Oltina al delulur Macuc. 

Delurile care ţermuresc acest lac sunt: la V. delul de la Cetate, delul de dincolo de 
Silişte, delul Pietrff şi Sîrt-Iol-Bair; la Est, delul de d'asupra CâşliT, delul de la Merchez, 
delul Ciacal şi l\!Iacuc. 

Pe lac sunt câte-va mic\' insule plutit6re de stuf (coşc6ve), cad 'ş\' schimbă posiţia 
duse de venturr; 3/-1 din malurile sale sunt acoperite cu stuf. 

Dimensiunile sale sunt: de la N. la S. 5 kilometri şi împreună cu prelungirea sa 
Iortmac, 10 kilometri; lărgimea maximă de 3 1

1,i km., adâncimea între 4-8m, fiind mar adânc 
spre malul Vestic, unde panta e mar repede. 

Malurile sale sunt acoperite: cea de la Vest cu iarbă, cea de la N.-E. cu stuf, între 
lac şi Dunăre; cea de E. cu fâneţe, semănăturr şi pe alocurr pădurr. 

Basinul acestu\' lac ocupă o suprafaţă de 700 km. p. şi aparţine comunelor: Satul
nou, Lipniţa, Oltina, Parachior, Ghiuvegea, Regep-Cuius, Carvan (cătunul · Veli-ChioD şi 
Caranlîk (cătunul Curu-Orman); el e coprins între: Dunăre la N., delu:r:ile Coslugea, 
Canli-dere, Curdeli şi Sîrt-Iol-Bair la V.; frontieră la S.; delurile: Macuc, Ciacal, Merkez, 
Câsla, Mezarlîk-Bair, Ciatal-Orman, Distrai!, Sînîr-Bair, Orta-Burun, Ekenli-Orman-Bair la V. 

Lacul produce peşte în abondenţă şi de tot felul; parte se consumă de locuitorT, iar 
parte se exportă, producend statulu\' un venit de 80.000 Ier anual. 

Căile de comunicaţie din basinul acestu\' lac, se vor descrie la văile ce se deschid în 
el. Aceste văr sunt : 

1. Valea Coslugea pe teritoriul comunelor Satu-Nou şi Canlia; ia nascere din cleiul
cu acelaş nume; este formată din împreunarea a patru văr secundare: 

a) Valea luz Iroftie la N.-V., care nasce din p6lele Estice ale delulur Coslugea, se
îndreptă către S.-E., pe la palele delulur Ciatal-Orman, avend direcţia generală de la N.-\'. 
către S.-E.; valea are 21/;. km. lungime, malurile er sunt j6se, printr'însa merge drumul 
comunal Pârjoaia-Coslugea. 

b) Micul Orman vale de f6rte puţină însemnătate, are direcţia de la V. la Est.
c) Tana-Saia, vale la S.-V. pe teritoriul cătunulu\' Coslugea; se desface din p6lele Estice

ale deluluT Coslugea, se îndreptă către Est, cu direcţia generală S.V.-N.E., şi după un 
drum de 2½ km. lungime, se unesce cu cele precedente, pentru a forma valea Coslugea; 
malurile sale sunt jase şi acoperite id şi colea cu pădurid; prin ea merge drumul Canlia· 
Satul-nou. 

d) Almalî-Culac, vale pe teritoriul cătunulur Coslugea, se desface din palele Estice ale
delulur Coslugea, se îndreptă către Est pe la p6lele del11lu1 Uzum-Bair şi după un parcurs 
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rlr 4¼ km., formeză valea Coslugea. Malurile sale sunt j6se şi acoperite-cu tufiş; prin ea 
nwl'gc drumul Coslugea-Satu-nou. 

T6te aceste văl'. se împreună la 2 km. spre S.-V. de comuna Satul-Nou şi sub numele 
de valea Coslugea se îndreptă către E., în direcţia V.-E., iar după un drum de 6 km. se
<kschitle în lacul Oltina, la 1 km. spre Sud de comuna Satul-Nou. 

Malurile văil'. sunt j6se şi acoperite cu v.erdeţă. Ea este ţărmurită de delurile: Cos
lugca la V., Ceatal-Orman la Nord, Uzum-Bair şi delul Pietrir la S. Valea nu este alimentată 
de cât din apele provenite din ploL Prin ea merge drumul comunal Canlia-Satul-Nou. 

2. Valea Ghiol-Ciair numită şi Valea Almalîculu'i la S.-V., pe teritoriul cătunulul'. Cos
lugca; nasce din p6lele Sud-Estice ale delulu1 Coslugea, lângă movila Almalî-Culac, sub 
numele de valea AlmaliculuY, se îndreptă către Nord până la Coslugea, de unde ia nu
mirea de Ghiol-Ciair, îndreptându-se către Est, în direcţie S.V.-N.E., pe la p6lele sudice 
ale delurilor Uzum-Bair şi Pietrir şi după 8 km. de drum se deschide în lacul Oltina. 

Pe acestă vale merge drumul Lipniţa-Coslugea. 
3. Valea Derea-Ciair, de mică importanţă, ia nascere de la movila Caragia şi se în

dreptă către Nord; după un drum de 2 km. se deschide în lacul Oltina. 
4. Valea Ciali-Ciair, pe teritoriul comunelor Carvan (cătunul Velichio\') şi Lipniţa. Nasce

din împreunarea a două mic'î văr pe teritoriul bulgar; se îndreptă către Nord, trece fron
tiera la E. de piatra No. 11 pe la pichetul No. 13; după ce iese din cătunul Velichior, se 
îndreptă către Est, cu direcţia S.V.-N.E., merge printre delurile Sîrt-Iol-Bair (la V.) şi 
Dermen-Sîrt (la Est), după un parcurs de 14 km. se deschidee în balta Ciamurlia, _Ia Est 
de Lipniţa. 

Cursul el'. superior este prin pădurile : Iasi-Orman pe stânga, Carapi-Corusu şi Saia
Coru-Orman pc drepta; cel mijloeiu şi superior prin tufişurr. Malurile sale sunt înalte şi 
deschise. 

E de o f6rte mare importanţă militară, de 6re-ce trece frontiera, urmată de ·drumul 
cc duce de la Lipniţa la Velichiol'. şi de aci la Cranova în Bulgaria. 

5. Valea Derrnen-Ciair la Sud, pe teritoriul comunelor Lipniţa, Carvan (cătunul· Veli
chio1) şi Ghiuvegea. Nasce din două văl'. ale ueluiur Uzum-Bair în Bulgaria, trece frontiera 
sub numele de Canam-Ciair, pe la piatra No. 12 (pichetul No. 14), de aci ia numirea de 
Satichio'i-Ciair, până in dreptul comunir Ghiuvegea, de unde începe a se numi Dermen-Ciair,
până la deschidere în balta lor tmar, pe unde trece drumul jucieţian Ostrov-Cuzgun. Are 
o lungime de 15 km.; malurile sale sunt înalte şi stânc6se din causa delurilor apropiate,
printre care trece şi anume: Velichior-Bair şi Dermen-Sirt Ia Vest, Siran-Culac-Bair şi
Capuskioi la E.

Pădurea Buiuk-Orman ocupă malurile sale Sudice. Acestă vale este paralelă cu pre
cedenta şi prin ea merge drumul Lipniţa-Cranova (Bulgaria), trecend frontiera pe lângă 
(E.) piatra No. 12. Este tăiată la Nord de frontieră de drumul VeLchior-Parachiol'.. 

Din descrierea sa, din faptul că e paralelă cu Valea Ciali-Ciair, că paralel cu fron
tiera există un drum ce unesce Parachior cu Velichio'î, reiese importanţa sa militară. 

6. Valea Ghiuvenli-Ciair, pe teritoriul comunelor Regep-Cuius, Parachiol'. şi Ghiuvegea,
este formată din împreunarea a două văr secundare: 

a) Cuiugiuc-Culac la E., pe teritoriul comunei' Parachior, se desface din p6lele Vestice
ale clelulu\' Aslama-Sîrtî, se îndreptă către Vest, cu direcţia S.E.-N.V., merge printre de
luT'ile Baş-Punar pe drepta şi Uzum-Meze-Sîrtî pe stînga, pe lângă pădurea Cojocaru şi 
după un drum de 4 km., se deschide în valea Ghiuvegea sau Ghiuvenli-Ciair, chiar în Pa
rachior. Prin ea merge drumul judeţ.ian Lipniţa-Ghiuvegea-Enişemlia; este tăiată de mar 
multe drumuri' comunale înLre care: Parachior-Bazarghian şi Calaigi-Caranlîk. 

b) Calaigi-Ciair, vale ce se desface din p6Iele Nordice ale delulu\' Aivalic-Bair, are
direcţia N.-V. şi se unesce cu precedenta la Parachio\'. 

Ambele aceste văr unite iau numirea de Ghiuvenli-Ciair, care trece prin comuna 
Ghiuvegea, are direcţia generală .-V., făcend mar multe cotituri' şi după un drum de 
apr6pe 20 km., merge de se deschide în balta Iortrna�, la şoseaua judeţenă OsLrov-Cuzgun.
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Malurile sale sunt j6se şi acoperite cu fâneţe; în pădurile Musaisi-Orman şi Duan
chio1-0rman, malurile sunt înalte şi râp6se. 

Este mărginită de delurile: Capuschio1-Bair, Macmora-Bair, Siran-Culac-Bair şi Ca
raperetlic-Artasi la V.; Aivalic-Bair la S. , Sînîr-Iol-Bair, Aslama-Sîrtî, Sînîr-Bair, Distrail
Bair şi Mezarlic-Bair la E. 

Valea sa este urmată de drumul ce ple�ă din şoseaua judeţiană Ostrov-Cuzgun, duce 
la Azarlîk şi de aci peste frontieră în Bulgaria; de aceia acestă vale capătă importantă 
militară. 

c) Dunărea între delul Macuc şi Măgura DrăgaiceL

a.) De la delul Macuc (punctul trigonometric Oltina), până la Măgura Drăgaicer (la E. 
de lacul' Mârleanu), pe un parcurs de 7 km., Dunărea se îndreptă eătre N.-E.; albia sa se 
strâmteză numar în dreptul delulur Tuna-Orman până la 350 metri. In sus şi în josul 
acestul'. del albia este destul de largă. 

P,) Ostr6vele pe acestă porţiune sunt: 
14. Puiul Strîmbului penclinte de comuna Oltina, are forma lunguiaţă cu 1200m lun

gime şi 100m lăţime; suprafaţa sa toLală este de 30 hectare. Este despărţit de Ostrovul 
Strâmbul, prin braţul navigabil ce are som lărgime şi 15m adâncime. Este neproductiv şi 
acoperit cu sălci1 şi richite. 

La Nord, în�faţa sa şi despărţit printr'un braţ mar puţin adânc (4 -5"') se află: 
15. Teriul-Mare (la Vest) şi Teriul-Mic (la Est), doue ostr6ve. împreunate printr'o limbă

de păment acoperită cu apă în timpul creşterilor; ambele depind de comuna Mârleanu 
Teriul-Mare are 1100m lungime, 300m lărgime şi 77 hect. suprafaţă; iar cel mic 4-2 

hect. Sunt neproductive şi acoperite cu sălcil şi richite. 
16. Talerul, un ostrov apr6pe de ţermul drept, aparţine comunff Beilicu; e lung de

1 km .. şi lat de 100m, suprafaţa sa este de 10 hectare. 
Braţul ce-l desparte de Dobrogia are 100m lărgime şi 4m adâncime, iar cel navigabil 

trece pe la Nordul insule1, între ea şi Teriul. 
17. Ostrovul de pietriş, în faţa Măgurff Drăgaica, de care e despărţit prin braţul na

vigabil .:a1 _fl.uviulul'. ;�_are 1500m lungime, soom lăţime şi 115 hect. suprafaţă. Tine de CO·

muna Mârleanu. Este neproductiv din causa naturir terenulur acoperit eu sălcff şi richite. 
l) Văl'. şi lacurr.
O singură vale se deschide la Dunăre pe acestă porţiune; este valea formată de:
VIL Lacul Mârleanu situat pe teritoriul comunelor Mârleanu, de pe ţermul său Estic

şi Beilicu, aşezat pe ţermul de S.-V. 
Este format din revărsările anteri6re ale fluviulur, cu care comunică a<;l.1 printr'o 

gârlă puţin adâncă, lungă de 1 km. şi largă de 20m, peste care trece drumul comunal 
Beilic-Mârleanu, pe -un pod construit la c6da de Nord a laculu1. 

. La S. de acest lac se află mica baltă Beilicu, cu o suprafaţă de 80 hect., 0coperită cu 
stuf. Limba de păment ce desparte lacul de baltă este j6să, mlăştin6să şi când apele 
sunt marr, inundată. 

Forma laculur Mârleanu este mar mult lunguiaţă. Conturul său are 8 km. Direcţia sa 1. 

generală de la S. la N. Lungimea .de 3 km., lărgimea de 2 1 /2, suprafaţa totală de 360 
hect. Malurile abia se cunosc din stuful înconjurător, ele fiind j6se, afară de 2 puncte la 
N. şi S. de comuna Mârleanu, unde sunt 'nalte, râp6se şi pietr6se.

In el se termină ultimele ramifi.caţir ale delurilor Tuna-Orman şi Calburgina la V.,
Zbreia şi Catiţa la Est. 

Basinul său ocupă o suprafaţă de 250 km. pătraţr, pe teritoriul comunelor: Beilicul, 
Mârleanu, Caranlîk, Cuzgun, Cara-Amat, Dobromir, Enişemlia şi Azarlîk. Este coprins în
tre delurile: Tuna-Orman, Calburgina, Macuc, Ciacal, Merchez, Câsla, Distrail, Baş-Punar, 
Sînîr-Bair, Aslama-Bair, Sînîr-Iol-Bair şi Uzum-Bair la Vest, frontiera bulgară la Sud, 

www.ziuaconstanta.ro



163 

drlurile: Ghiol-Punar, Mulver-Acceuci, Ismail-Iak, Eki-Iuiuk-Alceak, tiţa şi Zl:}reia 
la Est. 

Produce peşte în abondenţă şi pescăritul face una din principalele ocupaţiunr ale
loruitorilor comunelor învecinate, venitul ce produce statulur este de 65 mir Ier anual. 

Căile de comunicaţie din basinul acestu\' lac, vor fi descinse odată cu văile: 
1. Valea Beilicul I la S.-V. şi S., basinul său ocupă o suprafaţă de 6'8.000 hect., pe

teritoriile comunelor: Beilic, Caranlît{., Cuzgun, Dobromir, Enişemlia şi Azarlîk. Este co
prinsă îritre delurile: Hasan-Orman, Distrai!, Sînîr-Bair, Sînîr-Iol-Bair şi Uzum-Bair la Vest; 
Ghiol-Punar, Mulver-Acceuci, Eki-Iuk-Orman şi Demircea la Est. 

Este formată din reunirea mar multor văr secundare : 
a) Valea Demircea pe teritoriul comuni! Beilic, nasce din p6lele Estice ale delulur De

mi1'cca, se îndreptă mar întâii:i către Nord, până la satul Demircea, cu direcţia generală 
S.E.-N.V. şi după un drum de 7 km., se deschide în valea Beilic, aprope de balta cu acest
nume. :Malurile sale sunt pe alocurr 'nalte şi pietr6se; valea strâmtă şi urmată de dru
murile comunale Beilic-Demircea-Cuzgun şi Mârleanu-Cuzgun.

b) Valea Derinea-Cicl'ir, forte lungă; portă diferite numirL
Acestă vale vine din Bulgaria de la satul Deli-Iusuf-Cuiusu şi se numesce valea Eni

şe1,1lict, până la comuna cu acest nume. Direcţia er este de la S.E. către N.V., trece fron
liera printre pietrele No. 18-19, pe la pichetul No. 24. 

Lungimea totală a văiT este de 5 km., din care numar 1 1
/; ne apa.rţine. Este strâmtă 

şi acoperită cu pădurr. Pe ea merge drumul de la Azarlîk la Deli-Iusuf-Cuiusu (în Bul
garia). 

De la Enişemlia spre Nord, acestă vale se numesce Gheren-Ciair, până la satul Bazar
ghian şi are direcţia S.E.-N.V. Drumul AzarHk-Bazarghian o urmeză. Pe acestă vale la 
N.V. de satul Teche-Chior, o cişmea numită Giumna-Cesme, alimenteză un mic curs de
apă, care se scurge prin pădurr pân-ă la Azarlîk.

De la Bazarghian în sus, valea se numesce Derinea. Lungimea totală a văir de la 
frontieră este de 48 km. Este tăiată de drumul: Beilic-Bazarghian-Azarlîk-Frontieră. De 
aci reiese marea er importanţă militară. 

In ea dau mar multe văr terţiare. 
Pe drepta: 
a') Nastradin-Ciair, vale pe teritoriul comunir Enişemlia (cătunul Nastradin);. se des

face pe delul Ghiol-Punar; se îndreptă către Vest, în direcţie S.E.-N.V. printre delurile: 
Mulver-Acceuci şi Cara-Amat-Bair la N., Ghiol-Ghelic-Bair şi Nastradin-Bair la S., trece 
prin satul Nastradin şi după un drum de 6 km., se deschide în valea Gheren-Ciair (Bei
licul), lângă cişmeaua Tasuluc. Prin ea merge drumul Nastradin-Bazarghian. 

b') Valea Migeleti n urnită în partea inferi6ră Ditclatliic-Cucu-Cinalcea. Este pe teritoriul 
comunelor: Cuzgun şi Enişemlia. Se desface din p6lele Vestice ale delulur Ghide-Punar, 
se îndreptă către Vest printre delurile: Mulver-Acceuci, Cara-Amat pe drepta şi o rami
ficaţie a Cara-Amatulur pe stânga. Direcţia sa generală este de la S.E. către N.V. şi în 
dreptul satulur Cara-Amat începe a se numi valea Migeleti. Taie drumurile: Cara-Amat
Bazarghian şi Urluia-Nastradin. Valea acesta se deschide în Derinea între Cuzgun şi 
Bazarghian. T6tă este�acoperită cu pi),durr. 

c') Valea Cuzgun, care p6rtă trer numirr: Jort-Culac, în partea swperi6ră, se 'desface 
din delul Buiuciu, are direcţie de la Sud către N.V. şi după un drum de 2 1/2 1 .km., făcut 
prin pădur1,[mar jos de satul Cara-Amat, pe lângă care trecend, începe a se numi Ciair-
01'man., care se îndreptă mar întâii:i către Nord, apor către Vest cu direcţie �S.E.-N.V. şi
după 10 km. drum la comuna Cuzgun se numesce valea Cuzgun, iar mar la:'.Nord· se des
chide în valea Derinea, în acelaş punct în care dă�şi valea Migeleti. Pe acestă val(merge
drumul Cuzgun la Cara-Amat.

Pe stânga: 
el') Valea Teche-Chioz, pe teritoriul comunelor Dobromir şi Enişemlia. Ea �vine din 

Bulgar ia, trecend frontiera pe la Y. de. piatra No. 17, sub numirea de Uzum-Culac. Are

www.ziuaconstanta.ro



164 

direcţia către Nord până la satul Dobromir din del, de unde începe a se numi Iucari

Mahale-Ciair, merge către N. printre pădurile Oltuk-Orman pe stânga, şi Ghcorgheni-Orman 
pe drepta, până la satul Dobromir din vale, de unde începe a se numi valea Teche-Chior. 
Se îndreptă apor de la Vest către Est, trece prin satul Teche-Chior şi după un mers de 
14 km., se deschide în valea Gheren-Ciair, la punctul numit Giumi/a-Ceşme. Pe ea merge 
drumul Enişemlia-Teche-Chio'î-Dobromir-Frontieră; prin acesta capată o 6re-care impor
tanţă militară. 

e') Babuci-Culac, vale pe teritoriul comunelor Doh'romirul din vale şi Enişemlia (cătu
nul Bazarghian), se desface din p6lele răsăritene ale delulur Sînîr-Bair, merge către E. în 
direcţie generală S.V.-N.E. printre delurile Baş-Punar pe stânga şi Kiuciuk-Hagi-Sîrtî pe 
drepta şi după 6 km. drum, se deschide în valea Derinea la satul Bazarghian. Pe ea 
merge drumul Dobromir-Bazarghian. 

f') Ciucur-Chioz, vale pe teritoriul cătunulur cu acest nume, ia nascere din p6lele 
d6lulur Baş-Punar-Sîrtî, se îndreptă de la S. la N, prin pădurr şi tufişurY, printre d6lurile 
Ciucur-Chior pe drepta şi Arpalîk pe stânga, trece prin cătunul Ciucur-Chior şi după un 
parcurs de 5 km., se desface în valea Derinea, nu departe de orăşelul Cuzgun. Prin ea 
merge drumul Ciucur-Chior la Teche-Chior. 

c) Valea Caranlî!c numită şi Cisme-Culac, pe teritoriul comunit cu acelaş nume, se des
face din p6lele Nordice ale delulu'î Baş-Punar-Sîrtî, la punctul trigonometric Calaigi, se 
îndreptă de la S. la N., trece prin mijlocul satulut Caranlîk, e ţărmurită de delurile Ar
palie pe drepta şi Distrail pe stînga şi după un drum de 8 km., se deschide în valea 
Beilic. Prin ea merge drumul de la Beilic la Caranlîk-Dobromir. 

2. O a doua vale ce p6rtă numirea de valea Beilicul II, este aceia ce nasce din p6-
lele vestice ale delulu1 Distrail, d'asupra satulu1 Ghiuvegea. Acesta_ este deosebit de cea 
descrisă la No. 1. Ea se îndreptă de la S.V. către N.E., printre delurile Ciatal-Ormain 
şi Hasan-Orman pe drepta, Mezarlîc-Bair, Câşla şi Merkez pe stânga. După un parcurs 
de 10 km., aparţinend comunelor GţJiuvegea, Caranlîk şi Beilic, vine a se deschide în 
lacul Mârleanu pe c6sta de S.V., la domuna Beilic. 

Pe ea merge drumul ce plecă din Beilic, către Sud pentru a se uni cu şoseaua ju
deţiană Lipniţa-Cuzgun. 

Acestă vale primesce pe stânga : 
a) Valea Câşla-Punar, de pe teritoriul cătunulur Curu-Orman, ea se desface din p6lelc

N.V. ale delulu1 Mezarlîk-Bifr, se îndr6ptă de la S.V. către N.E., trece prin cătunul
Curu-Orman, taie drumul judeţian Ostrov-Cuzgun şi după un drum de 4 1

:2 km., se des
chide în valea Beilic; mo/lurile sale sunt 'nalte şi acoperite cu verdeţă; printr'însa merge 
drumul comunal de la Curu-Orman la Beilic. 

Acestă vale primesce la rîndul er, pe stânga, valea terţiară: 
a') numită a luz Ghenciu, de pe terHoriul cătunul ur Câşla. Ea se desface din p6lele 

S.V. ale delul�la, se îndreptă în direcţie S.V.-N.E. şi clupă un drum de 3 km., făcut
parte prin p�urr, parte prin teren arabil, merge a se deschide în valea Câşla-Punar, la 
Nordul cătunulur Curu-Orman.

3. Mica vale Voinea-mare, nasce din delul Cuzgun, la puntul Caraula; direcţia sa este
de la S.-E. către N.-V. Lungimea er este de 2 km. şi aparţine comuni! Cuzgun. Confluează 
cu valea Beiliculur în lacul Mârleanu. Valea e largă şi de nid o 'însemnătate. 

4. Valea Mârleanu, pe teritoriul comunelor Mârleanu, Aliman şi Beilic. Ea se desface
din p6lele vestice ale delulur Eki-Iuiuk-Alceac, sub numele de Bac-cuius-culac. Se îndreptă 
de la S.V. către N.E., făcend drumul prin păclurr până la cătunul Bac-cuiusu, de unde a 
împrumutat numele. Până aci are lungime de 3 km. Spre Nord se numesce valea Mâr
leanu, are direcţia generală S.E. cătr� N.V., trece pe la p6lele delulur Chior-cuiusu şi după 
un parcurs de 12 km., se·deschide în Ezerul Mârleanu, la 1 1

,� km. spre Sud de satul cu 
acest nume. Pe valea sa merg drumurr ce duc de la Mârleanu la Aliman, Demircea şi 
Bac-cuiusu. 

Primesce pe drepta: 
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d) Dunărea între Măgura Drăghaicei şi Raşova.

a) Descriere. De la Măgura Drăgaice\', Dunărea se îndreptă către resărit, pe o dis
tant,ă de 10 kilometri, până la comuna Raşova. 

�) Ostrovele pe acestă porţiune sunt: 
18. Jiozun-Ada, ce ţine de comunele Ali man şi Mârleanu; este mal: mult prelungirea

vestică a ostrovul ul' Lung, cu care este legat printr'o limbă îngustă de păment; forma 
ostrovul ul' este lunguiaţă. Lungimea sa este de 3 1/2 km., lăţimea de 800 m., iar suprafaţa 
de 108 hectare. Insula este neproductivă, fiind formată din aluviunl'; este acoperită cu sălcir. 

Braţul navigabil al fluviulul' trece pe la Nordul insule\', iar gârla Veriga o desparte 
de ţermul dobrogian; acestă gârlă are 11 km. lungime, se desface din Dunăre de lângă 
Măgura Drăgaice\', se unesce cu fluviul spre Vest dA Raşova. Adâncimea el' este de 2-3 

metri şi este nenavigabilă. 
19. Ostrovul Lung ţine de comuna Raşova, are formă lungăreţă, unit cu precedentul.

Lungimea lur este de 9 kilometri, lărgimea de i 1/2 km., suprafaţa de 400 hectare. Gârla 
Veriga il desparte de ţermul tlrept. Terenul din care e format este provenit din aluviunl', 
e neproductiv; ostrovul e acoperit cu nisip la apus, iar la E. cu richite. 

·r) Văi' şi lacuri' pe acestă porţiune sunt:
VIII. Valea Carasan, pe teritoriul comunil' Mârleanu, se desface din p6lele apusane ale

delulur Zbreia, se îndreptă de la S.E. către N.V., pri-ntre Măgura Drăgaicer la V. şi delul 
Zbreia la Est, după 3 km. de drum se deschide la Dunăre, în faţa ostrovulur Hozun-Ada. 
Taie drumul comunal Mârleanu-Raşova. 

IX. Bălţile unite Veder6sa (la Vest) �i Baciu (la Est). Balta Vederdsa, aşezată pe teritoriul
comunelor Aliman şi Raşova (cătunul Vlahchio1), începe de la p61ele delurilor Polukci (la 
V.) şi Diuc (la E.), sub denumirea de Şarpu, ale cărur malurţ înalte unt acoperite cu tu
făriş, interiorul cu stuf, produce puţin peşte. 

In partea de mijloc portă numirea de Lirnperj,işul, între d.elurile Aliman (la V.) şi 
Vlah-Bair (la Est); pe malul seu vestic este aşe<;lată comuna Aliman, iar pe cel de Est 
cătunul Vlahchior. Suprafaţa acestei părţr, împreună cu Şarpu, este de 250 hectare, aco
perită în cea mar mare parte cu stuf, produce puţin peşte, care se consumă prin satele 
învecinate. 

Partea de Nord, numa\', p6rtă numirea de Veder6sa şi are o suprafaţă de 180 hect. 
Pe dînsa plutesc câte-va coşccive, care 'şl' schimbă dese orl' posiţiunea. E ţărmurită la v.

de delul Catiţ,a şi movila Comora. 
Balta Veder6sa se unesce cu balta Baciu, luând amândouă forma unur U întors. Intre 

ţermul acestor două lacurl' şi Dunăre se află o limbă de păment de 300 m. lărgime, pe 
unde trece drumul Mârleanu-Raşova. 

Balta Baciu, aflăt6re pe teritoriul comunil' Raşova, se întinde de la m6ra Mamic 
până în dreptul ruinelor satulur Ghiol-Rasca, printre delurile Germeli şi Mustana la Vest, 
Baciul la Est. 

Lungimea acester bălţr este de 6 kilometri, lărgimea de 1/9 km., suprafaţa sa de 1300 
hectare, acoperită cu stuf. 

Văile, carl' se deschid în aceste doue bălţl', sunt: 
In balta Veder6sa, pe ţermul apusan: 
1. Valea Catiţa, pe teritoriul comuni'î Aliman, se desface din pcilele S.V. ale delulul:

Catiţa, se îndreptă de la S.V. către .E., malurile sale sunt j6se, valea e deschisă şi aco-
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perită cu iarbă. Delurile care o ţărmuresc sunt: Zbreia la N. şi Catiţa la Sud. Are o lun
gime ele 4 kilometri şi se termină în lacul Vedor6sa. Taie drumul Mârleanu-Aliman. 

2. Tiutiuluc-ciair, vale pc teritoriul comuni\'. Aliman, nasce din palele Nordice ale
delulur Eki-Iuiuk-Alceac; se îndreptă de la S. la Nord printre delurile Polukci, Uzum
Culac-Bair la răsărit şi Chior-Cuiusu la apus. Are 5 km. lungime şi se deschide în balta 
Şarpu, la comuna Aliman. Pe ea merge drumul comunal Aliman-Polukci. 

3. Importanta vale Urluia, care în tot lungul er portă diferite numirr. Acestă valr
nasce. de pe teritoriul bulgar, trece frontiera la 2 km. spre Nord de piatra No. 23, printre 
pichetele 30 şi 31, la punctul numiL Aţâ-Saclâc. Se îndreptă mar intât de la S.V. căl1·e 
N.E., sub numele de valea Armutlia, după ruinele satulur Armutlia, aşe(�at apr6pe de fron
tieră. Delurile care o ţărmuresc sunt: Docuzad şi Demircea la E., Hairamchior la Vest.
Acestă numire o păstreză pe o lungime de 7 km. de la frontieră şi în drumul seu formeză
mar multe cotiturr.

Către N. se numesce Valea Demircea şi păstreză aceiaşr direcţie, formând mar multe 
cotiturr pe o lungime de 8 km., ţărmurită de delurile: Skender Ia Est., Coroclîk-Bair �i 
Calaigi la Vest, până în dreptul satulur Skender, de unde începe a se numi Valea S!cende
ruluz. Valea păstreză aceiaş'( direcţie, mersul er este sinuos pc o lungime de 4 km., iar 
delurile carr o ţerrnuro c sunt: Cara-Peliclic la E., Tiulia-Babalik la V. 

Valea Skenderulur către N., portă numirea de valea Sevencliculu'i, pe o lungime ele 
4 1 /2 km. până în dreptul delulur Cisme-Bair, ţărmurită fiind la V. de delul Sevondiculu1 şi 
la Est de Havale-Canara-Bair.

Valea ce am descris până aci este riguros paralelă frontierH, de care se ţine depărtată 
către apus, până la 4 km. distanţă (între piatra No. 19 şi valea SevendiculuY). Ea este 
strâmtă, malurile Îl sunt înalte, prăpăstiose Şi acoperite cu pădurT dese. 

Către N. de Cesme-Bair, valea începe a se numi Ghiol-Punar şi apor Adam-Clissi-Ciair,
pe o lungime de 8 km. Ea merge print.re delurile Ghiol-Punar la Vest, lVIezarlîc-Borungea
Bair şi Adam-Clissi-Tarîfâ la Est. 

Pe teritoriul comunir Enige, portă numirea de valea Urluia. Direcţia o păstr6ză 
aceiaş\', merge printre cătunele Kerim-Cuiusu şi Adam-Clissi. Ea se mar numesce şi Bal

darâc-Ciair, până la satul Polukci şi trece prin satul Urluia. 
De la Polukci spre Nord se numesce valea Polukci-Ciair şi păstrează acoiaşr direcţie, 

până _1a::coda Sudică a bălţH Şarpu, în care se deschide. Este ţărmurită de delurile Polukci, 
Uzum-Culac-Bair pe stânga, Talaşman pe drepta. Malurile sale sunt pe alocurr înalle 
şi _pietr6se. 

Lungimea totală a yăil este de 45 km. Apr6pe în tot lungul cr este un drum carl 
legă satele: Aliman, Polukci, lusufunar, Urluia, Adam-Clişsi, Kerim-Cuiusu, Nargilar, Ghiol· 
Punar, Skender, Hairam-chio\' şi Demircea. Esle tăiată de numer6se drumurr, care pun 
în legătură satele aşec;l.ate la apus cu cele de la răsăritul er. 

Lungimea e\', direcţia paralelă frontieril, drumul ce o urmeză în tot lungul şi cele 
transversale, sunt atâtea consideraţiunr carr concură să dea aceste\' văr o forte maro im· 
portanţă militară, mar ales că în ea dau numerose văr secundare, urmate de drumurr carl 
tra verseză frontiera. 

Văile carr se deschid în ea sunt, pe drepta: 
a) Valea Demircea, care vine din Bulgaria cu numirea de valea Docuzaci, trece fron

tiera pe la punctul numit :Movila-Mare, pichetul No. 33. Direcţia er este de la S.E. căi.re 
N.V., printre ramificaţiţle delulu1 Docuzacr. Pe acestă vale so află cătunul Docuzacr. După
o lungime de la frontieră de 8 km., ea începe a se numi valea Demircea, numire pe care
o păstreză până la deschiderea er în valea principală Demircea. Merge printre delurilc:
Dernircea la Sud şi Bairam-dede la Nord.

Lungimea totală a acestor două vă\' în pr�ungire este de 12 km. l VIalurile sunt înalte, 
pietr6se şi râpose. Pe ele merge drumul, care desfăcendu-se din valea principală, trece 
pe la satul Demircea, ce este aşe<;lat chiar pe vale, apor prin Docuzacr şi se unesce cu 
drumul paralel fronlierir, -de la Armullia la Cerkez-chioT. 
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O vale terţiară primesce pe drepta şi care portă diferite numirr: 
a') Valea Cerclzez-Chioz vine din Bulgaria, trece frontiera pe la 1 1/a km. către v. de 

piatra. No. 26, lângă pichetul 34,, se îndreptă de la S.E. către N.V., printre cătunele 
Dct'Cchior, Cerkez-chio\' şi Mamuzli, de la care începe a se numi Valea Cal/a.

Delurilf care o ţărmuresc până aci sunt: delul Morir la V., Dere-chior, Bair-Mezarlîc 
şi l\lamuzli-Bair la Est. 

Sub numirea de valea Cal/ a, trece prin satul Calfa-chior, printre delurile Mezarlîc
Bair la Est şi Docuzacr la Vest. Direcţia er este aceiaş\', iar la N. de satul Calfa-chior 
direcţia se schimbă, după ce face un cot către Vest, merge de la E. la V. şi începe a se 
numi valea Şarapcea, trecend prin satul Cial-Margea, la Vest de care se deschide în valea 
Demircea. 

Lungimea totală a acestel: văr terţiare cu întreit nume, este de 15 km. Ea este urmată 
de drumul care plecând din valea Demircea, legă satele Cial-Margea, Calfa-r.hio1, Mamtizli, 
Cerchez-chior şi Derechior. Acest drum nu trece peste frontieră, cu tote că valea este destul 
ele largă, mar ales către Sud. Fiind alăturată cu valea principală şi paralelă cu valea 
secunda.ră Docuzacr, capătă o ore care importanţă militară. 

Ea este ultima vale care face comunicaţia între basinul Vest-D�nărean şi frontieră. 
b) Mica vale a Skenderuluz, pe care se află satul cu acelaş nume. Este scurtă (2 1 /i km.)

şi de nid' o importanţă. 
c) Valea Borungea, forte importantă prin basinul ce ocupă (48.000 hectare). Ea so

întinde de la Est la Vest sub diferite numirL Nasce din polele S.V. ale delulur Meragi
Bair sub numele de Sânâr-dere, se îndreptă către Vest printre delurile: l\Ieragi-Bair la N. 
şi Amzacea-Bair la Sud, pe o lungime de 3 1/2 km. Ea continuă apor drumul către Vest 
cu numele de valea Amzacea-dere, printre delurile Cerkez-Iuk-Bair (la Nord.) şi Tatar-Bair 
(la Sud).J 

In dreptul acestur din urmă del, valea îş1 schimbă direcţia de la S.E. către N.V. şi 
sub numirea Cialic-cum-Ciair, trece pe la satele Edilchior, Osmancea, Agemler şi Ciobanisa, 
printre delurile Cerkez-Iuk-Bair, Meragi-Bair, 0smancea-Bair şi Ciobanisa (la N.), Tatar
Bair şi Edilchio1-Tepe la Sud. 

Spre Sud-Vest de Agemler, valea începe a se numi Sofular, după numele satulu1 
aşe9-at pe ea, acestă numire o păstreză până la satul Merclevenli-Punar. Directia sa în 
acestă parte este de la N.E. către S.V., printre delurile Kedreanu, Uzum-Bair la N. şi 
Culac-Bair la Sud. 

Până aci valea destul de largă, începe a se strâmta şi a'ş1 schimba direcţ.iunea de la 
S.E. către N.V, descriind un mare cot către N.E., la satul Beşaul. 

De la Merdevenli-Punar, valea trece prin satele: Beşaul şi Caugagi, cu numirea de 
_valea Cultimes-Ciair, printre delurile: Cabula-Bair şi Sîrt-Caia-Bair la E. Cultimes-Bair 
Ia Vest. 

De la Caugagi, direcţiunea aceste, văr este de la Est la Vest, sub numirea de rnlea

Borungea, trece prin satele: Carabacâ, Terzi-Veli, Ketic-Punar, Bekter, Kiosseler şi Bo
rungea, printre delurile : Canen-Gurse, Kezlen-Sîrtî, Kiuciuk-cesme-Bair, Muuruazlîki-Bair, 
Havale-Canara-Bair l a  Nord, Bairam-dede-Bair, Baş-punar-Bair, Cisme-Bair, Topaasler, 
Turla-Mezarlîc-Bair Turla-Bair si Cara-Pelielic la Sud. 

' , 

Confluiază cu valea Demircea, la 5 km. spre Est de satul Borungea. 
Pe acostă vale şi pe terţiarele sale sunt aşe<;late 33 de sate : Carachior, Amzacea, 

Edilchior, Uzunlar, Enige-Mahale, 0smancea, Agemler, Ciobanisa, Elibe-chior, Sofular, 
Casâkci, Kliciuk-Enghez, Buiuk-Enghez, Erebiler, Mustafacâ, Merdevenli-Punar, Cavaclar, 
.l\Iangaci, Ghiuvenli, Kazâl-Murad, Beşaul, Caugagi, Carabacî, Terzi-Veli, Ketik-Punar, 
Bekter, Baf;i-Punar, Bairam-dede, Alibi-chior, Kiosseler, Borungea, Şarapcea-Caraaci şi 
Malcocr. 

Lungimea totală a văir este de 50 km. şi aparţine la 4 plăş1: Constanţa, Mangalia, 
Medgidia şi Silistra-Nouă. 

In totă lungimea sa este străbătută de un drum, ce pune în comunicaţie diferitele 
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sate aflate pe ea; din acest drum se bifurcă în tote direcţiunile, drumurr comunale, simple 
comunicaţiunr între sate. 

Văile terţiare, cart se deschid în ea sunt, pe drepta (la Nord): 
a') Paşa-Conak-Dern, formată din împreunarea văilor: Osman-facâ-Jol, (la V.) şi Uzun

lar-Ciair (la E.). 
a") Osman-facâ-lol, vine din palele sudice ale delulu\' Elibichio1-Bair, se "îndreptă de 

la N.E. către S.V, printre d6lurile: Osmancea-Bair (la V.) şi ramificaţiile Elibichioiulut 
(la E.), după un drum de 2 km. confluiază în satul Enige-Mahale cu: 

b") Valea-Uzunlar-Ciair, ce vine din palele vestice ale delulu\' TopraisarY, se îndreptă 
de la N.E. către S.V., printre ramificaţiile acestu)'. del la S.E. şi ale deluluT Elibichior la 
N.V. Are o lungime de 5 km.; pe ea se află satul Uzunlar, lângă şi la S.E. de Enigc- '
Mahale. Este largă, se mar numesce şi Uzunlar-dere.

. Ambele unite, continuă drumul de la N. E. către S.V., sub numirea de Paşa-Conak
dere, printre delurile: Osmancea la Vest, Meragi-Bair şi Iol-Carâ-Bair la ·Est. După o 
lungime de 5 km., între satele Enige-Mahale şi Edilchior, se deschide în valea Cialic-Cum
Ciair (Borungea) la Edilchior. Pe ea merge drumul: EdilchioT-Enige, Mahale-Uzunlar la 
Topraisarr, Osman-Facâ şi Bi.ilbul. 

b') Valea Canara-dere, numită către N. Sarpci-dere, nasce din palele S.E. ale delulut 
Culac-Bair, la S.E. de comuna Buiuk-Bi.ilb0l din împreunarea a 4 vă\' quaternare: 

a") Ebechioi-ciair la N.V. ce vine din palele S.E. ale delulu1 Kiuciuk-Bi.ilbi.il-Bair, se 
îndreptă de la N.V. către S.E. printre ramificaţiile acestur del. Are o lungime de 3 km. 

b") Valea-Caraulac-alcea, se desface din palele sudice ale deluluT Mangala-Culac-Bair, 
se îndreptă de la N.E. către S.V. Are 2 km. ·1ungime. 

c") Valea-Curu-Bafr-alceac, nasce din palele N.E. ale delulur Elibichio1-Bair, la satul 
Elibichior, se îndreptă în formă de arc de cerc de la S,E. către N.V. Are 3 km. lungime. 
Este ţărmurită de delurile: Elibichior-Bair şi Curu-Bair. 

d") Valea Ciobanisa-clere, nasce din palele S.E. ale delulu\'. Kiuciuk-BUlb0l-Bair. Arc 
direcţia de la N.V. către S.E. şi 2 11

2 km. lungime. 
Tote aceste văr confluiază pentru a forma valea Sarpci-dere, care din punctul de 

confluenţă începe a se numi Canara-Dere; se îndreptă către S.V.; e mărginită de delu
rile: Bair, Ciobanisa la V. şi Osmancea-Bair la E. 

Lungimea totală a acester văr cu îndoit nume este 11 km. şi se deschide în valea 
Borungea (Cialic-cum-ciair) în faţa comunil Agemler-Ciobanisa. E urmată de drumul de 
la Osmancea la Buiuk-BUlb0l. 

c') Mica vale Kiorciu se deschide în valea Sofular (Borungea) în faţa satulur Sofular. 
Ea nasce din palele S. ale del'ulur Arabi-Iuk-Bair, merge printre delurile Uzun-Bair (la V.) 
şi Kedreanu (la E.). Are numar 3 km. lungime şi -e urmată de drumul Sofular-Copadin. 

d') Valea-Colceak-Alcea, numită către N. Arabi-Alceala, vine din palele E. ale delulu\ 
Arabi-Alceala; de la punctul trigonometric Copadin (cotat 123), se îndreptă de la N.E. 
către S.V. printre delurile: Arabi-Alciala, Canen-Gurse la V.; Bair-Ciobanisa, Arabi-Iuk
Bair, Uzun-Bair, Caraoba şi Sârtî-Caia-Bair la E. Are lungime de 12 km., se deschide în 
valea Cultimes (Borungea) la satul Caugagi. E tăiată de mar multe drumurr, care unesc 
comuna Copadin (la N.) cu diferitele sate aflate pe valea Borungea şi secundarele sale. 

In acestă vale se deschide pe drepta 'o vale quaternară: 
a") Valea Besaul-Dere, ce nasce din palele S. ale delulu1 Copadin, la S.V. de satul 

Copadin, are direcţia N.S. printre delurile Arabi-Alciala (la E.) şi Copadin (la V.). Lun
gimea er este de 4 km.· şi e urmată în parte de drumul Beşaul-Copadin. 

e') Mica vale Capulan-Culac (lungă de 1 km.), se deschide în valea Borungea în fa(a 
satulu1 Ketic-Punar. 

Pe stânga, în valea Borungea, se deschid văile terţiare: 
(') Văile unite Ifrivan-Alceac (de la S.) şi ,q') Muratan (de la E.). Prima vine din palele 

Nordice ale delulur Arta-Burun, de la satul Carachior, se îndreptă de la S. la N. pe o 
lungime de 4 km., până la satul Amzacea; cea ele a doua vine de la E. şi e despărţită 
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de văile Amzacea şi anar- ere prm e u  mzacea-Ba1r ş1 ramificaţiile s,c:l:'ffl�� km.
lungime �i unindu-se la Amzacea cu precedenta, se îndreptă către N. şi după 1 1/2 km. se
clcscliicle în valea Amzacea (Borungea). Este urmată de drumul Uzunlar-Amzacea-Ca
rarhioT. 

li') Valea Cioroz-Ciair, care spre S. se numesce Caclmular-Alcea, are direcţia de la S.E. 
către N.V., e mărginită de delul Edilchio1-Tepe la E. Lungimea er este de 8 km. şi se 
dPschide în faţa comuniT Agemler-Ciobanisa. Pe fundul aceste\' văr încrucişeză mai' multe 
drumuri' ale satelor învecinate. 

i') Valea Buiuk-clere, care nasce din p6lele N.E. ale delului' Cara-Iuiuk, începe de la 
salul �Iustafacâ, se îndreptă de la S.E. către N.V. prin salele: Erebiler, Enghez-Buiuk, 
Enghez-Kiuciuk şi Casâkci, printre delurile: Arta-Burun la E., Bair-Karasuluk, Dikili
Tasi la V. şi se deschide în valea Sofolar (Borungea) la satul cu acelaş nume, după ce s'a 
unit aci cu: 

f) Mica vale Musur-Cuiuk, lungă de 1 kilometru.
Lungimea văii' Buiuk-dere este de 13 km.; prin ea merge drumul de la Sofular

prin t6le satele de pe valea Sofular şi duce la Azaplar. 
Primesce pe stânga: 
a") Valea-Ciair-Carasuluk, dintre ramificaţiunile delulur Bair-Carasuluk. Are direcţia 

ele la S.V. către N.E. Lungimea er este de 1 112 km. şi se· deschide printre satele Erebiler 
�i Enghez. 

Pe drepta: 
b") Valea Kiuciuk-Enghez, care are direcţia de la N. către S. paralelă cu valea Cioroiu. 

Are lungime de 4 km. şi se deschide la satul Kiuciuk-Enghez. 
k') Valea Mangaci-Ciair, care către S. p6rtă numirea Ghiuvenli-Ciair. Vine din p6lele 

N. ale delulur Coru-Sârt; se îndreptă de la S. către N.V. prin satele Ghiuvenli, Mangaci
şi Cavaclar şi printre delurile Bair-Carasuluk şi Culac-Bair la răsărit, delul de la Ghiu
venli la apus. Are 12 km. lungime şi se deschide în valea Cultimes-Ciair (Borungea), la
satul i\Ierdevenli-Punar. E urmată de drumul ce legă între ele diferitele sate aşe<;late pe
-acestă vale, pentru a duce de la Merdevenli-Punar la Daulukioi.

Ea primesce pe stânga : 
a") Culac-Ciair, ce are direcţie de Ja S.V. către N.E., lungă de 3 km. 
b") Ialar-Ciair, ce are 1 km. lungime. 
Ambele confluiază la satul CavacJar-Mangaci'. 
l') 11!/ercleven-Ciair, care spre sud se numesce Caula-Ciair, vine din p61ele Nordice ale 

delulur Mezarlîc-Bair, se îndreptă de la Sud cătră N., prin satul Kazîl-Murad şi printre 
delurile l\Ierdevenli-Punar, Cultimes-Bair la V., Kazîl-Murad-Bair şi Bairam-dede-Bair 
la Est. Are 12 km. lungime şi se deschide în valea Borungea. în faţa satului' Carabacâ. Este 
tăiată de mar multe drumuri' carr radiază din Kazîl-Murad. 

Primesce în stânga : 
a") Valea Chiogherciu-Punar-Ciair, ce are direcţie de la S.V. către N.E., după ce a 

coborît din p6lele Estice ale delulur Kazîl-Murad. Delurile care o ţărmuresc sunt: Mezarlic
Bair la N. şi Kazîl-Murad la Sud; lungimea er este de 3 ½ kilometri şi confluiază cu valea
terţiară la comuna Kazîl-Murad.

. m') Jl!Iica vale Kazîl-Jl!lurad-Ciair, nasce din delul Mezarlîc-Bair, se îndreptă către N.
prrn satul Terzi-Veli şi printre delurile Baş-Punar-Bair la Vest şi Bairam-dede-Bair la
ESL Lungimea er este de 2 11:a km. Confluiază în valea secunda că Borungea la cătunul
Ketic-Punar. 

n'j Valea Afi,ghinea, vine din p6lele N. ale delulului' Bair-Iuiuk şi N.V. ale delulur 
Caraomer, direcţia sa este mar întaiu către N. şi p6rtă numirea de valea Derechioz, apor
val�a Alibichiol, Câşla, şi în fine Afighinea. Trece prin satele Alibichio\', Câşla-Alibichior,
Ba'.ram-dede şi Baş-Punar. Delurile carr o ţermuresc sunt: Cesme-Bair, Turla-Mezarlîk
Ba'.r, Cialâ-Perde, Bairam-dcde, Curu-Bair, Sarî-Bair şi Alibichio1 la Vest, Baş-Punar
Bair, Mezarlîk-Bair la Est. Se deschide în valea secundară Borungea la satul Bekter.
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Lungimea e'î este de 24 km., �i e urmată de drumul Bekter, Baş-Punar, Bairam-dcde 
I 

Alibichio\'. şi duce la Caraomcr. 
o') Crâcic-Ciair, vale care nasce din clelul Bairam-dede, se îndreptă de la S.E. cătr 

N.V., trece prin satele Malcocr şi Şarapcca-cara-aci. Delurile care o ţermurcsc sunt: Turla
Mezarlîk-Bair, Cialâ-Perde, Bairam-dede la Est, Turla-Bair şi Skender la Vest. Are lun
gime de 8 km., se deschide la satul Borungea. Pe ea merge drumul Borungea-Bairam-dcd,

el) Mica vale Cesrne-Culac, ce confluiază · cu valea principală la Ghiol-Punar. Este 161· 
acoperită cu pădure şi ţermurită de delurilc: Cesme-Bair la S.V., Mezarlîk-Borungea-Bair 
la N.E. Lungimea e\'. este de 2 km., iar direcţia de la S.E. către N.V. 

e) Uzum-Culac, vale pe teritoriul comuni! Enigea (cătunul Urluia), se desface din ltJ
lele S.E. ale delulu'î Iusufunar-Bair. Direcţia sa este de la N.E. către S.V. 

Taie drumul Raşova-Enige. Are lungime de 4 km. şi se deschide în valea principală 
Bâldârnac-ciair (Urluia), la S. de cătunul Urluia. Valea este forte plăcută, .fiind acoperita 
de verdeţă smălţată cu florr. 

f) Valea Iusufunar-Ciar, pe teritoriul comuni\'. Enigea (cătunul Iusufunar), se desfaci
clin delul Iusufunar-Bair; direcţia o are de la S.E. către N.V., trece prin cătunul Iusufunar. 
Are 3 km. lungime şi se deschide în valea principală Urluia, pe la punctul de trecere al 
drumulu\'. judeţian Ostrov-Cuzgun. Es_te acoperită cu fâneţe şi câte-va pădurr. 

Valea principală Urluia, primesce pe stânga următorele văr secundare: 
g) Valea 1-lairam,�chioi, ce vine de peste frontieră, pe care o taie la S. de piatra. ro. 21,

lângă pichetul No. 28; merge printre delurile Hairam-chio'î (care formeză frontiera) ;' 
Coroclâk-Bair la S., Acşiaslâk (în Bulgaria) şi Calaigi la N. 

Este acoperită numa\'. cu pădurr. De la frontieră şi până la confluenţa er cu valea 
prindpală la N.E. de Hairam-chio1, nu e mar mult de 2 km. Satul Hairam-chio\'. este aşe1lal 
la Sud de ace:stă vale. Valea e puţin accesibilă trăsurilor, de şi e urmată pe fundul et de 
un drum ce trece frontiera. 

h) Văile unite Cogea-Ciair (la S.V.) şi i) Şarâm-Culac (la N.-V.), nasc pe frontieră chiar,
între pietrele No. 19 şi 20. Intre ele se află pichetul_ 26, ambele converg către Est şi con
fluind se îndreptă către. N.E., pentru a se deschide în valea principală, în faţa delului 
Cesme-Bair. Ele sunt acoperite cu pădur\'. dese. 

Doue drumur'î merg pe delur\'. urmând direcţia văilor. Unul duce de la Ghiol-Punar 
către S.E., pe la Sevendic peste frontieră, pe la piatra No. 20, şi altul tot de la Ghiol-Punar. 
însă spre S.V. şi la 500m către N. de piatra No. 19, se unesce cu drumul ce vine de la 
Enişemlia, drum care trece frontiera chiar prin vîrful u_nghiulu\'. intrând al er (piatra No.rn 
şi după ce merge 4 1

/2 km. lJrin Bulgaria, trece iarăş1 frontiera în Dobrogia la 500', 
spre Sud de piatra No. 20. Aceste sunt amănunte forte importante din punctul�de vedeiî 
militar. 

j) Mica vale Cara-Peletli, lungă numa\' de 2 km., nasce din delul Ghiol-Punar, an
direct.ia V.-E., şi se deschide în valea principală în faţa satulu1 Ghiol-Punar. 

k) Valea Nastradin-Culac, pe teritoriul comuni\'. Cuzgun (cătunul Urluia), vine din lj
lele N.V. ale delulur Cara-amat-Bair, sub numele de valea Cuiuc-Culac, se îndreptă dd 
S.V. către N.E., printre delurile Curu-Al�en.c-Bair, (la S.) şi Cara-aci-Bair (la N.). Are 10 km
lungime şi se deschide în valea Urluia în dreptul satului Iusufunar. Prin ea merge dr�
mul de la Nastradin la Iusufunar. E tăiată de doue drumuri: unul de la Cara-amat la
Urluia şi altul de la Nastradin la Kerim-Cuiusu.

l) Valea Cara-aci-alceac, pe teritoriul cornunir Cuzgun (cătunul Urluia), se desface dir
ramificaţiile S.E. ale delulu1 Eki.:Iuiuk-Alceac. Direcţia sa este de la S. la N. Are 7 I< 
lungime. Confluiază în valea Urluia la ruinele satulu\'. Dedebali. 

m) Valea Cam-Cialîc-culac, pe teritoriile comunelor Cuzgun şi Enige. Vine din pol
S.E. ale delulu1 Eki-Iuiuk-Alceac, se îndreptă de la S.V. către N.E. Lungimea er este de 
km. prin posiţiunr frum6se în pădur'î. E tăiată de drumul judeţian Ostrov-Cuzgun. Prin 
merge drumul comunal de la Cara-amat la Tala�man. 

Văile care se deschid în lacul Baciu sunt două: 
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4,, Lunga vale Diorclumg.i-Orman-Ciair, care p6rtă diferite numirr. Ea aparţine comu
nelor :\Iahmut-Cuius, Cocargea şi Enigea. La origină, din p6lele N. ale delulur Sarî-Iuk
Bair, prirtă numirea de Curt-Culac, şi aparţine comunelor Mahmut-Cuiusu şi Enigea; se în
drc·ptă căLre N.V. printre delurile Orta-Burun-Bair, Buiuk-Mezarlîk-Bair la V. şi Caceamac-
0i·man-Bair la Est. După 4 km. lungime începe, de la ruinele satulu1 Sapânar, a se numi 
Diorctumgi-Orman-Ciair. Ea taie drumul de la Caceamac la Mahmut-Cuiusu. 

Direcţia generală a văff este de la S.E. către N.V. şi apar către V. printre delurile 
Pidbe1, Canlî, Cesme la N., Dikilitaş-Bair-Sîrtî, Diordumgi-Orman-Bair, Giatri-Bair şi Ara
hagi-Bnir la Sud. Trece prin satul Mulciova, unde taie şoseaua Cuzgun-Medgidia, iar din 
dreplul satulu1 Arabagi începe a se numi Valea Arabagi, şi se îndreptă de la S.E către N.V. 
până la Jacul Baciu unde se deschide. 

Lungimea totală a văff este de 17 km. şi e urmată ele drumul de la Raşova prin 
Arabagi, Mulciova, Cocargea. 

Văile care confluiază într'însa, pe drepta, sunt: 
a) Valea Calfa pe teritoriul satulul'. Mulciova, nasce din p6lele Vestice ale deluluT

Canlî, se îndreptă de la N.E. către S.V., printre delurile Piribe\'. la Sud şi Canlî la N. Arc 
2 1/i km. lungime. Ea se mar numesce şi Cişme-Cula în partea superi6ră. Lungimea totală 
a văil este de 5 km. Pe ea merge drumul lVIedgidia-Enigea. 

Pe stânga: 
b) Jai-Ciair, vale pe teritoriul comuni! Cocargea; nasce clin p6lele I . ale delulu1 Sarî

luk-Bair, la N. de Ciflicul-Suşus-Ali-Bei. Direcţia sa este de la S.E. către N.V., trece prin 
satul Cocargea. Are 4 1/2 km. lungime. Pe ea merge drumul de la Kioseler prin Co
cargea, pentru a da în şoseaua j udeţiană Ostrov-Cuzgun. 

c) Buiuceral-Ciair, o vale lungă, care vine din p6lele N. ale clelulu1 Kiuciuk-Cesme
Bair-, se îndreptă ·către N. printre delurile Sarî-Iuk-Bair la Est şi Chiorcu-Bair la V. In 
partea superi6ră se numesce Cinghene-Orman-Ciair şi apor Ceatîrîk-Ciair. Are 12 km. lun
gime printre delurile: Suşustarîfi-Bair, Cinghenea-Orrnan-Bair, Dikilitaş-Bair-Sârtâ, Dior
dumgi-Bair la Est, Coru-Bair şi Geatri-Bair Ia "\ est.. Se deschide în valea Diordumgi-Or
man-Ciair, opus văi\' Cişme-Culac. 

Pe acestă vale nu merge nid un drum, este însă tăiată de mar multe clrumurr, care 
pun în legătură satele învecinate. 

Văile tertiare carr se deschid în ea pe drepta sunt: 
a') Valea Iomer-Bez-Iutlu, pe teritoriul satelor Kioseler şi Carabacâ, se întinde de la 

Vîrful Copadin-Vest şi se deschide în valea secundară, în faţa movile1 CherncT. Ea merge 
paralel dolulu\'. Sârî-Iuk-Bair de la N., iar la S. e ţărmurită de clelul Kiuciuk-Cesme-Bair. 
Direcţia sa este de la Est la Vest; lungimea de 6 1 /2 km. E tăiată de drumurile comunale 
Kiosseler-Cifl.icul-AlibeT şi Kiosselcr-Copadin. 

Pe stânga: 
b') Kiossele1'-Ciair, care în partea uperiară se numesce illuuruazliki-Alceac până la 

movila Basa-Iuiuk. Merge printre delurile Chioru-Bair la Vest, Curu-Giugiuk-Bair şi l\Iuur
uazliki-Bair la Est. Ea se unesce Ia satul Enigea cu valea c') Tata1'-Ciair. Ambele unite 
au direcţia de la S. la N. 

el) Valea Enigea, numită ·şi Curu-Culac. Ia nascere din palele Vestice ale delulu\'. Adam
clissitarîfi-Bair, se îndreptă către N. printre delurile Coru-Bair la Est şi Adamclissi-Bair 
la Vest. 

De la monumentul Adamclissi, aşec;lat la Vestul văii, începe a se numi Curu-Culac şi 
se îndreptă de la S.E. către N."\. printre delurile: Giatrî-Bair la Est şi Iusufunar-Bair la 
Yest. Se află în întregime ·pe teritoriul comunil'. Enigea (cătunele �Iulciova şi Arabagi�. 
Lungimea er este de 10 km. si se deschide în valea principală în faţa satulu\'. Arabag1.
Malurile sale sunt 'nalte şi pe· alocurea acoperite cu pădurT. Pe ea merge drumul comunal
Enigea-H.afj\ova şi e tăiată de calea judcţ.iană Cuzgun-1\Iedgidia. 

5. Valea Cetaclai·-Ciair pe teritoriul cătunulu1 Talaşman, se desface din palele V. ale
moviler Talaşman. Direcţia sa este de la S.V. cătr.e N.E., trece pe la palele Sudice ale
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delulur Mustana. Lungimea e\' este de 2 km. Confluiază la c6da Sudică al laculuT Baciu 
in acelaş punct cu valea Diordumgi-Orman-Ciair. 

X. Valea Ciairul din mijloc, care către Sud p6rtă numirea de Valea Ciocanuluz. Nascr,
din p6lele N.V. ale d6lulu1 Cesme; se îndreptă de la S.E. către N.V., printre delurile Cio
canul, Malagenilor la V., Mamele şi Grindu-Mare la Est. Lungimea er este de 12 km.�, 
se deschide la Dunăre în comuna Raşova. Prin ea trece drumul de la Raşova la Mulciov�. 

Primesce pe drepta : 
1. Valea Saiana-Doice, ce are direcţia generală de la S.E. către N.V., printre delurile

Ormanul lung (la Est) şi Grindul-Mare (la Vest). Forma sa este aceia a unur arc de cerc 
cu concavitatea, către apus. Lungimea er este de 4 km. şi este acoperită peste tot cu 
păşiune. 

e) Dunărea între Raşova şi Boazgic.

a:) Descriere. De la Raşova 1), Dunărea ia direcţia către N.E. pe o lungime de 25 km. 
trecend pe la Cochirlenr, Cerna-Vodă până la Boazgic. 

�) Ostrovele pe ac6stă porţiune sunt: 
20. Hinogu între Cochirlenr şi Cerna-Vodă, aparţine comuni1 Cochirlenr, are forma

lunguiaţă şi 70 hect. suprafaţă, acoperită jumătate cu pietriş şi jumătate cu sălcff Este 
despărţit de ţermul dobrogian printr'un braţ îngust (200m) şi puţin adânc (4-5m), pe când 
braţul navigabil trece pe la Vestul insule1, între ea şi o alta apropiată de ţ.ermul stângşi 
care aparţine j udeţuiur Ialomiţa. 

Când cine-va călătoresce cu vaporul pe Dunăre, şi după ce a trecut în jos de colul 
Raşover, privirea Îl este atrasă în lt,mgul fluviulur şi către apus peste sălcil' de măre(ia 
unor gigantice construcţiunr, care semănate în tre\' puncte, nu par a ·fi făcute de mâna 
omenescă. 

Cu cât călătorul se apropie, cu atât ma\' m uit curiositatea i se transformă în admi
raţiune, şi, numa\' după ce a trecut printre col6nele de piatră, pe capetele cărora i,·
sprijină podela măiestrit ţesută ca pânza păiagenulu\', numar atunc\' îş\' dă sema cât de 
mic este omul pe lângă făpLurile mâinilor sale. 

Dacă, curios, călătorul s'ar coborî pentru cât-va timp din vapor şi urcând c6sLa, m 
căuta spre frontispiciul acestu\' templu al architecLuril'. şi industrie\', ar citi. 

Podul Regele Carol I 

Da. Este una din mulţimea operilor înţeleptez Domniz ale acestuz glorios Rege. 
Doz dorobanţz stau de pază de-aparte ;�i de alta a podulu'i; cuz altuz 'z ar fi încreclin/ot

Regele Carol, temeinicia stăpânirez nostre peste Dunăre ?
Ma\' departe, în dreptul comunii Seimenil'-Marr se află pe Dunăre cele 3 ostr6ve în 

prelungire: 
21. Troiana, ce aparţine comunil Seimenil'-Marr, are 120 hect. suprafaţă. Insula este

nelocuită şi acoperită cu sălcil. Imediat la vale şi lângă dînsa : 
22. Seimeniz-Mari cu 50 hect. suprafa1,ă, a por:
23. Ostrovul de la Vale cu o suprafaţă de. 60 hect. Ca şi cel d'întâiu, aceste douc

ostr6ve sunt acoperite cu sălci\'. 

1) Posiţiunile astronomice:
·. . J 24°,57',16" long. estică Ale punctului termmus \. 440, 7,,20" lat. nordică

( 25°,36' long. estică 
Rasova. · · · \ 440,15 1 lat nordică. 
Inclinarea D11nări1 pe meridian între aceste tloue puncLe e Le de 12" laLiLudinc pe fie-care minut di 

lungi lud inc. 
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Braţul navigabil al fluviulur trece pe la vestul insulelor; ele sunt despărţite de malul 
dobrogian printr'un braţ îngust (100 11\) şi puţin adânc (3-4111). 

24. Cele doue insule Boazgicul ( de la
de! şi de la vale), în faţa comuni'( cu 
acest nume. Cel de la del este ma'î mic 
(30 hcct. suprafaţă), cel de la vale, ma'î 
mare (50 hect.); ambele sunt nelocuite 
şi acoperite cu sălcff. 

Acesta este partea cea ma'î impor
tantă a Dunări'î, atât din punctul de ve
<lerc al comunicaţieT ce se face între 
fiuviu şi Mare, cât şi din punctul de ve
dere hidrografic, pentru că prin valea 
Carasu, Dobrogia se împarte în dorn�. 

r) Văile ce se deschid la Dunăre în
partea coprinsă între Raşova şi ·Boaz
iric, sunt: 

XI. Valea Caramancea pe teritoriul co
munelor Enigea, Raşova şi CochirlenL 
Sub numele de r:alfa-De1'e, se desface din 
apropierea movile'î Idriţa, se îndreptă 
către Nord, printre delurile Merea-Bair
Cara-Iuiuk la răsărit şi Caramancea la 
Apus; de la drumuljudeţian Ostrov-Med
gidia, care o taie, începe a se numi valea 
C11rmnancea, merg�nd printre delurile 
lvrinez, şi Geam-Paşa la Nord-Est, Cara
mancea şi Delul-Mare Ia S.V. şi după 15 
km. lungime, se deschide Ia Dunăre pu- Fig. 27. - Capul podulur «Regele Carol I». 

(in la Nord de Raşova. 
In mare parte drumul Raşova-Ivrinez-Mulciova merge pe ea. 
Văile secundare ce se deschid în ea, sunt, pe stânga: 
1. Valea Uzun-Ciair, care resuită din împreunarea a doue vă'î terţiare:
a) Valea Kior-Curu-Ciair (la Est) pe teritoriul cătuoolu'î Mulciova, se desface din delul

Caramancea, se îndreptă ma'î întâ'î către Nord şi apo'î către Vest, merge printre delurile 
Caramancea (la Est) şi Kireslic-Bair (la V.), are o lungime de 4 1 /2 km. şi se împreună cu: 

b) Valea Kireslic-Culac (la Vest), pe teritoriul aceluiaşr cătun, se desface din delul Canlî,
se îndreptă către Nord; merg·e printre delurile: Cisme (la V.) şi Kireslic-Bair (la E); are 
un parcurs de 3 1

/2 km. şi unindu-se cu cea de sus, formeză valea Uzun-Ciair, care se în
dreptă către Nord, merge printre delurile Caramancea (la Est) şi Delul-Mare (la Vest) şi 
clupă un drum de 2 km., se deschide în valea Caramancea; pe la gura acestei văr trece 
drumul Ivrinez-Mulciova. 

XII. Lacul Cochirlenl, situat pe teritoriul comuner Cochirlenr, aşec;lată pe ţermul seu
de Nord; forma laculur este alungită, cu 4 1:2 km. lungime şi 1 km. lăţime maximă în 
dreptul comunir. Suprafaţa lu\'. este de 60 hectare. Este ţărmurit de ramificaţ,iile delulur 
Uzun-Amet la Nord şi Geam-Paşa la Sud; comunică la N.V. cu Dunărea printr'o gârlă 
de 1 km. lungimP., iar către S.V. cu Stuful Ivrinez, care nu este de cât o prelungire a la
culur. Acestă prelungire are 2 1 /:J km. lungime pe 500m lăţime. Suprafaţa sa e acoperită cu
stuf. La c6da acester bălţr se află cătunul Ivrinez.
. _:'ăile ce se deschid în aceste doue 1acurr în prelungire, se unesc t6te într'o vale prin

cipala numită: 1). Uzun-Amet.
Aceste văr sunt: 
a) Pei�tera-Ciair, care e cea mar importantă ; ea nasce din polele nordice ale delulur
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Merea-Bair-Cara-Iuiuk, sub numele de Peştem-Dere. Este o vale largă, pe fundul cărcin "-' 
află satul ldris-Cuiusu, ea se îndreptă mar întâr către Nord şi mar sus de acest saL pi·i
mesce numirea de Peştera-Ciair. Are o direcţie de la S.E. către N.V., printre delurilc lla
arlik-Bair, Pcştera-Bait·, Ghcniz-Bair, ArnzaH-Bair, Uduamet-Bair şi Uzun-Amet-Bair, cai·r 
o ţărmuresc la Nord, delul lvrinezulur o desparte la S.V. de valea Caramancea.

Lungimea văi1 este de 12 km. �i 
mar jos de satul Ivrinez se deschide i� 
valea Uzun-Amet, care şi acesta după 0 

lungime ele 3 km. se deschide în stuful 
Ivrinez. 

Pe aceste vă'î merge drumul Ivri
nez-Idris-Cuiusu-Enigea, încrucişând cu 
calea j udeţiană Ostrov-Medgidia, la mij
locul distanţd între cele doue sate l v1·i
nez şi Idris-Cuiusu, aflăt6re pe vale. 

Văile carr se deschid pe dre1ita. 
sunt: 

a') Chioz-Deresi, este o vale car,· 
provine din împreunarea altor douc văt· 

a") Derin-Alceac la E., se de3face diu 
polele S.V. ale delulul' Cara-Dede-Bafr, sr 
îndreptă căLre Nord, ţărmurită de accsl 
del la Est şi de Tanai-Tiubesi la Vrsl. 
Lungimea e\'. este de 6 km. 

b") Cesme-Culac la Vest, nasce rlin 
p6lele nordice ale delulur Cara-Dcdc
Bair; se îndreptă către Nord prin co
muna Mahmut-Cuiusu, printre rlelul'ilc 
Tanai-Tiubesi la Est şi ramificaţiile ves-

Fig. 28. - Dorobanţul de la Podul «Regele Carol I». tice ale delulur Cara-Dede-Bair. Lungi-
mea er este de 4 km. şi se unesce cu 

precedenta, pentru a forma valea Chio1-Deresi. Acesta se îndreptă de la S.E. către N.\'. 
printre delurile: Ciacal-Bair şi Pe.ştera-Bair la N.E., Baarlâk-Bair la S.-V. Sub acestă nu
mire valea are o lungime de 4 km. şi vine a se de. chide ln valea Peştera-Ciair, pu\in 
mar la Sud de drumul judeţian Ostrov-Medgidia. Pe ea merge drumul Ivrinez-lVIahmut
Cuiusu-Caceamak. 

b') Valea Cazalgic-Dere prelungită către Est sub numirea de Perclea-Dere, Cozulgic-Dere
şi lkingi-Medgidie-Dere.

Acestă vale lungă de 15 km., nasce din p6lele nordice ale clelulur Carachio\'.-Bair, sub 
numele de Ikingi-.i\lledgidie-Dere, se îndreptă către Vest printre delurile Carachioi-Bair, Yai
vasin-Bair la Sud, delul Tabia Franţuzescă la Nord; apo'î tot în direcţie vestică cu numele 
de Cozulgic-Dere, se continuă printre delurile Vaivasin-Bair la Sud şi Congaz la Nord. ln 
aceiaşi direcţie şi sub numirea de Perdea-Dere se continuă printre delurile Perdea-Bair la 
Nord şi Acargea-Bair la Sud şi în fine sub numirea de valea Cazalgic se deschide în valea 
Pestera. 

· In lungul văi\' merge drumul ce se desface din şoseaua judeţiană Ostrov-Medgidia, din
valea Peştera şi merge la Endec-Carachioi. 

Acestă vale cu 4 numirr prirnesce pe stînga: 
a") Valea Vaivasin-Dere, formată din împreunarea altor doue vai: 
a

"'

) Buiuk-Dere-Seid-Curt-Culac la Est, nasce din p6lele N.V. ale delulul'. de la Murfat, 
se îndreptă de la S.E. către N.V., printre delurile Carachioi-Bair la N.E. şi Odagi-Bair. 
Lungimea sa este de 4 km. 

b
"'

) Valea prelungită Dautlar-Dere cu Odagi-Culac, care nasce din p6lele N.V. ale de· 
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lului 0rcen-M�zarlîc, se îndrep�ă de 1� S.E. către N.V., printre 
i Acargca-Ba1r la Vest. Lungimea c1 este de 4 km. 
� Ambele aceste doue vă\'. unite formeză valea Vaivasin-Dere, care îndreptându-se de 
la s.E. către N.V., printre delurile Vaivasin-Bair la E., şi Acargca-Bair la Vest, vine, după 
uu drum de 4 kilometri, a se deschide în valea Cozulgic-Dere. 

b") Văile prelungite: Ciacal-Dere, Acargea-Dere, Dautlar-Buiuk-Dere, sunt o singură vale, 
1-arc către Sud se ramifică în:

a"') Bei-Aslan-Culac-Dautlar la Est, nasce din p6lele N.V. ale delulu\'. Orcen-Bair; se 
mdi·rptă de la S.E. către N.V., printre ramificaţiile delulu\'. Bei-Aslan-Bair de o parte şi de 
alia. Are o lungime de 6 km. şi vine să confluieze ·cu: "' 

//") Dikili-Tas-Dere ce se îndreptă de la S. către N., printre delurile Be1-Aslan-Bair 
lu Est f;ii Cara-Dede-Bair la Vest. Lungimea e\'. este de 6 km. 

De la confluenţa acestor douc văr, direcţiunea este de la S.E. către N.V., printre de
lurile Acargea-Bair la Est şi Ciacal-Bair la , est, sub numirea de Dautlar-Buiuk-Dere,
c1,�1r ,tcargea-Dere �i în fine Ciacal-Dere, pe o lungime de 6 km. şi se deschide în valea 
i:azalgic-Dere. 

Alte vă\'. care dau în valea PeşterH, tot pe drepta sunt: 
c') Juuruk-Dere, ce nasce din delul Congaz-Bair, se îndreptă de la N.E. către S.V., 

pl'intre clelurile Perdea-Bair la S.E., Perdea-Culac-Bair şi Ghenis-Bair la N.Y.; ea se des
d1idr după un drum de 7 km. în valea Peştera. E urmată în tot lungul er de şoseaua 
o�trov-:Medgidia.

el') Valea Demen-Culac, nasce µin polele deluluT Perdea-Culac-Bair, îndreptându-se de 
la �-E. către S.V., merge printre delurile Amzalî-Bair la N.V şi Ghenis-Bair la S.E. Arc 
� 1 i km. lungime. 

Pe stânga în valea Peştera se deschide : 
e') liri-Culac, vale care ia nascere din polele S.E. ale delulut Ivrinez, la S. de n'wvila 

)arapci-Culac, se îndreptă de la S.V. către N.E. şi după 3 km. drum se deschide în valea 
Pe�tera, în faţă cu gura văil Iuuruc-Culac. Pe o parte din ea merge şoseaua j-udeţiană 
Ostrov-Medgidia. 

b) Şarapci-Culac, o mică vale ce vine din delul Ivrinez; are direcţia de la S.E. către
X.V. şi o lungime de 2 km. Ea se deschide în valea pdncipală Uzum-Amet, opus cătu-
nului Ivrinez. . 

2. Pe ţermul de N.E. al stufuluY Ivrinez, se deschide mica vale Moş Dinu, care nasce
din Movila Mare pe valul lu\'. Traian. Are direcţia de la N.E. către S.V. şi lungime de 
1 1/2 km. 

XIII. Valea Mare, pe teritoriul comunff Cochirlen\'.; se desface de la punctul numit 
1lovila luT Moş Oprea, se îndreptă de la răsărit către apus, merge paralel şi printre cele 
doue valur\'. numite ale Jur Traian, pe la Nordul satulu\'. Cochirlenr şi pe la sudul bălţ.i\'. 
Carasu. După un mers de 4 km., se deschide la Dunăre spre ord de Cochirlen\'.. Ea este 
lăiată de doue drumurr, care duc de la Cernavoda la Cochirlenr şi Ivrinez. 

XIV. Valea deschisă de lunga baltă Carasu. Este cea ma\'. importantă din totă Dobro
gia, căcr prin ea se face nu numa1 comunicaţia între Dunăre şi Marea-Negră, dar pe aci 
se legă orientul cu occidentul Europe\'.. Linia drumulu\'. de fier de la Cernavoda la Con
stanţa servesce tuturor călătorilor, carr plecând de la Ostanda, trec prin Constanţa la Con-
·tantinopol.

Balta Carasu a servit în timp\'. imemoriaff de scurgere Dunări\'. 1). In 1862, o compa
nie engleză construind linia drumulu\'. de fier, închise gârla de scurgere a aceste\'. bălţ\'
printr'un dig. 

Astă-c;"I.\'. balta Carasu e formată din doue bălţ\'. în prelungire, gâtuite apr6pe la 
Medgidia. 

Dacă începem a observa acestă vale de la Vest către Est, am putea vedea, că ea 

') A se vedea «Consideraţiuni asupra cursuluI inferior al DunăriI şi formaţiunea Deltel)), 
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se prelungesce prin valea Hasancea, până la 3 1/2 km. de basinul Mărit-Negre, de carp 0 

limbă de părnent, ce nu arc de cât 70111 înălţime, o desparte. 
Este dar f6rte posibil, ca acestă limbă de pământ să se fi format printr'un cutrcmu, 

despre care vorbesce Pliniu şi ast-fel gura Dunăril'. să se fi închis. 
De alt-fel Compania engleză, pentru motive economice a construit linia urmând rigu

ros fundul văil, până la răsărit de Hasancea, urcând de la Omurcia pc o distanţa de 7 1;, 

km., înălţime numar de 25m, aceia ce revine la o pantă de om,003 pe metru. 
Incepend de la răsărit, valea Carasu se numesce Valea Hasancea şi se întinde printi·e 

delurile Horoslar-Bair la Nord şi Hasi-Diiluk la Sud. 
Are direcţia de la Est la Vest şi 'ţărmurită de ambele părţr de valurile numite alr 

lu1 Traian, care trec, unul pe la Nord şi cel-l'alt pe la Sudul văir. In lungul er me,·�e 
calea ferată Cernavoda-Constanţa şi drumul comunal Hasancea-Constanţa devenit acmr 
şosea judeţiană. La satul Omurcia, după 9 km. lungime, începe a se numi Cara-Cui11su

dere, urmând aceiaşr direcţie până la lacul Carasu, de unde se îndreptă de la S.E. ciilr(• 
N.V., printre delurile Gherme-Bair, Taslâ-Bair, Sancal, Caratar şi Chiostel la Nord; Man
gala-Culac-Bair, Culuc-Bair şi Murfat la Sud.

Lungimea acester părţr a văii este de 13 km.; pe ea sunt aşeQ.ate satele Omurciu 
Murfatlar şi Alacapu. Este urmată de valul Jur Traian şi de linia ferată, care merge ll 
fundul vfu'i'. 

Drumul de la Omurcia la Murfatlar, Alacapu şi Chiostel merge tot pe fundul accstcr Vili 

In dreptul şi la S.V. de cătunul Chiostel începe balta Carasu, gâtuită printr'o l'mllil 
de păment lungă de 1 1/2 km. formată de ramificaţiile Sudice ale delulu1 Bekiraga-Bair 
în dreptul fortăreţil'. vechi Acsan-Demir-Tabiasi. 

Balta_ Carasu de răsărit, care s'ar putea numi mar propriu balta Medgidia, de 61·e-ce 
acest oraş îr ocupă centrul, se întinde de la Est la Vest pe o lungime de 16 km. Lăţimea 
er variază, căd merge îngustându-se de la Vest către Est (de la 1 1/2 km. maximum la 
200"' minimum). Suprafaţa ocupată este aprope de 1000 hectare, acoperite cu trestie. 

Ţermul de Sud al acester bălţ\' este regulat, apr6pe în linie dreptă de- la răsării 
către apus cu nesimţite inflexuosităţ1; ţerm u 1 de Nord însă esle f6rle neregulat, că.CI prr
sintă patru marr ghebosităţ\': doue în dreptul văff Docuzol şi doue la delul Panaghfr 
Oraşul Medgidia aşe<;l.at pe ţermul sudic, se află în faţa acestor patru marr gheboşitun 
doue la Vest şi doue la Estul oraşuluL 

Delurile care mărginesc balta Medgidia sunt: Docuzol-Bair, Panaghir şi Ciocurak
Bair la Nord; delul Tabia-Franţuzescă, Congaz-Bair şi Perdea-Culac-Bair la Sud. 

Cu ocazia marilor inundaţi! din primă-vara anulur 1897, apele crescuseră până la 
50cm. d'asupra linie'i'. 

Acestă baltă face ca întrega regiune să fie nesănăt6să, din causa frigurilor ce o bân
tuesc mar în t6te anotimpurile, dar mar ales t6mna. 

Balta Carasu de apus, ce p6te fi numită şi balta Cernavoda, se întinde de la Est căl11· 
Vest, de o formă ma\' regulată, pe o lungime de 8 1 /2 km. cu o lăţime de 800-1500m. K1 
are o suprafaţă de 850 hectare acoperite cu trestir. 

O gârlă servia de scurgere a apelor în Dunăre; cu ocasia construirer drumului de 
fier în 18n2, ea a fost închisă print.r'un dig de 1200m lungime şi 3111 grosime la crcslă. 
Acesta în scopul de a opri apele marr ale fluviulur, ca să umple valea. 

Cu ocazia inundaţiilor din primă-vara anulur 1897, oraşul Cernavoda 'ş1 a datorii 
scăpar8a de înec acester lucrărr artificiale de barare a apelor fluviulur, lucrare care cu 
acest prilegiu a fost întărită prin stăruinţele neobositulur Şef al serviciulur de geniu dio 
Divizia activă, Căpitanul Balaban. 

Astă-<)T acest dig este în stare să resiste uner creşterr orr cât de mare a apelor flu
viulur. Balta Cernavoda este mărginită la Nord de ramificaţiile delulur Bekiraga-Bair, iar 
la Sud de delurile Armut-Bair şi Tetera-Bair situat între Dunăre şi lac. 

Linia drumulur de fier urmeză riguros ţermul de Nord al laculut, iar gârla ce'r ser· 
vesce de scurgere este tăiată în şese puncte. 
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r:onstruimlu-se podul ele peste Dunăre, traseul acestrr porţiunr a linie\' s'a scllimbat 1). 

Lungimea totală a văiT Carasu esle ele 53 km., .·ocoLill de la Dunăre pâni'i. la ori
.riua văH I Iasnncea; este destul de largă vai-iincl între 5 şi 2 km. ::\Ialul'ile sunt 'nalle �i 
�,·:'ipiistic>sc, .p[\,n� �a ':· ele l\Ieclg�dia, �de u1:de în�ev a_ fi uşor înclin_ate� . V • \'alea formcza gatul cel mm strnmt clm t6la pcmnsula dobl'Ogmna, drntrc Dunarc ş1 
�lal'C/l-Negră. 

\'1lile ce se deschid în ea, pc drepta, sunt : 
t. T111roslar Ciair, pe tcril01'iul comuni\' Palazu-Mare (cătunul Horoslar), se întinde

pl'iulre ch'>lul Jloroslar-Iol-Bair la S.E., Horoslar-Bair la N.V., Duran-Bair la c-r. Pe acestă 
valL· se aflii satul I-lOl'oslar, de la care a împrumutat numele. Are direcţia generală de la 
K la \'. şi 12 km. lungime; se deschide în valea principală la Alacapu. Pc ea me1·ge 
drumul Alacapu-Horoslar-Palazu-:Mare. 

2. J[oroslar-Alteac, pe teritoriul comune'i' Omurcia (cătunul Nazarcea). Se desface din
d i'·lul Ciolmn-Dere; se îndreptă de Ia N.E. către S.\'. şi merge paralel cu precedenta. 
p1, ea se n.tlă cătunul Nazarcea. Are 0 1/2 km. lungime �i se deschide la V. de Alacapu. 
EslP u1·mată de drumul Alacapu-Nazarcea-Ciluacci. Ea se prclungesce că N.E. prin: 

f'iohanisa-Dere, care vine din p6lele S.\'. ale delulu'î Tepe-Bair; se îndrept(;\ de la N.E. 
răire S.V. printre delurile Nazarcea la V. �i Duran-Bair la R Are 7 km. lungime, până 
la conJluen(a sa cu Horoslar-Alceac. 

:-i. J'alea Caratal-Alceac, pe teritoriul comunelor Omurcia şi Alacapu; nasce din pulele 
s.r. ale d<'•lulu\: Iazarcea; arc direcţia de la N.E. către S.\'., printre delurilc i\'azarcca la
,·csl şi Caratar la Est. Lungimea er este de 4 km. �i- se deschide Ja N.Y. de Alacapu. Pc
1•a merge drumul Alacapu-Ca.rata:r.

4. l'alea Carataz, pe teritoriul comune\' cu acest nume. Nasce din p6lele S.V. ale d6-
lulur Amut-Bair. Direcţia sa generală este de la N.E. către S.V. Pe ea se află a:;;e<,lat 
�atul Carata'î. Delurile care o ţ.ărmuresc sunt: Chiostel şi Hagi-Cabul la V., Carata'î şi Na
zan.:ea la Est. Pe ca merge drumul, ce se desface din valea Carasu, spre a merge la Ca
l'atar �i Car-amurat. Lungimea e\' este de 10 km. 

5. Văile în prelungire Camnmmt-Ciair, Hagi-Cabul şi Cliiostel, vin din p6lele Sudice
ale d6lulur IlanHc-Bair, sub numele de Caramurat-Ciai1', se înclr6ptă către S.Y. prin comuna 
!:arnmurat şi printre dolurile I\'Iurat-Bair la Yest �i Amut-Bair la Est, apo'î sub denumi
rea de J[a_r;i-Cabul-Ciair continuă în aceiaşr direcţie, print1'c d6lurilc Hagi-Cabul la Est şi 
IJe1·echior la Yest; �i în A.ne sub numirea de valea Chiostel se clescllide in valea Carasu 
la cil.tunul Chiostel, după ce merge printre d6lurile Chiostcl la Est şi Docuzol-Bair la Ycst. 

Lungimea totală a acester văr este de 1.7 km.; direcţia er generală de la N.R către 
S.\'.; pe ca se află satele Caramurat, Hagi-Cabul şi Chiostel, legate printr'un drum cai·e 
u1mr'ză valea. 

6. Docuwl-Ciair, pe teritoriul comunir Alacapu (căLunul Docuzol); se desface clin p6lelo
!�slice ale clelulu'î Derechior, îndrepLându-se de la N.E. cătl'c S.V., printi-e ramificaţiile
delulu'( Docuzol-Bair, trece prin satul Docuzol şi clupo. un mers ele 6 kil., se deschide 111
valea Carasu. Prin acestă vale curge pârîul Docu:;ol, care isvoresce de la Nordul satulu'î
cu acest nume, dintre Câşla lur Căciulă şi Câsla Jur I\fanasie-Jccu, trece prin mijlocul
salulu1 şi după un curs de 3 1 /2 km. se varsă în balta Carasu. Malurile sale sunt mlăştin6se_
mar ales spre cu1·sul inferior.

Acestă vale este urmată de dn1mul Medgidia-Docuzol-Danachio1 (Carol I). 
7. Valea Cilibi-chioz, nasce din p6lele S.V. ale d6lulu1 Docuzol-Bair, se indr6pLă de la

_N.E. către S.V. sub cloue numirT şi se unesce d'asupra saLulu'i' Cilibi-chioT. E ţărmurită de
dclurilc Panaghirul la E., Devcea-Bair şi Ciocurac-Bair la Vest. 

Lungimea er este de 7 km. şi e urmată în pal'tca de Sud de drumul, care plecând 
din valea Carasu, trece pc la Cilibi-chio1, pentru a duce la Tortornan. 

') A se vedea c1CăI de cornunicape>i. 
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8. Vale11 Olia-Culac, care ,:;pre Sud se mar numescc Bechil'a.(Ja-Culru:; nasce clin µ1Jlelr
s.V. ale delulur Obu-Bai1·; arc direcţia de la N.E. �ăt.re S.V., printre delurile Ciocu1·::tk.-Bafr
la răsărit şi Bechiraga-Bair la apus. Lungimea cr eslo do 4 1/2 km. Se deschide în va!P:, 
Cam.su, la gâtul ce desparte balta Medgidiei c.le aceia a Corna-vode'(, în punctul u11<l1• � 
află statia Mircea-Vodă a căiet ferate. 

9. Valea Cismelii, formată din împreunarea a doue vă\': a) Bekiraga-Gilcazar, l'a1·e
vine din delul Bekiraga-Bair, se îndreptă către V. pe la palele S. ale Jelulur Turcului; are 
3 1/t km. lungime, ea se uncsce cu b) Valea Turcului, ce vino din palele N.Y. ale clelului 
Turculur, se tndreptă de la E. către V., pl'intre delurile Turcul la S. şi Dermengiulut la 
N. şi arc o lungime de 2 1 /2 km.

Valea Cismeli\' ast-fel fot'mată, so îndreptă de la N.E. către S.V., pe la palele delulu
1 

Sari-burun, aşo<;l.o.t pe partea de N. a văi\'.; după un mers do 3 km. se deschide în valr•a 
Carasu, la 2 km. spre E. do oraşul Ccrnavoda. Pe e;1, merge drumul de la Cernavnda 
la Devcea. 

Pe stînga (de la S.), în valea Carasu se deschid: 
10. Valea Malwmetcea-ceair-dere, formală din întrunirea văilor: ") Auclulali-derasi I ele la

s.K pe teritoriul comunelor Hasancea şi Osman-facâ (cătunele Mal1ometcea �i Abdubli.
ele unde şi numele el). Are 6 km. lungime şi b) Valea Abcluta!i-clerasi li de la S.Y., lunga
lk 4 1 /2 km. Ambele iau nascere din delul de d'asupra TopraisaruluT, converg către X �i "I' 

Impreună la c.:ilunul lVfahometcea. Intre ele se află cleiul Cuan-Derasi-Bair, cn.re le de ·pal'le
Pe Valea Abdulah-derasi de V. (II), se află cătunul Abdu]al1; pe fundul văi'î merge 

drumul Omurcia, ? vlahometcea, Abdulah, Topraisari. 
Valea \bdulah-dorasi ele E. (I), primesce pe drepta (de la K): 
a') Valea Cuan-demsi, ce nasce din c.lelul de la V. de Hasi-Diili.ik, so îndreptă călrc \. 

printre delurile Abdulah-derasi-Bair, Cuan-demsi-bair la S. �i Mahometcea la �-; a,,,, 
4 km. lungime şi se deschide în faţa cătunulur l\tiahometcea. 

Câte trele văile unite la l\Iahometcea se îndreptă către N., sub numirea de ?vfaho
metcea-Ceair-dere şi se deschide după un drum de 7 km. în valea Hasancea la comuna 
Omurcia. Pe drepta (la E.), acestă vale e mărginită do cleiul Omurcia, iar la V. do delul 
lVIangala-Culac-Bair. Este sLrăbătută de drumul Omurcia-1\fahometcea. 

c) Valea Mangala Culac, de put,ină importanţă; are 3 kn-1. lungime, e largă.
11. Valea Serpla-Culac, caro către S. se numesce Tatai--Onnan-Dere, nasce. din p61f'II'

S.V. ale delulu'î Mangala-Culac-Bair, se îndreptă mar întâiu ele la E. la V., apoT de ln S.\'.
către N.E., printre delurile Mangala-Culac şi Orman-Bair la E., Ki.iciuk-Murfat-Bair la \'.
şi se deschide după un drum ele 8 '/2 km. în valea Cara-cuiusu-dere (Carasu), la comuna
Murfatlar. Pe ea merge drumul de la Murfatlar la Buiuk-Btilbi.il.

Primesce în drepta mica vale : 
a) 1vlezarlîc-Ceair, lungă numa\' de 2 km., mărginită de delurile Canara-Bair la R �i

Orrnan-Bair la V. Ea se deschide la satul Murfat.lar, care e aşec;lat chiar pe acestă vale.
12. Valea Cara-Sufu-clerea, nasce din palele N. ale delulu1 de la Murfat şi se îndreptă

către :N.E. de la S.V., printre delurile Caraacic-Bair (la V.) şi Ki.iciuk-Murfat-Bair (la E); 
are 6 km. lungime şi se deschide la N.V. de Murfatlar. Pe ea merge drumul de la Alacapu 
la IUiciuk-Murfat (care e aşe<;lat pe acestă vale) şi de aci la K.Uciuk-Bi.ilbul. 

13. Valea Biringi-1vleclgiclie-clere, e o vale ce merge paralel între delurile Tabia-Fran·�
ţuzescă la S. şi Ali-Bei-Ceair-Bair la N., în dire�ţie E. la V., pe la Sudul oraşulu'î Medgidic. 
Lungimea e'î este de 22 km. Se deschide în -valea Carasu la 5 km. spre V. de ora�ul 
Medgidia, după ce a primit pe stânga: 

a) 1vlica vale luci-Culac, ce vine ele la S.; e lungă de 1 1/2 km. Valea Biringi-Medgidie·
Dere e tăiată de 6 drumur'î, care pun în legătură Medgidia cu comunele de la S. Cel mar 
important este drumul judeţian Medgidia-Ostrov, care taie valea pe la satul numit Alibel
Ceair, a.'Şe<;lat pe ea. 

14. Valea Tusu-clere, lungă de 2 km. �i 15. Cara:..Durac-Culac (lung. 2 1/9 km). Ambele
paralele între ele, se deschid puţin mar la V. de procedenla în Valea Carasu. 
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1(3. Yrtler1-Ghiaur-Amzalâ, pc tm·itoriul cătunului Tvrinez. Se desface clin }1Qt�î_ci'�.:'"- ile 

ch'•lulur Pcrdea-Culac-Bair şi se înclr-6ptă de lo. s.r.. călre N.V. ::vrerge printre-d6lurile 
Amzu.ltt-Bail', Uduamct-Bail', Armut-13air la Y. �i C.1ra-Burac-Bair la E. Are 3 k.m. lungime. 

:XY. Valea Tibrinul, deschisă de lacurile în prelungire: Purcărefi, Namazan şi Tibrinu.
1t) /,acul Purcărefi, situat pe teritoriul comunit Seimenit (cătunul Seimcni'i'.-MicT), între 

dt\lul Ccmavoda la S. şi cătunul Seimeni\'. la N.; comunică cu lacul Ramazan pl'intr'o mică 
a,irl:'t, ial' <.:u Dunărea de asemenea printr'un canal de scurgere, la c6da de S. a ostrovului 
I") 

Tl'oiana, ln punctul numit Kcrhana. Lacul are o suprafaţ.ă de GO hectare şi produce muli 
J>",;-1<·, care face un adeverat venit locuitorilor din sat. 

/1) Lantl Ramazan, situat la 1 km. către Est, arc forma uner beşid de peşte, supra
lilţn luT cslc apr6pe aceiaşr cu acda a laculur Purcăret,i. Producţiunea Jur în peşte Aste tot 
a-xt de abondenti. Delul Dermcngiulu\' îl desparte la S. de valea Turcului.· 

c) Alicul lac Tilirinul, aşezat la 1 1 /i km. către E., arc 15 hect. suprafaţă, acoperită în
înl regime cu stuf şi trestie. 

Valea Tibrinul p6rtă diferite numirr; ea nasce din p6lele S. ale delulur Bilarlar-Bair, 
la 1<:. de comuna Bilarlar (Dorobanţ.ul), s.ub numele d<� Valea Lungii, se îndreptă către S. 
111, la comuna Carol I (Danakio'.); apo1 de la N.E. către S.V., sub numirea de Valea ne-
rwhiol, pc la cătunul DerechioL 

I ,a <.:omuna Tortoman se inclină mar mult către S.V. până la cătunul Devcea, de 
undl' începe a se numi Geabac-culac, pană la ruinele satului Geabac, iar ele aci p1.\nă la 
lhmăre e numesce valea Tibrinul. 

l•:a este mărginită de delurile: Bair-Paspala, Bilarlar, Tortoman, Geabac-Bair, Cam
pat-Daga şi clelul din Islaz la N., Îlanllk-Bair, Murat-Bair, Dcrech:ior, Docuzol-Bair, Cilibi
c-hioT-Bait·, Devcea-Bair, Oba-Bair-, Dermengi şi Cernavoda la S. 

Lungimea totală a acestel' vă\' este de 35 km., este urmată de drumul cc vine ele la 
IMrt·, Carol I, Tortoman, Devcea, Cernavoda. 

In ca se deschid pe drepta (de la Nord): 
1. Jlica vale a Holal'ulul, ce nasce spre S.V. de comuna Carol I, din cle}ul Paspala

Bair, sub numele de Baş-Culac, se îndreptă de la I,E. către S.V., sub numele de raler1 Tor

tomanului, printre delurile Bilarlar-Bair şi Tortoman la S. Se deschide la comuna Torto-
111an. Are 12 km. lungime şi primesce pe drepta văile unite: 

a) Buiuk-dere, care către N. ele satul Bilarlar se, numesce Mangalîc-dere, vine din
cleiul Bilarlar-Bair, trece prin satul Bilarlar. Are direcţia N.E. la S.V. şi o lungime de L2 km. 
Pe ea merge drumul de la Tortoman la Bilarlar, Pazarli. 

, b) Valea cu trer numirr: Taslâ-Iuk-Dere, Buiuk-Bilarlar-Dere şi Tuzla-Iuk-Dere, dinlrc· 
d6lurile Bilarlar (la S.E.) şi Mahomed-Bair (la N.V.), are 8 km. lungime. 

Ambele se unesc la comuna Tortoman. 
2. Valea Geabac-Ciair, se deschide din p6lele S. ale delulu1 Cabla-Bair, se îndreptă. de

la N.E. către S.V., printre delurile: Geabac-Bair (la E.) şi Carapat-Daga (la V.). Are 4½ 
km. lungime şi sub numele de Geabac-culac se deschide în valea Tibrinu, la ruinele sa
tului Geabac. 

XVI. Valea Siliitea deschisă de lacurile:
a) Domnesca-Mare, pe teritoriul cătunulur Seimeni\'-Marr. Are apr6pe 80 hecL supra

fo,ţă. Comunică cu Dunărea printr'un mic braţ, de asemenea şi ·u lacul Domn6sca-.Micil; 
produce peşte destul de mult şi bun. 

b) Domnesca-Mică, la E. de precedentul; are apr6pe 70 hectare suprafat;ă, acoperiLă
apr6pe t6tă cu stuf, produce puţ.în peşte. 

Valea Siliştea, ia nascere din p6lele S.V. ale delulul' Ivierzalîc-Bair, spre N.E. de că
tunul Kior-Cesme, sub numele de valea Ilctgi-Virt-Dere, se îndreptă de la J.E. către S.V. , 
trece prin cătunul Kior-Ceşmc şi în dreptul delulur Miulten-Tcpe, începe a se numi valea
Pomana-Ciair, până la comuna Ta�punar, păstrând aceiaşl' direcţie; către S.V. de Taş
punar se numesce valea Surec-Ciaii', şi în fi.ne valea Siliştea. 

Lungimea er totală esle d.e 19 1
,2 km., delurile carn o ţiirmurnsc sunl: Cam-Tepe, 
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Pânar-Bair, d6lul la movila Grcculur şi Nadacu, la N.V.; Mezarlîk-Bair, Miultcn-Teve, 
Cable-Bair, Carapat-Daga şi delul În-Izlaz, la S.R In tot lungul văiT merge drumul co
munal Seimenff-Taşpunar-Kior-Ceşme la Ghelingek. 

Primesce în drepta: 
1. Valea Gâştei, cc vine din movila Boazgik-Tepc, între dolurile la Movila G1·eculut

şi Piinar-Bair, se îndreptă de la N. la S. şi se deschide la Taşpunar, după o lungime de 
2 km., ea e urmată de 'drumul Taşpunar-Boazgik. 

Pe stînga: 
2. Valea-Sali-Bei-Dere, se desface din vîrful d6lulur Mezarlîk-Bair, se îndreptă de la

N.E. către Sud-Vest, printre delurile lVIahomcd-Bair $i Cable-Bair la S.E., iar d61ul Mezarlîc
Bair o desparte de valea principală. Are o lungime de 10 km. şi se deschide la comuna 
Taşpunar; este urmată de drumul de la Taşpunar la Dorobanţul �i lăiat{L de drumul to

muoal Tortoman la Kior-Ceşme. 
XVII. Valea Mare, se desface din ramificaţiile N.V. ale d6lulu1 Movila Greculu\', se

lndr6ptă de la E. la V. şi se deschide la Dunăre la 3 1/2 km. spre N. ele satul Seirnenit
Mar'î. Lungimea c\'. este de 2 1 /2 km. şi e tăiată de drumul de la Seimenr la Topal. 

XVIII. Valea Boazgiculul. Nasce din p6lele S.V. ale delurilor In9iratcle şi Hagi-Bai
i-am-Tepe, sub nurriele de Salischioi-Dere, se îndrrptă de la N.K către S.V., prin salel1· 
Satischior Turc şi Român, până la Băltăgesc'i', de unde începe a se numi Boa::r1ik-de1·e. 

Direcţia generală a văil este de la N.E. către S.V. Lungimea de 19 km. şi se d1•s
chide la Dunăre, la satul Boazgik. Este ţerrnurită dr dolurile: Inşiratclc, Erkesek, ·Zavol
Bair la N.V., Ragi-Bairam-Tepe, Alah-Bair, Cara-Tepe, Pânar-Bair şi Moviia Grecului la 
S.E. Ea e urmată de drumul de la Boazgik-Băltăgesd-Satischio\', până la şoseaua judr
ţiană Hârşova-Constant.a, care trece prin satul SatischioL 

Văile ce primesce, pe drepta, sunt: 
1. Valea Uzuncea, care merge paralel şi pe la N.E. deluluY Erkesek; arc direcţ;ia ge

nerală de la N.V. către S.E. Lungimea er e de 6 km. şi ţine de la vîrful Capugi, până la 
satul Satischior, unde se deschide; e tăiată de drumul de la Satischior la Tikilr,sd. 

Pe stînga: 
2. Valea Saragea-dere, nasce din p6lele V. ale d6lulu1 Hoş-Tepe-Bair; se îndr6ptă de la

N.E. către S.V., pe la p61ele delulur Alah-bair, care o desparte de valea SatischioL Are 7 km. 
lungime şi se deschide în valea principală la BăltăgescT. F, urmată de drumul de la Biil
lăgescr la Saragea şi Ceatal-Or man, după ce a tăiat şoseaua j udeţiană I-Iar:;;ova-Constan(a. 

Valea Boazgiculur, ca şi secundarele sale sunt udate de mid cursurr de apă, care în
treţin umiditatea văir, făcendu-o fertilă. 

t) Dunărea între Boazgik şi Ghizdăreşti.

a.) Descriere. De la Boazgik, Dunărea, după ce face un mare arc ele cerc cu convexi
tatea către apus, ocupat de ostr6vele Alionte şi Balaban, îş'î îndreptă cursul către Nord, 
până la Ghizclăresd. Lungimea între aceste doue puncte este ele 30 kilometri. Adâncimea 
5-8 111. în timpul apelor mijloci!. 

f;) Ostrdve: 

25. Ostrovul Balaban, aşe<;lat în faţa comuni\' Topalu; lungimea lu\'. este de 5 km., ia1·
lăţimea maximă de 2 km.; suprafaţa 150 hectare, acoperită cu sălcir; braţul navigabil a.I
fluviului'. trece pe la Estul Ostrovulur. 

26. Alionte, la V. de precedentul, e despăr(.it de ostrovul Balaban printr'un mic bra(,
ca şi de ţermul judeţului'. Ialomiţa, de care amândoue ostr6vele ţin. 

Suprafaţa lu\'. este de 30 hect., acoperită cu sălcff 
Intre aceste cloue ostr6ve ma\'. există un altul mar mic şi de puţ.ină însemnătate. 
27. Verigr:1, e un ostrov apr6pe de ţermul dobrogian, în faţa Topalulur, de care e des-

părţit printr'un braţ lung de 5 km., pe la p6lele movile\'. Drăgaica şi care dă în Dunăre 
în faţa văir Cekirgcaua. Insula e acoperită cu sălciT. 
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28. Atftnw{'i, depinde ele comuna GhizdărescY (călunul Tikile:-;;Li), e a:-;;e<;1at la 6 km. Ja
vale de ostrovul Balaban, are o suprafa,ţ,ă de 130 heclarc, acoperită cu sălcir.

·,) Văz:
XIX. Valea ZavoluluT, pe Lcriloriul comuniT Topal (cătunul Boazgik), se deschide clin

p<',Ir,lr N.V. ale d6lulur Zavol-Bair/�se îndr6p1ă de la N.E. către S.V., merge paralel �i pc 
la ;\'.\'. Mlulu1 Zavol; se deschide la Dunăre, după o lungime de 4 km., la 21/2 km. spre
, . dP salul Boazgik. Ac6stă valc.;e Le tăială la gura sa de drumul Topal-Boazgik. 

X.X. Mica vale Canara, se desface din ramificaţiile V. aie delulu1 Erkcsck, se îndr6pLă 
C'iHrc s.V. �i se deschide la 1 km. spre N. de precedenta; are o lungime de aprape 3 km. ; 
pr, la gura sa trece drumul Boazgik-Topal. 

XXI. Valea CalakioT, nasce din polele V. ale d6lulu1 Erkcsck, se îndreptă către S.V.
suh numele ele valea Stupinei j are 9 km. lungime. Ramificaţiile S.V. ale d6lulu1 Erkesek 
0 (frmuresc ele o parte :-;;i de alta. E tăiată la gură ele drumul Boazgik-Topal :-;;i mar la 
\. de drumul Băllăgesd-Tikile:-;;tr; ii1r o ramură cc se desface cl1iar din acest drum, o 
apucă pe fundul văiT, pentru a merge la Topal. Malurile văil sunt puţin înalte �i acoperite 
in cca mar marc parte cu verdeaţă �i fâneţe. 

XXII. Valea OlaculuT, paralelă şi la 1 1 /2 km. spre N. de precedenta. Intre gurile lor
există ruinele satulur KalachioL Ea nascc din palele S.E. ale delulur Olacul, merge paralel 
cu acest del, are 6 km. lungime şi e tăiată de drumurile Boazgik-Topal (la gură), Băltă
geşt1-Topal şi Băltăgeşt1-Tikileşt1. 

XXIII. Sili�tea, este un şes întins coprins înlre Dunăre la V., valea Alvăneşti la N.,
ciclul Olaculur la E. şi valea Olaculur la S., aparţine comunii Topalu. Fiind acoperit cu 
pietrh;;, nu produce nimic. E tăiat de drumul de la Boazgik la Topal. 

XXIV. Valea Alvănes4,T, se desface din palele I .E. ale d6luluT Olacu şi după un drum
ele 5 km., cu direcţia N.E. la S.V., se deschide la Dunăre, lângă �i la S. de Topal. 

E tăiată la gură de drumul Boazgik-Topal. 
XXY. Valea TataruluT, se deschide în comuna Topal, are 5 km. lungime; direct.ia 

X.E. la S.Y.; e tăiată pe la gură de drumul Topal-Ghizdăreştr şi parcursă în tot lungul
er de drumul, care plecă din Topal şi dă în şoseaua judet.iană Hc.'1.r?ova-Conslanţa, pc care
n laie, mergcnd către N.E. la Erkcsek şi Capugi.

XXVI. Valea Cekirgea, ia nascere din palele S. ale deluluY Cadi-Ca?la, sub numele de
valea Mustu-Bei, se îndr6ptă de la N.E. către S.V. prin cătunele l\Iuslu şi Musiu-Bei, iar 
de la Tikilc�tr, începe a se numi valea Cekirgea. Lungimea cr este de 13 1/2 km. şi c ţcr
murită de delurile Musiu-Bei şi Şil'iu, delul Erkesek şi ramificaţiile delulur Olacu la E.; 
ramificaţiile S. ale delulur Cadi-Câşla şi 'lovila Cekirgea la V. 

E tăiată la gură de drumul Topal-Ghizdăreştr şi urmată de dt·umul de la Tikile?tr 
la :\Iuslu-Ber, Musiu şi Sari11. E tăiată de mar multe drumur\', înLre care la S. de l\Iuslu
Bci, Lrece şoseaua j udeţ.iană Hârşova-Constanţa. 

Pc acestă vale curge un mic pârîu, care secă în timpul căldurilor marr. 
Primesce pe drepta: 
t. Valea Dolaşma-Culac, care nasce din vîrful Trcr-Movile, se îndt·eptă către S. , mer

gernl paralel cu Dunărea în sens invers însă, se deschide clupă un drum <le 5 km. la că
tunul Tikilcştr. Movila Cekirgeaua se află între acestă vale şi Dunăre. E urmaLă în parlea 
Sudică de drumul Tikileşti-Ghizdărcştr. 

Pe stînga: 
2. Valea Batactz-dere, ce nasce la V. satului'. Capugi, se îndreptă ele la E. la V. pe o

lungime de 5 km. şi se cleschicle între Tikile�tr şi l\Iuslu-BeL La gura sa se află încruci
�area mar multor dn1mm·r, care unesc comunele învecinato. 

3. Valea Tikile;�ti, ia nasccre din polelc N.V. ale d6lulu1 Erkesck-Bair, la movila
Erkcsek, se îndreptă de la S.E. către N.V. şi după o lungime de 5 km., se deschide la 
satul Tikileştr. 

4. Pir·inrul Cekirgeliz, e o mică vale de l 1/;J km. lungime, pc care Movila Drăgaica o
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desparte de Dunăt'c, al'c (lircc:t.ia de la S. la N. şi se dcsc:hidc în valea prinGiptdă, ap1't\lH'
de gura acesteia. 

g) Dunărea între Ghizdăresci şi Hârşova.

a.) Descrie1'e. De la Ghizdărcscr la I -I5.rşova, Dunărea îşr c.onlinuă a1·cul ele cerc lnct'lllll
la H.a�ova, , i  pc o lungime de 8 km., arc direcţia S.E.-:N.V. 

�) Singurul ostrov ele însemnat pe acestă po1·ţ.iune este: 
29. Ostrovul lângă şi la vale de comuna Ghizdărcsd, arc o suprafat,ă ele 70 l1cda1·r-.

acoperită numar cu stufişurr do sălciY; este nelocuit. Braţul navigahil al fluviulu'î tl'cc:o pr la 
V. insulc1, care este clespărţ:ită de ţărmul drept pc o lungime de 2 km. de o mică gâl'lă.

·1) Yăl:
XXVII. Valea Caimaclî-dere, este singun'i. ele notat. So desface clin vîrful Tre'i-Movile,

îndreptându-se către V., trece pe la X satulu'( Ghizdărcscr şi clupe'.'� un drum de 3 k111. 
se deschide în fot.a ostrovulur Ghizclăresd. Este tăiată la gul'ă de drumul Ghizcli\,1·c:-;1·1-
Hârşova, iar pc la E. său t1·cc:o drumul Hârşova-:duslu-Bcr. 

h) Dunărea între Hârşova şi Movila-Popii.

o:) Descriere. La Hârşova fluviul îş1 termină arcul de cerc lung de 63 km. înt:1·1H1I 
la Raşova. Aceste două pune.te (Raşova şi Hârşova) sunt aşec,late apropc pe accia�r lon
gitudine (25\36'). Latitudinea Raşover este de 44°,15', iar acea a Hârşover ele 44°,41'. Ar·r·ul 
acesta de cerc ce'l descrie fluviul are convexitatea întorsă către răsărit. 

De la Hârşova, Dunărea începe a descrie un al doilea arc de cerc, mar strâns Y;ii in 
sens invers precedentulur, avend ded convexitatea întorsă către apus. Lungimea col'clrl 
accstur al doilea arc între Hârşova şi Pădurea-Ruginosă este de 10 km., lungimea toi.ală 
ele la Hârşova la comuna Gârlid este de 30 km. Iar de la Gârliciu până la �Iovila
Popir 15 km. 

Braţul Borcea, pe care l'am văc,lut despărţindu-se din Dunăre la Punctul Terminus ni 
frontiere\', vine a se uni cu fluviul la 4 km. mar jos de Hârşova. 

�) Ostrovele între Hârşova şi Gârliciu sunt: 
30. Ostrovul J(iciu la 1 1 '2 km. în jos de Hârşova; nu este de cât o prelungire a ost1·0-

vulu\' Gâsca-1\Iaro, aşc<;lat la vale de densul, de care se desparte prin gârla Zatonul Hasa11-
Bey (lungă 1 1 /2 km.), când apele sunt marr. Ostrovul aparţine comune\' Hârşova, are o 
fo1·mă trapezoidală neregulată cu 2 km. lungime, 1 1 12 km. lăţime, iar suprafaţa de 200 hcd. 
ncprod uctive, fiind acoperite cu pădurr întinse de sălcir. Braţul navigabil .adânc de 12m i;!'cce 
printre insulă şi Hârşova, iar cel care n desparte de ţcrmul stâng (jud. Ialomiţa) ele şi 
mar lat, dar impropriu navigaţiunir. 

31. Ostrovul Gâsca-Mare, aparţine j ucleţulu\' Ialomiţa, este acoperit ca �i precedentul
de sălcir şi are o suprafaţă de 450 hect. Braţ.ul navigabil lasă insula Ja V. 

32. Lângă punctul numit Conacul-lur-:Manole, la deschidcl'ea gilrlil Privalul Buazulul
Tair, se găsesce mica insulă Puiul-Grîsciz, are o. lungime de 1 km. şi lărg. 100"', suprafa(a 
15 hect., este neproductivă, acoperită cu pietriş şi nisip; când apele scad, eu se unesce 
cu malul drept, fijnd forte apropiată de el. 

In jos (la 2 km.) de punctul numit Cetatea sau Vac1ul-Off cal'8 e asedat în extremi-
' . ' 

tatea V. a cotulu1 ce Dunărea descrie aci, fluviul trimete către N.V. braţul Cremenea, iar la 
alţi! 2 km. mar jos de acest lJ1·at, se îndreptă către :N. braţul Valfuiu. Intre braţ.ul Cremenea 
şi cur ul principal al Dunărer vechT e coprinsă o 1'8giune mlăşlinosă, acoperHă ele gftrle 
şi lac:ur'( numită Balta; ea cade pc teritoriul j ude1,ulu1 Ialomi t;a. 

Punctul Vadul-Oii, undo fluviul î7Y adună apele difel'itelo1· ·1m1.(.c în prnpiil su. maicii,
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capătă o maro însemnătalo mililară, fiind cel mar înlesnicios Lroceril' do pe un mal pc

ccl-l'alt al fiuviulul' 1).

J\Ia1 presintă împortanţă şi sub raportul geologic: «Dunărea la Piua-Petri'î, zice D-l

1;,·. 1;. Stefănoscu, 2) numar de 30 anr, de la 1854--56, când s'a făcut planul topografic al

(<'!'ii :;;i ptmi în 1886, când am studiat acestă regiune, a mâncat clin malul sL,\ng peslc
71KJ'"; căd Ja, facerea hărţi'( în 1856, Ialomiţa curgea paralel cu Dunărea până la gura 
Jalomi(l'I, unde se vărsa, pc când astă-zl' ea este unită cu Dun{�rca, şi Piua-PetriT formeză

1111 port, unde vap6rele companiei dunărene îş1 au staţiunea lor)). La 6 km. la vale de 
radul-OiT, pc cursul principal numit Dunărea-veche, se află pădurea R1tgin6sa pe malul 

dl'ept; are o !ungime de 6 km., şi o suprafaţă de 140 hect., acoperită cu sălcil' şi plopl' 

mid, an1estecaţ.T cu richită. 
Jar mar la vale, tot terenul coprins în cotul de forma uneT potc6ve, ce fluviul descrie 

eătrc N., este acoperit cu pădurea de sălcir numită Cluciu. 
Privalul Băroiu est0 o gârlă ce se desface din Dunăre la 1 1/2 km. la vale de Hârşova 

(mahalaua Varoş), curge la palele deluluY acoperit cu vil din faţa punctelor Ceanac-cale 
:-;,i Tabia-Kioprn, se îndreptă de la S.V. către N.E., pe lângă salul Gr6pa-Ciobanulu1, până la 
balta numită Cioroiu şi Hazarlîc, mergend paralel cu Dunărea-veche, de unde se îndreptă 
către N. pe lângă comunele Gârliciu şi Dăenr, pentru a se uni la 5 km. spre N. de acestă 
din urmă comună cu Dunărea-veche, în faţa punctulur ::-.Iovila-Popir. Lungimea Băroiulur 
este de 33 km., lărgimea medie coprinsă între 10-20m, iar adâncimea 1 _5m _

Terenul coprins între Dunărea-veche şi Băroiu în suprafaţă de 16300 hect., este 
mlă.•;itinos, acoperit cu gârle şi lacurr; când apele sunt miel' comunicaţia pe malul drept 
al liuviulur se p6te face pe un drum care plecând din Hârşova, duce pe la Conacu lu'( 
:\lanole şi Cetatea-Gir, urmeză ţ;ermul pe lângă păclurea Hugin6sa, pană dreptul cotuluT 
de la pădurea Cluciu. 

Privalul Trtir-Buaz, este o mică gârlă, ce e desface din Dunăi·e la Conacul luT :i\Ianole, 
se îndrc'·ptă către E. cu direcţiune N.V.V.-S.E.E. şi după un curs de 2'/• km. primesce apele 
liâl/il Putui-6sa, formată din micT lacurr lunguieţe, ce se unesc între ele pe o suprafată ele 40 

hect. Acestă baltă scade în timpul seceter. 
De la balta Putur6sa către E. Tair-Buaz începe a e numi Privalul-Rotundul1d, pentru 

că servesce ele scurgere lacului Rotundul. 
Lungimea ambelor Privalurr este de 6 1/-1 km., apa este puţin auâncă şi alimentată de 

pc:;;tele ce vine din Dunăre. 
Lacul Holundu alimentat de apele ce vin dh1 Dunăre prin cele două privalurr desei-isc 

mar sus, are o suprafaţă de 100 hect., e înconjurat numar cu stuf, produce puţin peşte 
al eărur venil aparţine statulur. Lfrngă şi la V. de acesta se află: 

Larnl Slateia ce are o suprafaţă de 80 hect., e înconjurat cu stuf, produce puţin peşte. 
BalLa Grapa-Ciobanului, aşe(lată pe 1;ermul drept al Băroiulur în faţa satului Gr6pa

Ciobanulur, are o suprafaţă de 150 hect. şi se prelung8SCP. către 1 -.v. prin mica balt(t 
Gârluf a. 

Produce peşte, care servesce pentru consumaţia locală. 
Lawl Belciugata, aşec;l.at la S. pădurir Rugin6sa, are o formă cul'i6să ce semana a 

u11ur ciocan şi unit prin coda sa cu o nicovală, suprafaţa lur este de 25 hect. şi produce
puţin peşte. 

Lacul C'ilfngile, cu prelungirea sa de S.E. Cernica, este aşec;iat la N. de lacul Gr6pa
Ciobanulur, arn o suprafaţă de 100 hecL. şi produce peşte de calitate mediocră. 

Gâi-la Veriya unesce Dunărea-veche cu privalul Băroiulul', se desface clin fluviu la 
ostrovul To/anari (supr. iO hect.), se îndreptă către N.E. şi se unesce cu Băroiu în drep
tul punctulur Movila-Popi!, după un curs de 6 km. Intre ea şi Dunăre este o insulă aco
pc1·ită cu sălcir. 

1) A se vodca la pa1·tea ·istorică şi geografia militară.
', C111·,; Jo geologie. Bucu1·oscr, 1890 pag. 70-71.
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Jn lungul !<'(r1rn1lu1 fl1·rpt al Pl'iYalnluT Bărniu, merge clrurnul Ilâr:-;;ova, Gt·opa-C:ioha
nuluT, E ·chi-Sm·aT, GârlicY, Dăcn1, O trov. 

-r) Lacurile, riurile şi văile cc se deschid în P1·iw1,lul Biiroiu, s1111t: 

XXVIII. Lacul Hazarlîk-Ghiol, cu 11relungirca sa N., balta Cio1'o-iu, este alimentat prin
tr'o gârln de apele Privalulu\' Băroiu, arc o suprafaţă de 140 hec!., şi o adâncime ele 7"' , 
aparţine comunir Gr6pa-Ciobanulu\', produce poşto bun, caro se consumă în localitalr. 
I.acul este coprins inlrc privalul Băroiu la N., cl6lurilo: Caraula la V., Cadi-Câsla la S. �i
Ilazarlic la E., pe la marginea do S. a laculut trece şoseaua I -Iâr.-;;ova-Eschi-Sarar.

Văile şi rîurilc carr so deschid în acest lac sunt, la S.: 
1. Valea Bentului formală din împreunarea văilor a) Câsla (la "\'.) şi b) Bălăceanul (la S.
Prima ia nascere din palele S.V. ale cl6lulur Cadi-Câsla, se îndreptă de la E. la \'

pc la satul Cadi-Câsla şi după un mers de 3 1 fo km., se uncsco cu valea Bălăcoanulu1. 1�1 
csle urmată de drumul Hârşova la Cacli-Câsla şi Eni-Sarar. 

Valea Bălăceanulu1 so desface puţin mar la E. de d6lul Trc,-Movilo, se îndreptă căl1·p 
"N. cu direcţie S.E.-N.V. şi după un drum ele 2 1 /2 km., se unesce cu valea CâsleT pcnlt·u 
a forma valea Bon tulu\'; pe costa S. V. accstd vt'tT merge şoseaua j udoţiană Ht\r:-;;ova-Constan\,1. 

Valea Bontulu1 arc o direcţie de la S. la N. 1wintrc d6lmilc Caraula la V. şi Carli
Câsla la E. şi după un drum de 5 km., se deschide :in c6da S. a laculu1 Hazarlîc, ca esl" 
tăiată de drumul care merge de la Hâr:-;;ova, pc la Cadi-Câsla la Casâmcea. 

La S.V: 
2. Valea Dovlecetulu'i,, se desface din p61cle E. a!o d6lulu1 Eschi-Sarar, se îndreptă ciil1·p

V. şi după un drum ele 2 1 /t km., printec cl61urilc Hazarl!c şi Eschi-Sara'( la N.E., Carli
Câsla la S.V., se deschide în lacul Hazarlic. Este tăiată de 9oseaua j udcţiană Ht\r:;;uvn
Eschi-Sara'i'. 

La N.V.: 
3. Pârîul Eni-Sarrii, caro portă diferite numid, împrumutate de la satele pc lânga

caro trece. 
Isvorăsce din palele păd urose S.E. ale delulut Gliiolgik-Bair, sub numele de TnJJolny

Culac, curge către S. printre clelurile Ghiolgik-Bait' la V. �i Sultan-Rtir la E., până la 
comuna Topolog, de unde începe a se numi Topotou-Dere, se îndreptă de la N.E. către S.\'. 
pină la comuna Calfa, printre delurile Kcrcl1enes-Bair, Ceemşicu-Bair la V., Pereclic. 
Cara-rl'Iişa-Tepe, 1\Ieşelik-Bair la E. 

De la Calfa începe a se numi Kinr-Oerea, nume ce 'l păstreză până la satul Rahman; 
are o direcţie de la N.E.-S.V., printre delurile I-Iagi-Kapar-Tepe la V., Sulugcak-Bair �i 
Coru-Bair la E. 

De la rtahman în jos începe a se numi Pllrîut-1-laidai-, până la satul Carapelit. 
Direcţia o păstr6ză de la XE. către S.V .. printre delurilc Elmelicl1i şi Carapclil

Bair la V., Coru-Bair, �IahomcLcea-Bair �i delul Dulgl1erul la E.; ele Ja Carapelit, 1x1.rîul 
so inclreptă către V. pe la satele Balgiu şi Eni-Sarar, purtând numirile satelor pe lângă 
c_are trece; curge printre c16lill Balgiulur şi şesul Porumbiştea la K., d6lul Capugiului la S. 

Şesul Porumbiştea se întinde pe teritoriul comunelo1· Eni-Samr şi Gârlid, fiind închb 
de cl6lul Carapelit-Bair la E. Câşla-la-Târcâ la N., valea cu M,\răcin'i' şi d61ul Cilibiulu1 la 
V., Valea l\Iezarlîc, ,;;i c16lul Balgiulur la S. Acest şes cu o suprafaţă de peste 700 ilccl., , 
este cu totul arid :-;;i nu produce nimic, afară de măeăcint ca1·c 'l acoper în întregime, " 
alternând cu nisip şi pietriş, este tăiat în cruce de drumurile Gârlic'î-Carapolit 9i Eni-Sal'ar. 
Rahman. 

De la Eni-Sara'( la vale, pârîul curge printr'o vale mlăştinosă do la S.E. către �.\'. 
şi se pierde prin papură şi 1·ogoz, numai o mică gal"lă servesce de scurgere acesld văl 
mlăştin6so în coda ele N.E a laculur Hazarlîc. Peste ac6st.l gâi-lă trece ,;;oseaua j ude1iană 
de la Hârşova la Sarar, Topolog, etc, 

Lungimea pârîulu\' Sa1·a1 ast-fel descrisă, este de 38 km. Valea ce clcschicle esle 
strâmtă până la satul Ilaidar, de unde î11cepe a se lărgi neconLonit pftnă la Eni-Sa1·al. 
unde so transf01mă în rnla:-;;Lină pc o lungime ele 5 km. 
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])1' la F:11i-Sara1, valea este urmnl,l fle clnimul car0 venind de la I1âl'şova, �epf;În 

siii•l<· Bnlgiu, r.ar-apelit, Haiclar, nallrnan, Calfa, Topolog; la N. de care so unosco prin
dr·urnrn·T laterale cu drumul clin valea AiormanuluY. 

�o�rD ua j udo(,iană Hârşova-Topolog merge ma·: în lâill pc valea SaraY, pân,"t la salul 
�ara, :;,i apnY ur·că pe culmea clelurilor CarapcliL şi Ramazan, ponln1 a duce pc la Topolog, 
1:i1w11rm·a, în valea Slavd.

,·a10a cle.schisă <le acest pirrn capătă prin acesta o forte marc importanţă mililară. 
1 1,)dul Sar-ar primoscc pc stânga (do la E.): 
o) Cesme-Culac, o mică vale ce nasco de la Păpu:;,a-Tcpe, arc o direcţie E.V. şi o lun

oimr• de 2 km., so deschide la satul Topologul-Tătar, este tăin.Lă de mar multe drumurT, ,.. 
<',ll'I pkcc.\nd clin Topolog trec pesto culmea pădur6s11 a delulur Sultan-Bair �i dau în valea 
rî11l111 Slava-rusescă. 

li) Datachessen-Başa-Culac, nascc ele la punctul DooranY, se îndreptă cătl'c V. şi clupă
11 l1111gi1110 ele 4 km., acoperită pe ţcrmul clrept c·u pădure, se deschide la Topologul-romin; 
apr1J[l<' ele deschidere este tăiată de drumul de la Topolog la DoeranT. 

1) flagi-Omer-Derea, ia nascorn din polelo S.Y. alo delulu\: Pcridic în judeţul Tulcea,
a1·1· o direcţie generală de la E. la V. Tt·eco prin satul Hagi-Omcr· (în j uclcţul Tulcea, unde 
pl'in11•-c.:c o mică vale ele 1 1 /i km. lungime ce vine ele la S. din pădurea Tauşan-Orman) 
:;,i prfo Dooranr (jud. Constanţa), curge printre del urile Cara-1\Iesea-Tepe, BaLack'tba:;,a la 
X., :\feselic-Bair la S. şi se deschide la 1 ½ km. spre N.E. ele Calfa ln Topolog-Dcrea. 

Acestă vale, prin care curge un pârîu, de şi stri.'tmtă, esLe urmată ele drumul Calfa, 
llugi-Omer la l3aş-Punar în valea rîul11r Slava-rusescă, unind ast-fcl basinul Dunăril' cu 
,wel al 1Iărff-Nogre. Lungimea acester văr este de 7 km. 

d) Mica vale Ciuciu.c;ea-Cutac, este elespiii·ţită ele Hagi-Omel'-Do1·oa pl'in 1Ioselik-Baii·,
arc o direcţie S.E.-r .V. şi o lungime ele 2 km., se rlescl1ide în acelaş punct cu valea Hagi
Orncr-Dere. 

e) Sutu.c;eak-Dere, ia nascere din delul Coru-Bair la punctul Sili�tea, arc o direcţie genc
r·uh't de la E. la Y., curge printre cl6lurilo Sulugeak-Bair Jn, :'-J. şi Coru-Bair la S., arc o 
lungime ele 7 km. şi se closcl1iele în Kior-Dorea la ruinele satulur namazan-Kioi. Valea 
e�tf' tăiată de cli-umurile ce merg de la Calfa la 'i\Iahometcea şi C'-tsâmcca. 

I) Copadin-Derea, ia nascere din palele N.V. ale delulur TUI'bencea-Bail', se înelreplă
de la N.E. către s.·v., pe la p6lelo delulur :\Iahl)metcea-Bair, ce o desval'le de pâdul 
:\lallomctcea, al'O o lungime de 4 km., se deschide la un km. spr·e S. do salul Haiclar şi 
e urmată do drumul Haidar la Casâmcea. 

g) Pârîut-Malwmetcea, ia nascere din volele s.E. ale deluluT TurlJoncoa-Bair, curge
1win salul Curudgoa, de unde se îndreptă de la E. la V., curge pc la satul :\Iahomcl<..:e(t 
la l 1i2 km. spre V. de care, e varsă pftrîul Ilaidar; lungimea cursulu'( este ele 7 km., 
primesce pe stc.'tnga la MahomeLcea un mic pârîu co vino de la S. Delu1·ilo încunjUl'ălcko 
suni: Trn·bencea-Bail', 1Iahometcea-Bair la N., Dulglterul la E. şi S. 

Drumurile, carr unesc satele :\fahomotcca şi Curuclgea cu colo 1nconjurătorc, nu u1·
mcză l'iguros aceslă vale. 

li) Pârîut Dulgheru, ia nascere clin polelo s.Y. ale delulur Dulgheru, se îndreptă către
S.\'. pt'tnă la satul Dulgl1e1·u, av6nd un curs pat·alol cu valea Cal'talul (din basinul :\Ial'i'i'.
�cgrn), de car-e e despărţit prin culmea clelul'ilor Dulgl1eru şi Carlalu; ele la satul Dulgheru, 
p,\rîul se îndreptă ele la S.E. către N.V. şi se var·să în pâdul IIaidar, la i km. spre N. 
ele Carapelil. Lungimea întrcgiY văT eslc do 6 km., ia1· acea a pâriulu1 rrnmar do 3 km. 
Dn1111ul Caro.volit-Dulgllor·u-Casârncea mel'ge apropo pe acestă v·1lo. 

i) Valea Cismelez, opusă văi\' MuslubcY, ia nascero din cleiul Cacli-Câsla, merge de la.
S.E. citi.re :'\. ,·., pl'Între movilele Panai,· la I�. �i Plo�lita la V. şi se deschide in mlaştinclc 
de la Eni-Sarar la 1 km. spr·o ,·. ele at. r.ungimea or este de 2 1 /" k.m., e le la1·g}i, �i urmată 
Ut' <ll'umur·ilc clr, la Eni-Sar-a\' la Cacli-Cftsla �i :\Iuslu. Pe lu. clcschiclere I rece dn1rnul I -Ifo·şova-
1:alfa-Babaclag . 

.J) Culru:-Swtât, osie o mică vale (lungă de ap1·6po 2 km.), se i11dre11tă de la S. la N. 
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prinLrn dolurile Cadi-Câ la la E. şi Esclii-Sara\' ln V., cslc tăială de şoseaua judcjfana 
Ilârşova-Eni-Sara'î. 

Pc drepta: 
Ir) Valea Mezarliic, vine din şesul Porurnbii-;il'ea, are diiecj,ic N.S., pl'intrc delu1·ilc Bal 

gn1 la E. şi Eni-Sarnr la V., se deschide la 1 km. spre N.E. de Eni-Saral'. Are o lungim,: 
de 3 1 /2 km., e te urmată do drumul Eni-Sarar la Făgăraşul-Nou. 

l) Valea Lungă, nascc din p6lele S. ale dclulur CilibiuluY, se îndreptă de la N.E. către s., .,
pl'intre dolurile J<:ni-Sarar la E. şi Viilor la V. şi după un mer� de 2 km. se deschide 111

mlaşLincle SaraJ, în fata văir C:ulac-Sanir. Pe la N. său 1roce drumul F:ni-Sarar la G;_\1·1id, 
XXIX. Valea deschisă de pârîul Eschi-Sarar, e�te lungă de 15 km. şi p6rtă diferite numirl.

ga, este urmată do pârî ul cu acelaş nume, ce n'are de cât jumătate din lungi mea văi, �i 
so varsă în privalul Băroiulur la 2 km. spre V. de Eni-Sarar. 

Valea ia nascere din p6lele S.V. ale dclulur Cara-Tepe, sub numele de valea Năn10-

tesci, mar către S.V. se numesce Valea Stânca-Secă, apo'i Valea Petrişuluz şi în fine Vale11

Viilor. 
Direcţ,ia generală a acester văr este de la N.E. către S.V. printrn delurile Stancin, 

�ămolescr şi G1:î.rliciu la V., Cara-Tepe, La 'fc.\rcă, Cilibiulu'î, Viilor la E. şi S.E.; este u,·. 
mată în partea superioară de drnmul Eni-Sarai la Dăenr; este tăiată la gură de dl'umul 
ce urmeză Băroiu, apor de diferite drumuri ce unesc Gârlicr şi Dăenr (la V.) cu satele 
de pe valea Eschi-Sarar. 

Primesce în stu.nga: 
1. Valea cu mărăcinz, ca1·e începe la punct.ul numit Câsla Jur Tarcă, îndreptându-se

către Y., merge printre delul la Târcă (la :N.), şesul Porumbiştea şi dolul Cilibiulur (la S.) 
şi după un drum de 3 km. se deschide în valea Piotrişulur, puţin la K do tlovila Cinsli
tulur; este m·mată do drumul Gr6pa-Ciobanulu1-Haidar şi tăiată de drumul Gârlid-Balgi11. 

XXX. Valea Berte�ti, plecă din partea E. a dclulur Stanciu, se îndreptă cătl'C \'.
printre delurile Viilor la N. şi Gârlicit1lu1 la S. [:ii după un dnan de apr6pe 3 km. s1• 
deschide în privalul Bă1·oiul la 1 1

12 km. spre N. de comuna Garlicr. Malurile sale sunl 111

general j6se. Este tăiată pola gură de drumul GârlicT-Dăenr. 
XXXI. Valea deschisă de pârîul Viilor, este formată din împreunarea a doue viii:

1. .lfe�etuluz la l\.E. şi 2. Stâncez la E., între care se află movila Araclar, ambele uuilc
formeză valea numilă Topiirsciu şi în fine Valea Viitor, se deschide în privalul Băroiului
la 2 km. spre S. de comuna Dăen'î.

De şi valea a t-fel descl'isă este destul de lungă (12 km.), pâdul n'o urmeză de dl 
pc o lungime de 9 km., până la întl'unirea celor 2 v,\\' se ·undare ele care s'a vorbiL. IJi
recţia generală a acester văr este de la NE„ către S.Y. �i este coprinsă între delul'ile 
r::airac, �Iezetulur la N.V., Movila Căpitnnulu1 numită şi Araclar la N.E., delul Stanciu o 
despa1-te de valea Nămolescr, iar delul Viilor, de valea Bertesc'î. Este tăiată la gură de 
clr -umul Gâl'licT-Dăenr şi în (.liferite puncte de drumurile, carr legă comuna Dăenr cu sa.lele 
de pe valea Eschi-SaraL 

XXXII. Valea viilor de la Pânga, ia nascere din delul Caim ·, se îndreptă de la E.
la Y. Delul �Iezetulu1 o desparte la S. de valea pârîuluT Viilor, iar Delul Mo�ulur, fle valea 
tioşulur la N. Are o lungime ele 4 km., urmată de un pârîu lung de 3 km. numar, �i 
este tăiată la gură de drumul DăenT-Ostrov. 

XXXIII. Valea Mo!ulul, are o lungime de � km., direcţia E.V.; dolul Moşulur la s. o
desparte ele valea Viilor de la Pânga; iar cleiul Rosti, la N., de valea Rost.i. Pe Jc1, gul'a 
sa trece drumul Dăien1-0strov. 

i) Dunărea între Movila-Popii şi Moviia-Cazacilor

'1.) Descriere. De la DăenY pt\nă la movila Popi1, punctul unde peivalul Băroiu se unescr 

r,u J-Juviul, Dunărea arc un curs de la S. la N. de 5 km. 
De la �Jovila-Popir în jos, Dunărea ic;;T urmeză Clll'sul seu căt,·c N. pe o lungime de 

www.ziuaconstanta.ro



187 

fi'/� km., până la Movila-Cazacilor, ţfrmurilă pe teritoriul rlohrogian (1c o regiune rnlă�
tin6s;'t în suprafaţă de aprope 1000 hectare. Acestă regiune aparţ.inend judeţelor Constanţa
si Tulcea (limita judeţelor trccencl pe la 4 km. spre N. de comuna Ostrov), eslc acopcl'ită
:.0 stuf ,;;i pădud de sălcir, brăzdată de difcl'itc gârle. Drumul Dăen1-Ost1·ov-SaLu-Nou, urm6ză
,alra nunărH pc sub costă.

·t) l'ăile ;�i pârîurite cad se deschid pc acestă porţiune sunt:
XXX.1''. Valea deschisă de pârîul Rosti.

f'rîrîul Nosti ia nascere din palele S.V. ale delulur Ghiolgic-lx1,i1·, langă comuna Urumber, 
111, lllllllrle de Valea Urwnbeilar, are o direcţie N.E.-S.V., până la satul l•'ăgăraşu-Nou 

uudP s1• numcsce Pinga-clere. Aci, după ce descrie un an de cerc către S., se îndreptă spre 
.. \'. <'li numirea Aigâr-Ahrnet-clere, merge ast-fel până la satul Aigâr-Ahmet, de unde 
lll!'f'J>I' a se numi Dereaua Rosti, se îndreptă către V. trecend pe la S. Cifliculul' Taş-burun 
�i pe la s. ruinelor Taş-burun, pe la palele N. ale delulu'î Rosti, şi după un curs de 25 km. 
se v,u·sl în mlaştina de la S. şi lângă comuna OsL1·ov. :Malurile sale sunt râpose şi forte 
iuallt• din Gausa terenulu'î mole, ros necontenit de pârîu. La comuna Urumbe'î curge 
pdntr'o regiune pădurosă. La deschidere se află drumul Dăeru-Ostl'ov, şi în diferite puncte 
e�t,· tăiată de drumurile, car'î pun în legătură sa1ele Aigâr-Ahmet, I•ăgăraşu-Xou şi UrumbeT, 
cu rele aşe(,late la N. şi S. văiT. 

Pc la Făgăraşu-r ou t1·ece drumul, care venind la Eni-Sarar, merge la Urumber :;;ide 
ari trrcend culmea delulur Ghiolgik-bair, se unesce în pădure cu drumul ce vine de la 
Topolog, pentru a duce la comuna Atmagea (judeţul Tulcea) pe valea rîulu'î Slava (basinul 
�f.-Negrr). Pârîul Rosti primesce pe drepta: 1. Pârîul Coium-Punar, care ia nascere din 
polclc s. ale culme'î Ghiun-Ghimmes (judeţul Tulcea), se înd1·eptă către S. cu direcţia gcne
!'ală N.E.-S.V., curge pe la palele delulu\' Baba-bair (la V.) şi Camber-Tepesi (la K), trece pc 
la E. ele satul Koium-Punar, intră în j udcţul Constanţa şi el upă un curs de 5 km. se varsă 
la 1 km. spre E. de satul Aigâr-Ahmet. Malurile sale unt rap6 c, valea sa este urmată 
1k drumul Aigâr-Ahmet-Coium-Punar la Aiorman; primesce pe drepta a) valea Ingi-clere,
ca1·r se desface din polele S. ale delulur Ghiun-Ghiurmes, se 1ndreptă către S. cu direcţ;ia 
x.s., merge pc la palele delulur Baba-bair la E. şi după 5 km. prin pădud, se deschide la,
limita judeţelor Constanţa şi Tulcea.

Pe stânga: 
b) Pârîul Canâ-Mesea, e.:1.re ia nascere din palele S. ale delul ur Ghiun-Ghiurmes, �c îndre1>tă

1·itll'e S. cu direcţia N.E.-S.V., curge pe la palele E. ale delulur Cambcr-Tepesi, şi după u11 
em·s de 4 km. prin pădure şi printr'o vale frumosă, se varsă în pc:'1,rîul Coium-Punar; val8a 
$:.l este urmată de drumul comunal Aig&r-Ahmet-C1.trjelar'î (Tulcea). 

XX:XY. Mica vale a Ulmilor, arc direcţia E.V. şi o lungime ele 2 km., se deschide la 
2 1

11 km. spre N. de comuna Ostrov. 
Paralel cu ea: 
XXXVI. Valea Hogil, ia nascere în j udeţ,ul Tulcea, din p6Jele V. ale deluluT Ghiun

Ghiu1·mcs-Bair, sub numele de Ghiun-Ghiurmes-dere, se îndreptă prin pădur'î de la N.E.-S.V., 
iar ele la hotarul judeţulur Constanta îrn.:cpe a se numi valea Jlogii,se lărgesr.e şi se deschide 
l,tngii �i la N. de movila PorGulu'î. 

Lungimea er este de 7 km., este tăiatii. la gură de dl'umul Ostrov-�atu-Xou şi la E. de 
diferite alte drumuri, carT ple ă clin Picineaga şi duu la Coium-Punar şi Aigir-Ahmet. 

j) Dunărea între Movila-Cazacilor şi Ghecet.

1J.). Descriem. De la Movila Cazacilo1·, Dunărea curge către N., pc't.nă la lnsula lut J.IIo;�
liohre (suprafaţă 58 hect.), ele unde se înch·6ptă către E., până la palele delulur Iacob şi
clupă ce face un cot către N., se înc16ic în dreptul cornu11H Turc6ia, către V. şi ajunsă la 
lglita, ocupată în vechime de cetate[l. 1·omană T]'()esmis, în faţa micer insule Blasova, se 
lndreplă din nou către Y., până la O:jtruvul Canaliu, npoT căt1·c N. pctnă ln l'vlădn ::;;i 111 
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fine către Y. până la punctul Gllecel, unclo so uncsce cu umful Valfuiu, co s'a clc�păr(it dir,
fluviu mat jos do I-ld.rşova şi care trece prin faţa BrăileL 

Fig. 29. - Troesmis. Yeclerc generală. (După K. F. Peters). 

Lungimea totală a braţulur numit Dunărea-veche, din punctul unde se bifurcă (pid11'11 
Durnc), până la Ghocet, este ele 98 km. 

D6lul numit movila Cazacilor, ale căror p6le stl'âng patul DunăriT, dcspal'Le rogiunra 
mlăştinosă de la N. do Ostrov (pe caro am descris-o mar sus), do rngiunoa mlăştino�tt dr 
la N. de Picineaga. 

Puţin mar sus do satul Picineaga se desparte din Dunărebraţul nurniL ve1'iga de triny11 
Dunlil'e, care se indr6ptă. către N., cu direcţia general,\ S.V.-N.E., trece pc la V. de co111u1w 
l icineaga, se desfa,ce 111 cloue braţe, din care cel de la E. este tol-deauna sec şi cad apoi.
so unesc apr6pe ele vă1·sare, mar sus de Pidneaga, clupii un cui·s ele 3 km; gârla închid,·
Inll'e braţele er şi Dună1·e 2 insule (suprafaţă 200 hoct.) acopol'ile cu pădud ele s{dciT.

La N. comuni\'. Picineaga începe o 1·ogiuno mlăşlin6să, cm·c so inlinde către �- ix\na 
la p6lole moviler Jur Iacob. 

Are o suprafaţă ele 1500 hect. şi este acopel"ită cu sălciT şi Lrcst.ie, bl'ăzclată ele gi\rlt: 
şi sămănată cu lacurr: 

a) Gârta-Noroiosi't, se desface din Dună1·0 la 2 km. mar sus do Ost1'ooul luz Mo;ţ !)olm,

>ie ind1·6ptă către N. cu direcţia S.V.-N.E; ·şi după un curs de 4 1/2 km., se deschicle iarăi1 
ln Dunăre la 1 km mar sus de comuna Turcoaia. El închide între el şi nuniiro o i11s11/1i 

rle 300 hectare suprafaţâ, acoperită cu păclur'î pe jumctate exploatate 
b) Redeluia, gârlă ce se desface din Bălanul la 1 km. mar jos do gura acesteia,,'

îndn'.'ptă către N. cu direcţia S.N., după un curs de 2 1 /2 km., se va1·să în gârla Noroi6st 
închic;Und între ele şi Dunăre o insulă nisip6să de 100 hed. 

c) Bălanu, gârlă, se desface din Dunăre la N. de Picineaga, ia mar întâr direcţia c,,trr
E. şi apo'î fâcend un arc de cerc, merge de aliment6ză, după un curs do 6 km. &er11I

Turcooiu. Ea comunică cu gclrla Noroiosă prin nccleluia şi o altă scurge1·e sc pierdu in

tuful, care o înconjoră de t6te părţile.
Pi-int1·':însa vin din Dunăre peşt'î în lacul, TLll'coaia. 
d) Lacul Turcoaia are o suprafaţ,ă de 140 hoct., este înconjurat la V. cu stuf, comunică

cu Dunărea prin gârla Bălanu, iar către N. se p1·elungeşte în fol'mă de gâl'lă, pc o Iun· 

gime de 6 km. şi se Yarsă în co:ul co Dunărea face la N. do Turcoaia. Produce pe?te muli 

şi bun, cal'C dă un însemnat venit SLalulu'î. 
e) Intre lgliţa şi Carcaliu se întinde ualta I.c;tiţa, are o suprnfa�ă de 250 hect.; lnli1' 

lac şi Dunăre sunt mlaşline. Comunică cu Dunărea prin yârla Carcrtl'iu, la S. comunii ,·u 
acest nume. Balta produce mult peşte, caro se consumă în Niăcin, Carcaliu şi Turcoaia 

/) La. N. se află balta Canaliu cu o su praf aţă de 500 hect., conţ.inc 2 insule acoperite 
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cu sluf, cornumra m partea N. cu Dunitrca printr'o gârlă ce duce la :Măcin. Pr irlilllJ.,-
pe�I<·, care dă un bun venit S1atulur.

·,) Jllurite cai·l se varsă ;ţi oăile cr1r1, se rleschicl în braţul Dunărea-veche, între Movila Ca

:atifor ;�i Alăcin, sunt:

XXXVIL Valea Aiormanului, ia nasccrc clin p6lelc S.V. ale clelulur TaşHc-Bait', sub nu
ull'le de• ,·atea Caprez, curge în marc pat-te prin pădlll't de la N.E. către S.V., arc ma
ludlP înalll: :-;;i râpc.ise şi un curs ele 3 km., clupă care începe a se numi Valea Câ1;jelari,

-.l' îndd•plă de la S.E. către N.V., pe o lungime de 7 km., începcnd apor a se numi Valea
Ai11n1111111tf11t sau Valea Picineaga, n urnire remasă de la poporul Pecenegilor, car\' au stăpâniL 
rH·P�t,· lucui-r între ani\' 950-1050 d. Chr. 1), se îndreptă de la S.R către N.Y., trece pc 
la11µ,l salul Aiorman, pe la 2 km. spre S.Y. de cătunul Hasanlar, udă comuna Picincaga 
�i �c vars(t în Dunăre, puţin mar la N. de acesta din urmă.· 

\'alea esLe urmată de rîul cu acelaş nume, al căru1 curs eslc <le 25 km., este repede, 
apl'f'1pe ele isvorul seu are 2 112 m pe secundă, iar către satul· Aiorman, cursul cslc mal' îneci 
1111 1 pc secundă). 

\'alea lrccc prin pădur·r, până la satul Aiorman şi de aci pânit la vă1°sare prin cârnpiC' 
î11linsii.; malLll'ilc sunt râp6sc. 

Basinul său este coprins 111 partea despre N. şi E. de rulmea d6lurilOI' Bujor, Pri
op,·Pa, Piatra-Ascutttă, i\fegina, Daianian-Bair, Almalia, David, Amzalăi, CiulJucluc-Bair, 
Tn.slif'-Bair :-;;i Topolog; la S. înlrc d61urilc Ghiolgic-Bair, Canat-Calfa, G!Jiun-Ghiurn1es 9i 
�lo\'ila Cazacilor. Suprafaţa acestu\' basin este de 220 km. p. şi oc:upă comunele: Picineaga, 
C11iurn-Punar, Câ( elar\', Cerna �i Satul-Nou. 

,·alea este tăiată la 5 km. spre E. ele Picineaga, de drumul Ostrov-Satu-Nou-�Iădn. 
Din basinul pârîulu\' Picineaga se pote face comunicaţia între basinul Dunăril şi al 

�h'irir-Ncgre (rîurile Taiţa şi Slava), avcnd drumut·T carr plecând de la Picineaga, Satu-Nou 
�i Cerna, duc peste culmile d6lurilor carr formcză linia de despărţire a apelor, intre aceste 
douCi hasine, la satele Hancearca, Balabancea, Orta-Chior, Atmagea şi Ciucurova. Se lc',gă 
pe de aliă parte şi cu basinul Saraiulu\'., prin drumul ce plecă de la Topolog la rn,rjclarT. 

Pe valea rîulu\' Picineaga, mel'ge drumul ele la Satul-Nou la Aiorman, iar Lle aci unul 
trel'C către S., culmea dclulul' (�hiun-Ghiurmes la Coium-Punar, altul către S.E. pe la 
r.anot-Calfa, trece culmea aceluiaş dcl la Urumber; altul ducend către Est se unesce cu 
d1·umul Topolog-Atmagea, după cc a trecut culmea delulur Ta<;;lîc-Bair; unul duce pc Ia 
comuna Ct1.1·jclar1 pe valea pârîulur cu acela.ş nume în acelaş drum :;;i în fine unul pc la 
satul Hasanlar pe valea Homurlar, pe la I -Iornurlar, trece peste culmea delulur Ciubucluc
Bair la Orta-Chioi. 

Rîul Picineaga primesce pe stânga: 
1. Pârîul Canat-Calfa, care ia nascere din palele N. ale delulur Ghiun-Ghiurmes, se

îndreptă căire N. cu direcţie S.-N.V., cursul lut descrie un semi-cerc, trece prin cătunu 
Canal-Calfa şi după un curs de 3 km. prin pădurile d,;lurilor Canat-Calfa la E. şi Ghiun
Ghiurmes la Y., se varsă mar la E. de satul Aiorman. 

l\Ialurile sunt înalte şi râp6se; pe valea sa merg drumurile Aiorman-Canat-Calfa �i 
Carjelar1-Ca11at-Calfa, carr se prelungesc pe Ia Coium-Punar şi Aigâr-Ahmet de o parte 
�i Urumbcr de alta. 

Pe drepta: 
2. Valea Hornurlar, însoţită de pârîul cu acelaş nume, ce nasce din p6lele V. ale c16-

lulu\' Ciubucluc-Bair, se îndr6plă către V., cu direcţia E.V., trece prin satele Homul'lar şi
Hasanlai·, printre dolurile Orta-Cairac şi Kiuciuc-Cara la N., Cale-Bair şi Borun-Bair aco
perite cu pădud la S. şi după un curs de 6 km. se aruncă Ia 2 km. spre V. de Hasanlar. 
Jlalurile sunL înalte. Pe acestă vale trece drumul Hasanlar-Homurlar la Orta-Chiol'. Pri
mescc în stâ.nga : 

a) Pârîul Câ1jela1'z, care isvorăsce din p6lele N.V. ale delulur Taşlic-Bair, le udă pc

') Xenopol. Les Roumains au moyon-age, p. 148. 
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o mnre înLirnlrrc, se îndrrptă către V. cu direcţia S.E-N.V., Li·ece prin comuna Cu1·jr·lai
pe la p6lclc E. ale dcluluT Bo1·un-Bair şi după un curs de 7 km. se aruncă la salul Ila.
sanlat·; malul'ile îl' sunt înalte şi rap6se; pe valea Jur merge drumul Hasanlar-Ca1jr•ln1 
Almagea (pe rîul Slava). 

3. Pâr'iut Cerna, care isvorăsce din p6lele S. ale d6lulu\'. David, dintre vîrfurile (h'L
Del'e ,-;,i Si.it-Bair, se îndr6ptă către S. cu clirec1,ia generală N.K-S.V., teecc prin mijloc• 
satelor Ccrnc.1, şi Salu-Nou, se îndreptă către V. şi se varsă in dul Picineaga. A.1·e un cur 
de 18 km. Valea sa este coprinsă intre clclurile pădur6se Orla-Dere, Amzalăr şi Cema la 
S.E. , Daiaman-Bair, Meginn (ambele pădur6se), PiaLra-Ascuţilă, Priopcea, Bujor :c;;i IX·lul
lu1-Iacob, la N.V. Malurile sale de la isvor până la Satul-Nou sunt râp6se; basinul �1111 

are o întinde1·e de 200 km. p., este coprins între dolurile PiaLra-Ascuţită, Priopcca, Ci11·c1 

cicula, Gorgova, la V.; �Iegina, Almalia, Daiaman-Bair ln N.; David, AmzalăT, CarapcPa, I. 
E.; Ciubuc.luc-Bair, Kiuciuk-Cara, Dijcndael şi Hasanlar, la S. Pe valea sa merge d1·umu 
Satul-.'fou, Cerna, Hancearca, · in basin11l rîulu'î Tai1,a, clupă ce a trecut peste culmea d1 
luluT David. 

Primesce în drepta: 
a) Pâ1'1ut din valea Me{)ina, ia nnscere clin p61cle V. ale delulu\' Daiaman, curge caii,

S., apo1 către S.V. cu clirccţ.ia N.E.-S.V., udă p61ele S. ale dclulu\' Megina şi clupă un c.111, 

de 4- km. se varsă la salul Cerna, cluvă ce a mers printre delurile Daiaman-Bair :c;;i Saia
Cula la E., Mcgina şi Piatra-ascuţită la I ., Priopcea, Curt-Bair, Para-Bair la V. Pr vnli·a 
sa merge drumul Cerna-Greci. 

Pe stânga: 
b) Pârîul Jaila, isvorăsce clin p6lele V. ale c16lurilor Ciubucluc-Bair şi Orta-Bai1·,

î'nclr6ptă mar înLâ\' către N.V. şi apo'î către V. cu direcţie E.-V., trece pe la N. satulu\' Jailn. 
curge pe la p6lele N. ale delurilor Orta-Cai rac şi Hasanlar şi după un curs ele 12 km.,� 
varsă la Satul-Nou. Basinul său coprinde o întindere de 2400 hect., între delurile Hasanlar. 
Dijkadael-Bair, Kiuciuc-Cara, Ortachio\' la S., Carapcea şi Ac-Punar la N. Malurile suni 
râp6se până la confluenţa cu Pâl'îul Oomus-culac- Pe valea lur merge drumul Satul-Nou 
la Jaila, unde se bifurcă, unul merge la Balabancea (spre N.E.), clupă ce a trecut d{•lul 
Carapcea şi altul la Ortachio'î (la S.V.), după ce a trecui delul Ciubucluc-Bair. 

Pârîul Jaila primesce în drepta: 
a') Ac-Puna1'-dere, isvorăsce din p6lele V. ale delulu\' Amzală1, se înclr6ptă către �. 

cu direcţia N.E.-S.V., trecr prin mijlocul satulu1 Ac-Punar şi după un curs de 4 km. ,r 
varsă în faţa pârîulu\' Domus-culac. Malurile sale sunt jose, apr6pe de vărsare formfal 
tufărişr de sălcff 

Iar pe stânga : 
b') Domus-culac pârîu şi vale, ce vin din delul Dijkadael-Bair, se îndreptă către X. 

cu direcţia S.V.-N.E., are malurY 'nalte şi o lungime de 2 km., se -varsă la 2 km. pre 
V. de corn. Jaila.

XXXVIII. Valea UlmuluJ, însoţită de un pârîu, care isvorăsce din delul Piatra-Hoşie,
se îndreptă către S. cu direcţia N.E.-S.V., curge printre clelurile Piatra-Roşie la E. i
Gorgova la V. Taie drumul Satu-Nou-Măcin şi după un curs de 3 km., se varsă în sluful 
ce înconjură ezerul Turcoaia, la 5 km. spre S. de Turcoaia. 

XXXIX. Pârîul din Va[ea Viilor, isvorăsce din p6lele V. ale delulut Piatra-Ascuţită, st
îndreptă către S. cu direcţia N.E.-S.V. şi după un curs de 3 km., se varsă în gârla rr 
servesce de scurgere laculuT Turcoaia; taie el rumul Măcin-Cerna şi pe cel de la Si.l.Lul-�ou 
la Măcin, pe valea sa merge drumul Turcoaia-Grecr. 

XL. Valea deschisă de pârîul Calistra.

Acest pârîu ia nascere din p6lele Nordice ale d6lulu1 Daiaman-Bair, so îndrf)ptă mai
întâr către N.V., printre delurile Almalia, Secaru, Coşlug şi Piatra-Marier pc dr6pta (la F,.I. 
Megina, Piatra-Ascuţită şi Piatra-Rîi6să la stânga (V.), purtând, până ese afară din pădu· 
rile cu carr sunt acoperite aceste d6lurr, numele de lunca Plopilor, iar de aci încolo A/1'1 

Calistrez; ceva mar la V. de satul Grecr se îndreptă spre S.V., Laie drumul j uclcţian Măcin· 
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r.crna-OrlachioT-Babadag, pc h p6l0l0 movile, PiaLra-Hîi6să şi sr, varsă după un curs ele 
8 km. în balta Jgli(a. Eslc urmată de drnmul, care plecând ele la (irecr căLrc S.E., înconju1·ă 
pr las. tlt"•lul Secaru şi se 1ndr6plă către r.v. înconjurând pe h E. masivul munlos 
Coslug, Piscul 'nalL şi Ţuţuiat, cob6,,ă dcilul Oltor în valea SLupiner şi duce la Luncavita în 

Jmsinul �or<l-Dunărean. Numa'( pe clr,··pla primesce văile:
1. r·rwefarz, se desfa('e din p6lclc V. ale deluluT Coslug, se înclrrptă căLre s. cu di

r<·i·ţiu �.E.-S.V., me1ge pe Ja p6lele 'naltulu'( vîrf nrecT şi a stâncosulul'. d61 Piatra-1'1arier,

1ai1· dru111ul comunal GrecT-Balabancea .,i după un drum de 4 km. se deschide lângă pă

d,urn ::saluJu\' Grecr. Acrstă vale este închisă către E. de rnasiv11l munlos Piscul 'nalL 
şi T11(uinl. 

2. r'alea Ditcov, vine clin p6lele apusn,ne ale aceluiaş dr!, se îndrrptit către S. în cli
rP<'ti1· �.E.-S.V., clupă un drum de 3 km., se deschide mar jos <le salul GrecT; ca şi pre
r·r·d<'nla, acostă vale este închisă către K De la capătul său E tic pornesce căi re R li nin, 
drspăl'ţit,'>re a apelor celor doue basinm·T: Vest-Dunărean şi Nord-Dunărean. 

/Jermut-Si'rti, o câmpie între d6lurile Grecr şi Piatm-l-Ui6să, are o întindere de 200 
!wd., n,·operitc cu fineţe şi ,\mănăturr, e 'Le traversată de apa Calistrer.

3. 1'(1/ea ;�i J)(Îrîut Gretilor, isvoră.sce clin p6lcle I•:. ale culmi\'. Pl"icopanulut, sub numele
d<' /lel'ea, nu dcpal'tc şi opus isvorulur pu.rîul uY Grncilor, affocntnl .Tij ileT, se inclrc'ptă călr0 
s. 111 di1·cc[.i!-l ;\'.:-;., curge printre delurile GrecT la V., Piscul 'nalt şi Tuţuiat la E., trece priu
mijlonil satulut G1·ed şi după un curs de 8 km. se varsă in apa Calistrer la satul U1·cd.

P,• valea sa merge drumul Grcd peste cleiul Pietrosu, coboră clclul Oltor la Luncavjţa 
c·,'itrP K, un altul se despal'te din acosta, m-mează valen, Jijilel'. şi duce la Jijila. 

1,:1 pdmesce pe stânga: a) pâdul torenţial din valea Rahovei, care ia nascere clin 
p61clc �.K ulc cl6lulu1 Piscul 'nalt şi Tutuiat, se îndrc'ptă către S. cu clirectia N.E. la S.V., 
cu1·ge pl'intre pereţi\'. 'nalt.1 şi ·tâncoşr, 1·aie drumul comunal Gred-Bc1,labancea şi clupă un 
,:u1·s ele 3 km. se varsă mar sus de satul Grecr. 

Câ111pia Slatina are o suprafaţă de 500 hect., acoperită cu verd(,ţă şi sămănăturr, este 
roprinsă între d,-.lurile Ca,rcaliu la V. şi Grec)' la K Pe lângă Ra (la V.) trece drumul 
Tu 1 ·eoaia-Măcin. 

XLI. Valea Valcanulur, na ce din dc',lul Sărăria, se îndreptă către S. cu direcţie N.S., pc
la poJr,Jc d<'lurilor Cheia şi Vitelaru la E., tre,·e pe la E. de oraşul Măcin, taie drumul 
Salu-Xoi:i-Măcin şi după un mers de 4 km. se deschide în gârla, prin care balta Cn,rcaliu 
comunică cu Dunărea, la S. de oraşul Măcin. Act; tă vale este urmată şi ele un mic pâdu. 

k) Dunărea între Ghecet şi Azaclău.

o:) Descriere. 
De la Ghecet, Dunărea cm�ge către N. în direcţie generală de la S.V. către �.E., pe 

o lungime de 15 km., până la Azaclău, sat pe ţermul drept în faţa oraşului'. Galaţr.
Tot ţermul drept între_ aceste cloue puncte este mlăştinos, acoperit cu grind ud, gârle 

�i lacurr, carr se întind către E. până la Măcin şi cleiul Bugeaculur. 
Suprafaţa ac6sta de 15.000 hect. mărginită la ·v. de ţcrmul drept al Dunări\', căim 

E. se întinde până la Gârla Coticerului, balta Jijila şi gârla Lăţhnel.

�) Grindurile, gârlele ;�i lacurile af1atore pe acestă suprafaţă de formă aprope dreplun
gliiulară între Măcin, Ghecet, d6lul Bugeaculu1 şi Azaclău sunt: 

a) Gârliţa Coticerului, ese dintr'o mică baltă (5 hcct. supr.), aşe<;lată lângă şi la N.V.
<le Măcin, se înd1·6ptă către I .V., pe la p6lele delurilor Orliga şi Aganim, arc un curs de 
4 km., pâ.nă la balta Uenilor, căreia '1 servesce de scurgere; de aci se continuă călrc 
N.E., printre grindurile Coticerului şi Zgamira-mare, sub numele de Privalul Coticerulut,
pentru a se vărsa în partea sudică a laculu1 Jijila, după 3 km. de curs.

In partea de S. gârla CoticeruluX limiteză la E. 
b) Grindul Somova, ce are o suprafaţă de GOO hect., coprins între braţul Dunăl'ca.-
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ycchc :-;;i balta Somova la V., arc o formă triunghiulară. Pc clînsul merge şo rauu \la.
cin-G hccet. 

r) Balta Somova, aşezată la V. gt·indulu\', arc o supt·nfaţă elf' 60 hccLarr., procl ucf' IH!\ill
pc�lc; se scurge în Dunărea veche prin: 

el) Pri11alul Somova, ca1·c curge pe grindul Somova, clupă un c.:urs rlc 1 ',z ktn. , 
uncscc cu: 

e) Gârla Piatm-Feti'f., care are o direct.ic de la E. la V., un curs de 5 km.; pc malul
seu nordic mr1·ge şo caua rdăcin-Ghecct. Ea se desface în clouf gârle, una ci\trc N. dur·, 
ele la Dunăre în balta Jijila, şi alta se uncscc ou Privalul Sornova, cu care se scurge ii! 
Dunăre Ja l\Iăcin. 

() G1·indul Coticerulul, de formă lunguiaţă, este traversat în tot lungul sr�u ele gtu·J;, 
Coticel'ul, are o suprafaţă ele 40 hectare. 

g) n-rinduf Zgamim-mare, la E. de precedentul, se prclungcscc pfrn,'i în malul s. a
laculur Jijila ele o parte şi până la comuna Jijila la E. de altă parte, cstr slrăb.l!ul tl, 
P1·ivalul Coticcrulu\'; suprafaţa sa esle de 70 hectare, necultivabile. 

h.) Balta llenilor, în faţa movilcT Orliga, comunică prin gâ1°la C:oticcrulu\' cu Dun,11·1•;1 
:;;i prin gârla Piatra-f<'ctir cu lacul .Tijila, are o suprafaţă de 120 hect., c te înconj urui ii r!, 
l<'itc p,\rţ.ile cu stuf; produce pcşle mult şi bun. Ln V. de acestă baltă se află: 

i) Grindul alungit O/logul, străbătut ele gârliţa PiaLt·a-Fcti'î, are o suprafaţ.ă de 20 lie!'i
este nisipos �i neproductiv. Prin gârla cc curge pe ncest grind se pune în comunirnjir· ru 
Dl;lnărea la S. şi lacul .Jijila la N.: 

Ic) Balta Porcilo7', ce are o suprafaţ.ă de 90 Hecta1·c, este înconjurată cu sluf f:iÎ p1·1, 
duce peşte, nu însă în destulă cantilate. Lacul e aşezat spre V. ele balta Sornova. (;1·i11dul 
Otlogulu\' şi gârla Piatra-Fetir le despart. 

La V. şi paralel de gl'inclul Otlogul se află: 
l) Grindul Clecea-mare, are o formă alungită ele la N.E. călrc S.V., comunică la\

cu gl"indul C6da Spinăulur, iar la N.E. cu grindurile Oir şi Pielroiulur; pc la S. sr-u ti·11cr 
şoseaua 1\tlăcin-Ghecet, este st1·ăbătut în lungul seu de gârla care se scurge în hali.a 6i1•1. 
are o suprafaţă de 80 hect., este• înconjurat ele tote părţile cu stuf, este neproductiv. 

m) Grindul Oiez, aşezat la V. de precedentul, cu care comunică în_ pari.ea N., u1·r o
direcţie N.V.-S.E., servesce de legătură între grindurile Clccea-Marc la E. şi Baghict la\'.; 
are o suprafaţă neproductivă de 8 hoct.. este· traversat în lung ele gârla Oier, care srr· 
vcsce de scurgere băJţir Oic\'. 

n) Balta Oiez, aşezată la N., ai·e o suprafaţă de 80 hcct., este înconjurată cu slul:
produce peşte puţin. 

n) Grindul Pietroiuluz, se desface din grindul Baghier, se întinde de la S.V. către {{.E.
�i se unesce cu grindurile Oier şi Clecea-Mare, are o suprafaţă neproductivă de 60 hcclal'c.

p) Grindul Baghiez, se desface la S. clin c6da Spinăulur, grind care merge la Glwcrl,
se întinde către N. cu direcţia S.V.-N.E., are o formă lunguiaţă, cu o suprafaţă neprnduc· 
tivă ele 80 hect., se unesce la V. cu grindul Spinăulur, iar la E. cu grindurile Pictl'oiul �i 
OH, este traversat la N. de gârla SpinăuluT, ce se unesce cu gârla lut Coea, pentru u. fiH·r 
comunicaţie între balta Lăţime\' şi Dunărea. 

q) Grindul Spinăuluz, la V., se desface din grindul care merge la Ghecet, sub numi1·ca
de C6da SpinăuluT, (care are o suprafaţă de 30 hectare neproductive şi pe unde trece �o
seaua Ghecet-Măcin), se întinde către N., are o formă lunguiaţ.ă, se împreună la S. cu 
grindul Baghie\', are o suprafaţă neproductivă de 40 hectare, pe el merge drumul Azaclăil· 
Măcin. In partea lu\' Sudică, la 2 11

:1 km. spre E. de Ghecet se află Câsla Spinăuluz. 
r) Privalul luz Coea, pome ce din Dunăre puţin mar jos de Ghecet, se înc1r6ptă că!l'C

N. cu direct.ia S.V.-N.E., trece prin stuf pe un grind ce 'l însoţesce în tot cursul seu �i
după 6 km. se unesce cu gârla Combre\', pentru a forma gârla luT Coea.

s) Balta tur Coea, la V. şi lângă prival ul cu acest nume, este isolată, înconjurată cu
stuf, are o suprafaţă de 80 hectare, produce puţin peşte. 

t) Grindul Cambrez la V., apr6pe de Dunăre, se întinde paralel malulur drept al flu·
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viului, până la grindul 6Jelor, pc o lungime de 8 km. şi o lăţime de 1 km., are o înlin
tlcre de 600 Hcclai·c, în parte acoperilă cu pădurea Gollife-ilor, este slrăbăluL ele: 

u) nlirla Combrei, are o lungime de 3 1 /2 km., comunic.;ă la N. cu Pri valul Coea şi gâi-la
o,ca, im· la S.V. cu Dunărea. 

,·) filirla lui Coea, servcsce de scurgere lacurilol' Lăţimer şi Sl.animir, comunică cu 
pi·c<'<'uenla. şi are o lungime de 4 km. prinLrc stuf. 

.r) fl((lta Stanimir, comunică cu gârla Coea, e înconj urală cu stuf, arc 50 Hectare ca 
suprafaţă şi produce put.in peşte. 

Spre N.V. de gârla lu'î Coea se află: 
!J) B"tta Mocanulu'l, care comunică spre N.E. cu balta LăţimcT, iar spre S.V. cu Du-

11ăren, arc 112 Hcct. ca suprafaţă. 
:J) Pc ţermul drept al DunăriT la 3 km. spre S. de Azaclău este Pii,durna Golăşeilor, 

apar(ine Statulut şi are o suprafaţă de 200 heclare. 
La N. seu se află : 
a') Grindul 6lel01· pe malul Dunării, are o formă lunguiaţă, stă în legătură la V. cu 

grindul Valcanulur, are o suprafaţă de 40 hecLa1·e. 
Pe la Sudul seu trece : 
b') Glirla Cambrez, iar la N. 
t') G7'indul Valcanuluz, cu o suprafaţă de 110 hectare, este tăiaL la N. ele : 
d') Gârla lui Tănase, lungime de 3 km. şi 
e') r.-arta tur Hileru, lungime ele 3 km.; ele străbat şi teritoriul saLulur Azaclău. 
(') Balta Bălăsescr la N. de grindul 6Ielor, acestă baltă Linele a dispare micşorându-se 

pc fie-care an, acum are o suprafaţă de 50 hectare . 
.c;') Balta Plosca aşe<;lată la Vest de grindul 6lclor; comunică cu bălţile Lăţimea şi 

Mocanul, este înconjurată cu stuf, are o suprafaţă de 140 hectare, produce pesce mult 
�i bun. 

h') Balta Lăţimea aşe<;lată între bălţile Jijila la E. şi Plosca la N.V., are o suprafaţă 
de 70 hectare. 

i') Balta Jijila este cea mar mare din totă acestă regiune mlăştin6să, ea se mar nu
mesce şi balta Garvan, comunică cu Dunărea prin gârlele Coea şi Cambra, spre N. gârla 
Lăţime\' înconjură dclul Bugeaculur pe la N., pent.ru a se încovoia în partea N.E. a acestu1 
<161; balta Jijila, care e mărginită Ia E. de dclurile Bugeac · şi Cărărilor, are o suprafaţă 
de 1000 hectare. Produce pcsce bun, care se exportă şi dă un însemnat venit StatuluL 

j') Gârla Lăţimez esle cea descrisă odată cu lacul Jijila, are o lungime de 7 km. 
până la unirea er cu Gârla-Marc de pe versantul N. Dunărean. 

k') Intre Azaclău şi delul Bugeaculur se întinde grindul numit al Lăţimei, suprafaţă 
200 hectare, pe care se află drumul între aceste 2 puncte, drum care a fost utilizat de 
lluşr în campania din 1877-78, pentru a trece pe ţermul drept al DunăriT. 

In n6ptea de 10;22 Iunie 1877, Generalul Zimmerman făcu trecerea corpului XIV ru
sesc în Dobrogia 

La 1 km. spre S. de capul d6lulu1 Bugeac, Ruşir construiră în urmă un monument 
comemorativ. Monumentui este de piatră, înălţimea de 3m ., formă piramidală cu baza 
pătrată. D'asupra portă o cruce de 50cm. înălţime, iar pe faţa de V. o mică cruce incrus
tată în piatră. 

Pe faţa de răsărit e inscripţia în limba rusă; ea însemnă: 
Camara<;lir Regimentulut Riazan. 
Sub-Locotenentulur Vasiliu Eugeniu şi altor mar mic'î 10 grade, cer d'1nLâ1 că<,tuţr în 

1·csboiul rusesc, pe acest d61 la 10 Iunie 1877.
D6mne, iartă-ne nouă sufletele n6stre de păcate, penLru acestă cauză sfântă! 
, Şi apor: 
A la memoire de passage du Danube du Regiment de Riazan: 

71890 

VI 18 10, 77.
22 

25 
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(Detalir la partea istorică) . 
. \prape de dolul numit cu 1\fonument, ramificaţia N.V. a clrlulur Bugeaculur, clruniul 

descl'is trece peste vadul Lăţ.imca, ce servesce ele scurgerea gt\rler cu a(·est nu11w; in 
timpul cre:-;;terH apelor acest vad n'arc adâncime mar ma1·e de 0.5Qtm . 

Drumurile ce strc'{bat acc'-stă regiune mlăşt.inasă, sunt: 
Şoseaua 1\Iăcin-Ghccet, din ea c desface Jn, punctul Pialra.-Fetir, drumul ra1•c, cl111·r 

către N.Y., pi.\nă la S. Grindului Clecea-Mare. Aci se bifurcă: unul merge cătrn N.E. pr la 
:s. bălţii Porcilor taie geindul OtloguluT, t1·ece pe la N. lacului Somova, apo\' pr gl'indu
rile Coticerul şi Zgamira-:\Iaro la Jijila; un alt drum so îndrrptă că.t1·0 N.V. pc la (:i'ida 
:Spină.ulu1, iar la Câ:-;ila-Spinăulur, un drum ce merge la Ghecet, iar altul dirijindu--se căire 
N. pe grindul Spinăulu1 se unesce pe grindul CombreT cu drumul care vine de la Ghcl'rl.
urmând malul drept al nunăriT, se îndr<;ptă do aci către K prin pădurea Golă,:,eilo1· ln
.\zaclău.

Intre .\zaclău şi dc'-lul Bugeaculu'î este drumul ele pe grindul Lăţimol'.. 
-r) Cllimele riil mrî se desrhid r·r7/re ,lpus în l1rtsinul Vest-Duniirerm suni rlnu/J: ./zjilo ,,

i·atefl .Yucilor.

X.UL Valea rîulur Jijila. Hîul .Jijila ia nascore clin palele N.V. ale di·lulur Piseu Î1wll 
şi 'Ţuţ.uiat, se indrrplă către N. cu direct.ie s.E.-N.V. şi după un cul's do '12 km. se va1·,a
în partea răsădtcnă a bălţir Jijila, lingă satul Jijila; cursul seu este repede apropc d, 
isvo1·; ci e la început prin pădurr între dclurilo Pietrosu, Sevatin, Milcov şi Dc'-lul C11ra 
rile la N.Y., Piscul Înalt şi 'Ţuţ,uial la S., Pricopanul, Cheia, Să.riiria, Aganim �i Orliga lu�
Ba inul acestur rîu are o suprafaţă de '14 km.p. Valea ce deschide csle urmată de drumul 
Jijila-Grecr e tăiată de :-;:oseaua naţfonală :\răcin-Tsaccea, şi de drumurile comunalo .Jijiln
Văcărenr, Jijila-1Iăcin i Jijila-Luncaviţ.a. 

Primesce în d1·epta: 
1. ralea tur Bran, ia nascere din dt'•lul Cărărilor şi anume de la Movilele Săpn.lr, st·

îndreptă către S. cu direcţia N.E.-S.Y., trece pe Ja p61ele delulur Cărărilor, Laio �osmua 
naţională :\Iăcin-Isaccea-Tulcea, intră in comuna .Jijila. E coprinsă între Movila-Fuscr -.-i 
Dclul :\Iilcovulu1 şi are o lungime Je 3 km., se sf,:\rşeşte la satul .Jijila în faţ.a vă.ir Lur!!a 
:\Ialurile sale sunt în general jasc. 

Pe stânga: 
2. T"alea Grecilor, vine din palele ele E., ale dc-Iulu'î Pricopanul, ele la piciorul vir

fulu'î ulucu, se îndreptă către N. cu direcţia S.V.-N.E., şi are un mers prin pădurr de 
3 km. Pe vale merge drumul Yăcărenr-Carcaliu, o ramură duce la Grecr. 

3. ratea Bostanelor, ia nn.scere clin p61ele E. ale delulu''. Pricopanul, so îndrrplă ciill'e
X cu direcţia S.V.-N.E., trece prin pădurea satului .Jijila, pe la p6lele dclulu'( Piscul l)as
călulur şi are o lungime ele 4 km. 

4. Valea Vasilică, vine din palele N. ale delulur Cheia, se îndreptă către N'., cu di
recţia S.V.-I .E., merge pe la p6lele delulur Ştubeiul, are un curs paralel cu valea urrn.i
tore, şi o lungime de 3 km., pe vale merge drumul Măcin-Luncaviţa. 

5. l'alea Largă, nasce din palele N. ale delulur Cheia, se îndreptă către N., cu dircc(ia
S.N., merge pe la palele d6lulu'î Sărăria, are o lungime de 2 km. Malurile sunt j6se.

XLIII. Valea Nucilor însoţită de pârîu, care isvorasce clin palele V. ale delulur Căn1-
rilor, se îndreptă către V. cu direcţia E.V., curge printre vff, are o lungime de 3 km. ,;i 
se varsă în balta Jijila la N. de satul Jijila, după ce mar inta'î a scăldat pici6rele mine/111

Cetii/uiel Ghermea. Pe valea deschisă ele acest padu merge drumul Jijila-Văcărenr, �ic 
tăiată de drnmul Jijila-Azaclău . 
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BRSINUL NORD-DUNRRERN 

.\rest basin coprindc tote apele, carl'. curg şi văile carl'. se deschid în partea de N. 
a [)ohrogieT spre Dunăre, coprinsă între Azaclă11 şi gârla Dunavcţulur. 

1. Unirt clespărţit6re a apelor ce curg în acest basin, începe din partea N.\". a delulur
Bll�«'<-l('lll (punctul cotaL 61m), se scob6l'ă către S.E. pe coma acestul'. del, pe la punctul 
rnlill 83 1

11, apor pe culmea deluluT cu Monument (pe la puncLele cotate 72m şi 87m), incon
j6rii, pc la S. valea satuluT Garvan, urmeză culmea deluluT Pietrosul (punctul colat 162m), 
ditr1• S. coma delulur Cărărilor, pe la V. de satul VăcărenT, pc la movilele Săpate (cotat 
102111), movila Fuser (108m), de unele înconjurând pe la S. valea GloduluT, ia elirecţ.ia către 
E. p,lnă la delul Sevatin, a căruT comă o urmeză către S., L1°ece pe la movila Kitlău
(HJi111), tontinuă către S.E. c6mele d6lurilo1· Pietrosul :;;i Piscul Înalt şi Tuţuiat, până în
punctul unde ia nascerc valea Ditcovul (care face parte din versantul Vest-Dunărean); de
ad se îndreptă către E. pc culmea d6lulul' Teilor, desparte valea Luncaviţer ele valea
Tai\PY, continuă a merge către S.E. pc culmele dolurilor Cadiulu1, Breazului şi Piatra
mşic prin pădurea Taiţer, apol'. rnlrnea d0lulu1 Nicoliţclul, despărţind valea Cărbunclor
(căt,·r N.) de valea lVIorflor (către S.E.).

De aci se continuă către N.E. pe culmea DeluluT-Mare, înconjură pc la N. valea Plo
pilor (ciitrc S.), pe care o desparte de valea Viilor Sarica (către N.), coboră către S.E. 
paralel între văile Iorilor (la S.E), şi Valea-Adâncă (la N.V.), înconjură pe la S. valea 
Adâncă care se desparte de valea Lungă, opusă el' spre versantul :Mărir-Negre numa\'. 
pl'intr'o culme de 1 ¼ km. dintre aceste doue văr, între care nu există de cât o şea ele 
100m înălţime, pe unde se presupune a fi curs un braţ al DunăriL 

DuiJă ce desparte Valea-Adâncă de Valea-Lungă, linia de despărţire face o curbă 
către N., se îndreptă către S.E. pe la 1Iovila Săpată (cotat 227m), Cartai-Tepe (157m), delul 
Taui;i8,n-Tepe (104m), de unde urcă către N.R, înconjură pe la N. valea Carclonulut, se în
turcr către S.E. pe culmea delulu1 Redi (cotat 2oorn.). 

De la delul Redi, linia de despărţire a apelor continuă către E., pe culmea Dclulu1-
�la1·e, tl'ece pe la punctul Tulcea (cotat 204m), se îndreptă către S.E. pe culmea d6lurilor 
Imalftk (cotat 113m) şi Ciatal-Tepe (138m), înconjoră pe la N. valea Sarighiol (ce se îndreptă 
căLre S.E.), pe care o desparte de Valea-Mare (către N.V.), se. coboră către S.E. până la 
Movila-Cerdaculur (cotat 130m), urmeză către S.E. culmea. delulur Cairacil şi după cc 
lnconj6ră pe la E. valea Lutulu\'-alb, suie către N.V. până la dc•lul Beş-Tepc (cotat 242), 
a dirur culme o urmeză către E., până apr6pe de l\Iahmudia şi coborând cătl'e S.E., ur
m6ză culmea delulu\' Morugl1iol către S.-E., şi în fine culmea D6lulu1-cn-cetate pană la punc
tul extrem estic numit Dunavcţ, cotat 52m, pe ţcrmul de V. al gârle\'. Dunavcţulu\'. 

După cum vedem, acest basin merge îngust.ându-se de la V. căLre E., pantele Nor
dice sunt forte repez\', iar rîurile şi văile carr se coboră către Dunăre, din ce în ce mar 
scurte de la V. către E. 

2. Descrie1·ea hidrografică a uasinuhd Norcl-Dunii,rean.

a) Dunărea între Azaclău şi Isaccea.

a.) Descriere. De la Azaclău, Dunărea descrie către N. un dublu m c ele cerc, care se 
unesc într'un cot, acel din dreptul comunil Pisica; forma fluviulu'î între. Măcin şi Isaccea 
este acea a li terir M deschisă. 

De la Reni, fluviul se îndreptă către S.E. până la Isaccea. 
Lungimea lu1 între Azaclău şi Isaccea cst.c de 50 km. 
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Intre ţcrmul drept al fluviuluY la N., Grindul-Lăfimea la V. şi ţ,crmul Dobrogid lu 
S. se închide o regiune mlă:;;tinosă, acoperită în revfasările marr ale fiuviulur, cu ap,'i.

Acc'slă regiune în întindere de 23.400 hcct., este brăzdaLă de gârle, sămănală d,• 1,1 
curr, grindurr .) pădurr. 

�) insulele fluviulu1 între Azaclău şi Isaccea, sunt: 
a) Ostrovul Chicirt în faţ.a Azaclăulur, are o formă lunguiaţă înc.cpâncl apr6pc de Cui·a.

SireLuluY, se îndr6ptă către N.E. până la 1\fovila-Zăt6ca. 
Este despărţit de ţcrmul drept prin gâ1'la Zătoca sait Chicitt (are o lungime de 5 km.) 

ostrovul are o suprafa1ă de 40 hect. :;;i este acoperit cu tufăriş de sălcff. 
b) Ost1'ovul Isaccea în faţ,a comuni! Isaccea, de care este despărţit prin bmţul fsr1rtea

braţul nu este destul de adânc, ca vap6rele să p6tă merge prin ci. Ostrovul are o lnlin 
dere de 100 hect., malurile sale sunt acoperite cu sălcH, iar în interior cont,ine iarbă µcnt!'u 
păşunat. Bratul navigabil al fluviulu1, însă trece pe la N. ostrovulur. 

,) Gârlele, grinduril e şi lacurile acester regiunr mlăştin6se, coprinsă între Azaclău �1 

Isaccea sunt: 
a) Gâ?'la Lăţimez, care treccnd de la vadul Liiţimez (descris în versantul Yest-Duna

rean), curge pc sub malul d6lulu1 Bugeacul cu o direcţie de la N.V.-S.R :;;i după o Iun 
girnc de 7 km., până la satul Garvan, se varsă în: 

IJ) Gârla-Mare, care arc un curs paralel şi la N. de cea precedentă, taie g1·i11dul 
Ciu71it6iel, în dreptul Cetăfuiez Bisericuţa, se îndreptă către S.E. pe o lungime de 7 km. 
până la unirea sa cu Gârla Lăf imea şi de aci către E. încă 5 km. şi se unesce cu !JÎll'in

Ciulnefu, la 1 km. spre E. de Văcăren\'. 
c) Gârla Ciulneful, se desface din Dunăre la cotul Pisica, movila CardonuluT, �t· în

dreptă în sens general de la N.V. către S.E., pe la comuna Pisica, curge pc grindul Pisica, 
apor pe la S. laculul'. Crapina, şi se varsă în Dunăre, între milele 70--71, după un cm� 
de 28 km. 

De la unirea sa cu Gârla-Mare, în tot lungul cursulu1 sunt plantate sălcii, ast-fcl l'ă 
are aspectul uner şosele. Ac6slă gârlă adună apele lacurilor Popina :;;i Crapina. 

Incepend de la Azaclău, în lungul ţcrmulu1 drept al Dunărff, întâlnim: 
d) G1'indul Zatoca, de alungul gârlff Zatoca în faţa ostrovulur Chiciu; e strebălul tla

drumul Azaclău-Pisica. Are o suprafaţă de 130 Hectare cultivate de locuilorir din AzadăO. 
e) De la Movila Zatoca, către E. se întinde Grindul Gemeniz pe care se afiă, u1·nu'lnd

ţ.rrmul Dunăril'. Pădurea Gemeniz. Grindul are o suprafaţă de 240 hectare, din care• llll 
sunt acoperite cu pădure de sălcff, pe la sudul căreia merge drumul Azaclău-Pisica. 

Acest grind se continuă către S.E., cu · 
() Grindul Cluciuluz, care are o formă lunguiaţă, o lungime de 4 km. şi o su1Jrala(ă 

de 20 her,tare; la S. de care : 
,q) Grindul Galaţilor, cu o suprafaţă de 2;:i hectare. 
Aceste doue grindur\' pun în legătură grindul Gemenil'. cu grindul Pisica. 
li) Balta Cluciului, la N. de grindul cu acest nume, între el, gl'indul Pisica şi Dunăl'ea,

cu care comunică printr'o gârliţă; are o suprafaţă de 100 hect., produce peşte, ca!'e se 
consumă în satul Pisica. 

i) Grindul Pisica, după numele comune'i' aşezat pe el, începe din cotul Dunării, este
strcbătut în lung de gârla Ciulneţu, are o suprafaţă cultivabilă de 410 hectare. Spre S.\'. 
slă în legătură cu ţermul dobrogian prin: 

k) Grindul Ciupitoiei, care e traversat în lat de Gârla-Mare şi a Lăţimer; pe acest
grind me1·ge drumul ele la Luncaviţa la Pisica. Are o suprafaţă de 30 hectare. 

Spre N. de Pisica şi cle-alungul ţermulur se întinde: 
l) Pădurea Pisica, cu suprafaţă de 100 hectare acoperiLe cu sălci1.
m) Grindul Gogoncez, cu o suprafaţă de 400 hectare; cea mar mare parte (320 hccl.)

sunt acoperite cu pădu1'ea de la Ren-i. 
Spre E. de Pisica se întinde: 
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n) Grindul Brăilei, cu o lungime de 4 km. şi cu 40 hect. suprafaţă; este traversat, 
in tot lungul seu de:

o) Gârla Bl'ăilez, care îndreptânrlu-se clin Dunăre căt,rc E., adună apele lacurilor din
cotul Renilor, înt,re carr mar mare este: 

p) Balta Popinei, care se întinde pe o suprafaţă de 220 hectare, conţine în parlca de
N.\'. insula stâncosă a Popinei, cu malurile abrupte, are o circonferinţă de 900m, suprafaţă 
dr 20 hectare i;ii o înălţime de 26m d'asupra nivelulur apelor. 

La V., între lacul Popina şi grindul Pisica, se afi.ă: 
ri) Mica pădure de 60 hectare, numită pădurea Popinei.
nrnmul ce l'am vcgut, că merge de la Azaclău şi Luncaviţa la Pisica, se continuă pe 

grinrlnl Gogoncer pe la S. păclurei Reni, pe ţermul Dunărff, până la Kerhanaua ele lrt Lata,
!fwnl de scurgere în fi.uviu aL la�ulur Crapina.

r! Lacul Grapina, care după lacul Razelm, este cel mar mare lac al Dobrogier. Are o 
'-Uprafaţă de 16 km. p., aclâncimea lur medie este 25m, are forma unu1 triunghiu cu multe 
intrări şi eşitud; în interiorul seu sunt trer insule pietrose: Popinrt mare, Popina mică
�i Popinri Asnmsă. Lacul este înconjurat cu stuf, se varsă în Dunăre prin douc gârliţe: 
f,flf(/ şi Ghiclriciu ,· printr'o alla comunică cu gârla Ciul neţul. Pe malul seu sunt mar mullc 
kerhanale. Peştele ce produce este ele tot felul şi de calitate bună; venitul ce provine din 
prscărit în sumă de 60.000 ler aparţine Statului. 

s) Ghidriciu, este gârla de scurgere a laculu1 Crapina, curge pe grindul cu acest nume,
acoperit cu pădure de sălcir, lungimea gârler este de 2 km., iar suprafaţa păduril de 80 hect. 

Spre E. de lacul Crapina, se întinde: 
t) Lacul Piatra Călcată, care se scurge în Dunăre prin 3 gârle: gârla noutt, lung. de

2 km., se varsEi, în faţa milei 68, gârla Cazaculuz, lung. 5 km., care dând în lacul Japsia
R(/horn, se continuă către E. prin gârla llambantlui, iung. ele 2 112 km., se varsă în braţul 
baccea. Are o suprafaţă de 300 hect., este înconjurat cu stuf de t6te părţile. 

o) Văile şi rîurile cad' se deschid în versantul Nord-Dunărean între Azaclău ::,;i
Isaccea, sunt : 

J. Valea Garvan, care ia nascere din p6lele S.E. ale d6lulur cu :Monument, se îndreptă
C'ălrc N. în rlirecţia S.-N., printre el6lul cu l\Ionument la V. şi delul Pietros la E., după 
un me,s de 2 km. se deschide la satul Garvan, aşegat pe acestă vale. In lungul er merge 
rlrumul Garvan-Jijila. 

Pc la gura sa trece şoseaua ce vine de la Măcin şi duce la Isaccea. 
II. Valea Văcărenilor, ia nascere din delul Cărărilor, înt.re movilele Săpat,e la V. şi

movila Fuscr la E., se îndreptă către N.E. şi se deschide la satul Văcărenr, după o lungime 
de 2 km.; este lăiată la gură de şoseaua Măcin-Isaccea. 

lII. Valea Glodului, vine din delul Sevatin, se îndreptă către N.E., are o lungime de 
4 km. şi se deschide la 1 km. spre E. de precedenta. Pe la gura sa trece şoseaua Măcin
Isaccea. 

IV. Valea NevestelniţeJ, despărţită de precedenta prin delul Sevatin, arc o direcţie
către N. şi o lungime de 3 km., este tăiată de şoseaua mare şi de drumul Jijila-Luncaviţa, 
pesle dolul Sevatin. 

V. Valea deschisă de pârîul Luncaviţa.
Pârîul Luncaviţa nasce din împreunarea a doue pârîiaşe: a) Luncaviţa-Mare, care 

isvorăsce din d6lul Cadiulu1, opus văil Cadiulur (valea Taiţel), curge către N.V., printre 
d61urile Teilor (la S.) şi Galmele-Inşiratc (la N.) Lungimea 5 1/2 km. 

h) Luncavifa-iliică, isvorăsce din p6lele N. V. ale d6lulul'. Teilor, valea sa este opusă
Y�it Hahover din basinul Apa Calistrer (Vest-dunărean), pâriul curge către N.E. printre 
rlclurile GogonccT (la V.) şi Teilor la E. Lungimea 4 km. 

Ambele aceste pârîurt se unesc la Podul lui Trandafir, se îndreptă către N. sub 
numele de Isvorul Mor-ilar, Lrece pe lângă satul Luncaviţa aşezat pe ţermul stâng, şi prin 
stuf mei·gc de se varsă în gârla Ciulneţ. Cursul seu şi'l face jumătate prin piidurr de te\'.;
posiţiunile cc străbate sunt sălbatice dar fermccăt6rc. Basinul eu are o suprafată ele 15.000
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hectare; valea cc dcschicle acest pârît'î pune în comunicaţ,ie basinul nord-dunărean ,, 11 
ba inul Măril-Ncgre, prin drumul cc plecă do la Luncaviţ,a, pc la podul lut Tmn<lafi,, 1 

trcconcl clelul Teilor prin păduri, cob6ră în valea Tigancer la salul Tiganca-Taita. 
Văile ce se deschid în el sunt numa, pe stânga: 
1. Valea Luncăvicioara, caro nascc din Piscul Înalt şi 'futuiat, . o îndr6ptă călrP \.

în dircc(ic S.N., printre d6lurilc Piscu ÎnaH şi Ţuţ;uiat la V. :,;i Gogoncea la E. şi clupă un 
mers prin păclm·r ele 5 km., so deschide mar sus do podul lu\' T1·anclafir. Ac6slă vaio înso(.il,i 
<le pârîu ..primcscc în stânga a) pârîul din Valea ascunsă, care are un curs de :3 km. 
D6lul Oltoiu o desparte de: 

2. Valea Stupinez, caro se deschide din p6lolc N.V. alo d61ulur Oltoiu, so îndreptă în
dircc�ie S.V.-N.E., arc un drum do 4 km., so deschide împreună ('U văile co m·m6ză, în va1!1a 
ocupată ele Balta Satuluz, co arc o suprafaţă de 20 hectare. Pe acestă vale merge drumul 
Luncaviţa, pesto d6lul Oltoiu, în valea Grecilor. 

3. Valea Coclruluz se deschide clin p6lole E. alo cl6luluT Pietrosul, se îndreptă căLr-c \.
în dircctie S.V.-N.E., şi după un mers prin tufărişuf'ile uner vech\' păclurr de fagT, se 1111. 
proună cu proccclcnta. Arc 4 km. lungime. 

4. ralea Stanchez so desface clin p6lcle N.E. ale cl6lulu1 Piscu-ro,;m, se indr6pLă lĂtl1·p
E. in direcţie S.V.-N.E., pc lângă delul Piscu-roşu şi arc o lungime do 2 km., se împn.!tllli,
cu precedentele.

5. Valea Puţu-Popiz, care se desface din p6lclc E. alo cl6luluT Sevatin, se îndt·,,.pla
către E. în direcţie S.V.-N.E., trece pe la p6lelc movilcT Codrulu'î şi după 5 km. so uncs,·r· 
cu colo 3 văr descrise mar sus, pentru a forma o vaio largă ocupată de lacul Balta Satulrn 
,;,i Luncaviţa. Pc la deschiderea Văi, Luncaviţa, trece şoseaua Măcin-Isaccea. 

Intre satele Luncaviţa şi Rakel: 
VI. Valea Ceairulul se deschide din p6lclc N.V. alo d6lulu1 Galmclc-Inşiratc, se îndl'rpln

ec'itrc N. în direcţie S.V.-N.E. D6lul MovilcT Cadiasa o desparte do valea Luncavi(a la \'.. 
iar cl6lul Galma-Mare de valea TuriaculuT. Arc un drum de 5 km. şi so deschidr iu 
şoseaua judeţiană Măcin-Isaccea la kilometru 51. Valea este însoţită de un pârîu, care se 
termină în stuful dintre satele Luncavi\a şi Hakel. 

VII. Valea Turiaculul între Rakel şi Monastirea Tikilescr; este însoţită do un p,\d11,
cal'e ia nascere din p6lele N. ale d6lulu1 Galmele-Inşirate, se îndr6ptă de la S. la N. JJI' 
lângă d6lul Galma-Mare la V. şi delul Monastirer Tikilescr la E. şi are un curs do 5 km. 
numar pl"in piidurT. Taie şoseaua şi se varsă în extremitatea V. a laculu1 Piatra-Căk;ala. 
In partea superi6ră, valea e tăiată ele clrumul, caro plecând de la Rakel, urcă d6lul'ih1 
Galmele-Înşir-ate şi Cocoi;iuluT, prin pădurea Taiţer şi se bifurcă, o ramură merge în valea 
TaiţeY şi cea-l'altă în şoseaua Isaccea-Monastirea-Cocoşulur. 

Vlll. Micile văl Tikilescl �i Recea sunt neînsemnato, ole se unesc la gură şi se dosrhiil 
puţin la E. de valea TuriaculuY. Valea Tichilescr este urmată de un drum cal'c mcrgr, 
numar până la 1\Ionastire (lungimea ele 1 1 i2 km.). 

b) Dunărea între Isaccea şi Ceatal.

a.) Descr-ie1'e. De la Isaccea, Dunărna î�1 c.;onlinuă cursul către E., pană la Ccalal 
(furca) Ismail, punctul extrem apusan al DelteT; lungimea intre Isaccea �i Ccrttal ost.c dr 
22k.250, neavend nid o insulă. 

Prelungirea clelurilor, de ve ţcrmul dobrogian până in patul fluviulu1, c.;u numele• de 
d6lul Vizirulu1 pc o lungime ele 4 km., torrn6ză importanta posiţ.iune de la Eschi-calr. 
caro a servit în L6te timpurile de trecere pc ţermul drept. 

f,) Către E. de Eschi-cale se întinde până la Tulcea o regiune rnlăştin6să, lată de 6 '!� km. 
:;;i ocupă o suprafaţă de 12.000 hectare, sămănată c.;u bălfz ;�i traversată ele o grîrlă: 

a) Somova ce vine din tacul Parke;ţ, merge căL1·e E., cu direcţia general{t V.E., Ll'el'l'
pe lângă satele Parcheş �i Somova �i după un curs do 16 km. se varsă în Dunăre la :.l l<Ill, 
spre S. de Ceatal. Ea servescc de scul"g01·e bălţil01· Saonut �i Prt1'keş !;ii alt.or mar micY: 
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h) FJalt(/, mt/(nclă esLc �iluată în unghiul de la S.E. posiţiuni\' F.schi-cale; e �(_ktb 
dr 1 1 /i km. ele albia ffoviulur, are o formă care '1 justifică numirea, suprafaţa sa esLc 
de 107 hectare, produce pe:-;;Le mult :-;;i bun, care se consumă în satele învecinate. 

c) Brdta Capactia la V., formeză un golf în uscat, ea are forma unur dreptunghiu
alungit., are o suprafaţă de 108 hectare şi e înconjurată de stuf, către V. formeză o 
mla�tină. 

rl) Balta Saonul în faţa monastirer cu acest nume, la E. ele precedentele, are o su
prafată de 120 hectare; peştele ce se prinde se consumă de călugărr. 

P) Balta Parkeş, situată în faţa satulur cu acest nume, este înconjurată cu stuf, are o
,upmfată de 15 hectare, pescele ce se prinde se consumă prin satele învecinate. 

/) Pădurea cu sălciz, e aşe<;lată pe malul fluviului', are o formă alungită şi o supra
faţă de 105 hect. 

·,) Văile ce se deschid spre N. între Isaccea :;;i Tulcea, sunt:
IX. Valea Acik-dere însoţită de un pârîu, ce isvorăsce din p6lele N. ale delulur Co

co�ul, cul'ge prin pădurT către E. pe la p6lele delurilor Hasan şi Acik-Tepe (la N.), apol'. 
pri11 n\mpie :;;i după un curs de 10 km. se varsă printr'o mla,;;tină în partea V. a bălţil 
Capaclia. Valea este tăiată de drumurile Isaccea-Monastirea Cocoşul, Isaccea-valea Viilor
Biidila în valea Pârlita (basinul TaiţeT) :-;;i de şoseaua Isaccea-Tulcea între km. 31 şi 32. 

X. Valea Capaclia însoţită de un pârrn, ce c format din unirea a 2 pârîiaşe ce nasc
rlin p6lele E. ale d6lulur Cocoşul, se îndreptă către E. cu direcţia V.E., taie şoseaua judeţiană 
ls.wcea-Tulcea la km. 31 şi după un curs de 4 km. se aruncă în rnlaştinele Vestice ale 
lacului Capcalia. 

In acestă vale se deschide: 
1. Valea Viilor Bădila, ce nasce din p6lele V. ale delulu\' Breazu, se îndreptă căLre

�- în direcţie S.V.-N.E. pe Ia viile Bădila printre delurile Breazul, Piatra-Roşie la V., Ni
<'Oli(clu, Ţugulea la E. şi clupă un drum prin pădurr, vir şi câmpie: de 4 km., se deschide 
apr<ipe de balta Capcalia. 

La capătul său S., care corespunde văff Pârlita (valea Taiţ,e1), se află un castru Roman; 
ra este urmată în lungul er de drumul Isaccea-Valea-Pârlită. 

XL Valea Adâncă, ce se descl1ide în mla:,;tinele de la E. Monastirer Saonul, se prclun
gescu către S.E. pe o lungime de 7 km.; la capătul er cota terenuluT este de 100m, cea 
ce revine o pantă ele om,014 pe metru. 

Dacă de la capătul er S.E. continuăm drumul către Frecăţer, terenul se presintă pc 
o lungime de 2 km. în formă de şea, între delurile Armut-Conac la V. 9i ramificaţiile de
lulur Comorer (la E.).

Drumul ce merge în lungul aceste'( şeT se menţine la aceaş'î cotă (lOOm) pe o lun
gime ele 2 km. ele la capătul văil' Adânca. 

Valea corespunde către S.E. văiT Lunga, care pe distanţă de 5 km., până la Frecăţe1 
(unde cota este 50m), avem o pantă de om,01 pe metru. 

Aceste douc văr (Adâncă şi Lungă) una în prelungirea alteia, despărţite printr'o 
�ca de 2 km. şi la cota 100, a servit în timp\' imemorialr de pal al unuT braţ al Dunărir 
�i închidea pc la V. Insula Peuce. Acesta justifică zicerea lu'î Hcrodot (Cart. II, par. 33): 
«lslrnl se arnncă in pontul Euxim la locul unde coloniile Miletulu1 au fondat Istria 
(Casapkioi 1).» 

Pc aceste 2 văr trecea drumul cel mar principal între Isaccea şi Babadag în timpul 
dominaţiuniT otomane2).

Xll. Valea OgurluT, insoţ,ită ele pârîu, care ia nascere din delul păduros al Comore\', 
se înckepLă căL1·e N. in direcţie S.V-NE., descrie un arc de cerc cu întorsătura spre salul 
Pal'lrn:-;;, cu ma'( multe cotitur1, curge prin pădurl'. şi după ce trece pe la V. de satul Parke9 

1) A se vedea consideraţiun'f asupra cnrsuluî inferior al Dunări'f şi formarea Delte'f.
') L. rvnesco. Excursion agricole dans la Dobrodja 1851.
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se varsă în balta Parkcş, strcbălend un stuf mocirlos; cursul său are o lungime clp � 
km., malurile sLânc6so acoperite cu muschiu şi pădurr; către N. valea este largă şi sl1·1·
bătulă do următ6rolo drumurr: Parkoş-Nicoliţol; Parkeş-şoseaua j udeţiană la km. 2:i, 
Parkcş-kil. 18 şi Parkeş-Somova. D6lul Comoror (movila Chiri-Glik) o desparte de val1!a 
Adâncă, iar dolul Stânca-Mare de valea Somovor. 

XIII. Valea Cuci însoţ.ită de pârîu, ce isvorăsco din delul Stânca-Maro, so îndreptă căl 1·11
E. in direcţie V.E. printre delurilc Stânca-Mică la N. şi Pietrosul la S., trece prin satul
Somova şi după un drum de 4 km. dă în gârla Somova. Valea este strcbătulă ele drumul
Parkoş-Somova, precum şi de şoseaua j ucleţiană Isaccea-Tulcea.

XIV. Valea Iul Mo! Grigora!, se desface din delul Cortel, se îndreptă către E. pc la
p6lele d6lulul'. Coazima, în direcţie S.V.-N.E., merge pc la p6lelo cl6lulur Câşla, are o lun
gime ele 4 km. şi se deschide în gârla Somover la V. de satul Câşla; valea c înso(il,i 
de un pârîu; taie şoseaua Isaccea-Tulcea între km. 8-9. 

XV. Valea Podul-Bulgarulur înso;ită ele un pârîu, care isvorăsco din polelo N. ale dclu
lur Tauşan-Tepe, se îndreptă către N., în direcţie S.V.-N.E., trece pc la polelo dc\lului 
Câşla, taie şoseaua naţională Isaccea-Tulcea înlro km. 5-6, şi după un curs ele 6 km. �c 
varsă în mlaştina formată ele gârla Sornovor; pe valea sa trec drumurile comunalr: 
Câşla-Catalor şi Câşla-Frecăţer. 

XVI. Valea Taufan-lol nasce din p6lele E. alo d6lulur Tauşan-Topc, se îndreptă căl1·1·
N.; taie şoseaua judeţiană Isaccea-Tulcea la km. 4; arc o lungime do 4 km. se dcschid1• 
la km. 4 al şoseler j udeţiene. 

XVII. Valea Tulcer, pe caro este aşc<;lat oraşul, oslc largă :-;,i Goprinsă între ramificaţii!<•
N. ale delulur Mare şi cele V. ale d6lulur Carierer. ln acestă vale converg tote drumllt'i11·
ce unesc oraşul cu Vestul, Suclul_.şi Estul DobrogieL

c) Dunărea între Ceatal şi Prislav.

a.) De la Ceatal până la Tulcea pc o lungime. de 7 1(m,500, Dunărea arc o clirec!.ic ele 
la N.V.-S.E. pc braţul Tulcer. 

De la Tulcea, braţul descrie un maro arc de cerc către N., iar clupă un curs ele li 
km., în dreptul punctulur numit Agenţia (mila 44) braţul so bifurcă, în Sulina către I•:. 
şi Sf. Gheorghe către S.E., acest din mmă clupă un curs ele 4 1/2 km. se isbesce de clcilul 
satulu'i Prislav. 

f,) Intre Tulcea şi Prislav, existe'\ pe malul drept o regiune mlăştinosă cu o suprafală de 
2000 hectare, pe care se află lacurile : 

a) Balta Zaglien spre E. ele oraşul Tulcea, este înconjurată cu stuf, n'arc nid o co
municaţie cu fluviul, are o suprafaţă ele 125 hectare, produce puţin pesce, caro se con
sumă în oraş. 

b) Ghiolul Alalcocz în faţă şi la N. de comuna Malcocr, are o formă dreptunghiulară �i
o suprafaţă de 115 hectare înconjurată cu stuf, produce poşte puţin.

·1) O singură vale se deschide la Dunăre pe porţiunea dintre Tulcea şi Prislav:
XVIII. Valea satulur Malcocr, este o vale largă coprinsă între cleiul Mare la apus �i

Dorvcn-Tepe la răsărit; ea se prelungesce către S. prin valea Mare, ce are o direcţie de 
la S.N. pe o lungime de 7 km., pe care merge drumul de la Malcocr la Agighiol; valea 
Ivialcocr este străbătută de la V. la E. de şoseaua Tulcea-Ivfahmudia; iar către S. plecă 
drumurile ce unesc comuna Malcocr cu Agighiol şi Sarighiol. 

d) Dunărea între Prislav şi Cara-Suhat.

o.) La Prislav clelurile se opresc în ţcrm pe o lungime de 11/2 km., după care la R ln

ce1je o regiune mlăşLinosă pe o lungime de 5 km., până la dolul Cara-SuhaL; aceslă ,·c

giune ocupă o suprafaţc't de 500 heclaro. 
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·,) Văile car\' se deschid spre N. între Prislav şi Cara-Suhat, sunt:
XIX. Valea Sofular cc se desface din p61clc S. ale d6Iulu1 Dervcn-Tepe, se înclreptă

,·,\Irc E. în clirccLiunca S.V.-N.E., are o lungime de 2 1 /t km. şi se deschide în braţul Sf.
Gheorghe între Prislav f;,i Pârlita, este tăiată ele clru!nul Malcoc'i'-Pârlita; primesce în
drl'apta: 

1. Valea Curcusu-il!/are, care se desface din p6lelc N. ale d6lulu1 Mare, se îndreplă
călrn N. în direcţie S.V.-N.E., pe la p6lcle d6Iulul'. Bcrli (la E.) f;,i după un drum de peste
4 km. �c deschide în valea Sofular la S.-V. de satul Pârlita; pc ca merg drumurile 
,·a6 :-<' clc�fac din şoseaua comunală MalcocT-Pârlita în valea Sofular şi duc la Sarighiol 
(l'ălrc S.) şi Bcş-Tcpe (către E.). 

e) Dunărea între Cara-Suhat şi Mahmudia.

-x) Dolul Cara-Suhat se oprescc în ţermul braţulur pe 1.2oom., la E. de care o regiune 
mlii.-;;lin6sii se întinde cătră· răsărit pe o distanţă de 5 km., ele la p6lelc d6lulu1 Beş-Tepc 
p,ină, la V. de Mahmudia. 

�) Suprafaţa acester mlaştine este de 750 hectare şi este străbătută de la V. la E. de 
,1rirta Mrnoiu, care se desface din braţul Sf. Gheorghe la 1 km. spre E. de dolul Cara
�11hal, se îndreptă către S., apor către E. în direcţie N.V.-S.E. şi se varsă tol în braţ spre 
Y. de cetatea Bisericufa. Are o lungime de 4 km. şi închide între ea şi braţ Insula Latocrt,
1·c arc n suprafaţă de 250 hectare acoperită cu stuf.

·1) Pc acestă porţiune se deschide către N. :
XX. Vălea Bei-Tepe, formak1. din împreunarea a 3 vai:
1. Valea Turia de la V., nasce din p6lele E. ale delulu\' Buiuk-Beily, se îndreptă către

E., trece pe la p6lele delulu\' Kiuciuk-Beily şi se împreună în sat cu cele doue văr urmă
lore; are o lungime de 3 1/2 km., pc ea merge drumul i\!Ialcod-Beş-Tepe. 

2. Valea [(ior-Culac de la S., nasce din p6lele N. ale delulur Cairacil, se îndreptă
către N. şi după o lungime de 6 km., se unesce cu precedenta şi cu următ6rea în satul 
Be!-;i-Tcpe; pe ca merge drumul Beş-Tcpe-Sarighiol. 

3. Valea Lutuluz alb de la S.E., începe din p6lele N. ale dclulur Cairacil, se îndreptă
rătrc N., în direcţie S.E.-N„V, are malurile înalte de humă amestecată cu cretă, formate 
de delul Beş-Tepe, care o domină despre E. şi o lungime de 2 11� km. 

Câle trclc aceste vă\' se unesc în satul Beş-Tcpe şi se deschid în golful mlă9tinos 
format de gârla Dârnoiu. 

P()!ele N. ale d6lulul'. Bcş-Tepe se opresc în ţcrrnul braţ.ulur pe o lungime de 5 km., 
in cenlrul căruia se află oraşul :Mahmudia. 

f) Dunărea între Mahmudia şi Dunăveţ.

a.) Spre E. de l\lahrnudia, braţ.ul Sf. Gheorghe, după cc descrie un mare arc de cerc 
călre N., se îndreptă către S.E. pană la vărsătura gal'lff Dună vcţul ; tot ţermul drept al 
bra(ulu\' este acoperit cu mlaştine, limitate către S. prin delurile Morughiol şi Dolul cu 
Cetate. 

p) Lacul'ilc aceste\' regiunr mlăştin6se unl :
a) Lacul Mahmudia (150 hect.) acoperit cu stuf, form6ză un golf in ţcrm, la E. de

�lahmudia. 
b) Lacul Morughiot lângă şi la E. de comuna cu acesl nume, comunică cu brat ul

fll'În gârla Priboina, are o su.prafaţă de 200 hect., din care juml':)Late este acoperită de sluf, 
produce peşte mult şi bun, care se transportă în Mahmudia. 

c) Lacurile Ci-ugli-lVIic (40 hecl.) şi Mare (84 hect.), a�ec;latc către E. de l\Iorughi_ol,
produc pe�le în mică cantitate. 

Sp1'e N. de aceste douc lacurr: 

il890 26 
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el) Glirla Liponenilor, re ::-c desface din hra(ul Sf. Gheorghe, arc o lungime ele 3 1 /i Ion. 
!-;ii se varsă în bra(,ul Dunăvc(ul, spre X ele salul Dunăvcţ,ul ele sus. Nid o valf' 1111 si• 

deschide c;ălrc Nord, înLro Mahmudia şi Dunăvct. 

III. 

Marea Neagră 1).

Din întregul circuit al Măl'i\', numar a 21" parte apartine DobrogicL Mult.imea ele le
gende, ce se legă de acest mic petic de costă, sunt ele natură a ne dovedi, că pc vrc
murr, când istoria omenirer abia 'ş1-aduce aminte, aci relaţiunile comerciale erau - polr 
- cele mar întinse din tot Pontul Euxin.

Aşa: la gurile Dunării'. tradiţiunea spune, că trăia o cerb6ică cu cârnele de aur', ia1 
mar jos, pe la Constanţa, .Jason aduce de pe castele răsăritene lîna de aur a berbcccl111 
colchidean. 

Închis de tote părţile, Pontul neospitalier (iconoc; &�moc;) era învăluit într'un ncpăl1·u!l, 
şi îngrozitor mister; în el navigatorit se aventurau nu fără marr pericole. 

Se pare, că (I.ei\' chiar, păziaii singura întrare spre Bosfor, unde aşe<;lasel'ă Sympl<'
gadele, carr ar fi sdrobit în mir de bucăţ,r corăbiile ce ar fi îndrăsnit să trecă pdnLrc rll'. 

Era dar firesc, ca bogăţ.iile, ce atingeau castele răsăritene ale Pontului', ncpuli1nd 
pătrunde prin Bosfor, să se fi grămădit în vecinătatea gurilor Dunărit, unde aşteptau să 
fie duse mar departe către apus, până în inima Europe'î. 

Dar întunerecul legendelor se risipesce, Symplegadelc dispar, <;lei( sunt ma\' hlârn,11, 
ar la apariţia primelor raze de lumină ale civilisaţiet, Marea �egră işt schimbă ::;i 1·a 
numele în «Pontul ospitalier)) (fo�mo�); gurile Dunării sunt mar vizitate şi coloniile de pe 
castele apusane ale Mării', din ce în ce mar înfloritare. 

Năvălirile barbarilor şterg orT-ce urme ale trecutului, paee-se, până şi numele ce 
l'a purtat altă dată acestă J\Iare şi a împrumutat numirea Negrilor Basarabr, slăpt\.nilol'it. 
celor mar importante coste, mărginaşe gurilor DunăriT. 

Numele familier acestor Negri Basarab\' s'a dat la începutul formărit Statulur rnrna
nosc întregului ţinut din stânga Dunării, numit de Turc)' ţara Kara lflakilol', iai· ;\li'u·H 
de către acestă parte: Kara-Denghiz sau i'viarea Negrilor, iar mar târziu -:\larea �6gl'il, 
numire ce s'a generalizat. 

O probă: Pe la 1390, Cavalerul Jolrn,nn Schildberger, tiind pl'ins du Tu1'd, a au1,lil 
ele Ia C'I numirea de Kara-Deniz dată aceste'( Mărr şi în memoriile sale nobilul bava,·cz 
căutând a o traduce în limba sa, a numit-o "\iValac;hisches-Mecr, adică «J\Iarca ?IIunll'
noscă.» 

Dominaţ.iunea nostră la Marea l\' 6gră, de şi de scurtă durată, s'a ncmuril prin nu 
mele c;e-1 l'a lăsat acum şese vecur\', a�a că astă-9-1 nu -suntem ca sLI'cinr veniţT pc a!'6sla 
bucată de c6stă. Ea a /ost romrînescă oclinidră, ş'i românescă a 1·emas.

Starea de acum a Mărit Negr�. 

-:\larea i'\egră este a1e�lată între 41 °, 5', 30" şi !�6 °, 38' laliLucline nonlh.;ă :;;1 lnlrc 
25°, 8' şi 39 °, 26' longitudine 1·ăsăritenă, după meridianul ParisuluT. 

') Asupra numelui, or1gme1 numelu1, tradiţiunilor şi cunoscinţelor celor vech1 privil6rc la Marea 
Negră, a se vedea : Lt. ColnnPl N'ih. /Jrr7ahicescu, op. cil, pag. X şi urm. ; llnsrl.eii,. Isloria Critică ; ,\1'/'iaill 
Peri plus Ponli, Lrad. par I-I. Cholard; / J. Derhanne. Mylhologie ele la Grece anlique; CorrPard. Guido rle la

;\,Ier Noire, ele. 

www.ziuaconstanta.ro



203 

cca ma\' marc a sa lărgime este de 612,681m (331 mile; o milă este egală cu 1851 111
), 

de la mic11I golt Pcnclcraklia, până la Nipru (în sensul mericlianulur 29°).

Lungimea de la Golful Burgas, la Poti (în sensul paralclulu1 42J ,30') este de 1.169.823"'

(fi23 mile) 1)

S11praf'a(a er, după măsurătorca lu\'. Strelbytzky, este de 423.939 km. p. �), adică esLc 
de :�,2:3 or\' mar marc de cât suprafaţa Românie\'., (care este de 131.020 km. p.). 

Cca ina\' mare adâncime o are la mijloc şi este de 2.618 metri a). 

Curbe bathymetrice Stau iS»obathe. Natura fundului Mări, în lungul 
ţermulu, dobrogean. fltteragiul 4)

PP�CTE 

CURBELE BATHYMETRICE DE: 'i 

7 111 I 8111 11001 \ 12m 113111 115111120m 130111 \ 40111 I
-- Sunt departe de ţerm de : I 
m. m. m. m. m. m. m. m. m. liIlanlîk. - - 1300 - - - 3000 3900 470011 Nisipos.

NATURA FUNDULUI 

Mangalia . - - 1300 - -· -- 3500 5200 7000
1 

<< Tallageak . - - 870 - - - 2100 4800 7000j, << I Tuzla . . . - - 650 - - - 1700 3500 5600,• Agigoa . . . . - - 1300 - - - 3400 6500 91,00 .Jisipos. I C:onstanta (Vil) . 670 97V 1400 1650 2300 2700 - - - La ţerm nisip, de la 2 km. nisip i;-i nămol.cc (Safade cură1 176 205 323 617 882 1176 - - .. - « « stâncos, în larg nămol. 
« �Hotel Carol) 323 33„ 500 676 823 1v39 - - - I Idem.

I 
« Oas. Infant.) - 1080 - 1600 1872 2000 -· - -- , Nămol.Capu Midia . - 4700 - - - 900013500 1820011 Nisip şi conchiliî, spre N. nămol r;;1 cocbili'iPorLiţ.a - - 4600 - - - 13500 19700 335001• Nămol şi conchili'i la ţărm, în larg nisip.I şi conchili'i.

sr. George . _ _ 3700 - -· -- 4600 9000
1
12600 Idem. 

I Sulina . . . - - 1600 - - - 10000 16800 410001 Nisipos şi conchili'i.Baba-Hasan . - - 3300 - - - 12000 35300 44000li Nămol şi conchili'i la ţerm conchiliT în larg.
La l\Iangalia un vapor se pote apropia până la 1 milă de ţc1·m (1851"'), unele ad1n

dmea aper este de 12111
, fundul nisipos. Până la 300m (l 1/: encâblure) se află adîncimr de 

8'", însă pentru a înainta până la acestă distanţă, tl'ebue a ocoli pe la capăt vechiul dig 
genovez. 

Constanţa e a�ec,Lată pe un promontoriu, care apără rada ele venturile de la N. E. 
Trcbue evitat a se apropia de costa Nordică a acestur oraş, care e înconjurată la 

1 1

11 mile (2776m) spre larg, de stând. Alte grupe de std.nd de şi mar depărtate de ţerm, 
lnsă sunt ma'( puţin de temut, fiind sub apă la o adâncime de 2:5-30 piciore (10 metri, 
:3 pici6re = 1 metru). 

Capul Constanţa e ele asemenea garnisit de stc:'1.nd, pi.\nă la aprope 300 metl'i (1 1/2 

r·nct\blure) către Est şi Sud de bastionul meridional. Nu departe de aceste stimcT se gă
sesc aclâncimr de 20-25 piciore (8111). 

Până la SLitghiol, costa este mărginită de stând. 
La Partita fundul este nămolos şi cu Gonchilir; adancimea este rlc U muLri la 2-3

mile de la ţfrm (5500 metri). 
La gura Sf. Gheorghe, un banc de nisip su găsescc la 2 1 /t milu (4600"'). Acum accsl 

banc s'a făcut o insul�i numită Sacal.in.

1) Cor1·,;a1·cl, op. ci L, pag. 1,.
2) Sc!im,le1·. Atlas Gcograpliique. PI. 34- Verso.') A. ele Richard. La Roumanie, p. 68.') Co1·reanl, op. cit., Atlas planches 7 el 8.
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I .a 3 mile (5500'") se găsesc adâncim1 de 30 piciore (10111) şi puţin mar deparlr, rlr
30-40m (15-20 brasscs. 1 brassc = 6 piciorc = 2111) 1).

nin studiul tahlouln1 curbelor bathymct.rice se vede, că attcragiul nu este accesibil
vaselor rnarr în nicr o parte a tcrmulur dobrogean, de cât în portul Constanta, gt·aţ,ic în1• 

bunătăţirilor ce se aduc pe fie-care zi 2) �i la Sulina în urma lucrărilor Comisiunii n11• 
nărenc 8).

C u r e n ţ 1 4)

In Marea-Negră nu există flux şi reflux, de aceea tote fluviile cc se varsii într'ln:;a 
form6ză la gurile lor delte; marca cantitate de nămol şi nisip cc fluviul Dunărea târăscr 
la gurile sale, se depune aci şi se formeză în dcposiLe aluvionale. 5) 

Curentul cel mar puternic ce există în Marea-Negră ese din Marca-Azow; clatorcsce 
originea sa vărsări'( Donulur. 

Eşit din strâmt6rea Kertch, curentul se îndreptă către S.V., pe lângă c6stcle meri
dionale ale CrimeicT, iar la capul Kersones se împarte în diferite clirecţ.iunT, din care CPI

din spre N.V. e cel mar puternic. 
După ce întalnescc curentele ce nasc din vărsările Nipn1lu1, BuguluT şi Nislniluf, 

acestea îl silesc a'şr schimba direcţia către S., unde înt,::\lnind formidabilul curent năsr111 
din vărsarea Dunăril, cu tote formeză un adevărat fluviu în Mare, care îşr are scurgel'ea 
către S., cu o iuţelă destul de simţită. 

Partea cea ma\'. considerabilă scapă pe Bosf6r, iar prisosul î:;;T continuă drumul pe 
lângă c6stele Asie1-Mid, GeorgicT. şi Rusie1 Meridjonale, pentru a face din nou dn;uilul 
mar sus descris. 

Acest curent este dcse-orr modificat de influenţa vîoturilor şi ele_ drcurnstanţ.o lnealr. 
Contra curenţ'( există pe costele Rumelier şi Bulgarier. 

i9pa Mării Negre. Băile de mare. 

Părerea cca mar acreditată asupra naturil sărate a apcY Mărilor, este rc::.-;ullatul primei 
ac(iun\'. a aper asupra sc6rţ,e1 globulur. 6)

Apa Mărit-Negre intră sub raportul Lhcrapeutic în categoria apelor clorate-soclkc 1),
dcnsHatea aper aceste'i' Măr'i' este de 1,013 8); greutatea specifică la 20 mile în faţa Const.antet 
este de 1.0128 (=138°/o) 9). 

După analisele făcute, apa Măr-ir-Negre conţine 17.G6G la mic sărnrr: 
14.019 Clorur de soclil1 
0.189 >> >> potasiu
1.304 >> >> magnesiu 
0.005 bromuro » 
1.470 sulfat » 
0.405 >> calce
0.365 Carbonat n 

0.209 >> magncsie
17.66fi 10) 

') Correarrl, op. cit., pag. 58-65. 
2) Vec;H descrierea porluluI Constanţa
3) Ve(I.I lucrările Comisiunii Dunărene.
4) Co1·rea1·cl, op. cit. pag. 18-Hl.
5) A. Delapvarrnt. Geologie p. 236.
6) Contejean. Geologie p. 8,.
7) A. de Rir-harrl. La Roumanie pag. 135 �i 360 apurl Gobel.
8) Contl'_jean, op. cil. pag. 8,.
9) L>r .. \nti.pn. Lacul Razelm p.:1g. li.
''') J/'i1·hard, op. cit. p. 131'.
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4�. 
Este ele marc interes analiza ce s'a făcut plante1 marine, ce se vede � �€§,�\.lţ� _ pe 

lrtngă ţcrrn; ca începe a fi distinsă în luna Maiu, când presintă o colore cărămizie-<les
cltisă, iar ajungând Ja maLuritaLo, pe la jumătatea: luner Septembrie, colo rea er este roşia
tică-!Jl'ună. 

După culegere schimbă colorea în negră. Se numesce cystosira barbata, din clasa 
algelor. 

S'a nnalizat acestă plantă şi s'a _găsit (cu tote mij.locele neperfecte pentru obţinerea 
si'îrul'ilor), că conţine 3 la mie iod, iar sărurr 52;)/o grame: 

Sulfat de potasă 
JJ J> magnesie

Cloru] J> potase 
1> >> sodiu

Clorhydrat de amoniurn 
. · Carbonat de sodiu 

Acid fosforic 
Iodure 
Bromure 

Nu s'a putut ajunge la analisa cantitativă. 1)
Băile <le mare au fost recunoscute şi vizitate încă din epoca Romanilor; între altele 

se scie, că legatul sau guvernatorul Moesier inferiore, Caius Prastina Messalinus, pe timpul 
ImpăraLulur Antonin Pius (138-161 d. Chr.) înălţă la Tomi, gcniulur loculur (genio loci), 
un altar de marmoră, ca băile să-1 aducă sănătate 2).

GENIO 

LOCI 

C. PRASTINA

MESSALLINUS 

LEG. AUG. PR. 

Băile se pot lua azr pretutindenr pe costa Mări'î, unde există o plaje, cestiunea numar, 
ca stabilimentele balneare maritime să satisfacă condiţiunilor higienice şi economice. 

De şi instalaţiunr se află în trer puncte pe costa mărir: Mangalia, Constanţa şi Sulina, 
toluşl' cele ele la Mangalia neîndeplinind condiţiunile economice, sunt forte puţin vizitate. 

Sulina fiind înconjurată de mlaştinr, ded bântuită de frigurile palustre, băile sale nu 
sunt frequentate, de cât de populaţiunea locală. 

Până aâ, Constanţa a remas singura staţiune balneară maritimă vizitată; e în le

gătură directă cu tote punctele ţerir şi băile sale de mare sunt din an în an mar mult 
frequentate. 

Instalaţiunea principală se află pe o plaje destul de întinsă la patru km. spre S.V. 
de oraşul Constanţa, iar transportul se face cu trenul, care circulă de mar multe· orr pe 
zi, în timpul verer. 

Imbarcarea se face la 4 halte în oraş (Ovidiu, Thetis, Tomis şi a C. F. R.) şi la două 
halte la băr. 

Diu nenorocire, nu tot ast-fel stă. Constanţa sub raportul higienic; după părerea celor 
mar competinţr higienistr, ea este considerată ca focarul paludismulu\', din causa miasmelor 
ce se degajază din mlaştinele ce o înconjoră. 

FranceziT, în urma nenorocitei' expediţiun\'. din 1854, au numit Constanţa -«un 
cimitir întins». 

Dacă Mangalia ar fi în condiţiunr economice tot ast-fel, ca şi sub raportul higienic, 
ea ar deveni fără îndoială staţiunea balneară maritimă cea mar frequentată; în adever 

') M. il1iMileanu. Studiul plantelor marine din jurul Constanţe!. 
2
) Gr. G. Tocilescu. Mitheilungen aus Oestereieh. Wien 1880. 
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Mangalia arc pe lîngă o plaje minunati.'i. şi isvorcle sulfurose cc o înconjoră, apropr Jn 0

depărtare de 3 km. 1)

Dacă s'ar construi o linie ferată de la Constanţa sau Medgidia, conditfonile <'Cn1H1mi,·, 
ale Mangalie'î s'ar îmbunătăţi, iar băile ale ai' căpăta importanta cc m0rHit. 

�ec;crierea hidrografică a basinulu'( Mării-Negre. 

Acest basin coprinele tt'.>te lacurile şi rlurile care curg 111 Marc, precum �i vtdlc, ,.,. 
se dcscl1id către E., între Ilanli'c şi braţul Sf. Gheorghe. 

Lungimea acestu'( basin este de 17'1 km. 

a) C6sta Mării între frontieră şi· Mamutusta.

De Ia piatra frontieră :-l'o. :31, costa �VIări'î-Negrc se indr6ptl către N. până la lhinlik, 
pc o lungime ele 4 1/t kil., până in valea deschisă de lacul Mangalia, costa este înall.1 
abruptă, cu înăl(ime de 32111 cl'asupra nivelulu'î :VIări'î; apo'î se continuă în aceiaş'î di1w(i1· 
însă este josă, în formă ele plaje pe lungime de 7 km. cop1'Îl1să lnl1·c dr'lul i'vlamulu"la ,1 
lacul Mangalia. 

Văile, carr se deschid pe acestă portfone până aci descrisă, sunt: 
I. Valea llanlîk este largă :-;;i se deschide la satul cu acest nume; d61urile earc 11 

ţcrmuresc sunt: Darî-Iuk, Balcik-Iuk şi Ta�Ii-Iuk la V., o clespal't ele valea Hagila1·; (l(,J11l 
�Jamutusta o desparte la N. de valea laculu'î Niangalia. 

Către S., valea se prelungesce peste frontieră pe la sat.ul bulgar Alrnngi, sub numeJ,, 
de valea Akan_qi. Lungimea er este de i4 km. de la E. la V. şi merge urcând cu o panla 
de o rnoo5 pe metru; ea e sămănată de mar multe movile, din care doui" ma'î impol'lanlt' 
fiind aşe<;late pe frontieră; cea pe care se află piatra No. 30 are cota s1 rn, iar cca t·u 
piatra No. 31, chiar pe ţermul Mărit are cota 33 rn0s. 

D'alungul coster merge drumul care vine din Bulgaria, trece frontiera pe la piehelul 
No. 45, către N. prin Ilanlîk la Mangalia. 

Valea e tăiată de drumurile Ilanlik-Hagilar, Hagilar-Akangi, Caraci-Kulac la Alrnngi, 
care trece peste fronlieră pe la E. de pichetul No. 44. 

II. Valea deschisă de lacul Mangalia. Lacul Mangalia se întinde de la V. la E pe o lun
gime de 13 km., nu în linie dreptă, ci descriind ma'î multe sinuosităţ1, carr fac să n1·cist·,i 
valorea sa militară 2). Odinioară acest lac a comunicat cu Marea printr'un canal, astăzi 
aslupat de dune nisipose, ast-fel că între lac şi Mare acum există o limbă de pământ, lalu 
numar de 200m, în care pescari'î încă au tăiat un şanţ ce servesce ele scurgere lacului. Pc 
la capătul E. al lacului trece şoseaua Mangalia-Ilanlîc, peste un pod cµ piciorele de pialr11. 

Natura ţermulu'î inconj urător al laculur este stâncosă şi abruptă, formată din calcai 

dolomitic, interpus printre straturile de calcar-grosier ale cretaciculuY, cad se ţin forte aprt'1pc 
de ţcrm şi la o înălţime ce variază între 20 şi 30m d'asupra niveluluY apeY şi form6zii ca
verne mar mult sau mar puţin lungr. 

Pe ţermul de N. al laculur vine să se scurgă mar multe isvore de apă sulfurosă, care 

înconjoră pe sub straturile de calcar, oraşul Mangalia, până la 3-4 km. împrejur. 8)
La extremitatea V. lacul se termină prin stuf. El are şi doue insule în dreptul rui

nelor satulur Baş-Punar. 
La un sondaj ce l'am făcut în vara anulur 1891, am găsit adâncimea laculur, în drep· 

') A se verlea !Jartea geologică. 
') Vec;H geografia militară. 
") A se vedea apele sull'ur6se la partea II-a a geologieL 
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tul băilor, de 20111, care se p6tc considera ca maximum, căd atât căt1°e V. cât şi către E.
acestă ţifră se micşoreză treptaL. 

�alura fundulu1 laculu1 este picLr,', ·ă pe cea maY mare parLe din lungimea luT; numar 
cătrP extremiLăţT este nămol6să.

Pc�te produce în abondentă i;ii de lot felul, speciile mar principale sunt: somnul, crapul, 
tiparul, strumbiilc şi calcaniT, venit.T din mare sau p6te chiar rrrnaşr din t.impurr, când ca
nalul de s('urgere era încă ne-năpădit.

\'alea ce deschide acest. lac este f6rte lungă şi sinu6să; ea vine din Bulgaria, taie 
fronliP1·a la V. de piatra 29, înlre pichetele 41 f:;ii 4,2 şi sub numele de Valea Papucei, se în
dreptă <'ătre N. in direct.ie S.E.-N.V., pe o lungime de 2 1 /t km. de la frontieră, până la că
tunul J >opucci, după ce a trecut pe la ruinele satuluT Caceamak. 

De la Popucci, valea ia numirna de Acargea-Jloscadin şi se îndreptă de la S.E. către 
\.\'., in formă sinuosă, pe o lungime de 12 1 /2 km., până la salul Acargea, după ce a trecut 
p rin satele Cadichio1 şi I -Ioscadin. 

De la Acargea valea începe a se numi lteragi i;ii după cc face un cot pronunţat, se 
dil'ijc in unghiu drepl către E., la comuna Keragi, trece pc la satele Deleurusi, Nalbant, 
::-iadghiol, Acbaşr, la E. de care încep mlăştinele lacului pe ţ,ărmurilr căruia sunl satele 
Ba�-Punar, la N.; Carad-Kulak f;ii Kecegc la S. 

Lungimea totală. a văir împreună cu lacul este de 43 km. şi este mărginită de de
lul'ilc: Dad-Iuk, Kosu-Iuk, Murzak-Tepe, Sarighiol, Kcragi, Mamuttusta, pc drepta; iar 
pe stânga delurile: Hoscadin, Mesarlâk-Sârtc.\, Egi-Iuiuk, Cara-Iuiuk, Copucci, Kirizi-Iuk 
�i Arpali-luk. Valea este adâncă, strâmtă :;;i prăpăstiosă, abia. atinge în unele locurr 50nm 
lli�ma 

Pe ea merge drumul POJ)ucci-Cadichio1-Hoscadin-Acargea şi la Kiragi se unesce cu 
�0sl'aua care duce la Caraomer sp1·e V., �oscaua urmeză valea către E. pe la Deleurusi, 
iar la Nalbant suie costa pe dr! pentru a merge la l\Jangalia. (Şoseaua c în proiecţie). 

Valea totuşr c urmată de drumul, care se desface din şoseaua judetiană la Nalbant, 
trece pe la Sarighiol :-;;i la Acba�r, se bifurcă între Hagilar, la S. şi către 1 . în şosea. 

De la Acbaşr, valea fiind mlăştin6să, drumurile o părăsesc pe costa de I • (şoseaua 
de care am vorbit), iar pe la S. drumul Hagilar vine la podul de la Mangalia. 

In acestă vale dau o mulţime de drumurr ale văilor secundare, descrise mar jos: 
Pe drepta (la S.): 
1. Valea Hagilar, nasce de la l\Iovila Koşu-Iuk, se îndreaptă către N. în direcţie

S.Y.-N.E. printre d6lurilc Balcik-Iuk, Taslî-Iuk, Mamuttusla la E. şi dolul Hagilar la V.,
II'l'CC prin satul I -Iagilar :;;i după 5 km. de drum se deschide în faţa cătunulu1 Baş-Punar.
ln lungul văir nu merge nid un drum, dar la Hagilar converg 6 drumurr, carr duc la
Cadichior (la S.V.), Acbaşr (N.V.), Baş-Punar N., pe la c6da laculu1; Podul Mangalia la E.,
llanlîc la S.E. şi Akangi în Bulgaria, la S.; acest din urmă trece frontiera puţin mar la V.
pc piatra No. 30.

Pe stânga de la V. şi N. 
2. Lunga vale, paralelă frontierii între Canlî-Cicur şi Yalalî, ia nascere din p6lcle E.

ale dclulur ce vine din Bulgaria, la piatra No. 29, Ia punctul cotat 151 şi sub numele de 
rafea lul'tluk, se îndreptă spre Canli-Cicur (gr6pa sângcr6să), de la S.V. către N.E. şi de 
aei către E. pe la Dauluchio1 şi Yalali, unde se termină după o lungime de 10 km., înli·e 
di,lurile ce vin de peste frontieră, la S. şi lVlezarllk-Bair, Egi-Iuiuk :;,i Mezarl:ik-Sârtâ la �
Este ummlă de drumul ce vine clin Bulgaria, pe la V. de piatra No. 29 şi se unesce lH 
Canli-Cicur cu drumul de la Caraomer; drumul urmeză către E. pe la Dauluchior şi 
\'alalî, până la Akargea. In acestă vale dă: 

Pe drepta, la s:

a) Cara-Dere, prelungită către S.V. cu Murfatcea-Cairac, se deschide după un drum
<le 5 1

/2 km. la Valalî şi e urmată de Mumul Valalî-Bulgaria, trecend frontiera chiar pc la 
piatra No. 27. 

b) Kiuciuk-Dere-Culac, ce are o direcţie S.N., pe la volelc delulu1 Hoscadin, aşe9,at la
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E.; are un drum de 2 1/t km. şi e urmată în parte de drumul Valalî-fronlieră, fnLrP pi.
chelul No. 39 (la V.) şi piat1·a 28, unde se unescc cu drumul cc vine de la Hoscadin 1w,li 
dc'•lul Hoscadin la frontieră. 

Pe stînga (la N.) : 
c) Valea Srîrtî, prelungită către N.V. cu larga vale Daulucii'io'i-Culac, până la p6lcle drlului

Coru-Sârtî. Are o lungime de 8 1/2 km. �i e urmată de drumul Dauluchîor (unde ::se· d,, 
chide) la Ghiuvenli (în basinul V. Dunărean) şi Dauluchio1-Muslafacâ (în acela� ba.�il!J 
este tăiată de şoseaua Mangalia-Caraomer. Ea e mărginită ele delurilr lVIezarlîc-bai1· ,i 
Caraomer-bair la V., Egi-Iuiuk şi Mczarlîk-Sârtî la E. 

3. Tirpan-Dere, ia nascere din p6lele S.E. ale d6lulur Cara-Iuiuk, se îndreptă c,th·,,
S.E. de la N.V., pe la p6lele d6lulu1 Egi-Iuiuk (aşe<;lat la V.) Î;ii se deschide după un d1·w1 
de 4 km. la V. de Kiragi. Este tăiată de şoseaua Mangalia-Caraomer şi urmaLă de drumui 
Kiragi-Ghiuvenli, peste d6lul Coru-Sârtî (în basinul V. Dunărean). 

4. Valea Casâmcea, ia nascere din p6lele S.V. ale delulu1 Azaplar, se îndreptă călt·r·
S. cu direct.ia S.V.-N.E., printre delurile Casâmcea la E., Cara-Iuiuk la Y. �i după un d1·u111
de 6 1/2 km., se desface la Keragi, după ce a trecut pe la ruinele satulur Cas::lmcca, undi'
malurile sunt 'nalte ?i rîp6se. Este tEj.iată de şosea Î;ii urmată de drumul Kiragi-Azapla

5) Valea Acbaşi-Culac, se desface ele la Movila Asan-Oba-Tevc, îndreptându-se căl1·1·
in direcţie N.S. �i se deschide la satul Acba?i, clupă un drum de 2 1/2 km.; este tiiial,l di·
şosea �i urmată de drumul Acbaşi-Azaplar. 

6) Valea Viilol', ce ,:;e continuă către N.V. suh numele de Alceak-dere, corcspu11d1
!unge\' vă\' Borungca (valea secundară Kiivan-Alceak, în basinul V. Dunărean), ia nastw
din p6lele V. ale delulu\' Cogea-Sirt-Bair, se îndreptă de la N.V.-S.E., printre delurile Mln·
Burun şi Azaplar la V., Cogea-Sîrt-Bair şi Kirizi-Iuk la V. şi după un drum de 13 k111.
în care trece pe la Copucci, so deschide la ruinele satulu1 Baş-Punar.

Până către N.V. de Copucci valea este relativ strâmtă, iar de aci se lărgesce �i '<'

transformă în câmpie f6rte puţin ondulată. Este tăiată la gură de şosea şi urmal(i de 
drumul Baş-Punar-Copucci, unde converg 3 drurnurr principale, unul de la Azaplar (dr• 
la N.V.), al doilea de la Carachior (N.; versantul V. Dunărean) şi al treilea de la Ghe· 
ringik (la N.E.). 

III. Valea Mangalia. Este o vale largă ce se întinde către N. oraşulur, până la Movila
Cumarova; către V. este mărginită de d6lurile Koim-Iuiuk, Sira-Iuiuk şi Badalar; t:ăl1,· 
S. se confundă cu valea laculur Mangalia. Lungimea S.-N, este de 6 km., iar lărgimra
E.-V. de 3 km., este constituită din calcar dolomitic ale Cretacicului, care ascunde bogall'
ape sulfur6se, ca cele din lacul Ciukur la 1 1/2 km. spre N.V. de oraş şi cele de la ezerul

Mangalia, situat i,:>e c6sta MăriI spre N. de oraş, de care e despirţit prin vil.
Aceste ape înconj6ră oraşul de la N.E. către S.V. şi merg a se vărsa la băile sulfu· 

r6se de pe ţcrmul laculur mar sus descris 1). 

Pe valea Mangalia merge şoseaua Mangalia-Constanţa, precum şi drumurile S[Jl'r 

Gheringik, Ascilar şi Kiuciuk-Tatlageak. 

b) C6sta Mării între Mamutusta şi Tuzla.

De la Ezerul Mangalia, c6sta MăriT, după ce formeză un cap către E., se îndrepta de 

la S.V.-N.E., până la capul Tuzla; c6sta este :naltă şi escarpată pe acestă lungime <le li 

km., înălţimea variază între 22 şi 40m. 
Către N. de eze1'ul Mangalia, supr. 150 hect., se afiă lacul acoperit cu sluf numil Cu· 

marova, ce ocupă o suprafaţă de 60 hectare. 
Văile car\' se deschid sunt: 
IV. Valea laculur !i pârîulul Tatlâgeak.

a) Pârîul Tatlâgeak, ia nascere din doue fântânr marl' în satul Gheringik, se îndl'epla 

1) A se vedea detaliat acesta, în partea geologică.
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<'ătrr s. în ctirecţ.ia S.E., până la satul Ascilar, pe caro udându-l se îndrrptă că� , J,Jj;. - / 
pti.nă la KOciuk-T�Uâgeak, spre E. de care for moază ctoue lli.clf.lef e şi apo\' după ( curs 
IIP 8 km. se varsa în:

Lm:ul Tallâgeak, ce arc formă alungită de la E. la V., cu scobiLu1·1 rnm·1 s1 nurnel'6so. 
E'-h' atopcrit mar mult de jumctate cu stuf şi are o suprafaţă do 80 hectare.' E despărţit 
de �lm·c prinlr'o limbă forte ingustă 50m de duno, pc care trece drumul Mangalia-Tuzla.
P<' la extremitatea V. a laculur trece şoseaua Mangalia-Constanţa. 

\'alea deschisă de pârîu şi lac este f6rte largă, pc ea se află satele Gheringik, Ascilar, 
Kiil'iuk �i Buiuk-Tatlâgoak. Se mărginesce la j:s:, cu delurile Dcrmcn-Bair, Tauşan-Bair, 
�ari-luklcr, Taslâ-Iuk, cure o despart de valea laculur Tuzla, către -y:_.. clelul Cogea Sîrtî
Baii· o despart de valea corespurn;1ct6ro clin basinul Y. Dunărean, numită Borungoa 
(\'al,·a secundară Sanţtr şi Muratan-Dere), către S. delurilo Kir'izi-Iuk, Arpali-Iuiuk, _Koim
Iuk :-;;i Cumarova, o desparte de valea laculu\' M'angalia f;ii valea Mangalicr, cu care se 
pi·elungesce în apropierea c6ster MăriT pe la Cumarova. Pc valea Tatlâgeak mer ge drumul 
Tatl,'i.gcak-Glwringik şi aci so bifurcă spre N.F.. la Amzacea şi Caracllio1, ambele duc în 
,,·,·�'lntul Vest-Dunărean. Este tăiată de drumurile Copucci-Ghoringik-Muratan, Mangalia
.\scila1·-Tatlâgeak-Perveli-Muratan şi Karlichiot. 

In valea. lacul ul'. Tatlâgeak se deschid doue vă1 pe stânga (la N.): 
1. 1 ralea Tatlâgeak, care se deschide la Buiuk-Tatlâgeak, o- urmată de şosea. 
2. Buiuk-derea, pe la p6lole d6luluY Baldaran-Iuk-Bair (aşe�1at la E.), se deschide tot

la Uuiuk-Tallâgoak şi e urmată de drumul Buiuk-Tatlâgeak-Karli-chio1 spre .V. şi Buiuk
Tallugeak-Tuzla spre N.E. 

\'. Valea Mangea-Punar, continuală către V. prin Arnăut-Bostan-Derea, este coprinsă între 
dt!lul Del'mon-Ba·r la N., care o desparle de valea laculu1 Tuzla; către V., se înlindo 
p,îrnl la p6lelo dolurilor Tauşan-Bair �i Baldaran-Iuk-Bair; către S. se confundă cu valea 
Tallageak. 

In accslă vale se află micul lac Mangea-Punar, aprope de ţărmul Mări\'. 
De c;urînd s'a format douc cătune, ce portă acelaş nume, aşe�late pe drumul Mangalia

Tuzla, care Laic acestă vale. 
Capul Tuzla, este format de ramificaţiile E. ale delulu\' Dermcn-Bair. 
lnclinarea c6ste\' Mări\'-Negre pe meridian, în lungime do 29 km. , coprinsă între 

Piatra No. 31 şi capul Tuzla, este de 5' de la N.E. către S.V. (Longitudinea capului Tuzla 
t•slc de 26°,20', iar aceia a punctulu1 No. 31 al fronliorir, este de 26°,15'). Este unul dintre 
l'ele 3 capurY ale Dobrogi01, şi so află pe al 26 °,20· longitudine orientală. Do curând s'a 
constl'Uil lJC cap un far.

c) C6sta între capurile Tuzla şi Constanţa.

Spre N. de capul Tuzla, c6sta Mări\.' se îndreptă către N., descriind o maro curbură 
lungă ele 231{m. 400111- până la Constanţ;a; acestă curbură este înt6rsă c;ătrc V.; la j umctate
dislanţa se prelungesce în Mare micul cap Agigea.

Intre capul Tuzla şi Constanţa, c6sta în general este înaltă şi abruptă, afară de valea 
deschisă de lacul Tuzla caro se prelungcsce până la Mare, formând o plajo nisiposă. 

Golful Constanţa este acoperit cu nisipul adus de ventur\' şi curenţT. Lucrările înce
pute ele câţ'î-va anr au de scop de a transforma acest golf într'un pot'L 1).

Văile carr se deschid între Tuzla şi Constanţa, sunt: 
VI. Valea laculur Tuzla. Tuzla-Ghiol este un lac ce se întinde în formă alungită do la

S.V. către N.E., de la cătunul Ceatmalar până la Mare, de care 'l do.sparte o limbă de
pământ lată de 2oom ., formată din dune, pe care trece şoseaua Tuzla-Constanţa.

Intre satele Techirghiol (aşe<;lat pe c6sta N.) şi Tuzla (pe cea de S.), forma laculu1 

') A se vedea pe larg acesLă cesLiune, la descrierea p01·Lulu1 Conslanţa. 

718\lO 2i 
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este alungită de la N. la S. Dacă nu ţinem semă de numcrosele Jur sinuosităţr, lacul p,·p. 
sintă fol'ma unu'( ciocan, ce ar avea coda către S.V. Lăţirnea maximă de la N. la s. 111 
dreptul satulur Techirghiol, este do 4' '2 km., iar lungimea de 9 km. şi supi-afata loială d, 
2540 hectare. 

Intre ţcrmul S. al laculu1 şi satul Tuzla, se află un mic lac de formă dreptunghiular·. 
cu o suprafaţă de 60 hoct., iar pe ţcrmul N.E. un altul şi mai mir. cu 15 hect. supmfn(a 

Şoseaua Tuzla-Constanţa lasă acest al doilea lac către E. In coda mlăştin6să do S.\. 
a laclllur se varsă pârîul J.lfosumt, care ia nascere din delul de la N. Musuratulu'(, stnt
bate comuna cu acelaş nume, curge către S. în direcţie N.V.-S.E., formând ma\' mullr, 
cotiturr, udă satul Urluchior, la S. ele care se varsă pe ţcrmul N. al laculu\: Tuzla. Lun
gimea pârîuluT este de 8 km. 

Valea laculur Tuzla corespunde la V. cu valea Borungea, far la N.V. cu valea )fa. 
hometcea (ambele din versantul V. Dunărean); ea este coprinsă între delurile: la N. 1Jp. 
zarlâk-Iuk, Bozlulak-Iuk, care o desparte de Valea Agigea·; la N.V. Telegraf-Tepesi-Bair 
şi delul Musurat, care o despart de valea Carasu (secundara sa Mohametcea-Ccair-De1-e1; 
la V. d6lurile Topraisar\'-Bair şi Ivieragi-Bair o despart de valea Borungea (secunda1·l'l1 
sale: Uzunlar-Dero şi Sânâr-Dere), la S· Taslî-Iuk, Sarâ-Iukler şi Tauşan-Bair o dcsprn·t 
de valea Tatlâgeac, iar Dermen-Bair ele valea l\liangea-Punar. 

Sat.ele aflăt6re pe valea acesLur lac sunt: TU7:la şi Ceatmalar la S., KarliGhioT, Ki11-
ciuk şi Buiuk-Muratan la V., Musurat, Urluchior, Techirghiol la N. 

Valea este tăiată pe la coda V. a laculur de drumul Mangalia-Constanţa şi mar la 
V. de drumul Pe1've1i-l\!Iuratan-Musurat, de unde trecf}nd culmea delulur, duco la Abclulnli
în valea Carasu.

'

De la Tuzla merge către V. pe ţ,errnul sudic al laculu\', drumul la Ccatmalar, Kal'ii· 
chio1-Muratan-Topraisar1, de unde trecend cleiul duce în valea Borungea la Amza!'.Pa, 
Edichior, Uzumlar şi Inge-Mahale. 

Lacul Tuzla peste curcnd va deveni o importantă staţ.iune balneară, apa sa c·o11(i· 
nend în mare cantitate clorurr, bromurr şi sulfaţ1 1).

Văile carr so deschid în lacul Tuzla, sunt: 
De la S.: 
1. Valea Tuzla, coprinsă între delurile Dermen-Bair la E., o desparte de Marc, Kiu·

ciuk-Tuzla-Bair (la V.), o desparte de valea Kiuciuk-Tuzla-Derea. 
Valea se întinde către S., prin satul Tuzla până la Movila Meragi-Iuk, pe o lungime 

de 3 1/2 km.; în ea se află lacul ele formă dreptunghiulară descris mar sus. In Tuzla cnn· 
verg drumurile carr vin de la Karlichior (la V.), Perveli (la S.V.), BUiuk-Tatlâgcac (laS.I 
şi drumul care merge paralel ţ.ermulu1 Mărir la Mangalia. 

2. Valea Kiuciuk-Tuzla-Derea la V., 'paralelă cu precedenta, de care e despărţilă JJ!'i11 
dolul Kiuciuk-Tuzla-Bair, are o lungime numa\' ele 1 1 /2 km. 

3. Valea Ceatmalar, corespondentă cu valea Tatlageac, se deschide la coda S.Y. a
laculur, la cătunul Ceatmalar ; pe ea merge drumul Mangalia-Constanţa. 

De la V.: 
4. Valea Karlichioi, prelungită către V. prin Valea Muratan, nasce din palele S.R alt•

delulur Meragi-Bair, se îndreptă de la V. la E., pc la satele Murat.an şi KarlicbioT şi pro 
lungime ele 5 km.; pc ea merge drumul Ceatmalar-Karlichio1-Muratan-Topraisar\'. 

De la N.: 
5. Văile unite Kara-luk-Dere, la V. şi Cuba'-Dere între comunele Topraisarr şi Musural.

ambele se împreună la 2½ km. spre N. de Muratan, au o direcţie N.S. şi o lungime dt' 
G km.; se deschid la satul Kiuciuk-Muratan. Pe valea Cuba-Dere merge drumul Muralan· 
Musurat. 

6. Valea pârîului Musurat, urmată de drumul Urluchio1-Musurat-Abdulah.
7. Valea deschisă Aitan-Dere, est.e mar mult o prelungire Nordică a precedente, şi:<'

1) DeLaliat, a se vedea acesta în partea geologică.

www.ziuaconstanta.ro



211 

confundă către N. cu platoul format ele Orrnancik-Bair spre culmea deluluY Musurat, care

formt'•ză linia despărţit6re a apelor între basinele Vest-Dunărean şi Marea-Negră.
8. Valea Urtucliinz, se deschide în valea p[Lrîulu1 l\tiusuraL la UrluchioT, după o lungime

de 2 Ion., mărginită la R de delul Ormancik-Bair şi Movila UrluchioL Pc ea merge drn

mul Urlud1io1-Hasi-DLilCik şi e tăiată pe Ja gură de şoseaua Mangalia-Constanţa. (In con

tn1cţk). 
rn. Valea largă fi ramificată, pe care se află lacul Agigea. 

Land 1lgigea are forma unu\' triunghiu isoscel cu basa spre Mare, de care e despărţit. 

vrint1·'0 limbă formată de dune, lată de 50-10om, lungimea lur este <le 1 112 km., iar suprafaţa
d1• i3 J 1<•ctare. 

In acestă vale sunL aşe<;latc satele Agigea la S., Hasi-DLilOk şi Laz-Mahale la N.; este 
cnµl'insă între delur-ile: Mczal'lik-Iuk, Tuzla-Iuk şi Telegrnf-Tepesi-Bair; la S. o desparte 
d1! valea Tuzla, Pipiliga-Iuk şi Iucl'-Iuk-Berechi la V., o desparte de valea Carasu (secundara 
�lahomctcea-Ceair-Dere). Către N.V. abia câte-va movile o desparte de valea Hasancea, 
ial' ri1t1·r N. valea se deschide până la Constanţa. Dc'•lul Dcnis-Ialasi-Bair dintee Agige şi 
l'iile de la Constanţa, cu direcţie S.V., paralel ţcrmuluT Mărir, abia arc o înălţime de 40m. 

Tote văile secundare converg spre Agigea şi sunt de puţină impoetanţă. 
1. Cete 2 văi r-ari portă numele luncatan-Dere, una are direcţie către S. şi c urmată

d1• �seaua Mangali[\,-Constanţa; cea de a doua arc direcţia către V. 
2. Cal'si-Dere, pe care se află satele Hasi-DUlLik şi Laz-Mahale.
La Hasi-DUH.ik converg drumurile carT merg către: N.E. la Constant.a şi AnadolchioY,

\. la Palaz, :.\T.V. Hasancea, V. Mahometcea, S.V. Abdulah şi Musurat, S. Urluc-hioT 
Trrhirghiol şi în fine S.E. la Agigea. 

Valea este tăiată de la S.V. către N'�E. de şoseaua :Mangalia-Constanţa ce trece pc 
la Agige, unde se bifurcă spre rl uzla, trccend pe la Sanatoriu ::,i spre Techirghiol. Lungimea 
\'ăir se pole considera de la �- la S. (!nlre Laz-lVIahalc �i A.gigea) esle de 3 1/2 km., 
ial' lărgimea E.V. de G km. 

d) Costa între Constanţa şi Midia.

Capul Constanta, pe care este aşezat oraşul cu acelaş nume, închide pe la N.E. golful 
Constant.a. 1). El este al doilea cap al DobrogieT. Spre N. de oraşul Constanţa c6sta Mărir 
t•stc înaltă până la 40111 pe o lungime de 5 km., la punctul numit Tlibăcăria, la N. de cai·c 
\frmul descrie un arc deschis de cerc cu concavitatea către V. până la Capul Midia, al 
3-lca cap al Dobrogier.

Distanţa măsurată pe cc'>stă între capurilc Constanţa şi Midia este uc 22 km. 
Spt'e N. de Tăbăcărie c6sta este, j6să şi nisip6să, o limbă îngustă variind înLre 200-500m 

f01'LTială din dune, desparte lacul Satghiot de Mare, care câte odată se unescc cu lacul; pe 
arestă făşie nisip6să merge drumul Anadolchio1-Tăbăcaria-Mamaia. 

Spre N. de Mamaia fă.şia uisip6să începe a se lăţi de la 300 până la 1500m şi continuă 
a jărmuri Marea până apr6pe de capul r vlidia, pe ea merge drumul Mamaia-Gargalîc. 

Capul Midia este format de ramificaţiile S. ale c16lulur Movila Căldări!. 
Valea ce se deschide spre N. de Constanţa este largă cu puţine omlulaţiunt, cart abia 

pol primi numirea de delurr, e sămănată cu movilele Taşlf-Iuk, Ciatal-Iuk, delul Duran
Bair cu Movila Islam-Tepe; t6te aceste movile servesc de puncte ale linier despăr(it6re a 
apelor celor doue basine: Vest-Dunărean şi M.-N6gră. 

In acestă vale sunt lacurile : 
VIII. Tăbăcăria, numit ast-fel de la douc fabricT de tăbăcărie aşezate la E. de lac, este

f;,ezat la 3 km. spre r . de Constanţa, lângă satul Anadolchio\', are o suprafaţă de apr6pe
lOO hectare. E înconjurat de stuf şi produce pesce în mică cantitate.

------

1) DelaliaL se va vorbi despre accsL cap la descrierea 01·a�uluL
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- El nu comunică cu Marea, de şi este forte aprope de ea, de carP se drsparlr prin
dune, pc care trece drumul Anadolkio1-Mamaia. 

Fig. 30. - Capul Midia. (După Peters). 

IX. Lacul Siit-ghiol (lacul de lapte), cc se întinde lărgindusc ele la S. la N. de-alungul
c6stcr Miiril, de care c despărţit prin fâşia nisip6să mar sus elcscl'isii. Lărgimea de s. a 
laculur este ele 1 1/2 km. şi chiar mar îngustă, iar la N. ele 4 k.m., lungimea, lur dr la\ 
la S. esle de 8 km., iar suprafaţ.a de 20 km. p., se termină către N.Y. printr'un goli' 1nill: 
Linos şi acoperit cu trestie, care se întinde pclnă apr6pc ele satul Cogea-Ali. Pc ţrrmmik 
sale sunt aşezate satele Palaz şi Canal'a la V., Cogea-Ali şi Mamaia la N. 

La Canara (în turc. stâncă) lacul este ţerrnurit de tercnmr calcar6sc, carr se exploalc·w 
pentru }JOrtul Constanţa. O linie de drum de fier este construită anume în acest scop 1J. 

Lacul produce pe9te în abondenţă şi de tot felul, pc ţcrmul seu vestic sunL şi dour
('herhanale între Palaz �i Canara. Natura ţcrnrnluT Vestic este pietr6să, spl'C N. �i S., 
rn lăştin6să; iar cel de E. esle nisipos. 

In lac, în faţa satulu1 Canara, departe de la ţerm de 100m se af1ii mica Insulă Ooidi1i,

numire care după părerea D-lur Opreanu (fost prefect al judeţulu\' Conslanţa), i s'al' fi 
!'osL dată de un Englez, pe când se făcea drumul de fier Cemavoda-ConsLanţa. Se pal'C 
că chiar Mommsen atribuie unu\' Englez acestă denominaţiune, care în orr şi ce chip nu 
se p6te atribui, de cât unor vremud' mult mar apropiate de nor. 

Lacul are în multe puncte o adâncime destul de mare; marginclc lu\' sunL lipsilctk 
a1·bol'1, numar la un loc se observă 7 salciT. Insula e înconjurală de LrcsLie, şi acopc!'il,1 
cu sLejad secularr, printre carr perir sălbaticr, fa.gir şi vita care dă r()dc micr, împreuna 
cu cucuta dau insuler un aspect f6rte sălbatec. La mijlocul insuler o grămadă ma1·e de 

') A se vedea parLea geologică, economică şi descrierea porLuluI ConsLanţa. 
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pietre transportate acolo din trecut, probabil pentru vre-o construcţiunc în perimetrul
insulcr, care nu c mar mare ele 1 km. p.

Populatiunca insule\', formală din sute de vulturr, de corbT şi porumbcT sl'i.lhalecY, Lrăcscc 
rw�11piir'ală c1c pu:-;;w vînăloruluT, la cel mar mic sgomot se învârLcsc împrejurul şi pc 
11(,,1,.,npra copacilor, umplând aerul cu glasul lor asurzitor, aşa că csLe imposibil a sLa mar
rnullii vreme pc insulă 1).

ne-a lungul c6steY V. a laculuT SLit-ghiol trece şoseaua ConsLan(a-Tulcea. Valea cslc 
�tl'iihălulit de la E. la V. de drumurile cad duc ele la Palaz la Hasancca şi Horoslar 
(lmsinul Y. Danubian), de la Canara şi Cogea-Ali la Horoslar, Jazarcca şi CaraLar (în 
acela:;, IJasin). 

Ha.rnifkaţiilc S. ale d6lulu1 Cara-kior, clcsparLe lacul SLit-ghiol de: 
X. Lacul Ta�aul înconjurat de cl61urile Taşaul la N.E., care 'l dcsparlc ele lacul Gar

galik, d<'•lurilc CicrâkcT şi CarakioT-bair la S. V. 
Forma sa p6tc fi asemănată cu a unuT triunghii'1 iso�ccl cu basa (4 km.) spre S.E., 

,bpitrtită ele Marc printr'o făşie de dune 1ală. de 1 km. şi cu vârful către N.V. (lungimea 
de JO km.). Se termfoă căLre N.V. printr'o regiune mlăştin6să acoperită cu Lrestie, unde 
se \'arsă rîul Casâmcca. \.dâncimca sa variază între 25 şi 40111

, iar suprafaţa de 1200 hecl. 
Jn partea Sud-Vestică, lacul conţine o mică insulă stânc6să /(iiciuk-Acla. 
Lacul produce în abondenţă tot felul de peşte. Pescăritul formeză una din principa

li·lr ocupaţiu111 ale locuitot·ilor satelor aşezate pe ţărmul său: Caracoium, Cikrc\kd, la V., 
Ta7<'1Ul la N ., Şahman la E. 

:Malurile sunt în general j6se, afară de cele de la S.V. şi N.E., unde ramificaţ,iile c1e-
111l'ilor Carakio1-Bair şi Taşaul, fac malurile 'nalte şi stânc6se. 

De la Canara merge spre N. drumul care lasă în drepta Cogea-Ali, duce la CikrâkcY, 
awsl drum se continuă spre N. până în şoseaua Tulcea. 

ToL ele la Canara merge către N.V. la Caramurat (basinul V. Dunărean), şoseaua 
Conslanţa-Ilârşova. Acestă şosea la j umetate distanţă este tăiată de drumul care vine de 
la Alacapu-Nazârcca, paralel văi1 Cioban-dcre (basinul V. Dunărean), duce la Cikrâkcr. 

Pc ţcrmul V. al laculuT merge el rumul Mamaia-Cara-Koium-Cikrâkc\' _ la Ester. 
Pe ţfarnul S. trece prin dune şoseaua CicrâkcT-Cara-Koium-Gargalîc, clin care �e des

face la c6cla S.E. a laculu1, drumul care merge prin Şahman la Taşaul şi se unescc spre 
:'\.\'. cu şoseaua Constanţa-Tulcea. 

Pe ţfrmul S.V. al laculur se deschid douc văr: 
1. Yolea Cilmîkci, însoţită de un mic pârîu, care izvorăsce din p6lele S.E. ale delu

lu, CarakioT-Bair, se înclr6pLă spre N., are un curs de 1 ½ km. şi se varsă la 1 1 /2 spre S. 
de satul Cikrâkcr. 

Valea deschisă de acest pâtiu se întinde către N.-V. pe la sat şi are o lungime de 
3 1

/2 km., o direcţie N.V.-S.E., corespunde văil Caramurat. Pe ea merge şoseaua Cikrâkd
r:aram urat. 

2. Vrtlert Dolufacâ, care vine clin p6lele N.E. ale delulur Ilanlâk-Bair, se îndreptă de
la N.V.-S.E., arc o lungime de 4 km. şi se deschide pe ţcrmul N.V. al laculur la satul 
părăsit Dolufacâ. Pc ea merge drumul Dolufacâ-Ester. 

XL Rîul Casâmcea de :-;;i este un afluente al laculu1 Taşaul, dar prin lungimea cursu
lt11 său (80 km.) şi prin basinul ce ocupă (600 km. p.), fiind pus în al doilea rang clupă 
Taiţa, între riurile carr brăzcleză Dobrogia, udând teritoriile ambelor judeţe, basinul său 
polc fi considerat separat. 

Hîul Casâmcea (turc. sf. Dumitru), isvorăsce din două pârîiaşc clin p6lele S.E. ale 
dclulur Periclic, ambele numiLe Aaslâ-de1'e, se unesc pentru a curge de la N.V. căLre S.E. 
1!cscriind prin păclurT un arc de cerc întors către E. E::;;ind clin pădurr la N.E. satulur Ali
laku., începe a se numi pâl'lul Sul/am, străbate satul Alifakâ., la S.V. de care începe a
:;c numi pârlul Casâmcea, se îBdreptă în direcţie generală N.E.-S.V., până la comuna Ca-

') După Amante Brulo. Ovidiu în exil. Traducere de Clelia Bruzzesi. BucurescI, ·1885, p. 57-01. 
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sftmcea, prinLre el el urile: Alifakâ şi Saxancairac la E., care 'l despart· de pârî ul Beirlau1. 
Dolurile C:oru-Bair �i Turbencca la V., 'l despart de rîul Enisarar. (basinul V. nunărran). 

De la Casâmcca, rîul se îndroplă către S. pc la salcie c,1ccamak. şi Kiuciuk-Kior, p,ina 
la ?\16ra Coc6ner ( con11uenţa sa cu pâr1urilc TerzckioT pc d1·opta şi Râmnic pc sl,tngal, 
curge printre d6lurile : Sulugeac şi Kiuciuk-Kioi-Bair (acesta din urmă îl dcsparle de pa 
rîul Râmnic) la E., dolul Dulgherul la V. îl desparlc de EnisaraY, iar dolul Arman-TPpr 
n desparte ele pd,rîul afluentele său, Tcrzckior. 

De la I6ra Coc6ncr, rîul Casamcea, îşr scltimbă direcţia ele la N.E. călrc S.V., inlra 
in judeţul Constanţa, prin care curge o lungime de 4 km., form6ză apor limila înLrcjude
ţelc Constanţa şi Tulcea pe o lungime de 2 km., până la confluenţa sa cu pc.\rîul Toc�off. 
de unde intri în j ucleţul Tulcea prin care curge o lungime sinu6să ele 5 1

/2 km., udând salul 
Chirişlic, iar de la confluenţa sa cu pârî ul Chirişlic, taie limita judeţelor, curge pl'in j 11• 

cleţul Constant.a, udă satele Seremet �i Palazu-mic, la 5 km. spre S.E. de care se anrnca 
în partea N.V. a laculur Ta�aul, după cc a curs in partea infcrioră printre dolurile: Taşli
C:ulac, Veli-Tepc-Bair, Cascalâk-Bair (carn 'l clesparlc rle basinul rîulur Duimgi), Cara-TPpr, 
�i Cara-Oba la V.; delurile Manc-Orman, delul Tepe, Cara-Tepc-Bair, Chil'işlik-Bair, S1·
rcmct-Bair şi Beriş-Tepesi la E. 

Riul Casamcea se ma\' numesce Taşaut-dere, clupă numele laculur. 
Cursul său este în privinţa lungime'( (80 km.), considerat ca cel d'tnLaT in Dohrogia · 

sub raportul dcbitulur de apă vine după Taiţa. 
Iuţela curentulur în cursul superior este de 2111 pe secundă, 111 cursul inferior rlc 0.;ill. 
:Malurile sale, mar ales cel drept, eslc 'nalL şi slâncos, în cursul superior al rîuluY p,\11a 

la Kiuciuk-Kin1, iar în cel inferior numar la Chiri9lic şi Scremcl. 
In cursul său, rîul form6ză mar multe iazurX: La S. ele satul Casamcca, la S. <](' Ca 

ciamak, iazul numit Mora Jur Hagi-1\Iamet, la salul Kiuciuk-Kio1, la Chirh;;lik, Screme! �i 
Palazu-Mic. 

Basinul rîulur Casâmcea ocupă al doilea rang în Dobrogia, are o suprafată de Gm 
km. p., şi este coprins între dolurile: 

Cara-Kio1-Bair, Beriş-Tepesi, Bilarlar-Bair, Koş-Tepe-Bair, I-Iagi-Bairam-Tepe, Iu�im 
tele, Cartal, Dulgheru, Turbencea-Bair şi Tauşan-Orman la V., Ali-Fald, Saxancula, r.a
ragea-Punar, larîm-Meselik, Iarîm-luk, lnan-Bair şi Caskalâc-Bair la E. 

Pe valea acestur rîu merge drumul, care desfăcându-se din şoseaua Constanţa-Tulcea 
la N.V. de podul de piatră, trece pc la Palazul mic, SerP-met, Chirişlik, Kiuciuk-Kior, !:a· 
ceamac, Casâmcea, Alifakâ, urcă culmea dolurilor Pcl'iclic şi Dolama, coboră în valea 
pădur6să Periclic-Culac la Başpunar pe valea rîulu1 Slava-Husescă, după ce a tăiat şo�aua 
j udeţenă pe la Casâmcea. 

Rîul curge paralel cu Eni-Sarar, cu linia despărţit6re a apelor celor douc basinc �i 
cu limita între judeţele Constanţa şi Tulcea. Afluenţir şi văile acestur rîu sunt: 

Pe drepta, de la V. 
1. Saslî-Culac, vale mică, are o direcţie N.E.-S.V., trece prin satul Ceauş-Chiot, are o

lungime de 2 km.; se deschide mar către N. de satul Alifakî. Prin ea merge drumul Ali· 
fakî-Ceauşchio1 la Başpunar, peste culmea delulu1 Periclic. Este opusă văi! Hagi-Omer (din 
Versantul Vest-Dunărean). 

2. Curu-Derea, vale mică însoţită de un pârîu, care isvorăsce din palele S. ale d11!u·
lu1 Coru-Bair, se îndreptă către .s. în direcţie N.V.-S.E., curge pe la palele movilei llo,· 
culeţ, a.7ezată la V. său, după un curs prin câmpie de 3 km., se varsă în rîul Sullaru
(Casâmcea), la mijlocul distanţer între Alifakî la N. şi Casâmcea la S. Pe valea sa mcr�e 
drumul Casâmcea-Calfa în versantul Vest-Dunărean, după ce a trecuL delul Coru-Bai!', 

Valea corespunde văil'. Sulugeak-Dere. 
3. Valea însoţită de pârîul Caciamak, ia nascere din p6lele S.E. ale d6luluT Dulgllcrul

se îndreptă către S. în direcţie N.V.-S.E., şi după un curs ele 2 1/t km. se deschide în salul

Caciamak (Câşla Roşculeţ). 
4. Pâ1'iul clin I ăile în prelungire Ca1'tat-Terzecliioi. Valea Cartatul ia nascern din polelr
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s.V. ale d('-lulu\' Dulgherul, se îndreptă în forma unu\' arc de cerc întors căLre . în'.,Kli
rc�tir N.V.-S.E., trece pc la saLul CarLal-Selcu�, iar de la Tm·zcchioT începe a s�f
,•alea Terzediio'

t

. Pâdul nu începe de cât de la saLul CarLal-Sclcrn;i f;ii su varsă la Mora Cn-

11/nPi, după <'8 a trecut pc la Podul luz Gogea-Amet. Lungimea LoLală a văilor prelungile,
p,;lc dr 20 km., clin care rîul străbate numar 12 km.

f)cludlc Dulgher·ul şi Arman-Tepe aşezaLc la E., desparte valea de aceia a rîulu\' Ca
��nl('<'il, ia1· doimile Cm·lal �i InşiraLclc o desparLc de valea Enisarar, ele sunt aşezate la V. 

\'alea cslc urmată de drumul M6ra-Coc6ne1-Tel'zCl:hio1-Ca1-tal-Sclcw;, trece peste linia 
r1,•sp,lr(ilol'c a apelor pe delul Carlal şi duce în basinul V. Dunărean, la satul Dulgherul. 

Ea primcsl:C ma\' mulle văr tertiare. 
Pe drepta: 
f/) Trtslft-Dere, vale mică, însoţită de un parnaş, a1·c dirc<..:(.ic S.V.-N.E., o lungime ele 

� km. �i se deschide între Cartal-Scleuş �i TcrzcchioT. 
l1) l'rtlea-cu-Pietrile (Taşlâc-Culac), vine din d6lul lnţ;ir-aLclc, arc clirc ·(ie N.E.-S.V., o 

lungime de :1 112 km. şi se deschide puţ.în la N. de satul Terzcchior. 
Pe stanga: 
1) l'alea Jllanclalac-Dere, are di:�'ccţie N.E.-S.V., lungime de 2 km., se deschide în faţa

răii Taf;ilâ-Dere. 
d) Jllicite văz întrun'ite Sasâc-Culac şi e) Sasâk-Coraz, au o direcţie N.V.-S.E., se deschid 

in fa(a văir <..:u pietrilc, după cc a lăsat către N.V. movila l\Iemcncleni-Tepe, care o des
pal'te de precedenta. 

5. l'ctlea Ceatal-Orman saa Pantelimon, plecă din p6lelc S.E. ale drlulu\' Hagi-Bairam
Bair, se îndL"6ptă către E. printre cl6lurilc fan-Coru, pe stânga şi Tepe pe drepta;, Lrecc 
pl'in :-alui Ceatal-Orman (sau Pantelimon). Are o lungime ele 7 km .. ·c deschide la 2 km. 
mar la S. ele 1\J61·a-Coc6ncr. l\Ialurilc sale sunt înalte şi râp6se. Valea este urmală de un 
p,'triu cu apă 1w11 Lot I.impui anulur, precum şi de drumul Ccalal-Orman la Saragea, în 
valea Eni-Samr. 

6. Valea Cliiri;�lic, ia nascere din p6lele N. ale d6lulu1 Koş-Tepc-Bair, se înclr6plă de
la �.V.-S.E., printre d6lurile Tepe, Ca.ra-Tepe-Bair la N.; Ghelingek-Bair :-;;i Chirişlik-Bai1· 
la S. Are o lungime de 12 km., malurile în partea inferi6ră sunt înallc şi stâncosc, se 
deschide la 1 km. spre S. de salul Chiri:;;lic şi primescc pe drepta : 

a) 1·alea Ocli-Culac, care nasce dintre Ko::,-Tepe-Bair la N. şi Ghclingek.-Tepe la S.,
�r inclrep1ă de la S.V.-N.E., pe la satul Ghelingek şi are o lungime de 4 km. 

Ghelingek este un nod ele drumurr, căd afară de drumul Hârşova-Constanţa, converg 
l'ătre acest saL o mulţ.ime de drnmur\' care'l legă către N.E. cu Chirişlic, N. cu Ccatal-
0rman, S.V. cu Kior-Ceşme, S. cu Bilarlar (Dorobanţul), Danachior (Carol I), la S.E. cu 
Pazarli şi Esterul. 

7. Jllica vale Seremet-Culac, are o clirecţ,ic S.V.-N.E., printre dolurile Chirişlic-Bair, la N.,
cai·e o desparte ele valea Chirişlic, Seremet-Bair la S., o clesparlc de Visterna. Lungimea 
cr este ele 2 112 km., se deschide la 1 km. la S. de precedenta. 

8. Valea deschisă ele Apa Vistema, care isvorăsce clin p6lele S.E. ale d6lulu1 Bilarlar
llair, la satul Ester, prin care curgând se îndreptă ele la S. V. către N.E. şi se varsă la 2 
km. spre S. ele satul Seremet. 

Valea deschisă de acest rîu se numcsce valea Esteru, care ia nascerc din Ghelingek
Tepe, se înclr6plă către E., pe la satele Pazarlia şi Esterul, de unele însoţesce cursul pâ
riulur Vislerna. 

D6lul'ile Ghelingck şi Seremet o mărginesc la N., iar clelurile Bilarlar, Caramurat şi 
Berb-Tepesi, o mărginesc la S. 

Lungimea cr este de 11 km., din care pârîul parcurge numa\' 5. 
Pc ea merge drumul ele la Dolufakî la Ester, Pazarli şi Ghclingek., este tăiată de mar 

mulle alte clrumur\', mar principal este drumul Hârşova-Constanţa. 
9. Valea Palazu-Mic, ia nascere din delul Caramurat, se îndreptă de la V. la E. şi

:ie des<"l1icle după un drum ele 5 km. la Palazul-mic. 
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Valea e urmată de drumul Palazu-mic-Ester. 
Pc stânga de la E., rîul Ca âmcca primesce : 
10. Valea Sulugea, nascc din d6lul păduros Caragea-Punar, sub numele de ('1tlr1k11itPo.

se îmlrcptă de la N.E.-S.V., pc la palele rlclul'ilor Saxancula i;ii Sulugea, a:-;;czalc pc pa,·1r
clr6plă (N.) �i după un drum de 16 1/2 km. se deschide la 2 km. spre S. de salul Cast'tmcea 

Eslc tăială de mar multe drumurr, carr pun în legătură valea Casâmcca cu �atu 
Sarighiol. 

11. Dere-Dikili-Ta;�-Alceak, csle: o vale care ia nasccre din polcle V. ale dclulu\' ln1·f.
Tepe-Bair, se îndreptă de la N.E.-S.V., având pc stânga (la E.) r16lurile IucT-Tope-Bair 1 

Kiuc:uk-Kiot-Bair, care o despart de valea Râmnicu, iar la c1r6pla Taş-Tepc-luk o rlr:. 
parte de valea Sulugea. 

Lungimea cr este ele 16 km., se deschide la Kiuciuk-Kior �i c tăială de mar 111ul11· 
drumurr, carr pun în legătură valea Casâmcea cu Râmnic. 

12. Valea deschisă ele pâ1·iul Râmnic. Pârîul Bâmnic ia nascerc spre N. de salul H;\111• 
nicul-de-sus, curge prin acest sat �i cel de jos. Are o clirccţie N.E.-S.V., �urgc prin �11111 
Culelia, unde face un cot către V. şi clupă un curs de 12 km., se varsă la M6ra-('nr1i11r1

în faţa confluenţcr pârîul ur TerzechioT. 
Valea acestur pârîu până la Râmnicul-de-sus, se numcscc Rrîmnic-})ere. D6lurilc Ki11-

ciuk-Kio1-Bair şi IucT-Tepe-Bair o despa1't ele valea Dikili-Ta1;,-Alceac, la E. o mtt1·gi11ila 
de d6lurile Zandan-Bair, Râmnic-Bair şi Taşlâ-Culac. 

La Râmnicul-de-sus converg 3 văr: 
a) Sarighiol- Vest-Dere paralelă cu:
b) Valea Curt-Balâc, ambele au direcţie N.S. şi o lungime de 6 km. fie-care.
c) Curu-Dere, care ia nascere între 1\fovila-clc-Piatră (la V.) şi Zandan-Bair (la K1.

acesta o desparte de valea Sarighiol-Est. Are o direcţie N.S., merge pc la Câ:-;;la-lr11-l1111, 
Prin aceste văr, carr nu sunt ele cât continuarea Nordică a văir Râmnic, merg di

ferite drum ud, cad unesc Râmnic cu Sarighiol (la N.E.) şi Cail-Dere (sat la N.). Pc valm 
Râmnic merge drumul Râmnic-de-Sus-Râmnic-de-Jos-Culelia-Valea Casâmcca. 

el) Sarighiol-Est-Derea, ia nascerc dintre c16lurile Caragca-Punar la V. şi Sarighiol ln K, 
la satul Sarighiol prin care trece, se îndreptă ele la N.E.-S.V. Se deschide la R.\mnic'-rlr
Jos, după o lungime de 12 km., în ea curge pârîiaşul cu acelaş nume, care nu c mai 
lung de 2 1 /2 km. 

Delul Zandan o desparte de Curt-Balic şi Curt-Derea, iar despăduritele delud Sarigliiol 
şi Iarâm-lVIcşelic o despart ele valea Beiclaul; Râmnic-Bair o limiteză către E.; cslc lăială 
de mar multe drumurr, carT unesc valea Râmnic cu valea Beidaut; satul Sarighiol c,lc 
punctul ele convergenţă. 

13. Valea pârîuluz Tocso/f'.
Pârîul Tocso/f isvorăsce din ramificaţiile delulu'î Râmnic, valea cc sLrăbalc se n11· 

mcsce Cuiu-Culac, ea arc o direcţie N.V.-S.E., merge pe la Câşla Zaharia Tiţel' şi 111' IA 
satul Tocsoff, la Nord de care este însoţ,ilă de pârîu. Are o lungime de 17 km., clin cart 
pârîul parcurge numar 6 km., se deschide la 2 km. spre N. de satul Ciliri�lic. 

Primesce în drepta : 
a) Taslâ-Culac, are o direcţie N.S., lungime 3 km., se deschide la satul Tocsoff.
Delul Taslâ-Culac mărginesce valea la V., iar Veli-Tepe-Bair şi BLiiuk-Cogelak-TcpclaE.
Pe vale merge drumul Tocsoff-Inan-Ce�me.
14. Valea Alichulac-Derea, ia nascerc din palele S. ale clelulur Caşkalac-Bair', se in·

dreptă de la N.E.-S.V. Delul Alichulac-Bair o desparte la E. de valea Alciak-Dercn. ,\re 
o lungime de 13 km., din carr numar 2 sunt udate de un mic pârîu, numit Apa Alirhu/ar
Se deschide la t km. spre S.E. ele satul Seremct, aprope în faia conffoenţiT apei Vi!-lrrna

Valea c urmată de drumul ce duce la Cogealac de la Seremet. 
15. Valea Alciak-De1'ea paralelă şi la S.E. de precedenta, are o lungime de 5 1/Y !mi„

o direcţie N.E.-S.V .. merge pc la salul Cavargic, ]a S. ele <..:are se deschide. F: u1·mală <l, 

drumul Cn.val'gic-Cogealak şi tăiai;\ ele clrnrnul Palazul-1\tlic-Cogcalak.
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In lacul Taşaul se varsă pe marginea N.-Estică: 
PrÎrlul Taşaul, care deschide valea cu acela:;; nume, lungă de 6 1/2 km., din care rîul 

1111 parrurgc de câL 3 km. Direct.ia văi\' cslc ele la N.E.-S.V., merge pc la salul Taşaul, 
1., 1.1, c:--tc uclaL şi ele pârîu şi se clcschicle la S. saLuluY. 

E mă1·giniLă la E. do d6lul Taşaul-SârU, iar la V. de movilele Mokan-Iuglun-Oba 
si Cara-Oba.' 

Pe o vartc a văH merge şoseaua Constanţa-Tulcea, iar fundul c urmat ele drumul 
Tasnul-Pclct.lia. 

· XII. Lacul Gargalîk despărţit de lacul Taşaul prin ramificaţiile sudice ale d6lulul'. Ta
�aul numite Şahman, la E. este mărginiL ele d61ul :Movila Căldării, care il desparte de
�lar·n; către Sud o fâşie de dune îl desparte de Marc; pc aceste dune merge drumul ele 
la Cara-Koium la Cara-Harman. 

Suprafaţa sa este ele 200 hcct., adâncimea ele iom .. Forma sa semănă cu o pară, cu 
1•1ida spre N. Lacul produce peşte în abondcnţă, pe malurile sale sunt mar multe kcrha
nalc; vcniLul aparţine StatuluL 

Satul Şahman e aşezat între acest_ lac şi Ta:;;aul, satul Gargalîcul-i\Iic e aşezaL pc 
1frmul N.E. al lacul ur. · 

In el se varsă: 
1. Prîrtul Gargalic, care deschide valea cu acclaş nume, care ia nascerc imprcună

cu pârîul la N. de satul Gargalîcul-Mare pc care 'l udă, are o direcţie de la N. la S. şi 
o lungime de 5 km., el se varsă în coda N. a laculuL

Valea e urmată ele drumul Gargalîc-Peletlia. 
Pe t,crmul N. V. al lacului se deschide: 
2. Valea Taşcula, cc vine din d6lul Taşaul-Sartî, descrie un marc arc ele cerc spre

S. :-;;i arc o lungime de 7 km. şi direcţia generală N.V.-S.E.
Este tăială ele drumul Taşaul-Gargalîcul-Marc.

c) C6sta între Midia şi Gura Buazului.

Intre lacul Gargalîc şi capul Midia se află Colţul Bumbac (numit şi P(//Jwc), este o 
veche mlaştină, care înconjoră de tote părţile capul Midia. Pare a fi 1·ămăşiţele lacului 
Sinoc,._carn pr:ob.abiL..s'.a „în tins pâo.ă__a.ci_ __ Ie.remtl rfrlic.ân@-sa._JJ.·.c.p La.l, _a.eeslă mlaştină 
apr6pe a clispă1·ut şi tinde a dispare pc fie-care an, din causa evaporaţiunir apeL 

De la capul i\Iidia, costa Mărir are o direcţie generală de la S.V. către N.E., ca eslc 
j6să şi acoperitu. cu dune. La 7 km. 8oom. de capul Iiclia se află gura Buawbt'i, cea mar 
rle către Sucl scurgere a laculur Razelm. 

Gura Buazului nasce clin împreunarea a clouc gârle do scurgere : Baltrt-Jllare, care 
lnGcpc de la coc.la S. a laculu\' Sinoe, la 2 km. spre N.E. de satul Caraharman, udă acest 
sal, se îndreptă către S.V. şi are o lungime de 9 km., iar adâncimea de 2m. şi lărgimea 
de '1501

·, ca se uncsce cu gârla Balta de Mijloc, cu care face către S. un unghiu forte as
cut.it,, arc 8 km. lungime. Amândouc se unesc la 1 1/2 km. ma'î înainte de a se vărsa în 
i\Iare la gura Buazulur. Regiunea ce străbat accsLc două gârle este nisiposă. 

f) Lagunele.

XlII. De la gura Buazulu\' se. întinde către N. regiunea cunoscută sub numele de 
Lauuna Razelm, pe o lungime apropc 90 km., până la Sf. Gheorghe. 

Sub numele generic ele laguna Razelm se înţelege grupul celor 4 lacurr marr, în
conjurate de alte 8 mar mic\' cu care slau in legătUl'ă, despărţite între ele şi de Marc 
prin fâşir de mlaştine şi dune, regiune care ocupă totă partea N.E. a Dobrogicr la S. 
Delter, cu o suprafaţă ele aprope 1500 km. p. 

Acestă suprafaţă se împarte apropc în cloue părtJ, uscat :-;,i mlaştinr şi o parte lacurr, 

71890 28 

www.ziuaconstanta.ro



218 

ast-fcl: Lacul Razelm 8'1.000 hccl..; lrr,ml nolol!iţa 6.800 hccL.; lacul Zmeica 5.600 hccl ; lol'u/ 
Sinoe 16.400 hcct., iar celo miel'.: lawl Tw:la 1.400 hccL.; Ezerul Golov-i/a (numit ; i 811fJPi!/, 
400; Babadag 2000; Agighiol 300; Sw·inasu( 500; IJl'anooa 2.200; Malceano 300; Piriteslca ;>Oli 
hcct. Restul 96.600 hect. mlaşLine şi dune. 

Prin origina lor, aceste lagune rcprcsintă un f6rtc marc golf al Mărit-Negre (pi'ile 
cel mar întins), care se întindea odată până d'asupra oraşulur Babadag. Acest golf a fo,1 
încă din stadiile cele mar timpurii ale formaţiunii delLcl'. Dunăd\' separat de Marc, prin 
dunele formate de nisipurile aduse de 1-luvill la gura sa şi transportate în urmă ele valurilr 
Măril'. în direcţia S.V., normală venturilor celor puternice, car\' suflă apr6pe 70 zile pe an 
in Marea-Negră. 

C6stele acestur lac nou - de sigur destul de adânc pe atu nd - erau formale de scria 
munţ.ilor Babadag, fiind înalte �i drepte. 

Ha::;elmul a servit mult timp ca unul dintre cele mar principale locurl'. de adăpo:-sL al 
corăbiilor ce veniau in Marea-Negră, şi era unul dintre cele mar însemnaLc porLtu·r w·

noveze, după cum ne arată diferite ruine aflate pe malurile sale, cum Eraclea lftngă Eni:;..'lla. 
CclaLea Bisericuţa in dreptul capulur Dolojman, Cetatea veche în dreptul Caranasuf ele. 

Fig. 31. - Vederea cetăţii Heraclea. (După K. F. Peters). 

Nu scrn, dacă �i astă-zl'. în lll'ma unol' studii seriosc, nu s'a1· puLea face Hazclmul 
iară�r navigabil, aluncr ar deveni. cu siguranţă cel mar mare porL al Mărir-Negro. 

De abia în timpurile din urmă, după Peters 1), prin secolul XV, când în locul dumi
naţiunff genoveze a venit dominaţiunea turcescă şi s'au tăiat pădurile, care acoporiau fru
mo::;ff munţr înconjurătorr, ne mal'. fiind un equilibru intre precipitaţ,iunile atmosfcri!'c şi 
crosiunea munţilor din prej ur, cantităţt marr de materir pămenloso erau purlalc ele cu
rcnlelo formate din pl6ie într'însul, aşa că încetul cu încotul mare parte din laguna sa s'a 
mâlit, prefăcendu-se în mla::;tinr sau sărăturr nefertile. 

Dar şi nisipurile aduse de canalul Sf. Gheorghe, ca1·e pe atuncr so vărsa în Haz<'illl 

prin 0 gurt corespurn,let6re actualelor Dunaoe/, tureţ şi Cerneţ şi car\' formau între ele o 

mică deltă, ca cea a braţului Kilia, au contribuit la umplerea uneY marr părţ\' din Hazclm 

9i au separat o mare bucală din el, corespunc;lăt6re aslă-zr laculul' Dranov. 
Astă-zr t6te aceste lagune au mar rămas numa\'. prin 3 deschi�leturr în logălul'ă cu 

Marea: Po1't'Î/a, Piritesca şi Buawl, clin care prima esle cea mar principală; ca are in 
Limpu1·1 normale, când apele cresc, o adencime de 2 1 /2 pici6re (0m,760); prin oa se scu1·gc 

') Karl F. Pelel's. ((Grundlinien zur Geogrnphie und Geologie der l lobrudscha)). 
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r.u putfo timp înainte, gura Porliţa era cu mult mar adencă, uşa că col'ăbir de un
mie tonagiu puteau cşi prin ca în Marc, oferind ast-fel locuitorilor J.in satele de pe lângă
nazl'lm o clcschidcrc, prin care să se poLă pune în legăLură cu comcrciul marc. De vre-o
,·W-rn a11r în urmă apele descresc necontenit şi în anul 1894, Portiţa a fost cu Lotul închisă 
pe O distanţ.ă de 85�m. . . . . V 

V V A doua comumcaţw pl'lnc1pala a Hazclmulu1 este cu Dunarca (canalul Sf. Gheorghe), 
prin r1fit(lf1tl Du�avet: A?e�t canal ar� o lărgim� !n �ot lu1:gul lu\'. cam de vre-o 5m, numa\'.
la g11!'ile sale potc sa aiba 15m _ De şi arc o mica distanţa de parcurs, totuş\', din causa 
inultirneT de coLitur\' ce le face (47 în total), are o lungime f6rte mare de apr6pe 45 km
Cu ciţ\'-va anr în urmă Dunaveţul avea destulă apă, aşa că puteau trece prin el bărcr 
marr, bine încărcate; pescaril:, ma\' cu semă de pe Razelm, îş\' trimeteau vânatul lor prin 
el la Sulina, Tulcea şi Galaţ\', aşa că era de mare însemnătate pentru comerciul cu pescărir. 
Astă-:d acest canal este în adever în unele locur\' destul de adânc încă, în multe locurr însă 
Pstc a.-:;a de mâliL, că nid măcar o lotcă pescărescă uş6ră nu mar pate trece prin el; cu
rentul despre Dunăre ne ma\' fiind acum de cât f6rtc slab, alimentarea Razelmulut cu apă 
dulce prin Dunavcţ, a încetat apr6pe cu desăverşire, şi prin acesta s'a dat cea ma\' marc 
lovitură pcscărier din Razelm; iar transportul peştelur se face acum cu căruţ,ele până la 
Tulcea sau Brăila. 

Adâncimea Razclmulu\' este în termen mediu între 2-2 1 /2 m la mijlocul laculuT; lacul 
Babadag c ceva mar adânc. Sondagele făcute pe liniile Jurilofca-Gura-PorLiţer şi Sarinasuf
Gura-Dunavcţulur, pe un timp când ·nivelul apelor era forte mic, ·aşa că în Limpr normal! 
lrclmie să socotim încă 0.50 cm. mar rn ult. De alt-fel aceste adâncimr corespund e,u adân
ci melc dale în harta de navigaţiune f6rte bună şi detaliată a căpitanulu\' de ffoLilă en
gleză, Spratt 1). 

La Gura Dunavcţulu1 adâncimea e aşa de mică, în cât cu forte mare greutate se 
polc trece din Razelm în el. 

Gmdul de salinitate, depinde ca în od şi ce altă lagună în genere de cantitatea ele, 
apă dulce ce intră în el, şi de gradul de evaporaţiune. In anul '1894, evaporarea fiind din 
causa seceter forte marr şi cantitatea de apă dulce adusă prin Dunavct,, care e 'nămoliL, 
fiind f6rLe mică, chiar apr6pe nulă, gradul de sărătură e f6rte mare. Din nenumeratclc 
analise facule în vara anulu1 1893 în vre-o 30 puncte diferite ale M. Negre, comparate cu 
dalele gcologulu1 rus Andrusoff şi ale Chimistulur Libidius, pe de altă parte, pentru Razelm 
cercetările făcute şi comparate cu ale lur Peters ese, că în termeTI mediu apa laculu\' 
Razelm are o greutate specifică de 1.011, lacul Babadag numa\' 1.009-1.010, dec\' e mult 
mar dulce. Observaţiile lul'. Peters cât şi cele mar recente asupra determinărff specifice a ape\' 
laculu1 Razelm, s'au făcut în timpul verer, când evaporaţiunea era la maximum şi cantitatea 
de apă dulce adusă prin Dunaveţ minimă; de aceea se explică acestă concentrare atât 
ele mare, apr6pe egală cu apa Mări\'.-Negre. 

In privinţa temperaturii Razelmulu1 nu s'a putuL face nicT o observaţiune, se p6te 
spune numar, că în timpul ernelor frigur6se p6te îngheţ.a cu totul. 

Fauna şi flora corespunde naturir aper, adică o faună salmastră. Printre plante se 
găsesce ma\' cu semă Zosterina marina şi Uva lactuca, ca mar principale şi abondenLe. 

Ca animale ma\' caracteristice sunt f6rte multe conchilff, diferite specff de cardium, 
clrcissena, polimorpha, etc.; un mic crustaceu, edotea emarginata, pc Gare pescarii ruşr 
ii numesc macru�a, :;;i le e mare du;;man, căd le mănâncă instrumentele de pescuit. Se 
mar găsesce Palaemon squilla (creveta) Polybius, etc. etc. Cca mar bine representată este 
grupa pescilor. m se divid în pescr carr vin din mare (pentru reproducţie), pesd carr vin 
din Dunăre şi pescr stabil\' în lac. 

. ') Sprau. Carlea de navigapune a sa pe lacul Hazclm, con:sullală cu mull folos de K. F. Pelcrs în
scrwrca sa. 
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Speciile mat numer6se sunt: Cambula (Pleuronectes flcssus), Guvidicle (Gobius nigrir, 
G. Balhracoccphalu '), BarhuniT (l\'lullus barbalus), Sardelele (Engraulis cncrasiclio! 11, 1, 

:;:ialăul de :Mare (Luciopm·ca volgcnsis), �alăul do Dunăl'o (Luc. Sandra), Crapul (Cyp1·i1111 
Cat'pio), Somn (Silurus glanis), Avat (Aspius rapax), l\!Ioruna:;; (Aspius clupeoidcs), Plălira
(Blicca ergyroleuca), Cosac (Abrausis balcrus), Băbuşca sau Ta,·anc (Leuciscus rutilus) .1 
Lol felul de pesce alb. 

Din :Marca-Negră intră în fie-care vară prin gura Portiţa pescir migrăLorr: Chefalul 
(Mugil Cephalus), sosesce pe la finele Jur Iunie şi stă până la Septembrie; Scrumbiile <Ir· 
Dunăre (turc. Caraghioz, Ciupea Pontica), Scrumbia de Mare (Scomber), Luferul (Teumolion 
saltator), etc. 

In fine se ma'î prind, rar însă: morunul, nisetru, viza, păstruga. Când funct.iona nu 
navc(ul bine, în Razelm se făcea o mare pescărie cu aceşt'î pcsc'î. Se mar găsescc rlr 
curând un pesce Anguilla vulgaris, prăsit în Dunăre de la 1886, de către societatea Deulsdicr 
Fischcrei-Verein, sub îngrijirea conteluT von Behr Schmoldow. 

Pescăriile lacutuz. Incă din vechime, unul dintre locurile unde se făceau cc!c mar rnnr1 
pescări'î de pe c6stele MăriT-Negre, şi p6tc chiar, fără exagerare, cele mar marr din 1,·,1a 
Europa, este seria de lacurr şi lagune a laculur Razelm. Acum 10-15 anr în urmă (p1 ·i11 
1880), numerul pescarilor de pe acest lac, se urca apr6pe la 10.000. Pe lângă satele încon 
jurăt6re, între car\'. sunt şi frum6sele sate Jurilofca şi Sarichiol'., a căror locuitorT se ocupnli 
apr6pc exclusiv numa'! cu pescăria, mar veneau încă o mulţime de pescar\'. ele prin sa!Pl1• 
apropiate, de prin Dunavcţ, Mahmudia, din oraşul Tulcea :;;i chiar din Galaţr �i Br'ăila 
carl'. cu toţl'. îşr găseau aic.· o ocupaţiune f6rte rentabilă. 

Cantităţ'î enorme de crap, şalău de Dunăre şi de Mare, scrumbiţe, scrumbiT :;;i chefal. 
ba chiar morunr şi nisetri, se prindeau în el, întrecând prin productivitatea sa tote c.:clr
lallc pescări'î de lacud clin t6tă Europa. 

Date statistice ne lipsesc din nefericire cu totul, pentru a arăta cu cifre marea pl'o 
duclivitate a acestor lagune, da1· ca ideie se p6te cita mărturisirea unur bătrân pescar 
clin Sarichiol'., care spune că prin 1881, numar într'o singură zi tl'ăgând cu năvodul a 
scos 34.000 ocale vechl'. de pesce, care în majoritatea sa era şalău de Mare. 

ln timpul verer în lunile Iunie, Iulie şi August, cantităţT colosale de chefal slrăliilca11 
pdn gura Portiţa din 1\'Ia1·e în aceste lacur'î, de unele, fond pescuit\' se exporlau pr6spc!1, 
săraţr sau afumatr până pe pieţele ConstantinopoluluT, Odesc'î, etG. 

De atuncr înc6ce pescăria acestor lacurr a început a scădea din cc în ce, a�a r·n 
p1·ocluclivitatca lor a ajuns astă-z'( la mar puţin de o treime clin cen. ce era ma, înainlc; din 
nefericfrc, acestă scădere merge progresând, a:;;a de repede, în cât suntem ameninţa(, chim 
ca în scurt timp să le avem complect despopulate. Numărul cel mare al pescarilor, 
carr se hrăniat1 din pescărie in aceste lacurr, a scăzut cu totul; iar locuitoril satelor încon
jurăt6re, apr6pe cu toţff pescarr, săl'ăcesc necontenit ne mar re mânându-le altă spcran(ă dl' 
câl. că pote le va ma'î da Dumnezeu un an mar bun; mare parte dintr'în�ir au începui 
deja a se deda la alte ocupatiun'i' mar rentabile, ca agricultura, crescerea vilelor, ele. 

Marea productivitate a laculu\' Razelm se datora mar cu s6mă la douc specii tic 
pcsd; cer stabm, carT se hrăneau şi reproduceau în el, cer car-r veniau clin afară (din 
Dunăre şi Marea-Negră) şi se pescuiau aci în cantităţ\'. colosale. 

Despopulaliunea laculur Razelm se datoresce la clouc felurT ele causc: modulu'( barbar 
de exploatare şi acţiuni)' agenţilor naturaH: Dunărea, Marea �i vînturile. 

Statul, căruia aparţin veniturile produse de aceste lacurr, le arendează unor tJmcni, 
carT nu sunt de meserie pescar\'; acestora nepunendu-li-se nic'î o restricţiune asupra 1110·

dulur !;ii Limpulur de pescuire, întrebuinţeză sistemele cele ma'î barbare de prindere, GUITT

reţele cluse, prin<;lcnd ast-fel până şi cel mat mic pescc, garclu1'ile cad închid curnu11icalit1 
lacurilor pe un anumiL timp; prindcr·ca în timpul rnproc1ucerir, când pcscir vin a'ş1 de
pune oucle, Lole aceste mijl6ce au secat unul din cele mar mar, isv6re de hogăli1' 
ale ţcrff. 

Lacul Babn,clag, t.:arc pl"iu1esce câlc-vn dUl'1, ostu clupă cum am at·ătat mar dulccrle 
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ât Hazelm, pesccle atras de natma ape'î vine a'ş'( depune ouele în acest lac; atund se
��ehide guea de comunicaţie şi se prinde până şi cel mar mic pesce. 

Comunkaţ,iile ce lacul avea cu Dunărea prin Dunaveţ şi cu Marea prin Portiţa, 
astă-zr aprope sunt închise. 

Lacul Razelm, pate fi comparat în privinţa pescăriilor cu lagunele de la Comachio 
(lftn,ră Veneţia) - dar acestă comparaţie este forte palidă. 

t:'l Lagunele Comachio, din delta fluviului' Padul, sunt aşezate între cele doue braţe 
ale a('cstur fluviu: Po di Primaro şi Po di Volano, cu carr se pot pune în comunicaţie 
Jupă vointă; de asemenea ele comunică şi cu Marea Adriatică printr'un canal săpat 
anume în acesL scop ((Canalul Palota». Pescăriile de la Comachio împreună cu cele de la 
(;i·ado, <le lângă Tl'iest sunt considerate, ca celo mar mari' şi ma'i sistematice pescărir din 
Eurnpa, fiind nisce adevcrate stabilimente naturale de pisciculturT. 

Hazelmul prin posiţiunea sa lângă Mare şi gurile Dunăril şi prin comunicaţia sa 
cu acestr douc, nu numar că întrece cu mult lagunele de la Comachio prin calităţ.ile su
pl'l'i6rc do pcsce co se prind în el, dar chiar şi prin faptul că suprafaţa sa este apr6pe 
d,· dour orr mal' mare ca acea a lagunelor din Comachio, (·ari' au 39,274 hectare; inainte 
pl'oductiunca sa era cu mult supericiră celer do la Comachio. 

Canalul Dunavrţ avend o lăţime de 5-6111, lua o porţiune destul de considerabilă d.c 
apiî din braţul Sf. Gheorghe, pe caro o ducea în Razelm indulcindu-r apa. 

După Muszynsky 1) trece în fie-care zi pe Dunăre, în termen mediu, la un puncL 
lnailll('a CcaLalulu'( 507,760,000 m.c. do apă, din cari' \s (165,000,000) intră pe braţul Sf. 
Ghern·ghe; din acestea, Dunaveţul lua cel puţin 1/100 parte, adică 1,650,000 m.c., pe care 
iT ducea în Razelm pc fie-care zi. 

nin plusul de apă adus aci, se forma prin gura Portiţer un curent continuu în spre 
�Irn·e, resLul de apă dulce fiind întrebuinţat pentru a inlocui evaporarea. 

In :Mare sunt anumite specil'. de pescr, carr îndată ce simţesc o apă mar dulce, por
nesc in direcţia de unde vine acea apă, mar cu seamă în epoca reproducţiunil'., cautând 
lor' sigur, unde să-şt depună ouăle, ast-fel că cu toţii veneau în lacul Razelm, unde erau 
prinşr în cantităţi' colosale. 

Prin Dunavcţ intră forte mult pesce din Dunăre, mar cu semă in timpul apelor marr 
dlnd pescelo caută să se retragă prin ghiolurr. Astă-zr atât Dunavcţul, cât şi Portiţa s'au 
incllis cu totul nămolindu-se, şi pesci'( din afară nu mar pot întra înăuntru, aşa că pro
ductivitalea laculur, resultată din pescele de Dunăre şi Mare s'a micşorat. Ceva mar mult 
pl'in necomunicarea laculur cu Dunărea, apa din el evaporându-se, gradul de salinitate 
cresce, ast-f el că pescil ne mar putând suferi vor trebui să piară cu toţi!. 

Potmolirea braţulur Dunavcţ,ul se datoresce former sale generale, căd pe un parcurs 
de 45 km. are 47 cotiturr; apo\' nărnolirer gurer sale ele la Dunăre; pe tiinpul Turcilor 
cxi,-la un mic dig ele lemn care împiedica acestă nămolire, digul s'a rupt de apă şi nu 
s'a mar reparat; în lungul canalul ul' există o mulţime de prib6ie, carr se alimenteză 
uin apa canalulu1; pescarir au săpat gârle carr conduc din canal în bălţr alăturate, ab
sorbind ast-fel mica cantitate de apă dulce ce mar trecea pe Dunaveţ, în fine una din 
causele principale a înămolirer Dunaveţulur sunt gardurile făcut<� de antreprenorr în latul 
canalulur pentru a opri 7i pl'inde pescele, cum este de pildă gardul situat la 1 1 /i km. de 
la Gura Sulimancer; ca ultimă causă este surparea malurilor canalului de vitele locuito-
1·ilor satulur Dunavcţ. 

Portiţa, gura de scuro'e.re a laculur în Marea Negră, era aşa de adâncă acum câL 
. o Ya l1mp, că din harta lui' Sprutt se vede că prin acestă gură corăbir de mic tonaj pu-

lcau întra pe ea. In a.nit din urmă chiar, acestă deschidere exista încă de şi forte puţin 
adancă (numar doue pici6re = 0,604). Pe fie-care an gura Portiţa s'a potmolit cu nisip, 
aşa că_ acum e cu desăvărşire închisă. 

Astuparea guril Portiţa depinde în prima linie astupării canalulur Dunaveţ, căcr ne-

'J MiLLheilungcn uel' K. K. Geogl'aph. Gesellschal'L in Wien, 1868. 
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formându-se în lac nid' un curent, depositele pământ6se se aşeză şi_ nisipurile aduse de
venturr şi curenţ\' formează dune; apo\' Marea Negră neavend jocurr maree, ca,·r :1 
transporte materiile pământose aduse de fluvi\'. la gura lor în inLel'iol', ele se depun la 
gura chiai· a fluviilor. 

Dunărea care aduce zilnic 90.000 m.c. aluviunr, acestea sunt luate de curenţi 5i Yân
turr în direcţia S.V. şi ast-fel s'a transformat tot litoralul Sud-Vestic într'o faşie de du11r„ 
care desparte basinul celor 4 lacurr, de l\tfare. 

Pentru îndreptarea acester stărT dăunăt6re de lucrur\', ar trebui ca gura Dunavrjuluî 
împreună cu canalul, să fie redeschise şi ast-fcl formându-se un curent, ar forţa şi g1 11-a 
Portiţer să se redeschidă şi adâncescă. Să se construiască digurr la N. gurir Po,·ti(a, 1·a 
ast-fel să se împedice formarea aluviunilor, carr astupă acestă gură 1).

T6te rîurile ce curg pe clina Estică a Dobrogier spre N. de Caraharman, sr, va1·si'1 
fie direct în basinul acestor 4 lacud', fie in cele înconjurăt6re: 

1. AJJa Peletlia, ce isvorăsce la V. de satul Peletlia, are o direcţie V.E., curge pri la
satul Peletlia şi pe la Podul Draculur Negru pe lângă şoseaua Gargalic-Caranasuf :;;i dupa 
un curs de '12 km., se varsă la c6da S. a laculu1 Tuzla. Valea sa e mărginită de d6lmil1· 
Duimgi la N. şi Movila din Târlă la S., este tăiată pe la capătul seu de V. de şoseaua 
Constanţa-Tulcea, precum şi de nurner6se drumurr mar la Est, centrul fiind Peletlia. 

2. Lacul Tuzla, care comunică cu lacul Sinoe printr'o gură ce se deschide lnl1·,,
ultimele ramificaţiunr V. ale delulu\'. Caranasuf la N. şi Cetatea Veche la S.; el este de,
părţit de lacul Sinoe, printr'o făşie de păment nisipos ce se întinde către S. de CclatPa
Veche, până la satul Caraharman pe o lungime de 12 km. şi o Jăţ.ime maximă de 4 km., 
iar suprafaţa este de 3.000 hectare. 

Lacul Tuzla cu o suprafaţă de 1400 hectare, conţine apă sărată, care producc•a sa!'e 
prin captare; până în 1887 statul avea 5 deposite de sare pe ţermul laculuT. 

După inundaţiile din primăvara anulur 1897, am vizitat acestă peninsulă coprin�,1 
între lacurile Tuzla şi Sinoe până la Cetatea-Veche; cu marT greutăţi şi cu ajutorul unul 
om bine cunoscător al loculu\', abia am putut pătrunde printre inundaţiile car\' acopcrbe1·ă 
t6tă regiunea, unind ast-fel ambele lacu1°1 până la Mare. Ma\'. către N. terenul se riclic,1 
uşor, aşa că Cetatea se găsesce la o înălţime de 13111

, permite 6re-cad culturr, servind �i 
de păşune vitelor locuitorilor din Caranasuf. 

Am cercetat Cetatea, ale căre'î ruine acum cu greu se mar pot distinge din nisipuri!" 
ce o înconj6ră, se mar pot vedea câte-va păr[.\' de zidărie ca un brâu întărit în partm 
despre uscat, de ore-ce fortăreţa e aşezată la promontoriul N.E. al peninsulel', făcend fa(il 
gurer Piritesca. 

Am remas într'o adeverată contemplaţiune şi nedumerire! Cine scie, dacă sub ruinele 
de astă-z\' nu zace Istropolis, frum6s:::t colonie milesiană a secolulu1 VII înainte de Chl'islo�. 
N'am nid' un drept a me pronunţa cu siguranţă; remâne ca archeologia să zică ulli111ul 
cuvent. 

Mi-am petrecut n6ptea de 14 Iulie pe Cetate in coliba unor păstor\', unde am avui a 
me lupta cu o mulţime de ţânţari şi tăunr, carr 'm'( aduceau aminte de fabul6selc luplr 
ale lu\'. Alexandru cel Mare. P6te că şi fabula îş\'. are partea er de adever. 

In dimineaţa ziler de 15 Iulie, încărcat de amintirile trecutulu1 glorios de altă dai,\ 
al Cetăţi\'., 'm\'. am continuat drumul excursiunff mele. 

La Duimgi, pe ţermul apusan a laculu\'. Tuzla, în locul vechilor saline ale statulul, 
Ministerul Agriculturil a avut frum6sa ideie de' a planta o pepinieră de salcâm\' ce ocupă 
o suprafaţă de mar multe sute de hectare. Acum acestă pepinieră a devenit o pi'Ldurc

deasă, bine aranjată, care înveselesce t6tă regiunea lipsită de arborr, acestă Salm!'ă cuiu

o numiau armatele francese din 1854.

1) Acest studiu asupra lacului Razelm îl datoresc memoriului D-luî Dr. Gr. Antipa, presen tal Minislo·
rului Domeniilor. Ediţie oOcială. Bucuresc1 189!�. 
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Păduricea ţcrrnuresce la vărsarea sa pltrîul Duimgi-derea 1). 

3. f)uimgi-Dern isvorăsce sub numele de Tnan-dere din p6lele S. ale delulu\' Hagi-Avat

&tir, se încl1·eptă mar întaiu cătl'e S. cu dire ·ţie N.V.-S.E., trece prin satul lnan-ceşme,
di • unde eşind ia numirea de Duim,gi-clere, trece prin satul Tariverde, unde taie şoseaua 
naţională Constanţa-Tulcea, de aci se îndreptă continuu către E., trece prin satul Duimgi, 
la E. dP car<' se varsă în lacul Tuzla. 

cur:-;ul sru esle de 22 km. şi are tot-deauna apă, malurile sunt j6se până la Inan
l'c:;nw, iar de aci până la vărsare, înalte râposc şi slâncose. Basinul seu ocupă o suprafaţă 
<l(' 12.000 hectare şi c coprins între cl61urile Inan-bair şi Caskalîc-bair la V., Haidân-bair 
la E. P<' valea sa merge drumul Inan-cesme-Tariverde-Duimgi. 

Primcsce în stânga a) micul pârlit ce vine din fântâna Cainac, puţin la N. de satul 
Tal'irr1·tle; ial' pe drepla b) Pârîut Cogeatak. el deschide valea cu acelaş nume, care nasce 
din pulele N. ale clelulu\' Caşkalîc-bair ; se îndreptă către E., în direcţie N.V.-S.E., curge 
pe la pulele d6luluY Ca�kalîc-bair a:;;ezat pe drepta, Lrece prin mijlocul satulur Cogealak; 
intl''un curs de 6 km. face ma'î multe cotiturr şi se varsă la punctul de trecere al şoseler 
Constanţa-Tulcea prin satul Tal'ivcrde; valea pârîulu\' este la început deschisă apor �e 
._tl'umtcnză în cursul lu\', formându-1 malurile înalte şi stâncose, ea e tăiată de mar multe 
tlrnmu1·1 cc converg în Cogealak. 

4. J"alea însoţită ele pâr'lut Caranasu/, care ia nascere clin p6lele S. ale delulur cu acela�
nume, se îndreptă de l�- V. la E., pe la satul Caranasuf şi după un curs de 3 km., din 
cal"e pclrîul are numar '2 km., se varsă în lar,ul Tuzla, sau mar bine în golful laculur Sinoe, 
1'al'e unesce aceste douc lacurr. 

�>- Lacul :iinoe se întinde în formă alungită pe o suprafaţă de 16.400 hectare, între 
i:araharman şi gura Portiţe\'. Comunică la S. cu Marea prin Canalul Buazului. O fâ�ie de 
dune numită Kitule cu o supra.faţă de 81 km. p. îl desparte ele Mare, între gura-Buazulur 
şi !Jlll'a Piriteaslca, ce are o lărgime ele 150om, dar adancimea este forte mică (0.50 c. m.) 
Către :N. o a.ltă fâşie de dune alungite îl desparte de Mare, până la gura Portiţa. Lun
gimea acestor dune este ele 9 }{.m., iar în lăţime nu trece peste soom .

Lacul, după cum am arătat, comunică re S.V. cu lacul Tuzla, iar către N. cu 
Zmeica şi Goloviţa. 

De cel d'întâr se desparte prin insula Curt-bez Vest, numită şi a lupilor, ce are o eli
rrcţic S.V.-N.E., o lungime ele 10 km., uprafaţa de 75 hect.; către S.V. un canal îngust o 
tlcsparle de uscat (Delul Ca.Ie), iar la N.E. un alt canal o desparte de insula Curt-bez Est,
ambele aceste canalurr portă numirea de gura Sinoiei.

Insula mlăşti11osă Curt-ber Est,. desparte lacul Sinoe de Goloviţa, gura Sinoer aflată 
intre aceslă din urmă insulă şi Portiţa, face să comunice cele doue lacurr Sinoe şi Goloviţa. 

In lacul Sinoe se varsă: 
a) Pârîul Casapchioz, ce isvorăscc din p6lele N.E. ale delulur Haidân, sub numele de

JJlÎrîul Sariurt, curge printre delurile 1vladem-Bair la N., Mormintelor, Coba-Iuk şi Amze
Saisî la S.; de la isvor se îndreptă către E., trece prin satul Sariurt, apor Casapchio1 mar 
la E., de unde începe a se numi Pârîut Casapc!iioz. Are un curs de 12 km., malurile ·r 
sunt înalte, râp6se şi stâncose. 

Valea e tăiată de ma\' multe drumud ce converg spre Sariurt şi Casapchio\', e ur
mată ele şoseaua. Sariurt-Casapchior. Şoseaua. Constanţa-Tulcea taie de asemenea acestă 
vale la V. de Sariurt.

6. Balta Zmeica se întinde în formă triunghiulară pe o suprafaţă de 5.600 hect. Baza
lriunghiulur isoscel către uscat e formată de delurile Cara-Burun, Acik-Suat şi Cale, co
munică spre S., după cum am a1'ătat, cu lacul Sinoe, iar spre N. cu Goloviţa prin douc
gurr numite Zmeica. O fâşie de teren mlăştinos şi acoperit cu stuf desparte Zmeica ele
Goloviţa. 

. • ') Nu scitl Jin ce causă acesLă frum6să plantaţie a fost lăsată în părăsire, a.:;;a că în vara anului 1902,
ntci n'am maI cunoscut locul pe unde trecusem cu 5 ani mai înainte. 
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7. Lacul nolovita se înLinrlc în formă de arc ele ce1·c, la Nordul lacurilor Zrncica ,j

Sinoc, pe o suprafaţă ele 6.800 hect., comunică uupă cum am a1·ătat cu aceste ciour\ c� 
l\la!'ea c;ăt,·e E. prin gura PoJ't·ifa, iar cu lacul Razelm către N. prin y1tra Biserirn{rt, la1-g;1 
de 2 1/2 km., între capul Dolojman ;�i punctul numit Bisericuf a.

Ţcrmul sru N.V. este acoperit cu sl·uf, care 'l desparte de Ezerul Golovi/a, numii 1 
lrrcul Bugeacului, ce ocupă o suprafa!ă ele 400 hccL. Forma accsLuia este în unghiu cl1·c·pl, 
a căru\' latură Nordică se prelungesce paralel ţărmuluT laculur Goloviţa, în formă dr• gâ1·la, 
lJC la satele Canlâ-Bugcak, Paşa-Câsla şi Jurilovca, şi se uncscc la capul Dolojman cu 
gura Bisc1°icuţa. Intre ţermul Nordic al Ezcrulur şi satele Ciamueli-clc-Jos şi Canli-Bugca1·, 

se întinde un câmp f6rte productiv în suprafaţ.ă de 300 hect., acoperit cu iarbă şi pă�u111, 
El se numescc Tatlâ-Su/iat adică Pi't;wne dulce. In acestă câmpie se deschide valea Mil-l'el 
Culac, ce coboră din c16lul Visterna, către S. coprinele satele Ciamurli-de-Jos !';ii Canl,1-
Bugcac. 

Intre Iacul Goloviţa şi ţermul MăriT se află lacul ll!falceano, de formă alungită eostri. 
dr care e clcspărţ.it printr'o fâşie ele dune. 

E:eml Goloviţa primesce uor aJlucnţ\' destul de important\' prin lungimea cursulut .i 
prin basinul lor, de aceea '1 vom considera separat de basinul celor 4 lacurT, aceste su111 
rîurile Beidaut şi Slava. 

XIV. Riul Beidaut este important nu atât prin lungimea cursulu\'. seu, care cslP d1 
20 km., cât prin basinul ce ocupă o suprafaţă de 35 km. p., şi prin aceia că pc valea 
cc el deschide trec drumurT cad unesc basinul Mări1-Ncgre cu acel al Dună1·ff 

El c format din întrunirea a 3 pâdiaşc ce isvorăsc din culmea pădur6să a dc'•lului 
Sabie: Cavaclac-Cairac ele la N.F, I ung de 3 km., Testemel de la N. I ung de 2 11

2 knL. �, 
Durasâ-Cairac ele la N.V. 

T6Le se întrunesc la Sud ele sal ul Testemel, de aci cutg către S.E., udă Bcidnul 
iar ma\' la S. unindu-se cu pârîul Hagi-Anat, se numcsce Hagi-A vat, se îndreplă l'iilrr• 
N.E., udă Poturu, iar ele la Hamamgi îş'( schimbă direcţia către SE. şi 'şi vars,'î, awll'
într'o mlaştină formată la 2 1/2 km. de ţermul laculuT. Malurile sale până la BeidauL suni
râp6se şi înalte, iar de aci până la vărsare curge prin câmpie. Delurile care 'l tcrrnu1·1·sc
sunt: Iurtluk-Bair, Sarî-Meşelic, Durale, Movila Verde, Caraburun pe stânga (la ;-;,);
Ceşme, Cail-Dere, Ghiurgeamrâk, Cogea-Bair, Pectic, Movila-Mare şi Maaclem-Bair pe
drepta (la S.).

Basinul seu este coprins între Platoul Dolama, clelurile: Ceşme, Cairâc-Cairac, Caragca
Punar, Sarighiol, Hagi-A vat şi Maaclem spre V. care 'l despart de ])asinul Casâmcca la 
N. şi de acel al pârîulur Duimgi la S., iar delurile Testemel, Ciamurli, Kiuciuc-Bair, Eui
ceri, Cara-Burun la E., îl despart de basinul rîuluT Slava-rusă.

Rîul conţine tot-d'auna apă; pe valea sa merge drumul Hamamgi-Poturu-Bcitlaul· 
Testemel, către N., peste platoul Dolama se unesce la Baş-Punar cu drumul cc vino din 
valea Calfa, pe la Hagi-Omer în valea Slava la Baş-Punar. 

Valea este tăiată la Harnamgi de şoseaua Constanţa-Tulcea. 
Rîul primesce în drepta : 
1. Valea pădurdsă Ciarânci, care are o direcţie N.V.-S.E., o lungime de 4½ km., miit'

ginită la S. de delul Ceşme, este tăiată spre N. de drumul Alifacâ-Baş-Punar, iar la dl'�· 
chidere de drumul Testemel-Cail-Dere. 

2. Valea Cail-Dere, urmată de un pârîu ce merge numar până la satul Cail-Dcrc, arr
o direcţie V.E., printre clelurile Cairâc-Cairac ·şi Cail-Dere la N., Caragea-Puna1· şi Giur·
geamrâc la S., are o lungime de 5 km., clin care numa\'. j umctate e udată de pâl'Îu; pc
ca merge drumul Cail-Dere la Alifacâ,

3. Valea păclurdsă numită Dulgea, nasce din delul Caragea-Punar, arc o dircc(,ic V.K
Delul Giurgeamrâc o desparte de valea Cail-Dere, iar Cogea-Bair de valea cu acela� 
nume la S. Lungimea el: este de 3 km. şi este tăiată pe la V. de drumul Sarighio]-Baş· 
Punar. 

4. Valea Gogea-Ceair însoţită de pârîul cu acelaş nume, ia nascere din delul Sarighiul,
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!-(' indrcplă <ln la \'. la E. pc o l1111gimc dc .1. km., şi se deschide la 8eirlauL. l e Trrflc, 
sarHiiol şi Peclic o clespa1·t la :::;. de vu.ile lurtla şi Hagi-Avat-Dere.

'"'ynlea e strâmtă şi neurmată de nid un drum; pe clelul ele la S. (Sarighiol) mera-0 
,h·m11ul Bcidaut-�arighiol. 

0 

�,. PrÎrlul Ilagi-Anat, ia nasccl'e din d6lul Haidân, se îndrevtă în direcţie generală 
.\'.-�.K, udă ruinele Hagi-Avat., unde primesce în stânga a) valea ffagi-Avat-Dere prc

lungilii 1·u I ·atea Jurtlâ.

r.n 1 1 /2 km. spre V. de PoLuru, se varsă în pârîul .Beidaut, de unde chiar acesta în
rpe a se numi pâi-îul /fagi-Avat.

Lungimea cursuluT este de 5 km., iar aceia a văilor în prelungire ce primesce, de 
:J km., val0a este largă şi tăiată ele mal' multe drumurr, cad converg la Hagi-Avat. 

H. rrtlert Deluluz-Mare, ia nascerc din delul Movila-Mare, se îndreptă către N. şi se
d1•sd1irk J.î.ngă şi la V. ele Poturn. Are o lungime de 2 km. 

Pc stânga: 
7. l'alea Eschi-Baba, ia nascere din palele delulur Iurtluk-Bair, se îndreptă către S.,

I"' la satul Eschi Baba şi se deschide după o lungime de 4 km.; este urmată de drumul 
,.,, 111c1·gc din valea Beidaut la Eschi-Baba. 

D<'•lul �ârtâ-Meşclik (la E.) o desparte de valea: 
8. Prelungită Calaigi-Dotojan, ce ia nascere din pădurea delulu'( Ceamurli, sub numi

rra de rctlea Dolojan, se îndreptă de la N.V.-S.E., pe o lungime de 6 km. şi se deschide 
pujin la N.V. de Beidaut. Valea e tăiată de doue drumuri' ce merg de la Beidaut la Eschi
llaba. ])6lurile Dolojan, Dalaclu., Solugean, Durale şi :Movila-Verde o despart la E. de: 

U. Yalea Satulu'i, udată de pârîul Poturu ce isvorăsce din delul Dolojan, se îndreptă do
la N.V.-S.E., udă Ciamurli-de-sus, iar la satul Hamamgi se varsă în pd,rîul Beidaut, după 
un curs do 12 km. Valea este urmată de drumul Hamamgi-Ciamurli-de-sus, ce trece delul 
Kiuduc-Bair şi prin pădud duce la Camena. 

Dclurile Ciamurli, Kiuciuc-Bair, Enicer'î şi Cara-Burun, despart valea pârîulu1 Poturu 
de acea a rîulul' Slava. 

XV. Alui Slava-Rusescă este opus basinuluT a doue marr rîud de pe versantul Vest
Dunărean: Saraiu şi Picineaga, cu caret comunică prin numerase drumurr din care tna\' 
important este drumul Hârşova-Babadag. Basinul acestuT rîu ocupă o sup·rafaţă de 80.000

liecL, din care 3/4 părţi' acoperite cu pădurT; Topolog, Başpunar şi Sultan-Bair, îl despart 
ele valea Picineaga, Piriclic; Platoul Dolama, îl despart de Sarar; Delurile Ciamurli, Kiu
l"iu�-Bair, Taş-Bair, Eniceri şi Cara-Burun îl despart de basinul Beidautulur; delurile 
Almagea, Sacar-Bair, Bak-Ciauş, Uzun-Bair, TasH-Bair, Carada-Bai!' şi culmea Babada
g-ului, îl despart de basinul Taiţer; Acairac-Bair şi Vistema îl despart de valea Ceelin
chio\'. Lungimea cursulu'( său trece peste 70 km., făcut printre pădurr bătrâne şi posiţiT 
1ncfmtăl6rc. Pârîul isvorăsce din polele Estice ale d6lulu'î Periclic, sub numele de Caz
/'11/ac, în care dau văile Başpunar, cc vine de la N.E. către S.V., de la palele delulur Sul
lan-Bair, c mărginită de d6lul Başpunar la Nord, are o lungime de 6 km., şi valea Amutlu
/'11/ac de la S.V. c scurtă (numai' de 2 km.), vine din d6lul Periclic, după primirea aces
l01· văr pilrîul curge de la :N.V.-S.E., udă satul Baş-Punar, de unde începe a se numi 
Sltll!a-Rusescă. 

La punctul numit Tcche descrie un aec de cerc cu convexitatea către N., până la 
mănăstirea Uspenia, de unde se îndreptă către N.E., până la Slava-Rusescă. De aci rîul 
s� dirige către S.E., aprape în linie dreptă, udă satul Caugagi şi se varsă în ezerul Golo
\'J!a lJngă şi la V. de Ceamurli-de-jos, unde form6ză o mlaştină. 

De la origină valea formată de acest rîu este urmată de drumul Hârşova-Babadag, care 
rle la Hagi-Omer, trecând culmea d6lulu'î Periclic, dă în valea Slaver la. Baş-Punar şi o m·
meză p;_\nă la Slava-Hus6scă, iar de aci peste c.16lul păduros Carada-Bafr duce la Babadag. 

l1n alt drum de la Hagi-Omer, trece pe la sudul Platoului Dolama, pe la Testemel în
valea Beiclaut, de aci urcă spre N.E. culmea pădurosii a d6lulu1 Ciamurli şi dă in drumul 
\Jr<'ccllent la mănăstirea Uspenia. 

71890 
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Acest clrum este f6rlo important din punctul ele vedere militar, şi salul Slava-J: 11 

sescă capătă o excopt,ională însemnălalc. 
Afiuenţir acestu\'. rîu, sunt pe dt'epta: 
1. Mica vale păclur6să Ericlic-Culac, vine de la S.V.-N.E., din platoul Dolanm. Lungim,•a

er nu trece de 4 km. �i se deschide la Baş-Punar. 
2. Pârîul Camena, care isvorăsce din p6lelo orientale ale d<°'luiut Ciamurli, a!'e O !]j.

roc(.ie N.V. puţin înclinată către S.K, trece po la satul Camena şi so rn.rsă 1n 2 km. sprr 
N. ele Caugagi.

Are o lungime de 5 km., valea acestuT rîiî este destul do largă şi urmată de ct 1 -11• 
mul Caugagi-Camena-:.lănăstieea Uspenia. 

Delurile Sacar-Bair şi Deolniuk-Bair, aşe<;late pe ţcrmul seu sltrng, despart val"" 
Camena de valea SlaveY; Kiuciuc-Bair, Enicel'i şi Cara-Burun o despart ele valea JJtÎ.rlulu 1 

Poluru. 
Pe stânga: 
3. Valea Kirişliva, ce vine din unghiul format de bifurca(.ia drlurilor Başpuna,, �i Ki

ri,;;liva, are o direcţie N.V.-S.E., o lungime de 7 km., se deschide la sat.ul Bat;;-Pu11m; 
este tăiată de drumul clin valea Başpunar la Ciucurova. 

4. Cel mar mare afluent al Slaver este pârîul Stava-Cerkezescă.
Acest pârîu ia nascere din palele orientale ale delulu1 Sacar-Bair, nu clepartc �p,·r·

V. de satul Atmagea şi sub numele de valea Atmagea, după ce uclă acest sal, so îndl'i'·pla
c.lo la N.V.-S.E., până la pici6role pădurose ale d61uluT Topolog, de undo începe a Sl' numi
Aram-Dere-Cesme, so îndrc'plă uşor către S.E., udă, Ciucurova, de undo începe a se 11111111
valea Ciucurova, până la Slava-Cerkezescă, de undo începe a primi numele accstur din u1·ma
sat, descrie un mare arc de cerc către E., se îndreptă către S. printre cl<"lurile ptHlu1·1'N
lbrişoru pe drepta şi Uzun-Bair pe stânga şi so varsă la Slava-Rusc'scă.

Cursul său este paralel acelur al Slaver-nuse, pe care delueile păduroso Kit'i�lirn, 
Ciucurova şi lbrişoru le despart: 

tungimea cursulu1 este de 27 km., în mare parte prin pădurT. Pe vale sunl dow� <le
fileurr: Ciucurova şi Slava-Cerkezescă. Ea e urmată de drumul Slava-Husă-Slava-1:!'l'
kezescă-Ciucurova-Atmagea, de unde se p6te merge pe drumurr la OrtachioT în vali·a 
Taiţer, sau în valea Picineaga la Cârjelarl'. sau Jaila. 

Delurile pădur6se Atrnagea, Bak-Ceauş, Jidini, Taşlâ-Bair şi Caracla-Bair, despal'I 
acestă vale de acera a Taiţer. 

La Atmagea se află un isvor ele apă termală sulful'6să. 1) Acestă vale primC'St;C �i ca
la rând ul er pe drepta : 

a) T'alea Sakar-Dere, caro nasce din culmea S.V. a pădurosulur del Sacar-Bair, l,lnga
punctul Atmagea, se îndreptă de la N.V.-S.E., purtând apr6pe de deschidere numirea 
Arman-Cesme. Lungimea er nu e mar mare de 5 km. Se înfundă prin pădurL 

Pe stânga: 
b) Mica vale Dulgherul (3 km.), are o direcţie N.S. şi e urmată de un drum, l'Ul'l'

duco din valea Slava-Cerkezescă la Atmagea. 
c) Yalea Pădurdsă, numită a Călugărului, nasce din clelul Jidini, are o direcţie N.V.-S.E.

şi o lungime de 3 km., se deschide între Ciucurova �i Slava-Cerkezescă, este urmaW, <le 
un drum care suind culmea delurilor, duce prin pădurl'. în valea Taiţer la ArmuLlia. 

d) Valea ele asemenea păclw·dsă a Jiclini, paralelă cu precedenta, se deschide după
o lungime ele 5 km. la Slava-Cerkezescă. Ea e dominată la E. de vârful Jiclini (341"1),

e) l'alea Dere-Iol-Carî, tăiată de drumul Slava-Cerkezescă-Babadag; are o Jungirnr
de 4 km., este corespondentă văir Orta, care duce la Camber, în valea Taiţer. 

/) Valea Matieva-Bâlca, paralelă cu precedenta, între care se află delul păduros Uzun· 
13uir, se înfundă în pădurr, arc 4 km. lungime. Peste culmea delulur Carada-Bail', co1'l�· 
lJunde văir Bataclâ-Alcoa, care duce la Babadag. 

') VezT geologia. Ape minerale. 
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!I) ratea Lasâ-Harâ, pa1·alelă cu precedenta. Are o lungime de 4 km. si se înfunrlă
iu pădurile d6Iulur Cai-ada-Bair, iar către S. se deschide la N. satulul'. Slav�-Rusescă. 

fi. J'alert Hribesio-Harâ, între delul cu acclaş nume, la V. şi Sevaiova-Harn. la E., arc
0 dircctic �.E.-S.V., lungime ele 4 km., se deschide la S. sat.ulu\'. Slava-llusă; pc drumul
din rnlea sa se p6te merge prin pădurr de la Slava-Husă în şoseaua Constanţa-Tulcea la
Iun .. 11) (4. km. spre S. de Babadag). 

n. J'afer, Caugaui, are o direcţ;ie N.S., vine tlin pădurile deluluT Pa.hotnikat-Harâ si se 
Jesrl1idc la Caugagi, după 6 km. drum; pc ea merge drumul Caugagi şi şoseaua f�on
slanja-Tulcca între km. 40 şi 41. 

1. l'ltlea largă numită Geatlaz-De1'esi, are o direcţie N.S., de la delul Acairac-Bair, 
unde se nasce până la Ciamurli-de-jos. Pe ea merge şoseaua Constanţa-Tulcea, care trece 
rîul Slava, pe un pod, la km. 51. 

Jn mlaştinele carr înconj6ră pe la N. lacul Goloviţ.a se descl1ide între satele Canl&
Bugcac şi Paşa-Câşla: 

X.VI. Lunga vale CeelinchioI, care ia nascere din delul Stupiner, se îndreptă de la N.V.-S.E.
pdn păclurr, ele unde ese la i\fovila Visterna, ce o domină la V., iar în câmpie valea se 
li\rgesce, transformându-se către S. într'un adeverat şes; cleiul Buiuk-Orman-Bair, o des
parte de valea Mii-Vel-Alciac, iar del ul Bairac de şoseaua Constanţa-Tulcea, care de la 
km. 41 coboră în valea Babadag. Lungimea acestel'. văl'. este de 14 km., corespunde către 
\. la. <lour� vă'(: Nucilor şi Visterna. Pe ea merg mar multe drumurr de la Canlâ-Bugeac 
.)i raşa-Câ�la, care unindu-se, conduc la Babadag şi Visterna. 

XVII. Valea Mil-Vel-Alciak, ia nascere clin Orta-Bair, are o direcţ,ic N.-V., uşor înclinată
spre S.E.; uelul Caramanchio\'. către E., îşl'. întinde pantele până în lacul Hazelm. Valea e 
mă,·ginită pe ambele latur l'. de pădurr; lungimea el'. este de 10 km. şi se deschide la Paşa-
1:t\�la. Este urmată ele clrumucile, care plecând din Paşa-Câşla şi Jurilofca se întrunesc pentru 
a merge la Yislerna, urcând culmea pădur6să a delurilor Sevri-Bair şi Buiuk-Orman
llair. La N. de capul Dolojman, se întinde pe o suprafaţă de 36.000 hect., marele lac al 
Hazelmulur, ţermurit la V. de d6lurile Golovâr-Bair, care îş\' prelungesce către E. rarni
ncaţ.iunile, formând capul lancina.

E înconjurat de tole părţile de mlaştinT, asL-fel la V., mla;�t inele Enişala, se întind pc 
o lungime ele 10 km., până în golful de scurgere al laculur Babadag, către N.V. şi N.
mlaştinele Sarichioz-Sabangeak (unde se scurge lacul Agighiol 1), Calica, Caraibil şi Sarinasu/;
spre 1,ermul de S.E. şi E. dunele ce se întind ele la gura Portiţcl'. pe la Punctele Pahani
lfrani, Farul Englez până la grindul Peri;wr, despart lacul Razelm ele Marea-Negră. La
r·11rile Piriteasca-Mică şi Piriteasca-Mare sunt aşec;late pe acestă făşie 11isip6să.

Spre N. de gura Dranovulu'i (gârla de scurgere a lacului Dranov), lacul formeză ma
rele golf Holbina, la extremitatea de N. a căruia se scurge gârla Deveatca, ce se desface 
din Dunaveţ la Kerhanaua arsă.

Lacul Razelm contine 2 insule : 
a) Grădiştea, o mi�ă insulă stânc6să, are o înălţime de 19m d'asupra nivelulu'î aper

ce o înconj6ră. Forma er este lunguiaţă, este aşec;lată în faţă şi la N.E. de cetatea Eraclea 
aprope de golful în care se scurge lacul Babadag. Lungimea et este de 1100m, iar supra
f'aja de 20 hect. ; este neproductivă. 

b) Insula Popina. In escursiunea cc am făcut in vam anulu'î 1897 am vizitat ac6stă
insulă. 

Era o n6pte frumosă de vară, n6ptea de 18 Iulie, luna ne servia de conducetor, mie
�i unu\' viguros pescar cu care am plecat din Agi-Ghiol la orele 10. Intr'o lotcă pescă
i·i•scă ne-am îmbarcat la maeginea lantlu\' Agi-Ghiol şi in mar puţin de 1 oră ajunserăm 
la insulă. 

Trcbue arătat însă, că nu tot-deauna se p6tc slrăbale o distanţii de 10 km. în .:v�a 
scurt timp. 

'J Asupra apei lacului Agi-Ghiol ci se yedea parlea geologică. 
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Insula nu c marc; o sli'tncă cc se ri(lică în mijlocul apcr pr o d1Tonfc·l'intit- a�il r·
fol'rna insuld - de� 3 112 km. 

Privită din depărtare ea se înfăţiiază ca o umbrelă colosală, arc o suprafaţă <IP l \11 
hectare acoperite cu teren vegetal de orc-cc culLudlc nu lipsesc; vcpcnr clcsLul de ma1·1 , 
guslo:;;r cresc pe insulă. 

Păzitorul gradinăriilor �i 2 cioban\', formau totă populaţia insuler; ace�tia s'au si111(i1
f<'Jrtc surprinş\'. de vizita nc)stră. Coliba lor era, a�e(Lată pc virful insulr\', cc domină 1·11 /�9111 nivelul aper. I.a 01·a 1 ne-a,m înlors la, comuna SarichioT, a!';\cc,hlă pe 1c�rn1ul Vc!:-lii· al
laculur Razelm. 

XVIII. Lacul Babadag pote fi considerat ca un Golf Vestic al RazclmuluT, cu care rnm1.
nică printr'o g;,lrlă cc formcză Cotul Sârălurile la ,·u.rsaro, 111 forma a clouc- rnicT golfu 1 

pl'elungile către N. 
Lacul arc o formă lunguia1,ă-cliptic:ă ele la N.Y. spi·e S.E. I.unginwa Jur csl<· dr 11 k111., 

iar lăţimea de 3; suprafaţa ele �OOO hcclarc. 
Către N.V. lacul se prclungesce prin douc- băl1J: 
a) Toprac-TCioz>ru, formată la vărsarea rîulu\' Taiţa, arc o lungime ele G km., �i o l:i-

1imc de 800"', iar suprafaţa 54-0 hectare, este acopcriLă cu stuf. 
b) Coda Bălţi'i formată ele pârîul Isvorul Tcliţ,n, are o lungime ele 5 km. �i r1 k

time de 600111

, iar suprafaţa de 480 hectare. 
Delurilc carr î�'î sfâr�esc ramificaţiile lot' pe 1t�rmi\' laculur sunl: CalabaHc-Bair, Kiu

ciuk-Suhat, Molfa, Canara-Baba, Sultan-Tepe, Cosiu-Sol, Ghcl-Tcpc, Jaila-Bair �i 'l'n�-B:d1 
c:iitre s., Denis-Tepe la N.V., Tugarlea-Bair !';\i d6lul din fundul Gavanulur la N. 

Malurile sale de N.V. şi N. sunt josc; cele de S. sunt 'nalte şi râp6se; înlrn Salul
Nou şi Zibil sunt mlăştin6se. 

Basinul său ocupă o suprafaţă ele 800 km. p., pe rn::trginca . a Vestică trece �ns,•nua 
Constanţa-Babadag-Tulcea, care taie balt a  Toprac-Kiopi·u la km. 31) �i de alungul (11 1·111u
lur de V. al c6de1 bălţil', până la km. 25. 

Are între alţi afluenţl, pe rîul Taiţa, cel mal mare din Dobrogia. 
XIX. Sub orl'.-ce raport studiat acest rîu prcsintă importanţţ�: ca lungime a eu1·suli11

eslc cel mar mare din totă Dobrogia; ca basin, el ocupă o suprnfata ele 150.000 IH·rtmr, 
su]) raportul economic, geologic şi militar incă presintă întercs, după cum vom vrilea. 

1'8 ocupăm acum de descrierea fisică. 
w. 

Rîul isvorăsce din p6lele pădur6se ale delulu'î Teilor, opus isvorulur pclrîuluT Lu11rn

Yi(a Marc din basinul Nord-Dunărean, curge printr'o vale acoperilă cu Lcr băLl't1,1 11 i11 
dircctic de la N.V. către S.E., până la mica mănăstire Taiţa,. 

Către S. valea începe a se lărgi, 1·îul udă s::ttul Tiganca-Taiţa, la 3 km. sprr S. de 
care o făşie mlăşLinosă de 4 km. servescc c}c scurgere a rîuluT, udrmd pc d1·epla �atul 
Hancearca, iar pe stânga în faţa sa Geafcrca-rusă. Abia terminate mlaştinele, l'lul :• 
bifurcă şi închide între braţele sale o insulă păclurosă lungă de 2 km., beatele se 1·c1111r:,t 
1a N. ele Balabancea, pe care o udă rîul pe la E., spre S. de acest sat rîul curge iară�: 
prin mlaştin1 alungite pc ţcrmul său drept, pc o lungime de 5 km. 

La OrtachioT, rîul îşT schimbă direc(ia către E. şi apor N.E., silit de delul Consul 1i 
care 'l înconjură pe la Nord. 

Trecut de acest clel, rîul după ce lasă la 1 1/2 km. pe stânga salul Alibicl1io1, i\1 
îndreptă cursul ele la N.V. c:ătre S.J•:., udi'i. pc drepta Cineli, mar sus de care f01·111i•za 
între bratele sale o insulă JJttclurosă.

In jos de Cineli, rîul se împarte în dour braţe c.;arl'. urrn6ză valea a pro pe paralel, in· 
chic,lend între ele mal multe insule alungite, udă pe stânga, Baş-KioT, iar ele Ia Arrnutlia � 
care o udă pe drepta, rîul formeză o mla.;tină, care se restrânge la Cambcr, JJC rarr" 
udă ve drepta. 

La Satul-Nou, rîul se varsă în balta Toprak-Cliiopru şi prin ca în Jacul l3abadM
c.l upă cc a tăiaL mar înt.cl, ,;;oseaua Constanţa-Babadag-Tulcea la km. 30.

nelu1·ilc cad 1ărrnui·csc acest l'Îu pc (fr6pla sunt-: delul Tcilo1·, TignncC'T, Ah11nliil
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navicl, Hanccarca, Carapcea, Carlar-Bair, Ghiobilchc-Bair, Dautcea, Consul, Cuzu- Jlf,U\.:

Pietros, Uzum-Bn.ir, Balar-Bair, Taş-Bair; iar pe stânga: CacliuluY, Taiţa, Pârlita, Coslugea,
,;eafert.:a, Boclogea, Eschi-Balâk, Stamuni-Culac, Tatar-Bair, Gheltepe şi Deniz-Tepe.

Linia despărţitore a apelor basinulur Vest-Dunărean, de Ja capătul văi'î Ditcovulur 
ptill,1 în dreptu! sat1;1l�1 Atma2e�, desparte �)asir:ul acestu\' 1�11 de acela al IgliţeT, CcrncT
�i Pii'ineaga; rnr 1mm desparţ1t6re a basmului Nord-Dunarea,n până la cleiul Mare, îl 
i'1e"pal'le de apele ce curg în acest hasin. 

Către E. delurile Piscul-PăruluT, Fundul-Burţi'î, Cilicul, Ghel-Tepe, Catalo1, Coci-Tepe, 
�ani-îqJe şi Deniz-Tepe îl despart de basinul rîulut Teliţ;a. 

Pc valea acestul' rîu, merge şoseaua judeţiană, ce se desface c1in cea mare (Constant.a 
r 11lcea) ln. km. 30. Trece prin Satul-Nou, Camber, Armutlia, Baş-KioT, Cineli, înconjură 
JJ<' la s. masivul Cineli, duce Ia Ortachio1 şi de aci trecend culmea clelulu'î Carapcea, co
]J,1rJ ln valea Cerner la Jaila şi Acpunar, pentru a duce la Măcin. 

ne la Orta.chior se desface din acestă şosea un drum comunal, care urcă valea rîulul: 
pl' la l3nlabancea, Hanccarca, Geaferca-Husă, Ţiganca;-Taiţa, iar la mănăstirea Taiţa un 
cll'llm urcă valea Ţigancer, pentru a duce ·în valea Luncaviţer către N.V., unul urcă către 
Xnnl pc valea Taiţer şi culmele Cadiu-Galmele-înşirate şi Galma-mare, pentru a duce la 
Hakel, în fine un al 3-lea către N.E. peste cleiul Taiţa Ia mănăstirea C0coş. 

De la mănăstirea Taiţa aceste drumurT merg prin pădurr bătrâne de teT. 
AfluenţiT Taiţer pe drepta de la V. şi S. sunt: 
1. Yalea Ţigancez ce nasce din delul Teilor, se îndreptă de la N.V.-S.E. prin păclurr

.-;;i se deschide la 2 km. spre N. de mănăstirea Taiţa. Lungimea er este de 4 km. şi e 
urmată de un drum ele la mănăstirea Taiţa peste clelul Teilor, Ia Mora luT Trandafir în 
valea LuncaviţeL 

Acestă vale la rândul er primesce pe drepta, de la V.: 
a) J'alea Lupuluz, lungă de 4 km. şi urmată ele drumul ce duce la Grecr în valea

Iµ:li(d; acestă vale e unită cu: 
b) Yalea Lungă ele Ia S. la N. printre clelurile Negoiu (b. V.) şi Ţigancor la E., lun

git11ea or de 5 km. e urmată în partea inferioră ele drumul, care trecend printre delurile 
Coslug şi Secaru, duce la Grecr. 

Delul Stubeilor desparte valea Lupulu1 de valea Lungă. 
2. Mica vale Cărbunăria are o lungime ele 2 km., se deschide la i km. spre S. de

'j'iga.nca-Taiţa; pe ea merge drumul de la Ţiganca-Taiţa peste cleiul Almalia la Cerna în 
valea Cerner. 

3. Sarp-clerea este un mic pârîu (lung de 3 km.), ce isvorăsce clin delul Almalia, curge
către E. şi se varsă în mlaştina formată de Taiţa la 1 1/t km. spre N. de Hancearca. Pc 
valea formată de acest rîu, merge drumul de la Hancearca peste delul David, se unesce 
cu acel al văiI precedente, pentru a el uce la Cerna. 

In acestă vale se deschide de la S. scurta vale a) (1 ½ km. lung) David, înconjurată 
ele dolul cu acelas nume. 

4. Valea Alm:-Cula, nasce din bifu ec;1ţia delurilor AmzalăT la V. şi Hancearca la E.,
are o direct.ie N.V.-S.E., o lungime ele 5 km. prin pădurT între delurile Hancearca, care o 
despart do Taiţa la E. şi Amzalăr şi Carapcea la V., ea se deschide la 1 1 /2 km. spre 
N. de Balabancea.

5. Pâr-Zut Dautcea, ia nascere clin polele N.V. ale delulu1 Dautcea, se îndreptă de la
S.Y. căLre N.E., uclă satul Dautcca şi pe la V. p6lele masivuluT Consul, se varsă la 4 km. 
spre E. de Ortachior la Mora numită Nicolait; pe valea sa merge drumul Dautcea-Atmagea. 
Lungimea cursulur de 5 km., ţ,ermuit pe drepta de delurile Dautcea şi Consul. 

6. Valea largă a Baschioiulul. Ia nascere din cleiul Jiclini (Punctul Jiclini), se îndreptă
mar înLâ1 prin păclurr ele la s.v. către N.E., apor eşincl în câmpie se îndreptă către N.V._ 
pe la p6lele V. ale delulur ·Cuzu-lVIare şi se deschide la V. satulur BaşchioT. Are o lungime 
ele 10 km. şi e urmată ele drumul ele la Başchio'î pesLe delul Jiclini, în valea Călugărulu1, Ia 
Slava-Cer kezescă. 

•
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Delurile Jiclini şi Pelitu o despart de valea Jidini. 
Ea primescc pe stânga de la V. : 
a) I ·atea Musa(ir-Kulac, c.:e ia nascere din d6lul Atmagea, sub numele ele valea W,u1• 

/.Jitd1e, e tăiată de drumurile Ortachio1-Atmagea şi Dautcea-Atmagca, de unde începe a , 
numi Canara-Ceair, apo\'. mar către E. Alusa(ir-Kutac. Valea are o direcţie V.E. paralrlă ,, 11 
padul Slava-Ccrkezcscă la S., de care e dcspiirţită pl'in clelurile Atmagea, Canara-Ccai i· 
şi cu riul Taiţa (înt1·e Ortachior �i Başchior), de care o despart c16lurile Ghiobilche-Bai,· 
şi Dautcea. Lungimea er este de 12 km., fiind în mare parte strâmtă; drumul Ba�chio1. 
Atmagea urmeză numar porţ.iunea Musafir-Culac şi înconj11ră pc la Sud Canara-Ceair. 

Ea pdmescc pe stânga de la N. a') mica vale Burir-Asan-Cutac, ce corespunde \'llif 
pâl'Îulu\'. Dautcea. Arc o lungime de 2 km. 

b) ralea Jidini, paralelă d6lurilor Jidini şi Pelilu, care o ţcrmuresc pe la E., <l(·lul
Bak-Ceauş o desparte de secundara sa Bak-Ceauş. Direcţia o are S.V.-N.E., lunginwa 
7 km.; e urmată de drumul Başchio1-Ciucurova (în basinul Slava-Cerkczescă). Ea vrimes,·,, 
în stânga de la V. a') Valea Ba!.'-Ceau;�, pc care d6lurile Iasi-orman şi Eschili-orman o des
part la N. de valea Musafir-Kulak; direcţia e\'. V.E. şi lungimea 3 1 /2 km. 

7. l'alea Armutlia, ia nascere din clina N. a delulur Taşli-Bair, se îndreptă de la
S.V.-N.E. printre delurile pădurose Uzum-Bair şi Pietrosu la E., Cuzu-1\ tiare la V. An• 11 

lungime de 4 km., se deschide la satul Arrnutlia; este urmată în partea inferioră iii·
drumul Armutlia-Slava-Cerkezescă, după ce s'a unit cu drumul din valea Baf;iChioT.

8. Jntinsa vale a satuluz Camber în care dai:'1 3 vă,: a) Dere-Cula de la N.-Y., încon
jură pe la E. cleiul Bilar-Bair; b) Cara-Cealik de la S. vine din delul Taslî-Bair şi c) B11/11-

clâ-Alcea, care către N. se numcscc Orta-burun, nasce din cleiul Ca.rada. 
Cea d'întâ\'. lungă de 5 km., c tăiată de drumul Armutlia-Slava-Cerkez6sc{t; pe f'l'a

de a doua lungă de 3 km. merge drumul Carnber-Slava-Cerkcz6scă; pe cea de a treia, 
lungă de 7 km., drumul de la Camber către S. se uncsce cu drumul dintre Babadag �i 
Slava-Cer kezescă. 

In balta Toprak-Kiopru, dau văile: 
9. Sânâr-Dere este o vale mică, ce se deschide din dolul Asmalar-Bair, se înclrepla

printre Taş-Bair la V. şi Jaila-Bair la E. ; se deschide pe ţermul Sudic al bălţi\'., în fala 
Satulu\'.-Nou. Lungimea e\'. de 3 km. 

10. Ada-Tarla-Cula vine din d6lul Gol-Tepe, este forte scurtă (1 km.)

11. Taşlâ-Cula vine din d6lul Janchi-Bair, are o direct.ie S.V.-N.E. şi se desdtidc
în şoseaua mare, intre km. 30 şi 31. Lungimea er esle de 2 km. 

Pe termul de S. al laculu1 Babadag se deschid văile: 
i. Valea deschisă ele pârîul Babadag este forte importantă, c{u_;T pl'in ca Lrcce �n�1·a1m

Conslanta-Tulcea. 
Pârîul Babadag isvorăscc din delurilc cc înconjură pe la S. oi-aşul, dintr'o rîpă in tlre11· 

tul km. 41; forma sa este acea a unur arc de cerc întors cătl'e Vest, înconjurând cleiul 
Orta-bair, aşe<;lat la Estul şoseler, udă in lungul său ora.<şul şi merge de se varsă pl'inln· 
vil in lac. 

Lungimea c.;m·sulu1 său este de 9 km. Malurile sunt râposc şi acoperite de piiclui·r în 
partea superioră; la Babadag valea este deschisă către N.E. spre lac. 

Oraşul capătă prin posiţiunea sa în lăuntrul unu'( defileu îngust la ambele capeL�, 11 

importanţă strategică de primul ordin 1).

Valea pârîulu1 merge către S. până ap1·6pe de km. 42. Ea c urmată, clupă c.;urn arătai, 

ele şoseaua Constanta-Tulcea, care urrneză riguros cursul pâl'Îulur, coborând o înălţintt' 

de 100 m. între km. 4-2 şi 33. Acesta este partea cea mar frumosă a întrege\'. şosele; este 
dominată de o parte şi de alta de d6lurr acoperite cu pădud. In acestă şosea debuşază 
pc drepta de la E. drumul cc vine de la Ceamurli-de-jos, între km. 4-1 :;;i 42 şi drumu· 

') A se vedea Istoricul oraşnluî, consideraţiunile mililarc şi crochiul corespun<,letor No. 4 . 

•

www.ziuaconstanta.ro



231 

rilr cc dn din Canlâ-Bugcac, Paşa,-Lasla, Jurilovca, CaramanGhio\', lotc co1wcrg călrc Ba
badag şi s,• unesc cu şoseaua co vine de la Enh;;ala, în caro dă şi drnmul Vistcrnol'. ma\'. 
nainle uc a intra în oraş, iar de la V. drumul de la Caugagi între km. 40-41, drumul 
de la Slava-Rusescă la km. 40, şoseaua de le Slava-Rusescă, la podul Duva (km. 38); la 
Ion. :n, un all drum ce vine tot de la Slava-Rus6scă, dar înconjură po la V. punctul 21:4
al di'fol111 Ca1,ada; în oraş la km. 36, drumul de la Slava-Corkozescă �i înflno şoseaua
cat'1· t1·1�l'C pe la capotul văilor Taslâ-Cula, Ada-Tarla-Cula, taie Sânâr-Dere, şi se duco pe 
valea Tui(d la Orta-Kio1. 

2. J'alerr Nucilor corespunde la S. văi! Ceelinchio1. Delul Canara-baba o desparte pc
lit . '. d1• m·:::u;ml Badabag; iar pc la sudul acestul'. du! merge drumul de la Canlâ-Bugoac. 

))1'•lul l3ata-Bair o ţărmuresce la V., Cula-Bair şi Morfa-Bair la E. 
3. l'afea Ceairelor corespunde văiT Ceelinchiol' către S. , ea nasco din delul StupariT

la "atul Yisterna, ca1·e e aşec;tat pe acestă vale, se· îndreptă de la S. către N.E., în formă 
dn ,·pre, tărmurită la V. de d6lurilc Stuparr, Culacula-Bair, Morfa �i Calabalâc-Bair, iar 
la K de �amaldar-Bair. Are o lungime do 7 km. şi se deschide la satul Enişala în mlaşti
nelr laculur Babadag. Ea e urmată de drumul Visterna-Enişala. 

Ar<'·stă vale, ca şi următ6rea este tăiată de şoseaua ce plecă cte la Babadag la 
Jo:nisala, şosea care unesce t6te satele aşe�late pe ţermul V. al laculu1 Razelm: Ca
rmnanchio1-Jurilovca-Paşa-Câsla-Canlâ-Bugeac-Ciamurli-de-jos şi dă în şoseaua mare la 
Hamamgi. 

Pc stânga, de la E., valea Taiţer primesce: 
12. l'alect Taiţez ele Est, este un pârîu ce isvorăsce clin clina Estică a delulu1 Cadiu

lui, clin pădurea Taiţ.er, se îndreptă mar întd.1 de la N. către S.V. şi for!;at de masivul 
Tai(a descrie un cot către N.V., lung de 2 km., după terminarea căruia se înt6rce către 
S.E. �i se Yarsă în rîul Taiţa la mănăstirea Taiţa. Lungimea cursulu\'. este do 6 km. nu
mar prin păclurr. Delul Taiţa la E. desparte valea acestur pârîu de valea Pârlita, delul 
Ca11iulu1 la V. desparte valea superi6ră de aceia a pârîuluT Cadiu, iar :în cea inferi6ră 
mrnificat,iilc d6lulu1 Teilor o desparte de valea principală a Taiţer de V. 

In parLea inferi6ră este urmată de drumul, care plecă de la mănăstirea Taiţa şi pe 
culmea deluluT Teilor se bifurcă: unul duce în drumul văff Ţigăncir, carr împreună 
mcl'g Ia Mora lu'i Trandafir în valea Luncaviţer, iar altul pe cleiul Cocoşulu1 se bifurcă; 
unul duce către V. prin valea Turiaculu1 la Rakel, iar altul către E. prin valea Cocoşulu1 
la Isaccea. 

Valea primesce pe drepta: 
a) Pârîul Cadiuluz ce isvorăsce din delul Cadiulu\', curge de la N.V.-S.E. şi după un

curs <.le 3 km. se varsă în cotul format de precedentul. 
13. Valea Pârlita nasce din delul Breazu, peste care so află valea mănăstirer Coco�ul,

merge în direcţie de la N.E. către S.V.; delul Taiţ.a o desparte la V. de valea TaiţeT: 
1l6lurile Breazu la N. şi Piatra-roşie la N.E. de valea măn. Cocoşul şi valea viilor Badila, 
t16lul Nicoliţel de valea Nicoliţel la E., şi delul Pârlita de valea Holuclu la S.E. 

Lungimea e1 este de 10 km., în tot parcursul e udată de un pârîu, pe care se află .Mora 
mănăstire\'. Cocoşul. Se varsă în mlaştinele Taiţer de la N. satulu1 Geaferca-rusă. 

Valea este urmată de drumul Geaferca la mănăstirea Cocoşul. 
Primosce în stînga o vale mar mică (4 km.) numită tot Pârlita, dar care nascd clin 

di•lul Nicoliţcl şi arc o direcţie E. V., oa se deschide la 2 km. spre N. de M6ra măn. Coco�ul; 
pc ca merge un drum, caro duce la viile Badila şi Nicoliţel, trecând pe la un castru roman 
<le formă pătrată. Urmele acesLer lucrărr de fortificaţie abia se mar cunosc în mijlocul pă
duri\' de d'asupra Nicoliţelulu1. Numa\' un bun cunoscetor al locurilor p6te conduce aci. In 
adever că se găsesc cărămic;H romane şi tot felul de bucăţ1 de 6le prin apropiere. Săpăturr 
s'au făcut de locuilorl'. căutând comorl'., căc\'. ideia că aci se găsesc ascuni;,1 ban\', este f6rte 
1·espandită în populatfa din prejur. Cred, că de s'ar face săpăturr s'ar da de ruinele 
unc\' cetăţ'(. 

14. folea lloluclu, ia nascere din d6lul Boclogea, la capătul V. al valulu'
i 

numit 
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Tmian, so îndreptă de la N.E. către S.Y. şi so deschide dupJ o lungime do 3 km. Jn (;cn
forca-rusă; pc ea merge drumul Goafo1 ca-Nicoli(,ol. 

15. Valea Stipanulul paralelă cu precedenta, arc o lungime do 4 km., e 1,t-t·mut· ilcl 1,, 

S.E. de dolul Coslugea; se deschide în coda mlaştinelor Taiţ,eT, la s. do Gcafo1·ca-rus,t. 
16. Valea Coslugea formeză cu precedenta un unghiu ascuţit, avcncl a1JL·,jpo accla�r ]Hlltl'! 

de origină; delurile Coslugea �i Geaferca o clespal"I, de valea StipanuluT �i do Tai(a, i;11,
Boclogea de valea Bodogoa; di1·ecţia e1 genel'ală de la N.E. către S.V. Salul Islam-Geu
ferca este aşec;l.at aprope la eşirea văi\' în câmpia co so întinde pc valea TaiţcT, de la Ba
labancea până la E. de Ortachior. Lungimea aceste\' văr este do 6 km., în care nu c (·,i

prinsă valea Ortachio1. Drumul Ortachio\'-Islam-Gcaforca se opl'Cscc lu ace:-;L sat. 
17. Yalea Boclogea, ia nasccro din clina N. a d6lulu'î cu acesL nume, pc cal'c îl Inc·onjc'wi

pe la N. şi E. Valea e urmată de un pârht, ce curge de la N.V. uşor înclinaL Sl)l'e S.I· 
Trece pe la Trei-Jllor'i, mora lui Kiriac, mora lut Ali Izet, mora tul Duma Geor_qe, IJlrirn 

lui lvanciu Nicola, mora Călugărilor, mora lu'i Tuclorar:he, mom lut lorclaclie, căLunul Lcmna 
pc drepta şi morile lut Rizu şi se varsă la 2 km. sp1·0 E. de Ortachio'î. AcesL pc\du c011. 

ţ.ine totdeauna apă, care pune în mişcare atâtea mod pc o lungime de curs de 14 km. 
·Basinul său are o suprafaţă de 18 km. p., cnprins între delurile Boclogoa la V., Pai·lil;i
la N., Fundu-Burţ.iT, Eni-Ormangic-Tepc şi Eschi-bah\c ]el, E. Pc valea sa merge (lnmrnl
Ortachio1-Meidanchio1.

Primesce pe drepta : 
a) Pârîul Stupar'i, ce isvorăscc din p:ilclc S. ale c.lululu'( Pu.rliLa, cul'go de la N.\".-\1·.

prin pădud şi are un curs de 3 km. 
Valul lui Tra-ian, care a urmat culmea clclulu'î Boclogea de la N.V.-S.E., pc o Iunginw 

de 4 km. în unghiu drept, schimbă direcţia către N.E., taie va]c[t Boclogoa la unii·c•a r•i 
cu Stuparr, apor valea rîulu'( Moidanchior, pe la N. clululu1 Fundul-Burtil şi se opL"rn:;r,· 111 

pârîul din valea Morilor, opus deschidcrir văr Plopilor. 
b) Pârîul Meiclanchioi, isvorăscc de la E. de Piscul Părului, curge do la N.K cul,·1•

S.V., udă 1'Ieidanchio!, unde delul Bostănăriilor la E. îl desparte do valea Cişnwld; '1' 

varsă la Tre1-MorT, după un curs de 8 km.; pc valea sa merge drnrnul la �Ieidancltirn
şi către N. la Nicoliţel.

18. Scurta vale Eschi-balâk, ia nascere din dolul cu acelaş'( nume, care o măl'gincs1·n
pe la V., despărţind'o de valea pârîulu1 precedent; are o direcţie N.V.-S.E. şi so deschid" 
la mora lu\' Nicolau, în faţ.a confiuentff pârîulu1 Dautcca. 

19. Pârtul Acadân, isvorăsce sub numele de Valea Cişmelei din clina rncricliollnln a
delulur Fundul-Burţi\', se îndreptă direct către S.; eşind din pădur'î uclă salul Aca<lt'tn, df' 
unde începe a lua numirea de pârîul Acadân, trece pc la morile Stan NPC!elc11 şi 1/ogi 
Gheorghe Dima şi se Yarsă putin la S. de acesta clin urmă în fata delulur Consul. Basinul 
său are o suprafaţă de 5.000 hect., e coprins între delurilo Eschi-baW,k, Eni-Ol'mangik
Tepe şi Bostănăriile la V., Fundul-BurţiT la N., Cilicu şi Caraman-Bair la E. l\lalurilc sale 
sunt în general râpose. Valea deschisă de acest. p .. \rîu este urmaLă c,e drumul Cineli
Acadân la MeidanchioL Satul Ali-be1-kio1 este a�cc;lat pe valea acestu'( p .. \rîu apdipc dr 
confluenţă. Lungimea cursulur este de 10 km., pt·in p(idud dcsfătăL6rc. 

In valea sa se deschide pe drepta: 
a) Valea Buiuk-Cartalâk, o vale scmtă, care se deschide la sudul satu lu'( Acaclft.n; arc

2 km. lungime. 
Pc stânga_: 
b) Valea ChiosereWc paralelă văi)' Cişmeler, ::tl'C o lungime de G km. prin păclL11·1 şi "I' 

deschide la satul Acadan, după ce a p1·imit pe stânga (de la E) a') mica vale Culac-Cor/ar, 
lungă de 3 km. 

20. Valea Ormangicula, ia nasc.ere din polole S.E. ale c16lulu'î Carcaman-Bair, sr in·
dreptă spre S. în direcţie N.V.-S.E., printre delUl"ile Tatar-Bair (la V) şi Ghel-Tepc (la EJ.;
iWC' o lungime ele 4 km. �i se clc:::.d1ido înlr-c 13nşcili1,'( (la V) şi Arn1ullia (b K). P!· al'i,la
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vale merg drumm'ilc Başchio'î-Xalbant, Armutlia-�albant, Ba�chio'î-Hagilar şi. Armutlia
Ba.';chioL 

· )Jalurilo sale sunt josc şi acopcl'ite cu vc1·d<'>ţă.
21. Pârlul din valea Teliţa isvorăscc din d6lul Cilicul, se înclr6ptă către S., în dircuţic

·.r.-s.r, :. sub numele fle Valea Cărbunaritor, udă satele Treslenic şi Nalbant, ele aci către
. JIJl'<'fll� a se nun1i Yalea 7ifÎriutui Teliţrt, Lrcco pc la pr'.>lcle dt'•lurilor Cai1agic-Bai1' �i

GhellPlll', la Y.; Cilic:ulu\', Cogea-Carn-Bait', Eşil-Tepc, clclul Ca talo\', Sarâ-Tepc şi Deniz-Tepo
11 dPspal'I ele valea Teliţo'î. Lungimea cursului este de 20 km. :;;i este urmat de drnmul
dP Ia Sat11I-Xou (la V. de care se varsă) la NalbanL-Trcstenic: şi de aci p8ste dt„lul Cili
ruiur la !11i.t!1ăstirca Cilicul.

Pl'ÎlllCSCO pc st. .. \nga: 
11) J"ctlea Alceac-Culac-Punar lungă de 18 km., măl'ginilă la V. ele delurilc 13uiuk-Cam

T<\(l<�, Kiuciuk-Kara-Tepc, care o desparL · de valea pârîulu'î Tclita, Coci-Tepe şi Sarâ-Tepc 
11 dl 'spal'le de valea Morilor şi Hagilar; e tăiată ele mar multe drumurr, carr plecit ele la 
Tr·,·skni<' :-;;i Nalbant 9i duc către K la Po:;;ta, Catalo\'. şi Ifagilat·. 

XX. Rîul Teliţa, îl vom considera ca un basin separat, atât prin lungimea cursulu'î,
dt :;;i pentru importanţ;a cc are ele a fi_ servit în timp\'. imemorial\'., în partea inferiâră a 
<·m·sulu\', ele scurgere unut braţ al Dunărir. Hîul isvorăsce din cleiul Isvorulu'î şi sub numele
d<' l'(f/ea Morilor, se îndreptă de la N.V. uşor înclinat către S.E. până la Catalor. In ac6slă
pal'l1\ cursul său este paralel cursuiur Dunări'î. De la Catalo'î, rîul se îndreptă către S. şi
�e val'să în lacul Coda bălţii. Lungimea lur este de 60 km. Teliţa, mănăstirile Cilicul, Poşta,
Jlredt(e\', Catalo\', Enich:io'î şi Congaz, sunt sate aşe9-ate pe valea sa. In cursul seu alimenteză
mar multe morr, cum: 1116ra luz Petcu, ta Frecăţez, lui Nedelcu ;�i Hagi- Velicu între Frccăţel'.
�i Co.La.lor. 1Uul între Cilic şi Catalo\' se mal'. numesce şi Citic-clere; iar în jos ele Catalor
Isrorul Telifa. D6lurilc care îl ţcrmuresc pe drepta sunt: Fundu-Burţ.iT, Selda-Kopak, Cilicul,
,;1wl-Tepe, CataloT, Ghiulele-Tepe şi Deniz-Tepe, iar pe stânga: Delul-Mare, Armut-Conac,
Cal'lal-Tepc, Tauşan-Tepe, Redi, Uzum-bair, Cazâlgik-Bair, Ceatal-Bair, cleiul din fundul
r;itvanulur şi Tugarlea-Bair, care îl despart ele valea Tulcer şi Cazangia.

Pe valea deschisă de acest rîu merge şoseaua Constant.a-Babadag-Tulcea, între km. 
23 �i 1'1, până. în dreptul Cataloiulul'., iar ele aci un drum conduce către V. pe la F1·ccăţcT, 
Po�ta, Cilicu, Teliţa, la Nicoliţel. 

De la Coda Bălţ.it şi până la Frecăţer, acest rîu a servit de scurgere unu'î braţ al 
Dunărir, iar de aci către N.V. prin valea Lungă peste şeaua delulul'. înalt de 100 111, bratul 
iluYiulur cobora în valea Adâncă, pentru a duce la Saonul. 

r\fluenţil acestul'. rîu, sunt pe drepta: 
l. Pârîul din valea Oilicutul, isvorăscc din d6lul Fundul-Burţi!, se îndreptă călrc E.,

in 1lil'ec{.ic V.E., printre delurilc Cilicul la S. şi Selcla-kopak la N. Udă mănastirca Cilicul 
�i se Ycu·să clupă un curs de 5 km., mar la V. puţin ele a II-a mănastire Cilicul. 

2. Pârlul lsvorut vine flin ultimele ramificaţiunl'. S. ale clelulul'. Catalol'., servind ele
1-l'urgcrc unur mic lac, se îndrepta către S. ; c16lul Ghiulele-Tepe (la E) îl desparte de valea 
'l'Pli(e\'; arc o lungime de 11 km. şi se va1·să în Teliţa aprâpe de Coda Băl(i'î. Parîul e 
tăiat la km. 23 fle şoseaua Constanţa-Tulcea. Primesce pe drepta a) pârlul Ilagitar, care 
udă salul cu acest nume şi palele orientale ale delulur izolat Deniz-Tepe; are o lungime 
de 8 km. şi se varsă la km. 23 al şosoler Constanţa-Tulcea. 

Pe sW.nga: 
3. l"alea Pto11itor, nascc clin flclul viilor Sarica, se îndr6pLă de la N. la S., aro o lungime

]lr'in pădur'î de 4 km., e urmată de drumul cc se desface clin valea Teliter ) duce la
viile Sarica. 

1. Impoi·tanta vale Lungă, opusă văir Adânca din basinul i\Ord-Dunărean, de care c
clt-spărţită prinlr'o şea pădurosă, lungă ele 1 1 /2 km. �i la cota 100 111 , nasce clin delul Comorer,
se mdrcpLă ele la N.V.-S.E., pe o lungime de 12 km. Delul Armut-Conac o desparte la
s.v de valea Trli!d, iar <lei urile Să.pala şi Ca.l'tal-Tepc, de basinul :i'\. Dună1'ean. Se deschide 

i18'JO 
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la Frecăţel'. �i o urmală ele drumul, care LreGc pc la Frecă('c\' şi rlă în �oscana Tui,·Pa. 
Isact:"ea la km. 20. 

5. Valea Cardonului, nasce din polcle V. ale cl6lulut 11.edi, se îndrc·pt.[t de Ja N.E.-S.\
şi se deschide la Catalor; pe ea merge şoseaua Constanţa-Tulcea de la km. 11 pană la 
km. 8 Lungimea 3 km. 

6. Valea Puturosului, ia nasccre din palele E. ale d6lulur Hccli �i converge dili·,,
deschiderea văff precedente; are aceaşr lungime ca ea. 

XXI. La E. comunil'. Zibil se găsesce Câmpia CairaculuJ, co ocupă o suprafaţ.ă tl"
GOO hectare clin cl6lul Fundul-Burţir până în lacul Babadag; către N. este puţin ondulai.1 
<.le ramificaţiile d6lulu1 Marc, până la 68 111 înălţime; este fertilă şi acoperită cu păşulll 
şi culturr. 

XXII. La Estul seu se deschide valea Cazangia, care nasce clin d6lul OrLa-Bair, al'c n
direct.ie de la N. la S., printre dolurile Ceatal-Bair şi Taş-bair la V.; Căuşul-Mare, cleiul cu 
Cunună, Pietros şi cu Pomr la E., o desparte de valea Tulccr. Ea se deschide in câmpia 
Cairaculul'. între Zibil şi Sarichior, are o lungime de 10 km.; este deschisă şi f61·te fet·!ili 
E tăiată de mar multe drumurr, carl'. unesc Satul-Nou �i Zibil cu Saban-geak şi Agi-ghiol; 
e urmată de un drum ce pornesce ele la Sarichior. 

XXIII. La Agi-ghiol se deschide valea cu acest nume, care ia nascere din dclul J\Ja1·1·,
se îndreptă ele la N.V. către S.E.; cleiul Ceatal-Tepe o desparte ele valea Sarighiol. At'c o 
lungime de 9 km. Este o vale forte fertilă, acoperită cu cullurr. Pc ea merge dr11tn11l 
Agi-Ghiol-Tulcea. 

XXlV. Valea Sarighiol, care către S. se numesce valea Nucarilor, este paralelă şi la K 
de precedenta, fertilă ca şi ca, arc o lungime de 9 km. şi se cleschkle la satele Sarigliiol 
şi Calica. Pe ea merg drumurr, carl'. duc la l VIahmudia, Pârlita şi Tulcea. CăLrc K d1'•l11l 
Calicer desparte acestă vale de aceia a satelor Caraibil, Sarinasut� Beibugeac până la Dunav1\ 
Delurile Caracil şi Morughiol despart valea acestor sate ele valea Mahmuclie1 şi Morugl1ioluh11. 

La Bei-Bugeak sunt 3 lacuri numite sărate, care nu hrănesc pesd, din causa năt11d1 
ape'( negriciosc şi sărate, în care nu trăesc ele cat viermi�orr. N'au comunicaţie, nid înlr1• 
ele, nici'. cu Razelm, nid cu Dunărea. 

Adâncimea lor nu e mare, abia atinge 4-5111 ; în timpul căldurilor marT, doLH� rlin 
ele secă, depunend pe fundul lor o crustă sărosă. 

; 
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Tab I ou ·de văi Ie din Do b rogi a. 

PRINCIPALE SECUNDA HE !-- TE:TI-A-RE-, _Ţ_Q_U_'ATER-NA_R_E_I\! DE AL Vlea ORDIN
I I ii 

��--�-----

A) Basinul Vest-Dunărean:

I. Begcdercsi-ceai 1·
I (f.) 'J. 

li. I.acul Gârliţa.

1. V. Bugeaculu1. 

2. Pâ.r. Almalîu, sau
Beii ic-ceair (f'.).

3. Val. Curu-Canara,
sau Hamazli-ceair
si Mahale-Orman
Ceair (f.).

4. Kiuciuk - Kessen -
Ceair (I'.).

5. Esecl1io'i (f'.).

6. Cuiu - Iuk - Ului,
Jeailea sau Carvan

(f.). 

III. Licina.
l 7. Galiţa, Scorci.

dr. 
, IV. Canlia. , t. Canlia-veche. 
i V. Ghivizlicu-mare. I
i ' 
I 1. Coslungea.

· YI. Lacul OHina, cu ·
I baltaCiamurli sau'
: Iorlmac (f.). 

I 

2. Ghiol - Ceair, sa(1
Almalîculu1. 

3. Derea-Ceair.
4·. Ceaili-Ceair, (f.).
5. Dermen-Ceair, Ca

nara sau Sali
chio'i-Ceair (f.). 

I l 6. Ghiuvenli. 

\'II. L. hlârleanu, cuBalta Beilic (f.). L Beilicu I (f'.). 

I 
rll' . 

a) Gabroviţa (!'.).
b) Iaguda-Ceair. 
c) Sari-Mesea-Ceair.

I
d) Par. Pampur

_ 
sa(1 

V. Topci-iol (fr.).
S/. I 

c) Trâ.ncoviţa.

st. 

:�

l

;�::��¾:�ir (f.). 
1· : 

1 
b) Regene-Ceair (I'.). { fj �tl�;;=�!!Î�{Hulg.

1 c) Tanas-Ceair.
el) Nursus, Gârliţa 

I 
\a:) Cuiugi�k IBulg.

sau Taşli - Burun b )  Demecian \ 
(f) st. · · ' c') Ca vac-Culac (f'.).

l

a) Cara-Culac (!'.).
b) Culac-Punar (f.).
c) Cîrîl-Mîsî.
d) Cuiugiuc-Ceair.

st. 

e) Caraghios.
l/'J Lamburlu.

[a) IrofLic. 
b) Mic-Orman.

le) Tana-Saia.
el) Almali-culac. 

fa) Cuiugiuc-culac. 
lb) Calaigi. 

/!Ia) Demircea. 
1l 
1, 
11 b) Derinea, Enişemli 
1

1 

· sa(1 Gheren-Ceair 
(f.). 

l 

1 

dr. 
o') Naslradin. 
b') Migeleli sa(1 Dli

di.illiik. 
r') Cuzgun _sa(1 l<;>rl-

l 
culac ş1 Ceair -
Orman. 

') Litera f aşe�lată langă sau sub o numire, însemnă că valea trece frontiera. 
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PRINCIPALE SECUNDARE TEFrfIARE QUATERN.\HE 

-

DE AL Vlca Ollill'. 

'I I 1! 1. Beilicu I (f'.).,, 

VJJ. T.. !Vhi.l' leanu cu 
1 ·1 Balia Beilic (I'.). 

11 
li ( st- li 

{) D · , · J' !el) Tccl1c - chio1, U-
1
; 

1 �rrnea, l•.rn,;s_cm_ 1
1 1, zum-cu lac Iucari-sau Gh�ren - Ceair j I . Mahale (I'.).

li 
l 

(f.). I c') Babuci-culac. 
1 1 /') Ciucu1·-chio1. ii 

c) Caranlîk, Cesme-
1. iculac. \1 

VJIJ. C:Hasan. 

IX. Bălţile Yeder6sa,
Baciu cu f;iarpu şi
Limpe<;lişu (f.).

" 2. Beilicu II.
st. ,I. I a) Caşla-Punar. a') Ghenciu. 

1 

I 
i 

I 

3. Voinea-Marc.

4. Mârleanu, Bac -
cuiusu.

dr. 

('l. Calita. 

a) Orman.

I . I 

I 

2. Tiuliuluc.
i/J'. ilr. 

a) Demircea sai.i Do-

1 
cuzaci (I'.).

b) Skencler.

lÎ.') Cerkez - chio1, I 
Cal!'a, Sarapcea (I'.).: 

I ( rfr. 
a') Paşa-Conak. 

1

1 

/ a") Osnrn11-FaC",I. 
, \ /J") Uzunlar. 

b') Canara 
Sarpci. 

[ ru") Ebechio1. 
- Dere, � b") Caraulac-Alcca.

1 
c") Curu-B.-Alccar. 

1,_cl") Ciobanisa 
c') Kiorciu. 
el') Colceak, Arabi. 
c') Capulan. 

M. j /') Kiivan. 
I rt') Muralan. 

a") Beşaul. 

. h') Cioroi, Cadmular.' c) Borungea, Sanar-
1! : r sl. 

3. Urluia, Armullia,
Demircea, Skender,
Sevendic , Ghiol
Punar, Adam-Clisi, l 
Baldarac, Polucci

(f' ). 

�ere, Amzaceai Cea-lj'' . . I� a") Caras11 iuc, 
he - _cum, Solular, . i') Bu1uk-dere. 11 1 ,ii'. Cult1mes. 

j:_. 

1 lb") Kiuciuc-Enghez 
j') Musur-Cuiuk. 
I) M . Gl·. , f st. ,, ,· angac1 , 11u - , ; a")Culac.venii. 1 lb") Ialar. 

11 ( 
sl. 

l') Mercleven, Caula. I a") Chiorgherci11-P11· 
l nar-Ceair.

4. Diordumgi-Orman
sau Curl-Culac i:;i
Arabagi.

d) Cesme-Culac.
e) Uzum-Culac.
fi Iusufunar.

st. 
a) Hairamchio1 (f'.).
h) Cogea (f'.).
i) Şarâm (f.). , 
j) Cara-Pelelli.

1 
!,) Naslradin sau Cu- ,

iuk-culac. 
l) Oara-aci.
m) Cara-Cialic.

I ( cll' . 

I 
a) Calfa, Ccşme-Culac.

sl.
b) !ai-Ceair.

m') Kazil-Mural. 
n') Afighinea, Dere

chio1, Alibichio1, 
Câşla. 

v/J Crâcic. 

I ( dl'. 

r) Buiuceral-Cin�bc-' s/. 

l l : J a') Iomer-Bei.

ne Orman,Ceal1rîk. l//) Kioseler, l\.luuru-

c') Talar. 
1 azliki. 

I 
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pH[NCIP.Al.E SECUNDA HE 
li 

. . . 
J 

4. Dior<lumgi-OrmanIX. Hă_lţilc \ �d?rus�! şa11 Curt-Culac şi Bu1·111 cu Şa( pu ·, 1 1 A1·abagi. I.impc1,l1�11 (I.). 15. Cclaclar-Ceiar.. t:cail'ul de mijlgc . 1/1-.. 61111 \'. Ciocanulu1._ I 1. Sa1ana-Do1ce.XI. Cal'amancca sau I. Uznn-Ceair.( .alf11-derc. 

XII. I.ac. Cochirlen'i I 1. Uzum-Amel.7i Sl11f'. Jvrincz.

1 XIII. Valea Marc. 2. Moş Dinu.
r dr. 'L Horoslar-Ceair. 2. Horoslar - Alceacsau Ciobanisa.3. Caralai-Alceac. li-. Valea Caratai. 5. Caramurat, sa11Hagi-Cabul şi Chiostel.B. Docuzol.7. Cilibi-chioI.XIV.Carasu, prelun-1 8. Oba-culac sau Bei gilă cu V�lea Ha- . !draga. · sancea ş1 Cara- , l tJ. Cuiusu. 

st. 

10. Mahomelcea.
1'1. Serpla sau Tatar-Orman. 12. Cara-Sulu.13. Biringi-�Iedgidie.14. Tusu.15. Cara-Durac. 16. Ghiaur-An12alî. . ( XV. Tibri11 (lac) cu 'j 1. V. Holarulu'i, Bas-VaL Lungă, Dere- culac si Tortoman. · rhiol şi Geabac. jl 2. Geabac-Ceair.XVI. Valea Silislea I ( 

ili·. • Han-i Virt Porrian� ! J 1. Valea Câşle1.· g ' ·1 st ŞI uree. · 2 S 1. B . · 
X 

l_ • a I- CI. · \'I!. Valea Mare., li ( tir. XVI!). Boaze·iculul 1� 1. Uzuncea.�au Satiscl11ol. 1 s/. �IX. ZavoluluI. : �X. Canara. XXI. Calachiol. Slupinel.��I!. OlaculuI.XXIII. Sili�lca.

l 2. Sa ragea.

TEHTIAHE 

fa) Kior-Curu-Ceair. l_b) Kirnslic-culac. 
11,

ii 
li li 
I a) Peştera.

b) Sarapci.

[ a) Bekiraga-Gilcazar.t.b) Turcului. 
( a) Abdulah I .1
l
b) Abdulah II.t) Mangala.eh-. 
a) Mezarlîk.

\1 a)Iuci-culac.
( a) Buiuk-dere, ManJ o-alîk.)b)Tasli-Iuk, Buiuk\ Bilarlar, Tuzla-Iuk. 

237 

QUATEHNAHE DE AL Vlea ORDIN 
� ====l;,========= 

( el?'. a') Chioi-dercsi. l\1 a") Derin-Alceac., 
1
, �"i Ceşme-cu!ac. 

I -� I a'") Buiuc - dere-.:: seid-curl-culac. b') Cazal_gic, • P�rdf:, I � 1 b"') D!?tlar cu
1 

Cozulg1� sau Ik111g1- ,,, 1s:; l Oda
0

1. Meclg1che. � r "') B . A l C • ,:, 1 a e1- s an u-,I -� < lac-Dautlar. 'I t l /J'") Dikili-Taş .
. c') Iuuruk-dere. 
li') Demen-Culac. 

st. 
e) Iiri-Culac.

a) Cuan-deresi.

I I 

I: 

I: 
I I I 

www.ziuaconstanta.ro



238 

PHINCIPALE SECUNDARE TEHTIAHE QUATEHNAHE 

-, 

I XXIV. Alvănesc'î. 
1 XXV. Tălaruluf. 

J 
(ii'. 

1. Dolaşma.
XXVI. Cekirgea sa(1 · st. 1 

Musiu-bei. l 2. Bataclî.
3. Tikilesci. : 

XXVII. Caimacli. ! 
I l 4. Piciorul Celei rgelei.'

XXVIII. L. Hazar]Jk
şi Balta-Ciol'oiu. 

XXIX. Par. Eschi Sa.
rai, V. Nâmolescl,
Stânca-Secă, Val.
Pietrişului şi Val.
Viilor.

XXX. Bertescl.
XXXI. P. Viilor sau

V. Topârşci'î.
XXXII. V. Viilor de

la Pâno-a.
XXXIII. 'ZJ. Moşulu1.

XXXIV. Pâr. Rosti
saii Val. Urumbei,
Pânga-Dere şi Ai
gâr-Ahmet.

XXXV. V. Ulmilor.
XXXVI. Hagii sau

Ghiun-Ghiurmes.

XXXVII. Aiormanul
Capre'i, Cârjelari
şi Rîul Picineaga.

XXXVIII.P.Ulmului
XXXIX. P. V. Viilor.

'L. P. Calistra sau 
Lunca Plopilor. 

--

XLI. V. Valcanulu'i.
.,-----

XLII. R. Jijila.

XLIII. V. Nucilor.

,1 \T B l 1 • ' [ a) Câşla. · · en u_ u1. ·· lb) Bălăceanu.
2. V. Dovlecelului.

{ 3. Pâr. Eni-Sara'i, 'J'o- '. 

I 
poJoo--culac, Topo-' 
log-ci ere, Kior-clere I 
şi Par. Haidar. , 

/ 

l 

J st. 11. Val. cu măr�ini.

I 1. Mezelulu'i.
t2. Stâ�e'î.

1. Par. Koium-Punar.
-

1. Pâr. Canal-CalJa.
clr. !
st. 

2. Pâr. Homurlar.

l '· Pactul Cema. 

( cli'. 
11. Crucelar1,.
� 2. Dilcovul.

1
3. Pariul Grecl

\. Recea. ' 

tir 

I 'l. V. lui Bran._ 
I S!. < 2. V. Grecilor. _ l1 3. V. Bostanelor.
4. V. Vasilic�.

11 5. 
V. La�a.

sa(1 

st. 
a) Cesme-culac.
b) Dalakesen-başa.
r·) Hagi-Omer.
d) Ciuciugea.
e) Solugeac.
f) Copadin.
r,) Pâr. Mahometcea.
h) >> Dulgherul.
i) Val. Cişmele'i.
,1) Culac-Sa11âr. 

cli'. 
li) Mczarlîk. 
/.) Valea Lungţ 

( el!'. 
I a) Ingi-clere. 
� . st. . 
lb) Pti.r. Canâ-Mesea. 

st. 

a) Pâ1·. Cârjelar1.

r 
clr.

a) P. din V. Megin�
\ st. 
lb) Pâr. Jaila.

st. 
a) Pâr. Rahove'i.

( tfr. 

! a') Pâr. Ac-Punar.
·1 st. 

1.u') Domuz-culac.

UE AL Vlea OHIJJN 

I 
J; 
·11
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CIPALE SECU.NOA RE TEHTJARE QUATERNAHE 

I -

B) Basinul Nord-Dunărean:

• I IV.\ 
. [.\'. \' . 
,'L\'1. V 
,\I.VII. V 

· tian·an. 'I
Vilcii.l'enilor .
. Glodului. 
.Nevesleln. 

( st. 

XLYIII. . I 1. V. Luncavici6re'î. rai·. L�nc�-
1 2. V. Stupine'î.,ita 

I.1inc. 
rormal� �11:I I l 3. V. CodruluI.Mareş1 mica) 4_ V. SL!tnche'î.

li 5. V. Putui-Popii.
. CeairuluI. XLIX. V 

LV. Tu riacului.
ichilesd. 
Recea. 
Acik-derc. 
Capaclia. 

Adancă. 
Ogurlui. 

li 

li

I 

1. V. Viilor Bt'i.dila.

·LI. V. T 
I.li.\'.
I.III. V. 
I.I\'. V. 
LV. V. 
I.VI. V. 
LVII.\'. 
LVIII. ' 

CucHor. 
Mos.i 'al. lui 

Bui� li Grigo 
I.IX. V. 

raş. 
Podul 

ul. garul 
LX.\'. 1 
LXI. V. 
LXII. V 

sa11 lv 

'au
1
an-Iol. I

Tu cel. 
al. Malcoci 

fare. 

I.XIII. , 

/ LXIV. B 

I c1r. 
'· Sof'ular. 

/ 
'l. Curcuzn-Mare. 

(1. 'J'uria. 
eş-Tepc. I t 2. Kior-culac.

3. Lutul alb. 

li 
st. 

a) V. Ascunsă.

I I'
I 

• 

,. 

. 

I 
I 

I 

I C) Basinul Mării-Negre:

LXV. V. Ilanh\c sa(1 1 

Akangi. I ( 
I 

LXVI.Lac. Mangalia 1cu văile: Popucci, 
Acargea-Hoscadin i
�i Keragî (f.). ,: 

LXVII. V. Mangalia.

lli'. 
1. V. Hagilar.

st. 

2. Inrllul( (f.).

3. Tirpan.
4. Casâmcea.
5. Acbasi.
6. Viilor sau

dere.
Alceak-

LXVIII. Lac si p.lrîul . J , , . st·

Tallageak. · 

I
1 1. I aţlageak.

LXIX t2, Bumk-dere. , .ValeaManrrea-Punar sa(1 Arn'ăut-Boslan-dere. 

LXX. Lacul Tuzla cu P:lr. Musurat. 1

1. Tuzla.
2. Kiuciuk-Tuzla.
3. Ceatmala1·.
4. Karlikioi sa(1 Mu

ratan.
5. Cara - Iuk - derc si

Cuba-de re.
6. Pâr. Musu
i. Aitan-derc
8. Urluchioi. .

f 
cli'. 

Ia) Cara - Dere saC1 

j 
Murfalcea (f.). ' 

, b) Kiuciuk-dere (f.). 

I St. 
I 

c) Sîrli sau Daulu- i
j
l chiol.

,-

239 

-

DE AL Vlea ORDIN 

I) ·

1
1 

I 

I 

. ' 

I 
1 
I I 
I 

I 
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PRINCIPALE SECUNDARE TER'flARE 

Lx"I L- - - I-A-o··o-
-1

1
<(.L I�nl��an.

11 ·" . acu o•oea.l l 2. Car�1. ' 
LXXII. Val. deschisă j de la N. ConstanteI. 

ii " ·'- · .ac. aşau · l2· Dolulaca. Lx".lll 1 T · 1 <( L V. şi p'-'t('· Cilmi.cri.

1 

LXXIV. R. Casâmcea
format din cele 

doue pârîurr Aaslâ
dere.

Se mar numesce Par. 
Sulfaru şi Taşaul. 

LXXV. O altă vale
numită Ta1;aul în
soţită de un pârîu.

LXXVI. L. Gargalîk.

LXXVII. Laguna.

LXXVIII. P. Beidaut
formal. din: Cava
clac-Ceairac, Tes
temel şi Durasâ
Cairac.

El se mar numesce 

Bagi-Avat. 

LXXIX. Rîul SlaYa
rusă sau Cai-culac
formal din: V. Baş
Punar şi Armullu
culac.

( (ii'. I 
1. Saslâ-Culac.
il. Par. Curu-Dere. jl3. Par. Caciarnac. I

( !li'. 

I a) Tasl}l-dcrc.
'4. Par. Cartal-Terzc- I b) Taslac-culac.

· h' " < st. c 101. I c) Mandalac. 
I el) Sasâc-culnc. 

'l rJ Sasâc-corai. 
5. CeaLal-Orrnan sai.'1

Pantelimon.

6. Kirislik.
7. Seremel. : 
8. Visterna sai.'1 Val.

1

1 

Esteru. 
9. Palazu-Mic.

st. 
10. Sulugea sau Cu

lakalcea. 
11. Dere-Dikili-Taş.

12. Par. Râmnic.

13. Par. Tocsof sai.'1
V. Cuiu-Culac.

l!t. V. Aliculac sa(1
Par. Aliculac.

l15. Alceac-dere.

{- L Par. Gargalîk. 
\ 2. Val. Taşcula. 

cli'. 
a) Odi-culac.

fa) Sarighiol Vest. 
i b) Curt-Balac. 
Ir·) Curu-<l erc.
lcl) Sal'Îghiol Est. 

iii'. 
a) Tash'.L-cnlac.

(1. Pârîul PeleLlia. f st. I J a) Pârîul Cainac. 2. Duimgi sau !nan- , iii'. 
1 

dere. lb) Pariul Uogclak. 14. Par. Caranasuf'. I
5. Par. Casapkior sau

Sariurt.
6. V. Mil-Vel-Culac.

(ii'. 
1. Ciarânci.

2. Cail-dere.
3. Dulgea.
4. Cogea-ceair. aj v. Hagi-Avat-Df:l'c 5. Pâr. Hagi-A va l. sau Turllâ. 

Î 6. Delul-Mare. 
st. 

7. V. Eschi-baba.
8. Calaigi-Dolojan.
9. V. SatuluI_cu Par.·

l Poluru.
( d1'. 

{
L Ericlic-culac. 
2. Pâr. Camena.

st. 

3. Kirişliva.

QUATEH�ARE 

r-
,, 

------ -7 
I 

11 
I 

. 

DE AL Vlea OHIJ!X 
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PRINCIPALE SECUNDARE TERŢIARE QUATERNARE =7 
DE AL Vlea ORDIN 

=�··=-= -�==:
1
�=��=--==·=· ==4=========if

1
====;;======4=========

, I clr. 1 

!I

XIX. Rlul Slava
usă�af1 Cai-culac 1

rormatdin: V. Baş- '

4. Rîul Slava-cerke
zescă sa(, V. Alma-·
o-ea, Aram - dere
t:eşme şi Ci ucu ro va.

a) Sakar - dere sau I
Arman-ceşme. 

Ist. i; 
b) Dulgherul. I 

�- Punar �i Armutlu
culuc. 

<) CălugăruluI. l
!I

1 
d) Jidim.
e) Dere-Iol-Cari.
/) Malieva-Bâlca.

LXXX. Ccelin-chioI
l XXXI. :\lil-Vel-Al

ceak.

LXXXII. Riul Taiţa.

5. Hribesio-Hara.
O. Cangali.
7. Geallai-De1·osi.

ll1'. 

1. V. ŢigănciI.
2. Cărbună1·ia.
3. Sarp-doro.
1�. A la,·-cula.
5. Par. Daulcoa.

O. Baş-chioI.

7. Armullia.

(!) Lasâ-Hara.

( 1/J-. 
( a) LupuluI.
lb) Lungă.

a) V. luI David.

r st.I rtj Musafir-cnlac sau 
{ Gheobilche Ri Ca
l nara-ceair. · 
tb) Jidini. 

( a) Dere-culac.
8. Camber formală I b) Cara-Cealic.

din : <le) Balaclâ-Alcea sa(1

9. Sânâr-Dere.
10. Ada-Tarla-Cula.

I H. Taslâ-Cula. 
' st.

12. Pâr. Taiţa de E:sl.

13. Pâr. Pârlita.
14. Holuclu.
15. StipanuluI.
'15. Coslugea.

17. Pâr. Boclogea.

Orla-burun. 

tfr. 

a) Par. Cadiul.
st. 

a) Parliţica.

( clr. 

! 18. Eski-Balâk.

: a) Par. SluparI. 
l b) Par. MeidanchioI. ,

I clr. 
19. Pâr. Acadân sau � a) Buiuk-Carlalâk.

Val. CismeleI. 1 st.
lb) Chioserelik. 

20. Ormangicula.

21. Par. din V. TaiteI
sau V. Cărbunari.

LX., 
11. Par. Babadag.XXIII.L.Babadag. ( 2. Valea Nucilor.
l3. Valea Ceairelor. 

- 11. Pâr. Cili��!.
LXXţIV. R. Teliţa 9 • s�t! Val. Morilor, •. Pâ1. Isvo1 ul. 

C1hc-dere Ri Isvo-

l 

st.
rul Teliţa • 3. Valea Plopilor.

· 

1

.
1 

4. Valea Lungă.
5. Valea Cardon. I 

LXXXV C . 6. Valea Puturosul.. azang1a LXXXVI. Agi-ghiol LXXXII. Sari-ghiol.

71800 

st. 

a) Alceac - culac- pu
nar.

cll'. 

a) Pâr. Hagilar.

I 

I 
� st.
1 a') Emir-Asan. 
l st.
a') Bac-ceau:;; 

st.
a') Culac-carlar. 

.. 

31 
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4 

CAPITOLUL IV 

DELTi9 

Consideraţiuni asupra cursului inferior al Dunării şi formarea �elte1. 

Pe vremurr, cu mult mar bătrâne existenter omulu'î pe scMţa globulur, ca1·e lnca 
nu-şr luase forma definitivă, apele grămădite la spalelc unglliulu\' Balcano-CaqJatin ha
Leau cu valurT furi6se în stâncile st1•;_\vech1 dintre Baziaş şi Orşova, călind să-şT croia,(·a 
un drum către rosărit. 

Căd, la apus de Bazmş, peste t6tă Mesopotamia croată şi Alfălclul un,quresc, se înLintleau 
apele unur imens lac, numit la autori\' vech\' Mare album 1); iar spre resărit ele Or�orn. 
Lc'>tă câmpia româno-bulgară era acoperită de ·Marca .lmlo-Caspienă, din care Maren.-�r'·g1·a 
forma un golf apusan 2).

Asernănăl'ile dintre fauna remasă în depositele acestor doue fosle lacurT - între rai··· 
Dunăeea a servit probabil la începutul epocff quatemare ca o trăsură de unire 3)-a 
îndemnat pe cercetătoril' ele az1, să le coprindă într'o numi1·0 generică de Marea sr1rm11ti,,, 
(sub care se înţelege în geologie ultimul etagiu al epo"Cir miocenice) despărţită în din· 
basinurY. 

• 
Barbot ele Marny cel d'întâ1 a constatat acestă asemănare, caec în urmă a fosl i11lă-

rilă ele cercetările geologice ale D-lor Suess J), Andrnusn/
{ 5) �i Taula.

Păturile sarrnatir.e încep ele la Viena, acopet' t6tă Panonia până în munţ.iT apu� 111
ar Transilvanier, pătrund căire Sud pc\nă în golful ele la Gratz, apoT pc la marginea uo1· 
dică a munţ.ilor Bosnie1 şi se termină în Banat. 

Intrerupte de lanţul Balcano-Carpatin reîncep în Oltenia, pentru a acoperi MunlP11ia 
·Moldova, Basarabia, t6tă Rusia meridională şi Bulgaria nordică.

In câmpia româno-bulgară ele sunt ţ.ărmurite de o parte'din Carpaţi, iar dr alia dt• 
Balcanr, unde au fost studiate de Fr. Taula 6). 

Cercetările geologice ale lu1 K. F. Pete1's 7) şi Hochsteter 8) au conslatat, că între Nasom 
;�i Constanţa depositele sarmatice se continuă prin oalea Carasu până ta Mare, pc CLtnd la nm 
du! Dobrogie1 formaţiun\' mar vech\' le ţărmuesc, iar către Sucl se întind până în IPt'a,Plc 
secundare, care formcză platoul dintre Rusciuc şi Varna. 

După modul cum depositele Mărfi Sarmatice sunl dislribuite în basinul infcriol' al 
Dunăril şi pe valea Carasu, din constituţia geologică a Norclulur şi Sudului Dobt'ogui i 
din depo�itările de aluviun1, care acoperă t6tă partea şesă a Munteniel', se deduce ră: 

La sfîrşitul epocei miocenice, apele Măril Sarmatice 1'elră{JIJnclu-se, spre a-şi lua aJl!'(1p1 
configuraţia lor actuală, ctit lăsat loc Dunării, care clupă ce a pătruns prin defileul Brd";1• 
Orşova a curs în linie dreptă pe la palele clelurilor Munteniei şi că un bmţ al siH, scăpa pe m/Fa 
el-intre Cerna-Voda şi Constanfa pentru a atinye aci, Marea. 

Părerile şi datele scriitorilor vechl' sunt. de acord cu cercetările geologice, ast-lcl: 
Tristele şi Ponticele, scrise de Ovidiu în cer opt anr de exil la Tomis, ne dau 111ull1• 

delalir preţi6se asupra regiuner ce ne intereseză, detalff care confruntate între ele ne li10 

') E. Reclus. r ouvelle geographie universelle. Voi. III. pag. 315. 
2) A. clr lapparenl. Legons de geographie physiq11e pag. 362.
8) A. de Lapparenl, op. cit. pag. 454-5.
') La face de la Terre pag. 417 şi urmă.orele.
5) Mem. de l'Acad. de St. Petersb. 1893.
0) Grundlinien der Geologie des Westlichen Balkan 1881, pag. 39; A. de lrt71pa?'fml. La sLrnct11re�

J'hisLoire de Balkans; in Revue generale des sciences. An. VII, No. H, pag. 502-9. 
7) Grundlinien de,· Geographie und Geologie cler Dobrudscha, 1867, pag. 5'I -2.
8) Die Geologischen Vel'hăllnisse des osLlichen Tl1eiles der europăischen TO,·kei, 1870.
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să hiinuirn. că pc la inceputul eriT creştine, 1111 braţ al Dunăril' curgea încă prin valea;�·m:isu, la, sau în apropiere de Constanţa. 

1\Ia\' 'nainte ele-a int1-a în comentarff, care pot a1·unca o rază de lumină asuprn teorie\' rnclr•, 11·ebue prerizat locul îrnde a trăit şi de unde 'şT-a scris nefericitul poet «Tristele�i rrmti,·elr'» sale. 
Esl<• mar mult de cit positiv stabilit, că Tomis rtl lui Ovidiir, este Comtanfrt nostră 1).I>in I.ol ce Ovidiu a sc1·is în exil se întrezăresce idea, că în tot timpul el a stat înl'olllis, «pe fermii din stânga Pontului)) şi nicăierT alt-undeva. Intr'un pasagiu vorbesce Je,pr" legrncla fonclărer oraşulur 2)., în altă parte descrie traiul :-;0u aci�). A,;;;.t dar Constanţa de azr este locul unde ':-;;1-a petrecut relegatul poet, ultimir opt an\'ar ,·jpţit Jur. 
De aci el vorbcsce despre Dunărea cu multe 9urz 1), în allă parte o numescc «nuniirea/'// i l]lll'l)) 5). 
Apo1: 

«Secl cleclimus poenas, Scyt hitique in (i.nibus Islri» 6) 

( Oar pe ţermurile lsl1·ului Scythic îiulu1· ped epsrlr ). 
Inll''un pasagiu scris primă-v6ra vorbesce în acelaş timp de �fare :-;;i de Dunăre: 

ccNec mare co11crescit glacie: nec, ul ante, p1'1' fstnun 
«St ridul a Satt1'0mat es plaustrn bubuleus agif)) 7). 

(.\"id 111arl'a nu mat Pste 1.ncaf enata ct,, ghiaf ii, 11id văca1'ul Sa1·mot nu'şi mat comluce ra pâ11ă arum, JJI' 
/J11,11i1'P, mre/P sr111·friil61·e). 

Tristele sunt scrise în timpul călătoriei sale (prima carte) �i la începutul şrclerer sale 
in Tomis; în cole din urmă Ponticele, scrise chiar în Tomis, ială cum se adrcs6ză luT Bl'Utus 
şi lur Graecinus: 

Şi: 

Naso, J'omilanae jam non novus incola te1TaP 8) 

(Naso ele.ia vrchiu locuitor Tomilan). 

1hstis ab Rux-,,ni, Nu.so salutat ... 9) (Naso, te salută cu întristai·e de pe ţifi'murile EuxinuluZ).
Cum se împacă aceste versur\' cu cele adresate Jur Atticus?

.Acce71i colloquium gelido Nasonis ab Istm 10) ( Pi·imesre acest bilet, pe care Nasone ţi-l sc1·ie ele pe fi!'l'mw·ile îuyhl'fatr ale lsl1·ulut).
Lur Brulus, poetul î\' scrie din Tomis; lur Atticcus, de pe{ermurilelst1·ulu1; lu1Graeei11u!';, de pc ţcfrmui-ile Pontulur Euxin. 
Mar dovctlil6rc sunt urmet6rele versurr adresate Jur HuDnus 11): 

Naso Tmnitana mi't.lil i 
Iar ma\' jos: 

(Nasone 'ft !rimele ele la 1'ollli). 

. , . qui sum submotus acl Is/i'wn 
(ccwe sunt exilat pe f ermur'ile Isl.1'ulut). 

1) Drmmul Jlfuhlbath a avuL cel J'inLâT on6rea a stabili ace,-L adover (C. I. L. W5,Ti0).'l TrisL. Lib. III. Eleg. IX, 
') Trist, Lib. IV. Eleg. I şi X.
•1) Trist. Lib. III. Eleg. IX.
'') Tl'isL. Lib. II. Vers. 189.6) Trist. Lib. V. Eleg. I vers. 21.') Trist. L1b. III. Eleg. XII.8) PonL. Lib. I Scris. I. 9) PonL. Lib. II Scris. VI.10) Po11L. Lib. II Scris. IV.

11) Pont. Lib. V Sc1·is. IV.
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Era posibil ca în aceiaşi scris6re să existe atâta nepotrivire, dr câl nurnar nd111i\1'wJ 
că Dunăl'ea a curs printr'un brat, al seu unde-va, la sau lîngă Constanta� 1) 

Las altol'a su. nete(_liască cum v01· crede acesl argumrnl, care vine în spl'ijinul lr!i1-
t'ie1 mele. 

Af;,a se explică na1'aţiunca lu\' Fl@ius Arrianus, despre expedi!,iunea luT Alexnnu i·u
cd mare cont1·a Geţilor 2). 

Bine informatul istoric, trăitor în secolul I clupe Cl11'istos, pune peste Dunăre, pc undr
marele cuceritor veoia să-1 atace, un grnp ele munţr păduro�r. 

Se scie, că pe tot ţrrmul stâng, Dunărea este lipsită ele munt,r (în partea infcri61·ăJ, 
afară de grupul păduros al Babadagulu'î, a.le căru'î ramurr se cob61·ă pJnă în valea Canisu. 

Lelell•el �), compilatorul geografilor aralJr �i italicn'î din vecui de mijloc, con1cnltuul 
clescrip\ia ce ne-a fost lăsată de Ecfrissi, din a doua jumătate a sccolulu1 XI el. Cl1r. asupi·a
1Jobrogier (He/'11::an), c;licc: Cernavocl11 (apă ne.(Jră) a;�er,lală În punctul, rle unde Dunărea înser,1/,. 
depărtate sciipa un vraf, wre îşz vărsa a71ele sale în Pont, formând lmbucătura cea mal mer,. 
d-ională a jTuviuluL 

lal' în atlasul sru, Lelewel lns6mnă 1) în dreptul Constanţe\', c;licerca: 
Os Danuviz, gura Dunăril. 
Cân1l se va fi, astupat ,qum acestul /Jmf al D11nări1,, nu scii't; r:eea ce se sr:ie însi't es/1· 

l'ă. acum 40 anz JJe canalul Carasu (care avea fOm lărgime 5i 4 culrÎncime), napdre mir'/ sl11IJ1-
liaii c.omunicafia Între Dunăre ;�i Medgidia (Camsu) ") în timpul apelor marl. 

Este ele rcgrntat, că eruditul gco61·af al secolulu1 noslTu, E. Heclus, nu insblă mar lllllli
asupra cestiuneT cursuluT Dunărff prin valea Carasu, totu�r o atinge în tr6căt ';) 

/(. F. Peters, o afirm,\ cu totă sigumnţa în importantisima sa publicaţiune, <lin anall'l1· 
academier Vieneze;); este tot ce s'a pulut scrie mar complect asupra gcogrnfier �i g1:oh 
gier p1·ovincie1 n<'istre quasi-peninsulară trans-dunăreană. 

Părerea autoclidacticulu1 locot.-colonel ele flotilă, Drăghicescu, că un braţ. al Dum'irii 
s'ar fi clcspărt,it ele la Vadul-Oii (I-Iârf;,ova), ar fi curs prin lacul Saraiul, vrin Hmn111uler1·. 
iar de aci peste culm\' s'ar fi unit la Al-ifad cu pârîul 'l'a;�aul, ca apor prin accsla su eu1·µa 
în Marc la capul Midia, îm'î parn puţin verosimilă �i ncsprijinilă 8). 

Eslc, bine înţeles, că cca mar insemnată parte a Jiuviulu1 îndreptându-se n\11·,• \ 
după cc scapă din gâtul format ele pintenele rnunţ.ilor Dobrogie1 �i tcl'ascle clinlrc Si1·1·I 
�i Prut, schimbă brusc <.:ursul pentru cea din urmă oră căLre răsărit. 

Din tote punctele de vedere, dar mar ales gcologicesce vorbind, liasinul i11ferior ni 

Dunăriz trebue considemt numa'i Între Pol'/ite âe Fier ;�i Galafz, dincolo de mre rw·sul /f111•i11/11i 

aprtrfine /)({sinului Pontic. 
l\farele arc de cerc, pe care îl descrie Dunărea în cursul er inferior nu este ţrrmuril 

de masive munt6se resistente, nicr nu este un drum întemplător, pc ca1·c îl parcul'gc Ouliul 
în cleprcsiunea româno-bulgară. 

El este resultatul une1 acţiunr continue ·a apelor, care prin crosiunr :;ii deposilă1·1 in 

decursul mar multor deceniT de secole, a mutat necontenit albia lfo vi uluT către rniază-zi. 

O depresiune în înţelesul comun al cuventulur nu cxislă de cât pc partea slângu, 

unde <levosilăr'î ele lăss, care au o grosime ele 35m 9), acoperă şesul ;\Junlenier până la rnari

depăl'lăd de albia actuală a fluviului. 

') De aceiaşi părere eslc şi Papadopoulos Vretos în ccLa Bulgaric» p. 188. 
1) Arrianits par Chossard. 1802, 3 volumes.
sJ Geographie du moyen-âge. Voi. 3-4, pag. 125 şi urm.
') Planche XV.
") I. Ionesco. Excursion agricole dans la plaine de la Dobrodj::i., 1851, pag. 38-9.
6) Nouvelle geographie. Voi. I. pag. 209.
7) Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien XXII, Ablh. 2 1867.
8) Dunărea de la Orşova la Mare, pag. 229.
9) A. ele Richard. La Roumanie a voi. d'oiseau p. 23.
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Nu mult, a contribuit la acesla, legea a�a ele cunoscută a lu\' Baer 1),

parte a Europer n'a fost mai' cu prisosinţ,ă clemonsl.rală, ca la flu viul nostru.
Suh ochir noşlri1 chiar, Dunărea surpă neconlcnil malul seu drept, pentru ca, sub 

forni.1 de aluvitm1, să'l clepună pc cel stâng. 
]nit'<' (ialaţr şi Reni, Dunărea clupă cc descrie un dublu cot, lung ele 22 km., în 

fiw11111 unu\' :\I. deschis, inLră în aşa numilă a cr «deltă», un triunghiu vast, a cărer 
haz11, lungit de 63 km., c sprijinită pe Mare, iar catetele apropc egale sunt formate din 
malu1·1 repc<,H. 

<:ea ele N., c tăirnui-ilă de ultimele ramificaţil ale d6lurilor 13asarabicr, în care lacul'ilc 
)i g,11'1r'1r• au săpaL vă\', cc ca niscc făgaşe uriaşe păi.rund în inima teraselor argilosc, care 
IC' �e1·,·c:-;c ele bază. 

Latura ele S. este 1,ărrnurilă de un munte dentelat acopcril cu terase ele argilă, care 
ilo111i11ă terasele basarabene. 

* 

Inainlc cl'a vorbi despre numcrul gurilor fluviulu\', Lrebue să înţelegem causelc căror 
�t· dalore�Ge f'orma(.iunea clelter. 

ln <lynamica externă a globulu\' cslc stabilită legea: 
('it atunâ, câncl jowl'ile maree sunt puţin considerabile ;�i rrî,ul Jfarea, in mre se l'arsâ 

1111 /flfrif'r nu e /.Jră::;clată de rurenfz de-a lunuul castelor, materiile din apă ţinute in suspensiune 
.11i depun ta îmlmcătura fluviului şi /ormeză depo:;ite atuvionale, in geneml ele formă triun
f!hiu{rtra, c(trora li s'a dat numirea ele «deltă» t). 

01·\', ::;e scie că Marea-Negră e lipsită ele (lu.-1: ;s·i l'eflu:r:; curent, ele ;�i are unttl destul ele 
1111/emil' de la Nord la Sucl, cla1· acţ.iunea Jur este aşa ele depărtată de coste, în câL n'a 
pulul influenţa asupra nămolulu1 pe care fluviul îl aducea, în decursul atâtor vecurr, la 
gurii<> sale. 

Dar despre a.Gest curent, care a fost multă vreme o problemă nedeslegată de ingi-
1ieri1 comisiunil dunărene, vom reveni. 

Trebue clar a porni ele la ideia, că la începutul forrnărer delter, era la gurile fluviulur 
11osl1·u un golf, care cu timpul s'a astupat cu nămol, printre care apa 'şT-a săpat rqa\' 
mullc canale ele scurgere, clin care au rema gurile ele azi' 3). 

Despre existent.a acestur golf ne vorbcsce şi Herodot în Melpomene 1).
Bi11e înţeles, cZt azl' delta câştigă asupra lVIărir cu mult mar multă greutate, de câL în 

l'<'rhimc; la începutul formări\' sale progreşele delter l rcbue să fi fost simţite şi acesta se 
dalo1·cscc• la mar multe cause : 

a) Sup1·a,faţa, pe Gare se rcsplndeau deposiLele aluvionar-e, era ceva limitat atund
- un golf - pe cclncl azr aceste deposite se pierd în largul Mărff ;

b) In fundul golfulur a,dâncimea aper fiind mică, umplerea Jur era vădită; ac6slă
justifică temerea Jur Polubiu, că cu timpul Pontul Euxin va fi umplut cu nămolul ituviilor 
cr• se varsă in el, aşa clupă cum s'a întâmplat cu Palus Mcoticle C�farca Azow) 5);

1) Cu cât delta 1nainteză în Mare, cu atât ea atinge curentul de care am vorbit mar
�11�, <.:arc- târăsce nămolul către Sud, nelăsându-l a se depune la gurile fluviulu\'. 

Slucliile inginerilor comisiune\' europene dunărene şi aclele conferinţer clin Paris, cuf. 
stabilit că Jsaccea este cl'eştetul clelte'

i 11); punci.ul ele bifurcat.ie al braţelor fluviulur se scie 
eă se află la Ceatal-Isrnail, aşegat la 23 kilometri mar la vale de Isaccea 7).

1) Rotaţiunea pămentuluI silesce fluviele emisf'eriI septentrionale a bate necontenit în malul lor drept.,
ori care le-ar fi direcţiunea (a se vedea aplicarea acestei JegI la fluviul nostru în K. F. Peters. Reisebrie!'e
cines ăsterreichischen Naturf'orschers aus der Dobrudscha. Revista austriacă clin '1866).

2
) A de /,appruent. Geologie. Ed. 1885, pag 229. 

3) A se vedea şi E. Rl'tltts, op. cit., pag. 255.
4) C::ap. 99.
6) IV. t�0-4t.
6) A ,;e vedea �i păl'erea mea asupra celuI de-al cincilea bra1, al DunăriL
') IM 1-:11yelhrmlt. Les embouchures du Danube, pag. 24
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Inălfimea triunghiulu'i format de deltă este az'i ele 74 km., iar supm,faţa sa de �690 l,m.p. 
De la Ceatal, Dunărea curge cu o iuţelă ele 1 m. 567; debitul ele apă pe secundă (iinrl ;11 

acest punct ele 9200 m. c. în tim,pul creşterilor mijloci'i ;ţi de PS.OOO m. c. ln timpul Cl'eştel'ilor mori 1 

Apa Dunăre'i confine f,.P-400 materii în suspens-ie, în timpttl aeşterilor ordinare t). 
Pe (le-care an, Dunărea aduce la gurile sale apr6pe 60 milione metri cubic'i ele al111•i11111 

şi (ormezi't aci un cleposit de cel puţin 6 km. p. snpra(af ă şi de 10 m. adâncime �). 
Pentru a stabili prin cifro şi date certe prog1·oselo făcuto de clollă, să luăm un pu111·1 

do reper fix, de la care să pornim cu mosurăt6rea; insula Şerpilor, aflată azr la 45 km. 
cloparto de Sulina, p6te servi pentru acest scop. 

Strabo, bine informatul geograf trăitor la începutul secolulur întâiu, aşeză insula Le111·p

la 500 stadil (1 stadiu= 185 metri) departe de term, adică insula Şerpilor se afla la 92 km. 
în largul: Mări\'. 

Ast-/el clar, delta în decurs ele 19 sute ele anz a înaintat în Mare cu 47 1
'2 km. 

Ort-cât de exagerate am vroi să luăm datele luT Strabo, totuş\' suntem siliţl' a. crrrl1•. 
că pe timpul său delta fluviulu'î nosl ru 1111

trecea dincolo de Irnia, Obrolin, Calinorn, 
aeşterea anuală (lincl de 25 metri. 

Fig-. 32. - Fal'ul din Sulina. 

E. Taihout ele Marigny J), caro s'a 1H·11-
pat şi a făcut studi\' asupra ceeşleri'î dellcr, nrl
mite ca f6rte probabilă părerea lur Stmlin, 
c.;eva ma\' mult, clacă trebue să admilcm p."1-

rerea lu\' Ed. Engelliarclt, primul delegat f ra11-
GOZ al comisiune\'. dunăi-ene, 1Iarea s'a i11li11, 
în vromurr nu tocinar depă1-tate, pană la pi 
ci6role grupulur Boş-Tepe''). 

Astă-z\' chiar, crescerea delte\' osie dC'slul 
do bine simţită; la Sulina, vechiul feti·, cal'e 
după hărţile rusesc\'. ei-a în 1829 aşe\lal l'hial' 
pe ţe1mul Mării şi care în 1842, fări'� ai� 
fi schimbat zidăria fundaţiol'. a fosl înlnl'.llil 
pl'intr'o frum6si construcţie ele piatră, 111'· 
parte de 1Iare, în 1857, de 60 metri, aslii-z1 
so găsesce la cel puţin 2 km. în inlcl'iornl 
uscatuluT 6).

S'm- putea dovedi cu cifre, că ln Yi\1-
cov şi Sf. Gho01·ghe, crcsc:crca delLor a losl 111 
aceJeaşr proporţiunl'.. 

Nămolul pe care îl acluc.;e Dunărnn la 
gurile sale este în cea ma\' marc parlc luat 
de curentul Mărir şi transportat către miază-zi. 

Ies din cadrul subiectulul'. ce-m\' propun. 
a delalia diferitele încercări' făcute do in-
ginol"i\' comisiune\' dunărene asupra naviga

bilităţe\'. braţulu\' Sulina 7), dar pcntl'Ll că am womis ma\' sus a vorbi closp1·c clificullit!ilr

comisiune\' în· acestă privinţă, voiu alillgo în mocl sumai· cestiunea şi n umaT ln părjilc, 

carl'. stau în legătură cu subiectul meu. 

1) De Lap71arent.

�) Idem, pag. 226.
3) E. Reclus, op. cit., pag. 225.
4) Hydrographie de la Mer Noire, TriesLe, '1856.
") Ed. Engelharclt, op. ciL., pag. 25.
6) /(. F'. Pe/ ,,1-s, op. ciL.
7) Aceste delaliî Re pot vedea în Ed. Engrlhanlt, op. cil,.
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In urma sLucliilor hydrografice făcule la gurile fluviulu1, s'a constatai. existenţa cu

rrnluluY, pomcniL deja în trcr rânclurT, care putea fi utilizai. să ducă la mad rlepărLărr

l'iilrP Sucl nămolul braţulur Sulina; însă cum acesL curenL nu trecea chiar pc lângă lilo

ral, trebuia forţat fiuviul să'ş1 împingă nămolul până în acţiunea curentuluY.
Jn nccsl scop s'au construit digurile, cad sLrîmLâncl albia fluviulu1 au forţat apa să'şT 

lranspnrte până la 20-30 kilometri materiile aluvionale, cad aci intră în acţiunea curcn

tultiY �i sunt L.irîte către Sud.
A�t s'a rcsolvat problema clesnămolire1 braţuluT Sulina, care a avut de corolar for

marPa insuleY de la îmbucătura Sf. Gheorghe şi poLmolirca gurer golfulur Halmyris, de
venit lacul Razelm de azr. 

* * 

Asupra numcrulu'f gurilor fluviulur nostru, părerile ce resuită din datele scriilorilor 
1-111'!1\' fiind rliferite, voiu căuta să citez pc fie-care şi, pc cât cunoscinţele îm1 permiL, pe
lt1jt; iar în paragraful din urmă voiu arăta cu care din gurile şi bra!,ele de azr cores
pund num;rile date de cer vcchT.

In timpul'ile preistorice se credea a fi fost doue brafe principale: unul care curgea 
f'ăl1·1• ,\pus în Adriatica, la peninsula Istria (de unele şi numele d'?), iar cel de al doilea, 
rare se despă1·ţ.ia In alte douc sccundarn: !{alon şi Arios, ce se vcrsau 111 Pontul Euxin. 
Pt• lemeiul acesLer cl'Cdinţc împrumutaLe şi ele Aristat, cer vechr conduceau nava Argo
nnu(ilor- penLru .a scăpa ele urmăririle Jur Aetes-pe primul braţ al fluviulur. 

Apollonius de la f-1.odos numcra trez our'i ale fluviului 1). Eratosthene, în scoliile lu1 
.\pollonius, vorbesce despre «insula Peuce, Zn Dunăre, triungli-iulară, mare cât Rodos» 2).

Pomprmiu de Mela (an. 43 d. Chr.) scrie, că Dunărea are mar multe gurr, din carr trei 
/e1111es, iar 1·estul navigabile; oraşe nu cun6sce în acestă regiune decât c<lstropotis pe 111at 
l,îu!{it Ounitre; d'intre insulele din deltă vorbesce numar do ccPcur-e, cca mar cunoscută :-;;i 
mar maee a)>>. 

Pc la 1835, guvernatorul Husier mel'idionale, Prinţul Vomnt:;ow, însărcineză o comi
si111w specială pentru a studia gurile Dunăril. 

Raportul er constată numar trei braţe originale, adică legale clirecLamentc cu Lrun
d1iul lluviuluT, împărţindu- e apor fie-carn din ele în mar multe gurr secundare, marr, 
11iedir �i mid, diferind una de alta prin numir1 locale; în cât peste tot s'ar putea discerne 
Yl'C'-0 ;�!Jse-spre-zece 4 ). 

1'((b11ta Peutin,qerianri. arată patru ,qurz 5).

((Părintele istor-iei)) lleroclot, vorbesce des1 re cinci _qurz ale Istrnlu1 6). Esle interesant 
pe11lru Get'Cetările nostre, un pasagiu în c;are zice: ccllister, după ce a străbtitut totă Europa, 
sr r//'uncă ln Pontul Eu.:r:in, la tocul unele cotonil din 11'Iilet au fondat Istria 7).

Pisrmdru 8) numeră ia1·ăş1 cinel, ca şi Hplwros, după care a luat şi scriitorul anonim 
al descrier'i'i pămentutuz, probabil Scymnus ele Chios (sec. I d. Chr.), care mal: vorbesce 
despl'e: orn:;;ul Isteos fondat de o colonie de milesianr pe timpul marer invasiunr a Scy
(ilol' in Asia, de insula Peuce, mare cam cât Rodos, între cele cinci _qurl ale DunlirU şi Mare u), 
de Callalis, o colonie a Heraclie\'., <.;are dateză de pe timpul domniei lur Amyntas; Bizone, 
ma.ş distrus, a fost construit de locuitol'ir l\Iesembrianr, etc. 10). 

') Hasdru. Istoria Cl'iLică a Românilor. pag. 221. 
21 IV. p. 3"10. Niillf'I" I p. 228 nota. În larga. Kilia şi Cetatea Albă pag. 11 şi urm. 
8) C 11 cap. 1-2-7. A se vedea ma'i jos părerea mea asupra celuI de al cincilea btaţ al DunăriL
') Troimitzhii. Usli11 Dunaia 1n <;liarul Odeskii Viestnik, 1835 No. 81-84. Hascleit op. ciL.
•; Seg11m1/ ul VII.
") Cartea IV, cap. 47. 
1) Cartea II cap. 33. A se vedea maI jos ((Cel ele al cincilea braţ al Dunărih.
') Fragmenta, pag. 5
n) Miill,•1'. Geogr. Graec. min. I. pag. 220. În {rwya op. cil.
111) Uh1,/a1·d. Periplus Arriani, pag. 2'16.
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Stmbn (an. 20 d. Chr.) ne spune, că lstml se varsă în Pontul Euxin prin cinez ,rpn·i, rar,
formeză între ele insule, din care cea ma\' importantă e Peuce, care a dat numele se11 B111• 
tarnilor Peucini, locuitorii ez. 

Cea mai mare e gura Hieron (Sfânta), care se află la drepta telui ce merge spre ,IJ11rf 
iar restul spre Nord în trecere către Nistru. Cea ele a cincea e departe de 300 stadit (55',, 
kilometri 1). De la Istru la Istria, Strabo mesoră 300 stadiT. 

Isvorul cel ma\' autorisat din câte ni s'au păstrat asupra Mări\'-Ncgrc, este Peripllll 
tuz Arrian, un militar practic şi cunoscctor al locurilor, tră.itor pe timpul IrnpăraLulu'( Acli-ian, 
către care este adresată acestă dare de semă asupra circuitului PontuluL 

«Nu departe - zice el - de Odessus, se află balta Istrienilor la 250 stadiT, apor vi 111,
balta (Aiµ.v-�v) Isiacienilor la 50 staclff. 

ccDe aci la gura Istrulu\' numită Psilon sunt 1200 stadH (o stadie phileteriană = 211 m.J; 
lot acest spaţiu este deşert şi fără nume. 

ccDe la Psilon (subţirea), până la a II sunt 60 stadii, de aci până la gura numită Ko/1111 
sunt 40 stadii, ele la Kalon la Namcon, a TV-a gură sunt 60 stadii, de aci la a V-a sunt NO 
stadii, de la a V-a până la oraşul Istria sunt 500 stadii; de la Istria la Torni 300; ele la 
Torni la Callatis alte 300. Aci e un port bun pentru năv'î 2).

Geograful grec Meletic 3), scriitorea bizantină Anna Crnnneana 4), ca �i isLol'iC ul i-;ii Donrn 11 1
nostru, Dumitru Cantemir 5), scriu că Dunărea are cinez gurz.

Pe la 1768, un comerciant german, Kleeman, scriind o notiţă asupra petrcccrir :--nle 
în Kilia, zice : 

ccMa'î mulţ'î geografi şi chiar Busching susţin, că Dunărea intră în Marea-N6gl'ă )ll'in 
ş6pte gurr; eu însumi am verificat cu stăruinţă acest fapt şi m'am convins că nu sunt de l'fi/ 

cinez; căcr nu pot lua în consideraţie braţele cele mid, carr formeză insule şi se unc·w 
apo'î cu braţele cele marr 6)ll. 

Domnul Hasdeu, după ce discută cu multă erudiţie şi competintă părerile tutul01·, 11u 
admite a fi fost în vechime, nicr ma\' multe, nic'î ma\' puţine gurz de cât cinez. 

Regret, că Domnia-sa n'a tipărit încă Istoria Critică a României trans-dunărene, In l'.Hl'I'

promite a arunca multă lumină asupra hydrografie'( antico � Dobroger 7).

Pliniu cel bătrân, compilator din a doua jumătate a secolulu\' intâiu, numr'il'ă ;1h1 

_qil'l"z ale Dunări1, carr de la Nord la Sud le numea: Spireostoma, Boreostoma, Pseudosto11w, 
Calonstoma, Naracustoma, cu insulele Peuce, Sarmatica şi Conopon diabasis. 

Sunt interesante pentru cercetările nostre, detaliile ce ne dă asupra braţului Pel/f'e: 
Acest al şeselea braţ fonneză d'asupra oraşulu'i lstropolis, lacul Halmyris 8). 

Enumerând oraşele de pe costă, Pliniu pune între Callatis şi Bizone, un ora9 Hcrnelca, 
care a fost distrus. 

Ptolomeu (sec. II) împarte gurile în clespărţi1·1, care se varsă in Marc prin păr(Y �i 
gur\'; despărţirea de lângă Nooiodunum are cloue părp;: cea ele Sud, coprin(tend insula Pe11f'P 

se varsă prin _qura Peuce sau S(iintă, cea de Nord formând balta Thiagola se varsă prin u111·11 

Thiagola sait Psilon. 
A doua despărţire coprinele o parte supcri61·ă cc se varsă prin gura Boreion f;,Î una 

inferiMă ce se varsă prin gura Tnarakion; o a treia probabil, se clespal'Lc ln bt·a.(r•le �i 
gurile Pseudostomon şi Calonstomon. 

In deltă, Ptolomeu citeză oraşul lstropolis. 

1) Kiepert. Lehrbuch der Alten Geographie pag. 7 şi Ghntanl, op. cit. pag. 21'1.
2) Ghotard. Op. cit. pag. 32-35.
3) Ion Ghica. Dacia vechiă. Rev. rom. Voi. I, pag. 406.
4) Ed. Bonn I. pag. 337.
5) Descriplio Moldaviae.
") Kleeman. Voyage de Vienne a Belgrade el a Kilia Nova. Neufchâtel. 1780 pag. 34 în J/11sdt' 11 

op. cil. 
') Hasdeu. Istoria cr-ilică a Românilor, pag. 223. 
8) C. IV, cap . .\.XI\'.
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nupe 01, gurile DunăriT de 1n, N. la S. sunt: Psilonstonw, Borermstrnna, Pse�Mm.«; " 
r11tonstoma, Naracustoma şi lliemnstoma sau Peuce 1). 

Fără a mar c;ila pe Tacit 2) 11(]rippa, Varron, A1·tem-idfJr, cLc;., voiu adăoga nu mur, că 
.I. de La71parent a) zice: acum 1800 ani, numerul gurilor Oună1'ii emit şese.

Or1dift ·1) 9i Statius 5) vorbesc; despre cele şapte guri ale Dunărff . 
. tm111irrn Ma1'Celin, (un oficer la pensiune, fără mullă în văţiitui-ă), care s'a lupLaL prin 

a<·i·�le p,'ir(!, vorbcsce despre ;�epte gurr ale Dunărir pc carr le numesce însă fară Ol'<linu: 
11e11l'P, Namcustoma, Calonstoma, Pseudostoma, apo1 douu mar micY: Boreostoma, :-;;i Stlie-

1111stomfl :-;;i in fine a şeptea forte mare şi negră ca o baltă. 
A111lllian pomenesce de «Histros, quondam potentissima cioitas». 
Inlr'P gud locuesc Trnglodiţil, Peucinii (Peucii) şi alte poporc mar mid 'i). 
Biisd1ing 7) contimporanul Jur Kleeman, iar cu mult înaintea sa scriilorul sas Reicllers

,/(1/f' b), t.răitof' pc timpul lul' Petru H.arcş, dau Dunăr-ir şepte gurr. 
Să simplificăm datele. 
I. Numrn1l gudlor fiuviulur au fost: II. Numirile lor:

J)oue 
ln Lim purile pi-cisLorkc 

La Al'istol 
Trei 

La ,\pollonius de la Jlodos 
EratosLhcnc 

Pomponiu l\lcla 
Comisia lu1 Vorontzo,,· 

Patru 
ln tabula PeuLingur-iană 

Cinez 
La Herodot 

Pisandr·u 
Epho1·0s 

Sc;ymnos de Chios 
lVIelctic 
Strabo 

Arrianus 
Anna Comncna 

CanLeniir 
Kleeman 
Hasdeu 

,5ese 
La Pliniu cel băLdn 

Ptolomeu 
Tacit şi alţff 

,\. de Lapparcnl 
-------

') C. III, cap. X. s§ I. 8--16. 
2) German. I.
') Geologie, pag. 236.
') Trist. II. 180.
;) Silvarum. Lib. V. Carmen 2.
0) C. XXII. Cap. VIII §§ 41-2.

ra 

' \.rrianP::;ilon 1 

l Plolomeu
Spircostoma la Pliniu 

F v V f SLrabo ara nume , 1\1 1. 

na 

f 
Borcostoma { 

I 
l 

l arce rn 

Pliniu 
Ptolomcu 
Marcclin 

Fără nume la Arrian 

( Pliniu 
P::;cuclostoma { Ptolomeu 

t l\Iarcelin 
Calon Ja Arrian 

1va 
/ PJiniu 

Calo11sloma ( Ptolomet1 
l l\farcelin

Na1·acon la \.nian 
va 

f Pliniu 
Xarac;on : Ptolomeu 

l Marcelin
Fără nume la Arrian 

Hieron la Strabo 

') Erdbeschreibung:în fo1·ga op. cil. pag. 13 şi urm.
") Chorographia Moldovre în 'f'esrrui· ele rno·11wnrnte antic,,. _VoJ. III.

i1890 32 
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$epte 

La Ovirliu 
Stalius 

Biisd1ing 
Rcichcrsdorf 

via 

f Pliniu 
Peucc ( Pl.olomct'1 1) 

l 1lan;clin

vna

Slhenosloma numar la l\Ian;elin. 

Variat'a numerul gurilor între doue şi şepte 1 
De sigur că nu. 
N'au fost numar cloue, cum credea Aristot, nid trez, ca azY, dar nicr şepte, cum spune 

Ovidiu. 
Cer mar mulţ1 din autorir, care au scris asupea gurilor fluviului sunt compilalol'i1 

predecesorilor lor; dar chiar adeveraţff cercetători' variază intre den�ff după felul Jor rle 
a vedea. 

Mulţ\' au confundat nu merul gurilor Dunări:r cu braţele e(; de aci, cred, s'tt nfuirnl 
:încurcătura. Astă-zl' chiar, Dunărea n'are ele cât tre'i braţe, în.să câte gurX I

Numar braţul Kmer are vre-o opt. 
Kteeman avea forte multă dreptate, când scria: 
Basch-ing susfine că Dunărea intră în Marea-Negră p1·in şepte gurz. Eit insu-ml a1n 1w1-

/icat cu stăruinţă acest fapt şi m'am cnnvins, că nu sunt ele r:ât cinet. 
Că cind au fost braţele şi gurile principale ale Dunări:r, ne-o spune :itmuo, llemrlnt 

;;;i mar ales Arrianus, care a vizitat şi măsurat cu de-amănuntul ţermil'. PoutuluT. 
Incepem cu cel mar de N. ccPsiton» (subţire), este braţul ele a<;lr «Kitia», cal'e LrelJue

să fi fost cu rn uit mar scurl pe timpul I u\' \rrian. • 

Că oi-aşul Kilia era la Mare chiar in secolul Xll d. Chr. ue-o dovedesGe următorul 
pasagiu din Nicetas Clwniates 2), care vorbind despre inlrigele curţiT bizant.inc de pe lirnpu 
Imperatulur Andronic Comneanul (1183), ne spune: «că acesta trimise pe ginel'clc sNi la 
c<Chcle>> peste hotar. Orăşelul e lângă Mare, forte aprdpe ele gura Pontulul». Aci aulo1·ul 
inţelege cela gura Dunăriz în PontJJ.

ln 1183 AndroniG Comneanul --îu urma une:r 1·esc6le - v1·oind :::;ă fugă la Taurnsc-i!), 
ajunge la Xtk�v cu tl'irema sa; aci ceru o altă corabie să-�i urmeze drumul către N., la 
Taurosciţr, dar furtuna îl a1·uncă la mal s). 

S'ar putea aduce o dovadă mar plausibilă 1 
De Ja Psilon la a doua gură, autorul periplulu:r musoră 60 sladi\', adică apr(1pe 1:1 

km., ceea-ce coincide cu un punct (Sonda?) pe braţul Sulina, la cotul tul 111; căcY 01·1 unde 
mar spre răsăl'it nu coresvunde acestă distanţă. 

A doua gură se numia Boreion dupe Ptolomeu. 
A treia gură Kalnn (dupe .\.rrian), este un punct orc-care p3 braţul Sf. Glwol'gl1c 

Şi dacă luăm mrsul'iitorea lut Anian (40 stadi1 = 8440 m.) trebue să căutăm accsl vuncl 
pe la Calinova, care pare a corespunde dist.anţer. Az:r între Sulina şi Sf. Gl1corghc suni 
30 kilometri. 

Pentru căutarea celor-l'alte doue brate, trebuie de reamintit, că lacul Razelm fol'nw 
în vechime un golf, care se vede figurând şi în portulanele medievale. El se numea flal

myris şi primia cele din urmă braţe ale fluviulur. 
Cel de al patrulea b1·aţ (Naracon la Arrian, Calonstoma la cel'-l'alţ.1 scriitod), care se 

vărsa departe ele al treilea la 60 stadil, adiec\ aprope t3 km., trebue căutat gura sa înll''un 
punct ore-care pe gârla Dunăţuluz. 

• 

') Ptolorneu o ma1 numesce: l-:lieron sau Sacrum. 
!) Pag. 401-2 în Iorga op. cit pag. 33.
3) Nir. Cho11. pag. 458-4.
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Tr<'buc să provin, că aceste puncte sunt nu.mai presupuse, căcr cine pole preciza în 
nite felurr so va O schimbat direcţia braţ,elo1· în cursul vreme\'� 

In tot cazul am arătat cu probe destul ele poncler6sc, că pe timpul luT Arrian, clcHa 
mi se putea întinde dincolo de oraşul Kilia. 

Pilt'<'rea, asupra cursulu'î urmat ele cel clin mmă bmţ al Dunării, c cu atât mar în
rlrii...;ni'·\tl pcnl1·11 mine, cu cât nimeni înaintea mea n'a emis'o; de aceia trcbue să o sprijin
pe 1htl1• plausibile şi pe mesurătorr sigure. 

\'oiLJ stabili, ca punct de pornire, ubiquitatea oraşului Istria, !stras, Istropotis, aşa ele 
J11t1ll<' 01·1 citat de scriitori'î grecl'. şi romanr.

Et·uditul nostru academician şi bine-cunoscctor al gcogra6.c1 antice a Dobroge'î, Domnul 
1;r. rr. To„itescu, ne asigură că colonia milesiană de odini6ră se afla în apropiere de 
�al ul 1.:.asapkioi 1).

A�a dar: f(asapkioi = lstropolis. 
Dar, fstropotis nu este el omşut Istrutui? 
Cc legătură putea să aibă numirea colonie)' milesiane cu lluviul nostru, dacă nu era 

a,-,l'dată /11, sau aprdpe ele gura sa? 
· · AL'estă legătm·ă ne o dă mar întâT «păl'intolc isLodcfo, cc.\nd <).icc : ccllister, clu:pă ce a

s/rrWUut Iotă Europa, se aruncă in Pont ta tocul, unde colonii din Milet art fondat lstrirrn �). 
llerodot vorbesc.o aci de o gură a ffoviuluT, c.;ăcT tot el în altă parte 0) zice tct Dunttrea 

sP 1·arsă ln Pont prin cinci guri. 
A� clar unul din braţele ffoviulu'î trnbue să fi curs în ;1Iaro nu a::;,a dcparlc de 

J,a...;apkioT, 
Mar precis ele cât Horoclot vorbescc PomponW i\Iela 4), care pune lstropotis pe mat 

lri11!fă Dunit,1·e, vrând se :înţel6gă pe malul IVlărir. 
Pliniu ne dă şi el ore-cad lărnurir\' în pasagiul: ccbra{ut Peuce (onneză cl'asupra ora;rntui

/stropolis, tacul llalmyris)); că braţul Peuce nu se vărsa la Istropolis chiar, ci ceva mar la 
\ord, ue-o spune Strabone; el are grija a ne da şi acestă depărtare (300 stadir = 55 ki
lomclri) ele la oraş pt't.nă la gura Peuce, c<care e la drepta celu'î cc merge spre :Marc)). 

01'î', la cind-zed şi cincr kilometri spre Nord de KasapkioT, mcsuratX pe lângă c6sla 
l1nzclmulu1, este lacul BabadaguluT. 

i'\u mc sfiesc a spune acum, bazat 1je dale certe �i mesur,'.ilol'r p1·ccise; că tacul 
/J111Jadag este gura Peuce, Hieron sait r;;(rîntă.

De unde se bifurca braţul care se scurgea aci t 
Acesta ne-o spune Ptolorneu : cc Despă1·firea ele lânutt Nooiodunwn (Isaccea) are cloue 

1111rft: rea de sud, coprinr,ll}ncl insula Peuce, se varsă prin !JUl'a Peuce 5).

i\W resum dai·: 
Bmful Peuc:e se ctespttrf frt la Isaccea şi se vărsa ln {acut Babaelag. 
�\.cest braţ închidea pc la Sud insula Peuce, mare cam cât Rodos. 
P,, unde putea Stl fi curs acest al cincilea brat,� 
Când ne sunt date c.louc puncte ca cunoscute, problema nu pare gl'ca de cle:slegal 

unu\' observator SCL'upulos al formelo1· terenului dintre lsaccea şi coda lac.:ulur Babadag. 
Acest braf, care astă-::;i nu mai e:J:istă, se pate ur111ări pe mtea nisiposa a riuteţului 

Teliţa, prin valea cctun9ă» pentru a se continua pe versantul ele nord prin ratea «aelâncă>>, 
până la Mănâstirea Saonut. 

') C. I. G. No. 3048; Jlla1111e1·t 1. pag. 241; l!:rlrhl'I, P. I. Vol. II, pag. 14-5; Co111'01'birt litr,rarc XV 110-20 
') Cart. II. cap. 33. 
') Cart. IV. cap. 93. 
') C. II. Cap. 1, 2, ,. 

, ") Că un braţ al Dunării se Jespărţea Ja Isaccea, se dovedcsce şi din Herodot (C. IV ca.p. 89, 93, 9i)
:re narând expediţia Jur Dal'iu c;lice: «că a construit un pod acolo unde Dunărea se împarte în mar multe
raţe». OrT se !'lcic că podul lnT Dariu a fost. la Isaccea. 
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Pc aceslă vale mergea până ma\' acum 30 ele an\' drumul cel ma\' imporlanl rlin 
Dobrogea, care unia Babaclagul cu Isaccea, cloll(--; puncte militare impot·l.anl:c 1).

Insu-mr am verifica.L în douc rîndurT hipotcza mna �i resullatclc obt,inule pC' lc1·c·111111, 
împulcrnicesc a afirma cu t6tă siguranţa, că pc aci Dunărea î�r du('ca, în vrcmu1·1 1111 
Locmar depărtate, o parte din apele sale în Mare. 

De la Mănăstirea Saonul pornesce către S.K valea numită rtdânr-ă, care în lol lungul 
cr (7 km.) nu are o pantă maT mare de 14m.m. pe metru. 

Cota la capătul accster văr este 10om., iar pe drepta şi pe slânga, o ţărmuresc clrhll'i 
cu inălţimr ce trec peste 150m .

O şea de 2 kilometri lungime '1 servesce de legătură cu o altă vale de pc vcrsanlu\ 
sudic, valea lungă, care cob6ră încet la satul Frecăţe\'., în valea Teliţcr. 

Doue văl în prelungire strânse între cloue delurz de piatră vărdsă, iacă ura/ ul Peuce al /111 
Ptolomeit, braţ care s'a astupat prin nu scift ce împrăjurărz orogenice. 

Dacă s'ar pune în concordanţă datele istoricilor antichităţ.ff cu cercetările geologilor 
modernr, de sigur că s'ar vedea câtă dreptate a avut Ptolomeu să împartă braţele Dunării 
în despărţirr şi gurr. 

Prin insula Peuce, marc cam cât Rodos dup[� cum spune Scu1mws ele Cliios - lt·!'h111 
să se fi coprins tot triunghiul d'intre Isaccea, Babadag şi Dunave(;. 

Numar aşa se satisface şi spusele bine informatulur geograf Strauo, că insula PPLl!'P 

era locuinţ,a Bastarnilor Peucini. 
Putea trăi un popo1' în deltă, acum 19 v6curr, când în 1860, Enge{lwrclt abia numP1·a 

două-spre-zece mil suflete � 
Şi care era întinderea delter, consistenţa tcrenulur şi conditiunile de tt-aiu, ca să nclmitrm 

că la începutul crer creştine, s'au putut hrăni Bastarnir Peuciq1� 
De sigur, că er au trăit nu prin bălţile delter, ci în triunghiul copl'ins înlrc I�acccn, 

Babadag şi Î\Jahmudia. 

Descriere topografică. 

Dunăl'ca, ing1·oşală de numer6sele riurr cc primescc in cul'sul cT, ajunge in punciul 
Ccalal sau furca lsmail cu un debit de apă de 507.760.000 m. c. pe zi. 

Aci se bifurcă în cloue braţe principale: cel ele la Nord, Chilia, prin care se scurge 
a 17/27n parte din volumul apelor, adică 57somc_ pe secundă; după un parcurs de peste 
100 km., se varsă în 1\Iarc prin 10 gur'î, cal'l începernl de la Nord spre Sud - suni;: Bel
gal'Ocl, Ociar:of, Raco(, Ancoclino/, Otnoino, Pesceanoi, Noul-Stambul, Cubanscoie, Stari-Staml!lll 
şi Baba-Hasan. 

Din acestea, numar c.:ele doue din m·mă ne aparţ,in, frontiera trecencl pe gura Slm·i
Slambul, ast-fel că Ja :dare avem doue insule: Popina Mare ;�i Mică. 

Pe drevt, t6te gurile acester mid delte trebuiau să rămână de partea Dubrogid, 
începend de la Ociacov, căd pe aci trecea frontiera între Moldova şi Turcia pânit la 1878 
şi decr cedându-se Ilusier cele 3 judeţe din Moldova, hotarul trebuia să fl 1'emas pc gur,1 
Ociacov. 

De la Ceatal Ismail, braţul Cl1iliel'. se îndreptă 24 km. către Nord şi vână li.� ora�ul 
lsmail descrie doue coturr: Pătlăgeanca şi Ceatalchior; apo'î o apucă către S.K, unde 
descrie cotul dintre Bugeac �i Pardina, la Nord' de care, braţul Chilia se împarlc în mai 
multe alte bra1e secundare, ce nu se unesc de cât la oraşul Cl1ilia-V cchie, după 22 l<1n. 
de curs şi după cc au 1nchis lntl'c ele opt insule, din carr numa)'. patrn sunt ale mblre: 
Tătarul-Mic, numit �i Cap de drnc (supt·. 600 hectare), Dalerul-M-ic şi Mrtre (ambele 380 
heclare suprafa1ă) şi Tătarnl-Mai·e sai2 Ivaneski-Tatarski (suprafaţa 1500 hectare). 

La apr6pe 5 kn1. spl'e răsărit de Cl1ilia-Vechie, braţul se ramifică din nou, pe11t1·u 

') K. 1". PeLei-s, op. ci L. Char La. 
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a se l'cuni la Periprava. Patru ostroYe sunt închise între acesl·e braţ.c, clin carr numa'î 
('emn/ra saif illeslinul şi Brtbina sair. (' iarno'!, apart.in Dobt"OgicT. 

Pentru cca din urmă 6ră, braţ.ul se ramiflcii la oră�elul Vllcov 111 cele 10 braţe despre 
l'ttl'l am vol'bit, formându-se ast-fel o deltă mică, a Chilid, în marca Deltă a Dunării. 

�ier unul clin cele 10 bL"aţe nu era propriu navigaţiunff. nu�iT - cu totă opunerea 
i:ornh--;iunff EuL"opene Dunărene - au adâncit gura :-;;i braţul Ociacov, ast-fel că vaporelc 101· 
1111 ;11·11111 acces din Dunăre la l\fare prin Canalul Ociacov. 

,\d,tnciniea braţulu'( Chilia este coprinsă între 7-24 metri; iar lărgimea sa normală 
, .. ,1,, d,• :mo metri. 

,\I doilea brat, principal al Dună1·il este acel rtl Tulce'
i

, care p6te fi considerat ca o 
l'llllli11ua1·c· către răsărit a ffoviuluT şi care conţine a 10127" parte cHn volumul apelor. 

,\1·1\st al doilea braţ se recurbezi. către S.E., până Ia ora:-;;ul Tulcea; ad apa dând 
dl' masele stanc6se ale Colniculu'i Ifori'i, ca ameţită în cursul er vr·rtiginos sr învârlcsce în 
11 11·, mar înainte de a'şT continua drumul către N.K 

Din acestă causă se 
fi11·m<'•ză în faţa oraşulur 
TulcPa un anafor, care 
opune mad pirdicY navi
ga(ie1. 

Braţul TulceT n'are 
mar muli. de 7 km. lun
girnr, socotită de la Cea
tal bmaiJ, până la bifur
l'ajia luY în alle clouc braţe 
secundare la punctul Cer1-
t11I Sf'. Gheo1'ghe. 

Braţul Sulina se nu
mcsce cel care curge că
it·<' răsărit ; el conţine a 
2:27n parte din volumul Fig. 33. - Colnicul «Hora Tepe» �i MonumenLul reanexăriT Uobrogiei. (Tulcea).

apelor sau 80omc. pe se-
cundă, are - în urma îmbunătăţil'ilor şi tăieturilor ce-1 s'a tăcut - o lungime numar de G3 
km. �i o adâncime în tot cu1'sul lut de 7 metri. Este pus sub îngrijirea Comisiuni! Euro
pene Dunărene, care i-a dat o direcţie apr6pe în linie dreptă, prin tăierea numer6selor 
colurr, trnnsformându-l într'un canal cu taluzelc căptuşite. Lărgimea braţuluT Sulina nu e 
nică-ierr mar mică de 100 metri. 

Sf'. Gheorghe este braţul, care curge către S.E. :;;i conţine a 8/27" parte din volumul 
aprlor, sau 26oomc. pe secund�. Prin numer6sele sale cotur1, lungimea acestur brat, este 
de 105 km., iar lărgimea lur e coprinsa între 250-40om. Adâncime.:1, medie 7 metri. 

Gura sa este împărţită în douc prin insula Ostrovoc : gura principală şi Olinra, în 
cu1·sul căreia sunt tre'î insule; pe cea mar extremă se află instalat un fa1'. 

In faţ,a gurir Sf. G-heorghe şi Ia o milă depărtare, s'a format o insulă prin depositc 
aluvionale şi care în 1854 era sub apă, astă-z1 este vizibilă şi opune marr piedid naviga
hilitătH acester gurr. Insula se numesce Sacalin.

In fine ca o ultimă ramificaţie, se desface din braţul Sf. Gheorghe, gârla Dunaveţuluz,
care conţine 11100" parte clin debitul de apă al acestur braţ, sau 1.650.00om -�- pe 9-i. 

Dunaveţul curge în lacul Razelm, după ce a descris o mulţime de coturr carl' Îl măresc 
lungimea. 

Strânsă între douc Iaturr de braţele Chilia şi Sf. Gheorghe, Delta are apr6pe forma 
unur triunghiu isoscel cu baza la Mare (63 km.), iar cu vîrful la Ceatal-Ismail şi a căru\' 
��prafaţă este de 2690 km. p.; dacă socotim şi lnsula Dl'anovuluz, avem o suprafaţă de 
3c>OO km. p. 
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Inălţ,imea Delter d'asupra nivclulur Mărit este la Ceatal-Ismail fle 6 rnet,·i, a�n r11 

terenul cobol'ă în pantă de la Yest la Est cu o.mos pc kilomeLru. 
Acestă câmpie imensă de teren aluvional esLc acoperită în mare pa1'Lc ele mla�liui 

şi lacud'. în care creşte tl'estia. Pi'tdul'ile Letea şi Caraorman mar într·crup monoLonia 1·og i urrii 
care în decursul formaţ.iunil sale, nisipurile mi:-;;cătore s'at1 imobilizat �i dat nascf'1·r· "" 
mcroselor grindurr cc o brăzd6ză în tole sensurile. 

'l'otu:-;;1 !-;ii acum, nisipurile purtate de ventur'î violente, ameninţă să acopere cele unu,, 
pădut·t clin Deltă; măsurile ce s'au lnat (le sc1·viciul silvic au oprit înLrn cc.\L-va prngrrsell' 
dunelor. 

Totă Delta pote fi împăl'ţ,ită în douc mat'\' insule: Leti şi Caraonnan. 
Cea d'intâr este tăiată în douc ele Gârla Şondez, care se desface din braţul CltilieT la 

l'Otul Aliosliz, pentru a se impreuna cu braţul Sulina la punctul .�ondrt, între milele 211-�j. 

De acciaşT formaţiune cu Delta este şi insula Dranovulu'î, pentru studiul căt·ri[\, o vo111 
incorpora la cea d'intâr; aşa că în definitiv avem la gurile Dunări\', patru insule: Ceoto/11/ 
Leti şi Caraormanul în Deltă, Dranovul la Sud. 

1. Tnsula Ceatalul este coprinsă intre braţele: Chilia, Tulcea, Sulina �i gârla �ondc· ;
este cea mar mică, clar forte bogată in lacul'\'. şi mar săracă in grindud. 

Cele douc-zcd �i şc'-pte de lacul'T ocupă o supn.tfat,ă de :3:138 hectare; mar principalr· 
sunt nouă: Fortuna (80D hectare) aşcrJat în colţul S.E. al insulcY; comunică cu lml(11I 
Sulina (la mila :32) �i cu Şonda prin qârla îiobanului; Ilonţul-lllic (120 hectare) r 111 rn 
municaţie cu Şonda prin gârla Cristico/; /fonf ul-Mare (208 hectare), comunică cu lmt(ul 
Chilia prin gârla Aliostiz în cotul Aliostil, la apus ele care: Covaciul (135 hectare), 0/iidn 
(100 hectare) şi 8iminoca ('148 hectare) în cotul de la Satul-Noll. Tote comunică întrr c•lr• 
prin gârle săpate de pescarr. T ,acul Covaciul comunică şi cu braţul Chilia prin u1îr/11 !'o

vaciul. 
În fine lacurile: Sideru (70 hect.), Savca (83 hect.) şi Roşu (254 hect.) sunt aşec;late d1•-u 

lungul ,qârlez Vădana, cu care comunică prin gârle. 
Gârla Vădanez �ste o cqţnunicaţie a braţulu\' Tulcea (mila 52) cu braţul Chilia la salul 

Ceatalchior ;- ea parcurge ·c1e la S. la N. grindul Vădanez, pe care se află drumul t!P la 
Tulcea la Ceatalchior şi Satul-Nou, din faţa Ismailulu'î. 

La podul Roşu, dă gârla ele scurgere a laculu'î Roşu. 
Gârla Păpădia se desface din braţul Sulina la punctul llganiz-de-sus (mila 41) �i sr 

scurge tot în acest braţ la mila 32 (punctul numit gârla Ciobanul-uz). 
Afară de grindul Vădanez, ce porncsce din faţa oraşulur Tulcea şi se continuă pr la 

Ceatalchiol.', Satul-Nou până la colul Aliostil şi mar departe, cele-l'alte grindurr sunt miel 
şi de puţină însemnătate: aşa avem pe braţul Chilia: grindul Aliostiz, la cotul AliostH; pr 
braţul Tulcei, grindul Agenţiei, între milele 45-48 şi grindul Ciol1anuluz pc braţul Suli1wi 
la mila 34. 

Singurul drum de pe acestă insulă este cel care pornesce din faţa Tulcel.', pe grindul 
Vădane'î, pe la Ceatalchior, Satul-Nou, Aliostir şi se continuă ma'i' departe pe ţ,crmul tlrrpl 
al braţulu'î Chilia. 

Insula are 4 sate: Ceatalchioz, Pătlăgeanca şi Satul-Noit, af;ie<;late pc braţul Cllilin. .7i 
Tl,qaniz-de-sus, pe braţul Sulina la mila 41. 

Ea aparţine plăşi\' Tulcea, sub raportul administrativ. 
2. Insula Leti, coprinsă între gârla Şonde'î şi braţele Chilia şi Sulina până la �fare.

Este cea maî importantă prin mărimea grin'durilor, cum şi prin numărul localilă(ilor 
aflătore pe densa. Cea mar mare şi mar bogată în păşiunr şi pescăril.'. 

Pe densa se găsesce satul Pardina pe braţul Chilia; orăşelul Chilia, la capeLul ma
relu'î grind al Chilie\'; cătunul numit «la mila 23>> pe stânga braţulu1 Sulina, cum şi câlc-va 
locuinţe din faţa oraşuluT Sulina, apo\' în interior, satele de curîncl înfiinţate: Princi71e�e 
Ferdinand şi Fântâna Dulce pe grindul Stipoculu\', la mov ila Mare şi movila Resboirlll:
aprope de lacurile Liteanca şi Văcaru; iar pe grindul Letea, satele Letea, 8/(1'to(,·11 �, 
Satul-Nou. 
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Insula aparţine la doue plăşi: Tulcea şi Sulina. De cea d'întâT se ţin satele: F> t' lina, 
La mila 23, Principe1e Ferdinand şi Fân lâna Dulce; restul, de PI. Sulina. 1 

Lacurile �i gârlele iau o însemnată parte din întinderea acester insulR: Lacurile Costin

·i /Jarim, (ambele 631 hect.) se întind către răsărit de satul Pardina; pl'imul comunică 
:u bratul Chilia prin gârlele: Jossan, Hetca, Comarnisclii şi Betibro(, iar cel d'al doilea prin
ottda Jflil1ow-Su/iatu comunică spre răsărit cu lacul Bataru (137 hect.). 
'"' Grî!'la Batacu face să comunice lacul Batacul cu grupul lacurilor: Bal.J'ina, Matifa,

l'elirl,i-.lJerhel, Jăpcile Saonul, Dovinca, Ro;�ca ;�i Merliez care depind de ele, prin gârle de
lf'"ălul'ă. <rrupul acestor lacurr ocupă o sup1-afaţă de 2420 hect., comunică :-;i cu braţul
�t�lina 111! 1·e milele 23-24, prin qâ1·la Lopatna. 

La Sud de acest grup, în deschizătura l\Iarelur 1\ 11 se află grupul lacurilor: Carcel)at,
Ti'iozorul, Cablo1 1at r;;i Bogdaproste, cu suprafaţă totală de 809 l1ect.; comunică între ele 
p!'in gâl'le săpate de pescarr, cum şi cu brat,ul Suliner între milele 22-23. 

I.a primul cot ni �JareluT 1I sunt tlouc lacud': Liteanca şi Văcarul, carr comunică cu
lwajul Sulina între milele 23-24 prin glrrla Liteanca. 

La al doilea cot al Marelui ?II, lacul Răclucul, comunică cu braţ.ul �ulina, între mi
lrl<· 12-13, prin _gârla Răducu. 

Gârla Pardina, porncscu rjjn punctul Pm·dina către răsădi, până la 9rindut Chilie, 
�i ad se înt<'ircc în unghiu drept pe marginea apusană a acestui grind, curgend către X. 
p,\n,l la 1 1 /t km. în sus de orăşelul Chilia-Verhie. Ea servesce de scurgere grupului ele 
lanu'1 Babina, ilfatiţa, Velichi-Merhe\', etc. 

Laml 'L'atrtn'il' cu o supt·afaţă de 665 hect., e înconjurat ele micile lacurr: Pojaref, Bi
wyi-mir, Bisr,gi-Lung şi rctl'pănos, t<;te în supmfaţă de 238 hcct. 

Lacul Tatanit' comunică cu braţul Tătarul al Chiliel' prin gârla Zabam şi cu Japert
S/111·nmtl prin g/ida /sma'ilciuc tot cu acest braţ. 

�daT puţin însemnate sunt lacurile: Fudulu, Ma.:r:inciu şi Baciu, carl' comunică între 
Pic pl'in [Jârla luz Cliiriac r;;i cu brat ul Tătarul prin qârla Fudulu. 

Glil'la Sulim.anca servescc de cleversoriu grupulur Jacurilor: Babina, :Matiţa, Velichi
:\IC'l'!1ei, ele., în braţul Cernofca, Ja 3 km. în amonte de satul Periprava. 

Cele trel' grinduri marr ale insuler Letea represintă o suprafaţă ele peste 220 km. p. 
(;rindul Stipora, începe din braţ;ul Chilia, în apropiere de Pardina şi se întinde către 

1·ibăl'it pe mar bine de 20 km. lungime şi o lăţime ce variază între 1-2 km.; de o dată 
se liljcscc până la 4 km., pe o distanţă de 6 · km., şi iarăşr se îngustează lângă lacul Batacu. 

Pe partea cea mal' lată a acestur grind se găsesc doue movile : movila 111/al'e şi Res
linienr. Pe c:ea d'întâr se află satul Principele f?erdinand şi puţ,in mar la apus, lângă o fân-
1.lnă c:u apă potabilă, satul Pântlina Dulce. :Movila Hrsboienr a fost lăsată ca adăpost vi
lrlor, în timpul crescerH apelm·.

Spre răsărit de lacul Batacu, grindul se strîmtează numar cât un drum, şi luând 
direcţia către Nord se împreună cu grindul Chilia 

În tot lungul grindulur Stipoc, un drum de căruţe face legătura între satele P�rdinar 
Principele Ferdinand, Fântâna Dulce cu orăşelul Chilia. 

Grindul Chilia. Nică-ierr în deltă nu e o apariţiune mar curi6să ca acest grind. Pă
menLul lur nu este ca cel din restul Delter: un amestec de nisip cu scoid, ci un lut con
sistent, ca în interiorul DobrogieL Între împrejurimile mlăştin6se de care e înconjurat, 
grindul Chilier apare ca o insulă, iar pe marginile lu\' sunt numar sărăturr, carr dacă nu 
sunt deslul de bune pentru semănăturr, produc în schimb nisce păşunr excelente. Mar
ginile alcătuite din sărăturr sunt ceva mar j6se; însuşr grindul, nu nu mar că e destul de 
înalt, dar are pe d�nsul şi trer movile, carr par a fi naturale. 

Pe acest grind se face o bună agricultură şi în totă întinderea lu'( este parcelat lo
cuitorilor orăşelulur Chilia. 
_ Forma grindulur este ca o pară cu vîrful în jos. Pe la apus curge gârla Pardina.
Spre Nord se sprijină pe Dunăre la orăşelul Chilia-Vechie şi anume, parte pe braţul Tă
tarul, pa1te pe braţul Chilia. 
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în lungul acestu\'. grind s0 află drumul cc vine <le p0 grindul Stipoca şi chit<' 1,1 

Chilia. 
La r·ăsărit de ci şi dincolo ele grupul lacurilot· l\fatiţ,a, Babina, etc. şi gt1,rla Sulima111„ 

se află cel d'al treilea gl'incl al Letei, care se întinde de la Pcl'iprava, de pe bratul Chilia 
de-a curmezişul întrege\'. insule, până aprope de brat,ul Sulina. Pc acest grind se găses1,1, 
si veslila prtclui-e Lelea, forte întinsă, care odală era numar de stejari', dar care astă-z; 
� ma'î mult ele plopr. Satele aftătore pe acest marc grind sunt: Pel"ipraNt, S(i,;�lo(C11, So/li/ 
Noi't şi Lelea. 

Pe tote părţile împădurite ale aceslut grind se ved nenumărate movile de nisip, 
dintre care unele sunt deja fixate, prin iai·ba cc cresce pc ele; altele sunt însă rnişcăt6re 
De la I .etea în sus spre Peri pra va sunl nisce întinse câmpi\' ele s,\rătud, ce dau o minu
nată păf:;iune, ele aceia crescerea vitelor pe marele gl'ind al I .eter este destul de însP111•
nată �i ar putea fi făcută în mar mar\'. măsurr, dacă populaţia ar fi mar deasă ca aslii-zi 

În partea despre Mare a acestu\'. grind sunt de asemenea intinse piişun\' de f1'lt'l1• 
bună calitate. 

Drurnurr numerose pun în legătură Periprava cu satele ele pe grind, iar către Sud 
sunt dour drumurr: unul la mila 23 şi aHul la Sulina. 

Din el se ramifică o mulţime de alte grinclurr mar mid: grindul lui David, Caplev11ta
ilfucinicul, Pocorrtsci{nr, Calulul, Conol 1eita, Riiducu, Jidanu/uz şi alte multe, tote f,ktc 1'<111-
nice în păşunr. 

Dc-alungul coste\'. MăriT, spre N. de Sulina se află un grind strîmt, nurnar cut ;11·
merge o căruţă, apo'( începe a se lărgi de la Crîrriuma lui Gliemsi spre capul Jlos,m,ti, 
al patrulea cap clin Dobrogia. Aci se află in,răşr un grind excelent pentru cresC'crca vilelor. 

În lungul braţulu\' Chilia, un grind se continuă de la cotul Aliosli\' pe Ja Pardi1111,

Coliua-Popir,, Talanii', Fudulu, panii h Chilia. E stelmt, numa\'. cât merge o căru(ă �ir 
sLrăbătut de un drum. La Tatanir şi Fudulul se prelungesce către Sud. 

Prin rectificarea braţuluT Sulina între milele 8-27 a remas de partea insule, J.Plra 
douc- mid insule. Canalul dintre milele 8-18 a tăiat capătul nordic al !Jl'indulul tc11·aor1,11111, 
a�a c'a rămas în dreptul mile\'. 12 un nou grind în insula bucler a doua a l\1arclu\' 11.

3. Insula Caraormanului sai't a Sf. Gheorghe, coprinsă între bra(ele Sulina, Sf. Gherll'glir
şi lVIare, a fost modificată prin tă1eturile aduse braţuluT Sulina; aşa: prin tă1etura dintre 
milele 40 41 a re.mas insuler Ceatal, insula de la satul llgani\'. de sus; prin tăTel ura fit. 
cută între milele 32-27, s'a dat aceleiaşr insule teritoriul numit Monodendri şi în finr prin 
cele doue canale în prelungire, cart au scurtat cotul Marelur rvr, între milele 8-27 a 1·r
mas de partea insuler Letea tot terenul din cele doue bucle ale lu\'. M. 

Pe acestă a treia insulă se află aşe<;lat ora;�ul Sulina şi nouă sate: Ilganii de jos pe
braţul Sf. Gheorghe în faţa satulu\'. Prislav; Principele Carol, pe rectificarea braţulu1Sulina, 
între milele 41-42; Uzlina, pe cotul descris de braţul Sf. Gheorghe în faţa satu lu\' l\loru
ghiol ; Gorgova pe braţul Sulina, drept mila 29; Carmen Silva şi Floriile, pe rec;tifira1'ra 
bucler a doua a Marelu1 M., puţin la apus de care se află frumosul obelisc al inaugurării 
tăieturH bucler a doua a Jur M; Caraorman în pădurea cu acest nume; Litcov mar la Sud 
pe grindul Caraormanulu\'. şi Sf. Gheorghe la gura braţulur. 

Este tot aşa de bogată în lacurr şi gârle ca precedenta; are însă mar puţine şi mai 
mid grindurr de cât ea; de aceia este şi mar săracă în păşunr. În schimb însă este !Jo·
gată în pescări\'. 

Lacul Gorgova, are o suprafaţă ele 1200 'hect.; la vestul lu"" sunt alte 3 mar mici 
ghiolurr: Paparnicul, Catineţul mare şi mic; câte trele au 170 hect. suprafaţă şi comuniră 
cu lacul Gorgova prin gârle săpate de pescarr. 

Lacul Gorgova comunică cu braţul Sulina, între milele 29-30 prin două micY gâde:

Grece/ şi Simion Iacob.
Lacul Obretin în prima buclă a Marelur M.; a fost tăiat în doue de canalul dintre 

milele 18-27, roducendu-1 simţitor suprafaţa. Parlea 1·emasă spl'e S. comunică cu lacul 
Gorgova prfoL1·'O gal'lă. 
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Pe la marginea de S. a lacului Gorgova, trece gârla Litcov ce 'T servesce de scurgere. 
Pal'C a fi O continuare i.1 gârlei Rusca ce vine din braţul Sf'. Gheorghe. Litcovul a fost
JI'ouubil un ved1iu brnţ, al Dunărit; el merge ciit1·c E. vre-o 12 km., apoT se înt6rce în
�nghW di·cpl către S., pcntn1 <'i.1 după un cul's de 18 km. să iasă în braţul Sf. Gheorghe 
la 7111ntllil l'rÎJ'IJO[OC(l. 

:-;pre apus el arc comunica1,ie şi cu braţul Sulina la milele 32 şi 27. 
fiJ'IIJJIII de lawrl lsacoi:-lhlina a1'e o suprafaţă de 1564 hccl. şi coprindc lacurile: 

hiif'ldlll, /s/tl'OIJ, Uzlina, Uzl'ineţ, .Mar/cel şi altele ma\' mic\'. 
Ele comunică ele o parte prin Litcovul cu lacul Gorgova, iar pe de alta prin .r;rî.da 

111; Josef' Paolo/, cu braţ ul Sf. Gheorghe. 
/,//ml Goruoştelul, are 60 hect. . uprafaţă, comunică cu Litcovul prinl.r'o gârlă. 
/,af'ul /frenriw:, cu 287 hect. suprafaţă; am o formă încovoiată şi comunică cu braţ.ul 

-;f. 1;1tco1·ghe prin doue gârle. 
T,a1·11rile coprinse între grindul Camorman şi Mare sunt: Puiuleţ (556 hect.) Lum,ina

(:ai llect.), Puiu (4,00 hect:), Potcova (44 hect.), Ho;�u (1291 hcct .. ) ,;;i R.o;wle{ (230 llect.). Ele 
,·omunidi cu braţul Sulina prin clouc gârle: a tul Tudor Vittafu (la mila 7) ,;;i /311rsuN1, 
1·11nlinuarca gft1·/el lm,pu{'ita (la mila 2). 

n1îrla Îlnpuţitâ, comunică şi cu Marea prin douc ramiflcaţiunT: !JrÎrla Bivolul csc la 
111ila i �i alta gârla lmpuţită la mila 7. 

Uscatul nu e tot aşa de bine represintat. 
Cel mar mare dintre _grinduri' este acel al Caraonnanulul, care se întinde JnLre arnân

dour l)l'aţcle dunărene, de la punctul Ciamurlia (satele Carmen Silva şi Ploriile), până la 
Cherllimm,a l/\Ctncea ele pe braţul Sf. Gheorghe. 

Pe acest forte frumos grind se găsesc trer pădurr de stejar, amesLccaţ'i' cu plop\': 
Cflmonnrmul, Erenci�1,c şi Serecu; acesta din ur·rnă este ceva mar mică şi mar rară. 

Locurr de arătură sunt destule, dar ma, ales păşunr bune şi întinse, cad hrănesc 
ru,prisosinţ.ă numer6sele vite ele tot felul şi hergl1eliile de car ale locuitorilor clin cele 
douc sate: Letea şi Caraormanul. 

În tus-trclc pădurile se vcd sume de movile de nisip; multe din ele sunt mişcăt6re 
�i ameninţă a acoperi partea de S. a satulur Caraorman. 

Uncie, şi mar ales cele din pădurea Serccu, sunt deja fixate prin iarba cc a cres
cui pc ele. 

Din gdndul Caraorman se ramifică o sumă de grindurr mar mid, cu excelente 
pă:;;unr; cele mar de semă sunt: Lumina, Aialunurlul, Mocanulul, Plopi'i, Solonţul, Puiul,
Hoşu, lvancea, E renciuc, Puiule/ ul, Litcoo1tl, Roşwle{, Gorgoştelul, gum Lupul ul şi încă vrc-o 
1·,\lc-va, pe care să găsesc sărăturr destul de întinse, întrebuinţate pentru pă:-;;unarca vitelor, 
dar mar ales a oilor şi caprelor. 

Un al doilea grind însemnat, insă ma\' puţin întins este grindul Sărăturile, de-a lungul 
�hhir, la N. de satul Sf. Gheorghe. 

G-1fodm·1 ramificate din el, cum şi altele vecine satuluT, sunt: Purcelul, Cazacul, Nicoli,
Comârzan, La plopi, Nica, Grinduşele, Zaporojeni, Sterpul, Cruglic, Mo;� Cazacul şi altele. 

Pc grindul- Sărăturile sunt bogate şi întinse păşunr, carr hrănesc numer6sc lurmc
de or şi capre. 

Nisipurile mişcătore de la răsăritul satulur Sf. Gheorghe ameninţă să acopere satul, 
l'cchiul cirniLir este deja acoperit. 

Pe grind se află şi un lac numit Sărăturile. Vrednic ele notat este faptul, că pe acest gi-ind se găsesc câte-va fântâni cu excelentă apă de beut, de şi apr6pc pe totă întinderea 
lu, este numar sărătură. 

Drumurile ce străbat acestă insulă sunt: cel ele pe grindul Caraorman, pornesce de 
pe braţ.ul Sulina la satul Floriile, merge către S. prin Caraorman şi duce la Cherhanaua
francea, în faţa căreia se opresce drumul cc vine de la Dunaveţ, de-a lungul malulul' 
drept al braţ.ului Sf. Gheorghe. 

De la Cherhanaua Ivancea e un alt drum către N.E., care duce la M_arc, dl'ept la mila 8. 

7189() 33 
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In fine drumul de pc costa Mărir, de la Sf. Gheorghe ·la Sulina. 
4. insula Dranovului, coprinsă întt·e braţul Sf. Gheorghe, Mare, lacul Razelm �i gai+

Dunaveţ.ulu'î. 
�u are nicr un sat pe densa şi aparţine plă�ilor: Tulcea la apus, Sulina la rr�sii i ·il. 
Totuşr insula nu este nelocuită. Arc şi ea grindut·T nu aşa de tn[l.rt, ea cele p i·e1-1,. 

dente, însă lot a lut de frum6se şi prod ucti vc; ast-fel, între cele mar inLinsc: Cm.mim/11 si 
llucliul, ceva mar mic Belciugul,- Cemeful-Floril, cel ma\'. mare din totă insula, a por all i •li· 
ma\'. micT dar productive: Frasinul, Priboina, Cerneţul, Muscă, al lui Vasile, Olinca, Oiw1111111t, 
Pe1·işorul, Cherhanaua-Arsă, al Grecului, Dranova, Cline/ul, Gruhlia, Radulu'

i

, Calinol!a, Du1111. 

veţul şi alte vre-o 10 ma\' mărunte. 
Lacul cel mar însemnat al acester insule este lacul Dranova, in comunicaţie cu 3 sau 

4 ramificaţ,iunr ale gâ1·lei Dunaveţul cu gârla Cerneţul-Florii şi avend ca versarc în lai·ul 
Hazelm, scurgerea ce se chiamă .r;ura Dranovului,

Alte lacurr mar mid sunt: Zetonul-Vethifr, Ciumacul, Gruhlia, Belciugul, P1·il1oi1111 

alte opt sau zece, presărate paralel cu Marea pe grin el urile şi în trc grind urile Pn 1111H�i·a11 

ma\' sus. 
Mar vrednic de luat aminte este faptul, că prin insula Dranov î�\' face drnm 1Ju11a 

vefuf spre marele lac Razelm, pe care îl alimenteză cu apă dulce din Dunăre. 
Gârla acesta se desface din Braţul Sf. Gheorghe şi, făcencl o mulţime de <·u1·h1 1 d1 

la obîrşia er, din dreptul satulut Dunaveţul-de-sus, trece pe sub pola creste)' pe ('ar,• � 
afiă acest sat şi Dunaveţul-cle-jos şi de aci se desparte în două: o g:frlii, văsldualu
numele de Dunavcs:ţul, plecă la S.; iar o alta către apus pe sub cetatea Zapol'ojenilor, 11111lt 
se întâlnesce cu o gârlă ce vine din lacul Sarinasuf, şi clupă ce se unesc, plecă mar i11lai11 
spre S .. apoT se înclină către apus şi se varsă în Razelm, sub numele ele gâr/11 Cli11e/11/.

Ma.r la S. de gum Cl'inefuluz se varsă nunavct:ul, lot în Razelm ,;;i 1ot cam in dreplul 
micer insule Popina, ca şi Clineţul. 

Încă mar la S. se varsă ourla Deveatca (o ramificaţie a Dunavcţulul) înt1·'un f1·u1110, 
golf al RazelmuluT, forte stimat pe pescarr şi numit ,qolful HollJina, ia.r mar la s.E. S(' al1,1 
uum Dmnovuluz. Decr prin aceste 4 gurX primesce Razelmul, de partea răsăl'Îlenă, apă 
dulce din Dunavrţ, Clineţ şi Cerneţ prin lacul Dranova. 

Dacă decT acestă insulă a Dranovulur are atâtea piişun\', atîtea bălţ1 şi gftrlr ru 
peşte şi pe de-asupra, i\farea, Dunărea, şi Razelm ul, cum de a r_rmas nelocuită 1 Cum dr 
nu sunt căutate atit.ea avuţi\' ce trebuc să fi .avend f 

Sate, pe insula Dranov, nu sunt; dar nicT nelocuită nu este, căcT cherhanalele pt'S· 
căresd de către lVIare, pe ţcrmurilc gârlelor şi lacurilor arătate sunt forte numc1·0:-;r, iar 
câ"7lcle păzitorilor de vite de tot felul sunt abondent presărate pe tote grindurile cc n11mi· 
răm. Comunitatea Mănăstirer Cocoşul are aci, la Perişor, sute de vad şi iepe faliili'1rr. 
Însă cine le scie câte sunt acele cherhanale şi câşle� De unde sunt veniţ1 orncnff cc li

locuiesc şi unde se duc � 
Nimic din tote acestea nu se ştie, de şi, cu durere trebuc constatat, că insula Dra· 

novulur este şi nu este încă luată în stăpânire, de stăpânirea românescă. 
Se povestesce despre nisce pescarr eremiţr, locuind pe insulele plutitore din lacurr: 

aceştia es la drumurr cu vînatul pescăresc la anume date, când nu'! vend, ci îl schirnM 
pe mâncare şi pe haine, temendu-se că dacă ar avea ban\' ar fi asasinaţT �e o mul(inw 
ele făcătorr de rele ascunşr prin cetele de pescarr. 

Se mar povestesce despre raptu rr de femei, carr ar fi forţate să trăiască cu mai
mulţ'î pescarr; ma'i' mult: se povestesce despre urr selbatice, despre resbunărr înfocat� 11 

despre omorurr între pescarr, ce nu au fost descoperite nic'i' odată. Şi din când în ra_n11 

se plimbă vorba, că între numerosele cete de pescarr ar fi ascun:;;r şi unir agent.T şi chiar
oficerr străinr. De sigur, că vor fi exagerate aceste povestiri, totuşr, t6te aceste dovedesc, t'
insula Dranovulu1 este necunoscută. 

În anul 1897 a fost trimes în insula Dranovulut sub-prefectul plăşil Sulina înso!ildi

mar mulţ'i' jeanclarmr, ca să exploreze acestă regiune; după câte-va zile s'a întors cu

www.ziuaconstanta.ro



't � 
-- ';f!. 

\� � 1,!

�î 
,·P.stra, că a întâlnit o sumă de 6men1, carr au luat-o la fugă, îndată ce au dat cu ochff
de jeandarrnr şi că nu s'au ma\'. întors din stullăriI nid după repetate somaţiunr, că alţiT
au s..ltrit. 111 lacur\'. şi s'au dus în not, iar ace\'. prinşi -- după multă trudă - nu ştiau nicT
un ,: 11vint românesc, nu 'ş\' dedeau seama pe pămenLul cărer ţer\'. se găseau şi nu plătiseră
uid mlată nic\'. un fel de dare, ele şi profitau de an'î întreg\'. fără control de tote bunurile
i·atr Ir arc Statul în Insula DranovuluL 

PPnlru încetarea aceste\'. stăr\' de lucrur1, va trebui să se colonisezc cât se p6te de 
1, 11ri1Hl insula Dranovul u\' cu Român\' 1).

I 'o 
z Numirea 

��1 �tli���
o

�
ghe 

3! Mosorali.
4 Popina .. 
51 Periprava . 
G· Chilia-Veche. 
71 Dalerul .. . 
8. Pardina .. .
q' Gura AliostiI.

I 101 Salul-Nou . . 
111 CaaLal-chioI . 

I 121 Pătlăg�nca . 
13., Ceatalul . . .

Pichete în [)eltă. 

SITUAŢIUNEA ŞI DETALII 

Aşe(lat la marginea S.E. a satului Sf. Gheorghe, lângă pescării. Bine construit ln 1882. Vamă. 
Aşec,lat !n oraşul Sulina in faţa cheuluT. Omenii păzesc la debarcader. lrlentic ca cel ele la Sf. 

Gheorghe. 
Aşe<;]at la Capul Mosorali. Construit !n 1890. Omenii păzeRc gurile Chiliei. 
Aşei;Jat 1n insula Popina din gura Chiliei. Casă fle ţară. 
Aşe�lat !n satul Pel'ipi-ava �i 1n faţa Vllcovului. Construit în 1881. 
Aşe�lat la marginea oraşului. Construit 1n 1881. Pund vamal. 
Aşei;Jat în insula Dalerul mare. Construit în 1881. 
Aşe�lat ln satul Pardina. Punct vamal. 
Aşei;Jat !n cotul Aliostii, !n fata Bugeacului. 
Aşei;Jat 1n Satul-Nou din faţa Ismailului. Punct vamal. 
Aşei;Jat !n satul Ceatal-chioi. 

f t ·t 1 1889Aşei;Jat 1n satul Pătlăgeanca. '\ cons rm e n 

Aşe�lat la Ceatal-lsmail la mila. H. Con. truit în 188G. 

Companiile de flotilă de la Chilia şi Sulina sunl însărcinate: cca cl'întâ1 cu vaza 
malulur Dunării, iar cea d'a doua cu litoralul Mări\'. 

Localităţi în Deltă. 

În insula Ceatalul : 
Pătliigeanca, cătun ce aparţine ele comuna Satul-I ou; c aşe(lat la 1G km. spre S.V. 

de a(;esta, pc grindul Văclane\'. Are o populaţie lipovene ·că ele 28 farni!H sau 137 suflete, 
locuind în 38 case şi carT se ocupă cu pescăritul. Teritoriul căi unulu1 oGupă o suprafaţă 
de 1800 hectare. 

Ceatal-cltioz, cătună pendinte de comuna Satul-Nou. E aşec;lată pe grindul Vădaner în 
cotul braţulu1 Chilie\'., la 7 km. spre sud de Satul-Nou şi pe drumul ce vine clin faţa ora
�ulur Tulcea, trece pe la Piitlăgeanca şi duce la Satul-Nou. Cătunul e locuit de o populaţie 
lipovcnescă de 342 suflete, locuind în 85 case si ocupându-se cu pescăritul. Teritoriul 
călunulu'î ocupă o suprafaţă de 880 hect. Are o biserică cu hramul Sf. Niculae, zidită în 
1870 prin osârdia uner văduve Domnica Belci-Cânci. 

Satul-Noit, comună rurală, fondată în urma resboiulu1 din Crimeia, de un lipovean 
numit Zimlenschi din Ismail; înainte se chema pe turcesce Ienichio\'. 

Comuna are o întindere de 1560 hect. Popula\ia ma\'. mult rusescă, apo\' Românr, 
Bulgar\' şi câţi-va Ovre1, se compune din 271 suflete, locuind în 63 case şi ocupându-se cu 
vcscăritul, ma'î puţin cu agricultura şi crescerea vitelor. N'are nicT scolă, nic'î biserică. Un 
drum de care vine din faţa Tulce\' şi duce la Chilia. 

Tlganiz-de-sus, cătun pendinte de Comuna Malcod; e aşe<Jat pe braţul Sulina, la mila 
41. E locuit de 87 suflete ce trăiesc în 21 case şi se ocupă cu pescăriLul.

Alfoştiz, punct pe braţul Chilier la gura Sonde'î, e nelocuit.

---.,...�---

') Expunerea situaţiei judeţului Tulcea din '1899. 
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(Mrla Ciobanulur, punct pe braţul Sulinc\'. la mila 34; e nelocuit. 
In insula Lelea: 
Pardina, cătun pe bratul Chilia, la capul grindulur SLipoc, aparţine comuni\' sa1111. 

Nou, de care c departe de 17 km. către răsărit şi legat prin drumul de pe malul nunal'ii 
cu Satul-Nou, iar cu cel de pe grindul Stipoc, cu satul Principele Ferdinand. Arc O su. 
prafată ele 2200 hcct. Populil.1,ia se compune clin 261 suficlc, majoritate (iGD) Hu�r, loc1iind 
1n 47 case şi ocupându-se cu pescăritul. Are o biserică clădiLi'l în 1860 de un anuint· 
Şlefan Belibov. 

Coliba popiz din Chilia, e o locuinţă i alată pe malul br-at,uluT Chilia, în fata Osii·•,. 
vulur Tătarul. 

Talanii' o pescărie pe malul braţ.ulur Chilia, la gu.rfa ele scurgere a laculuT Ta
lanir. 

Principele Ferdinand ;�i Fântâna Dulce, doue cătune alăturate, înfiinţate la 1 August 1gv� 
vc grindul St.i poc. Sunt locuite ele 60 suflete, trăind în 16 casc şi ocupându-se cu agl'i
cultura, creşterea vitelor şi pescăriLul. LocuiloriT sunt nomiln\'.. Călunelc clr.pin<l dr• r·11• 

muna Satul-Nou. 
«La mila P8)), e un mic cătun cu vre-o 2-8 case, 111 cat'C locuesc 12 suJloLe r'I' 

ocup cu pescăritul. Tine de Satul-Nou. 
Orit;rnlul Clii.lia-Vechie, care a avut un trecut forte sbuciumat prin luplclu da!P s1l 

zidu1°ile acesleT celăţ1, căd tăcutul ora.ş de acum em forLifieat înainte vreme. 
Numele seu ne aduce aminte de eroul grecilor, Achille, al cărur cult- so zit·t• a 

fi fost forte resp.1.ndit aci, de unele şi numele Adiiltert şi mar Lârc;liu Chilia clal a1·1•sl111 
ora.ş; uniT scriito1·1 pretind a se .fi numit Lycostrnno, aşa o nurniau genoveziT :-;:i lnsP11111a 
«gu1·a lupulufo. 

I.a C:hilia se afla un caslcl, care prin secolele XII şi XIII cm sub slăpu.nfr oa l3izau
Linilor, după spusele scriitorulur Nicetas Chonialcs şi era zidit ele accşt.ia într'o insula 
probabil prin secolul al VI-lea. 

Pe timpul năvălirilor Tătarilor, i3toria Chilier tace şi reapare pe la 1381 su!J sla
pânirea Genovezilor, care o cuceresc de la Bulgarr. 

De la Gcnovezr, Chilia a fost cucerită de ·Mircea după 1403 ; iar mar a por lnai11le d11 
moartea lur Mircea, Alexandru rcusescc să pună stăpânire pe ea, pc kt 1412, nu s,• sl'i11 
prin ce împrejurări E posibil ca Mircea să fi stăpâ11it Lycostomul, iar :Moldo1·l1 llll. 
Cllilia-Xouă. 

:i\Ioldovcnir au dat Chilia Ungurilor, «ca s'o apere contra Turcilor» adaogă crnnka 
moldo-polonă; iar Unguri\', aliaţilor lor, i\IuntenL 

In timpul domnie'î lu1 Vlad-Tepeş, Turcff atăcară în 1462 cetatea. Clmlkokon<lyla, 
spune, că la a.cesl atac au participat şi Moldovenir Jur Ştefan--cel-Mare. Incercărilc au lb,t 
infructuoase, iar Chilia a remas tot a Jur Vlad, până 111 timpul clornnieT Jur Radu-ccl-1"t·u· 
mos şi într'o Sâmbătă, 26 Ianuarie 1465, cetatea că<;lu în mâinile Jur Ştefan. 

Dorninaţiunea moldovenă nu fu însă de lungă durată, căcr prin 1469 se rvspamli 
sgomotul, că o flotă turcescă se pregătesce- să atace Chilia. 

In cursul campanier urmată între Ştefan şi Turd, în 1475, Chilia a fost ocupată de 
accşt\' din urmă, însă reluată de Domnul Moldover, după victoria de la Hacova. 

l\Iahomcd II prepară o nouă expediţie pentru cucerirea Chilie1 şi după căd.crna Callei. 
la 6 Iunie 1475, totă flota turcescă se îndreptă asupra cetăţH moldovene, aci LrclJuia si 

se întrunescă cu armata de uscat, ca să atace Chilia de doue părţr. MoldoveniT însă dărd· 
rnară cetatea şi se retraseră. 

Ştefan puse să se construiască o nouă ceLatc pe malul slâng al braţulur. 
Cronica de la Bistriţa zice, că construcţia a durat ele la 22 Iunie, până la 16 lul_ir

1479, iar în 1482 architectul italian Ion Provana, zidi în acestă nouă Chilie biserica Sf. V 
colac, ce se vede şi astă-z'î. 

Dar şi acestă cetate cade în mâinile Turcilor, Miercurr 14 Iulie 1484; . aceiaşi sori:'. 
avu vu�in mar Lâ1'ziL1 şi CetaLea-Albă, cheilc-Moldovcr, douc oraşe comerciale şi Larr, cai, 
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încetul cu încetul se despărţiră şi economiccsce de Moldova, cu care crall în sLrânse legă
turi comerdalc, până la 1538. 

Pol"lul înllorilor de odini6ră al Chiliei nu ma, scrvia de câL pentru mărfurile tătă-
rc.;d �nll Tălal"ilor, iar pescăriile cele mar\' ele aci fură părăsite.

In tol rcsLul sccolulu1 al XVI, Chilia merge spre decadenţă, iar în locul c1 se ridică
Bri'tila. Pc•sdtriilc începură a se rna1 ridica; ast-fel pe la 1509, Anc1rcT Taranowski, lrc
ccnd p<· ad, însemnă în descrierea călătorie'f sale «Chilia şi locul din Dunăre, la trcr cia
urr ele ora7, unde se prind morunifo. 

Fig. St - Vederea Chilier (după Kleemann) . 
.:-.\. 

Tn cul'sul veculut al XVII, Chilia devine oraş tătăresc administrat de Turc\'. 1\rchi
rliaco11ul Paul clin Alep o descrie pe la 1659 ast-fel: cce o vestită cetale, cu un castel la1·g 
'!i rnii 1 ·ct din vechiu, f,kte pllternic, u1 construcţiunea cea mat solidă; bine ;înzestraL jcu 
lurnur\'. Se zice că a fost zidită de Frânci\' Genovezr, pc care Greci\' i-au chemat în ajutor, 
dându-Ic acest castel, caro a rernas în mâinile lor o bucată de vreme. Aci se face ccrcc
tai·r pcnt ru corăbii, cehi pagiu şi mărfuri. E hotarul Dobrogie1 şi gura canalulu1JMăriT
\îcg1·e>>. 

Ma\' vo1·bescc acest scriitof' şi despre pescăl"iilc cele mar\' ele la Chilia. 
. O a doua şi rna"î preţ,i6să descriere, este a lu'f Petru Slanislavov, Epi copul latin din

\îicopol. El vorhescc întâiu cu amănunte boaate şi aflate clin propria-i experienţă de Chilia 
zirlilă, cum se spune, de Genovez\'.

0 

. ((Cclalea are clouc port,Y de fiee şi doue punţ!'. care se ridică, c locuită exclusiv ele
�i>OO Tu1·c\', în 300 case, cu 4 moscheie. Suburbiile sunt forte întinse; :în ele se coprind 
"�O rase de Tăla1·1, sau 3000 de 6menr şi 5 moscheie de lemn, 400 case ele schismatid de
<hfcl'ite na(iunt sat1 1600 6mcnr, douc biscrid şi 3 case ele C[l,tolid, plus 5 alte de Ragu
zau\', fle toţ1 unii �i ,llţi\', 30 suflclr». 
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In 1770, Ruşii alacară Chilia, care s'a predaL la 30 August şi o ţin în stăpânire până 
la Lratalul ele la Kiuciuk-Kainardgi, când o înapoiară. 

La 23 Octombrie 1790, PoLemkin ocupă Chilia cu pic; derT însemnate. După tcrmi11a. 
rea rcsboiulu1 prin pacea de 1.1 Iaş'î, la 1792, Turcit o redobândesc şi all grije a o forlifi<1t

In resboiul clin 1806, C:hilia se predă fără nid o resistenţ,ă din parLea lur Hagi-Huscin
Aga, în mâinile gencralulur Zass. 

Prin trataLul clin 1812, Chilia-Nouă fu luală de Ruşr; iar cea veche rcmasc a Turr·i
lor, care stăteau încă în castelul genovez ele allă-dală, devenit un amestec sărăcădo� de 
case de pescar\'. Turcir o ocupară militărcsco. 

La 2 Septembrie anul 1817, braţul Sulina devenind hotar între Ruş1 şi Turc'î, Chilia
Veche devine oraş rusesc. 

Prin tratatul de la Adrianopoli din 1829, Rusia îş1 întinse hotarele peste Deltă pâna 
la Tulcea. 

Stăpânirea ruscscă asupra ChilieT-Vech'î durcză până la tratatul de la Paris din 1856, 
de alune'( dându-se MoldovcY teritoriul din Sudul Basarabie\', Chilia-Nouă redevine rom,t
ncscă, iar cea Veche cade în stăpânirea Turcilor 1).

In fine tratatul de la Berlin, din 1:3 Iulie t878, redă RusicY partea codală lVIuldn\'1'1 
prin lralatul anterior; iar Chilia-Veche remânc de partea Dobrogier. 

Dorme acum oraşul comercial de altă dată, cetatea sub zidurile c.;ărcia s'a vă!'�a, 
alâLa sînge; din tot trecutul glorios, nu i-a rcmas de cât amintirea. 

Acum Chilia-Veche se întinde pe o su praf aţă de 30.000 heclare, din carn nu mar Vill 
sunl ocupate de vatra oraşulu\'. 

Populaţia lur este de 2414 suflete, majoritatea (1289) RuşT, 25!) HomânT :;;i re!:iLul alll' 
naţionalităţi'. Sunt în oraş 475 case, 8 bordeie, 6 prăvăliT, 21 morT şi 59 fântânr. A1·c o 
�colă mixtă, înfi.inţată în 1879. Biserid sunt Lrcr: una lipovenescă, clădită în 186;,; a 
doua tot lipovencscă şi una rusescă, cu hramul Sf. Voivo9-1, clădită în 1854. 

Budgetul oraşulur se compune : 
I. Budgetul ordinar :

la venitur'I'. 44.378 Ier; la cheltuielT 41.482 ; rcmâne un excedent de 28:16 Ier. 
II. Budgetul drumurilor:

25.183 le'( la venit şi 24.650 Ier la cheltuiel'î, dând un excedent de 533 le\'. 
Sunt în acest oraş 524 contribuabiH. 
Pe1'iprava, cătun aşe<;lat pe braţul Chilier, ţine de comuna Sfistofca. Ocupă u supra

faţă de 3200 hectare, din carr 80 hect. val.ra satulur. Are o populaţie lipovenescă de :1H 
suflete, locuind în 65 case şi ocupându-se cu pescăritul. Satul e în legătură prin drumul'I 
ordinare cu Chilia şi cu satele aflătore pe grindul Letea. 

Sfistofca (lipovenesce fluerâtură) ; e comună rurală aşe<;lată pe grindul Letea ; ocupă 
6.100 hect. suprafaţă (40 hect. vatra). Are o populaţie lipovenesec"i. de 697 suflete, locuind 
în 121 case şi ocupându-se cu pescuitul şi crescerea vitelor. Sunt doue şcoff şi 2 l>isericl 
popovite în comună. Ea a fost fondată în secolul trecut de lipovenit fugiţT din Vîlcov. 

In timpul resboiulur din Crimea, Divizia franco-sardică-turcă a suferit aci forte mult 
de frigurr, de unde şi numirea de «cuibul frigurilor» dată acestu\' sat. 

Buclgetul corm.init se compune din: 
I. Budgetul ordinar : 4972 Ier la venit şi 4781 leT la cheltuieH.
II. Budgetul drumurilor: 250 ler la venit şi tot atât la cheltuieH. Contribuabitr 1\3.
Ahmudia e o locuinţă isolată pe drumul dintre Sfislofca şi Periprava.
Grădina luz Omer, e o grădină cu zarzavaturr aprope de Sulimanca-Seacă.
Satul-Nou clin plasa Sulina, e comună rurală. Satul dateză de pe la 1860 i;iÎ se zice

a fi fost fondat de călugărul Sebastian şi un 6re-care, Pocaca. 
Suprafaţa satulur este de 400 hect. (25 hect. vatra). E locuit de 432 suflete in marc 

') MaI amănunţil se p6le veJea isloricul acestu'î ora:;; în: <<Chilia �i CdalNt illbltll de ti,rga. Din acri;Ja

valoi-6să scriere am ext1·as. 
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parte Român\', cc se ocupă cu agricultura, crescerea vilelor şi pescar1a. Suni. în saL 196
t·n.se, � prăvălff, 6 mor\' şi 38 fânLânT. Arc douc �coll mixte înfiinţaLc în 1882 �i doue bi
!-,erid: una cu hramul Nascerea Maicer Domnulur clădilă în 1864; cca de a doua în Letea,
cl(ulită în 1897. 

E în comunicaţie prin drumurile de pe grindul LeLea, cu Chilia, Pcriprava şi Sulina. 
Budgct ul comun ir se compune : 
1. Buclgcl ul ordinar are la venitnrr 7776 Ier, iar la chclLuiel'i' 7538 Ier.
JI. BuclgeLul drumurilor are la veniturr 400 Ier, iar la cheltuiel\'. 350.
Conlribuabilr sunt 188.
/,eter, (numită de Turcr Neclilchior, de la un Paşă, guvernatorul DeHer; de Ruşr se

11111nes('c Lilca), e o cătună ce ţine de Satul-Nou. Are 120 hect. suprafaţă şi o populaţie 
1ip1l,c116:::;că de 625 suflete, ce se ocupă cu pescăritul. 

In faţa Sulinez sunt câte-va locuinţe, ce ţin de ora�ul Sulina. 
Jfosorali, o cherhana isolată, unde locuiesc câţ.T-va lipoveni din Lelea. E a�cc;lată lângă 

,·,qnil :\fosoralT. 
In insula Sf. Gheorghe: 
llyanii-de-_jos, dlun desvoltat din 1899, pc braţ;ul Sf. Gheorghe în fat.a saLulu\' Prislav. 

E 111·11diulc ele comuna l\falcocT. Arc o populaţje c.le 79 suf1elc, trăind în 14 casc ţ;i ocu
p,\ndu-se c·u pescăl'itu l. 

Principele Carol, cătun pcndintc de t:ornuna 1\ilalcod. A fost înfiinţat la 26 Iulie '1899 
JlL' u1icturn, de recti(fo1rc a braţulnT Sulina între milele 4-1-42, pe un platou ceva mal' 
i11(tl(nl prin pămentul depus de dragă. E un sat curat românesc, locuit de 120 suflete, 
t1·1till(l ln 2D case şi ocupându-se cu agricultura, cresccrea vitelol' ţ;i ceva pescărit. 

Uzlina, eătun pendinte de Caraorman. E aşe<;tat pe cotul ce face braţul Sf. Gheorghe 
in (!rcptul MorughioluluY. Are o populaţ,ie ele 78 suflete, majoritate lipovenr, ce se ocupă 
1·11 pcsc(trilul. Case sunt 14. Inaintea rcsboiulu'î, satul era mal' bine populat, ca acum. 

Uoruova, cătun pendin te de orăşel ul Mahmudia. E aşe�lat pe braţul Sulina la mila 29. 
\n• o populatie de 177 suflete, majoril.ate Ruşr şi Lipoven\'., carr trăiesc în 49 case şi se 
ocupă mar mult cu pescă1·itul. 

Fig, 35. - Che!'hanaua Gorgova. (După Licherclopo!J. 

Ca1'men Silna ?i Mor-iile, sunt doue sate pendinte de Caraorman, înfiinţate în Aprilie 
rnoo, la mila 12, nu cleparle de obeliscul pus de Comisiunea Dunărenă în aminLirea tăie
l�i·iY buclel' a doua a lu1 M. Populaţia acestor doue sate compusă de Românr şi în numcr
ele vrc-o 80 sutlete, trăind în 24 case, a ple_cat acum aprope totă.

Ca1·aomwn, comună rurală aşe<;tată pe grindul cu acest nume. Salul a fost înfiinţat 
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pe la înccpuLul acesLu\' secol. LocuitorH' de aci, Cerkezr şi Turc'î, peste care ma\' vcniră�i
Ruş'î, erau înspăimântăLorT prin pirateriile lor. 

Comuna ocupă o întindere de 4000 hcct., din care valra satulu'î arc numa'î 100 hlit ·I 
Populaţia de 829 suflete, este majoritate rusă, locuicsce în 127 casc şi so ocupn. cu c1·est:crtia 
vitelor şi pescăritul. Are o şc6lă înfiinţată în 1881 şi o biserică zidită în 1875 cu h 1 ·am111 

Sf. Dumitru. 
Budgetul comunil se compune din: 
I. Budgctul ordinar, are la venitu rr 4460 Ier 9i la chclluc!T 4-533 lcT.
II. Bugetul drumurilor are la veniturT 1:330 Ier şi la cheltucl'î LoL nlât.
Conlribuabm sunt în comună 105.
Litcovul, un mic cătun situat tot pe grindul Caraorman, 1,ine de c:omuna Carnor1nan,

cu care c legat printr'un drum. Sunt in sat numa'i' 7 case, în care locuiesc DO snllelP, 
din care numar copir 72. Toţr locuitori'î sunL Ru'i, carr se ocupă cu pescăritul şi Gresc11 
rea vilelor. 

Sf. Glteorg!ie (în turcesce Kadlrlcz). E un sat fondat în secolul al X Vlll-lca ele nis1·11 
pescarr ruşT, carT '9'i' au rn.cut şi biserică. A împrumutat numele de la acel al 1Jra(1ilul 
care aşa să nurnia din evul mecliu - probabil ele la Gonovozr. 

Salul acum c comună. rurală 9i ocupă o suprafaţ.ă ele 52.000 licct., clin cal'c 7� li1·1·I 
formcză valra salulur. 

Arc o populaţie de 829 suflete, majoritate Ruş\'. Casc sunL 144 şi 10 prăvăli\'. 
Sc6lă şi biserică sunt în sat. Biserica a fost reparată clin temelie în 1880. 
Cu câtă satisfacţiune ;�i vădită cinste, spun towitoriz, că cel mct'i, mare sprijin ta cti11iil'Pl1 

b-isericez l' a dat 111. S. Regele. 
·Moravurile şi felul patriarchal ele lraiu al populaţiunii muncil6rc a KatîrlczuluY �11111

f6rlc bine descrise de nuvelistul nosLm Crăscscu, care a trăit mar mult timp înL1·c H11jil 
pcscarT, pentru a-r cun6sce în ele ajuns. 

Tot satul e o pescărie al cărur stăpân este Iani l\lilan. Kat.îrlczul arc fm·ma 111111i 
dreptunghiu cu strade drepte, largT şi plantate pe de margine cu anin'î. Casele suni luli• 
ele-o potrivă ele 'nalte, simple şi curate; peste lot clomnesce ordinea ,;;i înfrăţirea. 

Fig. 36. -:Biserica din satul Sf.�Gheorghe (I{atirlez). (După Licherdopol). 

De rerna1·cat -es1e:1uxul temeilor în acest sat. La marginea ţeriT, s'c1r c:rccle că ar de 
aface cu selbated', clar[ nu e51e aşa. Prin Sulina, femeile îşr comand îmbrăcămintea in 
::strcinătate. 

Budgetul comuni! se compune, clin: 
1. Budgetul orclina1·, car-e�,,are 8589 Ier Ja venit şi lot alit la cheltuelT.
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II. Buclgetul drumurilor, care arc 3606 Ier la venit şi 3000 Ier la cheltuell'.
suni în comună 125 conLl'ibuahilT.
nmsul Sulina. Numele orasulur, ca si cxislcn1a Jur nu c locma1 nouă. In secolul al, ' ' ' 

X, impul'ntul Conslantin Porphyrogcnitul în opera sa «Despre administrarea IrnpcriuluT», 
rill'hin<l <1<' rul'sclc po apă ale ]luşilor la Conslantinopol zice: «clupă cc c\'. au coborât cele, 
,;i·,.._,� ntlantrlc ale NipruluT, pot trece în Delta DunăriT la Sclinas. Până aci cr se lern de 
�tla1·11ril(• [ >c('cncgi!Ol', iar ele la ac6slă Sclină, nu)) . 

. \ \·1·1n pl'OlJc despre existent.a acesLur ora� prin secolul X V. Pentru alacul ChilicT 
11,11i,-1· �l i1·1•a, că în Iulie 14G9, liota turcescă se află la Saline, lângă Cl1ilia. 

r:11 !impui, gura Dunării mălinclu-sc, oraşul a început să ckcarlă, a'5a că prin 185;3 
1111 11u111..'i1·a ma\' mult de iU00-1200 locuitorT, în cca mar mare parte Ionieni, Grccr �i 
�lalli•zr. C,Uc-va lJaracc de scânelurr sau simple colibe de t,·cstie, ridicate pe plaje, serviau 
ck adăpost accslor aventurierr, a căror ocupaţie consista în a despoia, pe o scală marc 
-;,i prin asocia(iunr, pc nenorociţir căpitanr, obligaţi, din causa obstacolelor cc înLâlucau în 
ar1•<:;I Io�, de a 1·ccurgc la serviciile lor. 

Tc\ll1ăl'ia era organisaLă, şi, în mijlocul învălmăşeliT cc Ul'mară după primele oslili
liîţl pc nunăl'c, er o practicau nepcclepsip:. InLrclJuinţarca fort.ală a şlcpurilor înlesneau cu 
dr·o�l'birc înLrcvrindcrilc acestor pirat,r îndrăsncţ.T. 

Bărrilc lor aveau de ordinar un fond îndoit, care absorbiau o marc pa1·Lc clin grâ
n1•lc momcnlan extrase din vasele de Marc f;iÎ restituiau cxceclcnlul, cind nu pulcau scăpa, 
cu li'Jtă supravegherea căpitanilor. 

Numa\' ast-fel mar multe morr de vent lucrau continuu la îmbucălură, adică pc un 
pnncl deşert al costcr la marginea uner câmpi! ele trestie. 

În primăvara anului 1854, un bastiment de resb )iu, comandat de fiul amiralulur 
Pal'lrnr, a.păru la Sulina. El vroia să debarce în faţa unor vcch\' redute, consLruiLc către 
cxlrernitalca tcrmulur stâng al fluviuluT. 

Trcccnd, urmat de câţ.1-va omenr înaintea acestur uvragiiî părăsii, o lovitură de pwjc.l 
lmsii de la un pas îl omorî. Englezit se rcsbunadt de acest asasinat, bombardând salul, 
pc care îl prefăcură în cenu>;ie. 

Puţin în urmă, gurile DunăriT fură declarate în stare ele blocare �i cxporLarca cerea
lelor din Principate fu întreruptă, până la începutul anulur 1855. 

Cu aceslă ocasic, o Diviz.ie de vap6re engleze, care bloca· intrarea DunăriT, distruse 
cAle-va uvragc uşor ridicate de armata rus6scă apr6pe ele Sulina 1)

Pu(in în ur-mă blocarea fu ridicată şi comerţul DunăriT luă un avcnt extraordinar. 
O nouă populaţie, compusă în ma.re parte din aceleaşr elemente ca precedenta veni a 

st• inslala la Sulina .,i puţin după aceia, graţie lipser orr cărei autori'.ăţT pc ţermul Huviulu'(, 
o llandă de piraţJ de Mare se făcu de fapt stăpână pe intrarea DunărH. Îndrăsneala acestor
handit,r nu mat avu marginL Înşelând confient.ia căpitanilor, cărora er se presentau ca
pilo(Y, nu rare orl'. făceau să se înărnoliască în trecem, bastimentul căruia Îl luase direcţiunea.

Lăsat adesea propriilor sale mijloce, pentru scăparea vasulur, căpitanul se convingea 
ln fine, că LoLc sforţările sale ar fi inutile şi atuncr îşr abandona nava, din care piraţ.iT îşr 
luceau îndată parte. 

AcesL briganclagiu ne-putend dura, comandantul trnpelor austriaco clin Principale 
lrimcsc la Sulina un cleta�arncnt de GO soldaţT. Ac6stă oc-upaţiunc dcslinalu. înainte de L6Lc 
a lng,·iji ele interesele supu�iJor ::rnstriacT, fu o bine-facere pentl'LI comerţul european. In 
unna mc�milo1· severe luate ele Auslria, disciplina fu reslabilită. 

Pentru buna aclrninistraţ.ie a intercsel01· comerciale pe fluviu, se inslilui Comisiunea 
Europeană Dun,\renă. 

,\stă-zi n11 mar sunt obsLac;oJcle naLumle, care lrnpiediGau navigabililatea pc 11uvill; 
ele au dispărut cu clesă.va.1·:;;i1·e. Dar disposi(.iunile 1·egulamentai·c, care au fost succesiv

') /,/. Cul1,11el J>1·1iyhi1·esni. Op. C'il. pag. :234·., după Revuo maritime ol. coloniale 1'· '18:2 Voi. l18. 

il81JO 34 
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puhlicalc de com,snmcn însărrinală la gură au făcuL ş;-1 rlomncscă în parrursul nuYi11 J 11t 
f,·equenLat de navigatiurjca mariLimă, regimul ordincY, libcl'laLca �i cgalilalea, cu.1·rn·a 1,011• 

g,·csclc din Viena şi Pa1·is le pusese :înccputurfle. 
Regenerată, moralizată, în contactul uner aut.orităţ,Y europene, ale cărer al1'ibuli1111 

Cl'au pc atât de except,ionale, pe cât stal'8a regiuni\' cerea activităţii sale, Sulina luă 11,, 
vollărT repec;H, care semănau a o prepărn unur rol important. 

C,.\t-ciumile imprăsciate, care acoperiau plaja şi carT serviau de vizuinT celor cl'inlai 
lornitod ar scT, au fost înlocuite cu construdiunr solide şi regulate. Stabilimenlc rna,·r �1, 
l'iclicn1·ă pentru serviciul administrativ. Edificir religiose represint aci cele trcT prinl'ipa!1 , 
rnltc ale orientulur. ln timpul Tul'cilor era scaunul uner căimăcămil şi avea o gal'nis1'11w 
permanentă. r\gcnţiY consulari' sunt acreditaţr şi vederea pavilionelor protectcirc; asigu1·a 
pc marinal'ir, pentru care aceste locuri' erau altă dată attt de neospitaliere 1). 

În nenumernLele escursiunr ce am făcui. în Dobrogia, am vizitat şi oraşul Sulina. 

Fig. 37. - Sulina ve<)ulă de la Mare. (După Licherdopol). 

El se întinde de drepta braţulut; numar atelierele Comisiunii sunt pe par·tca sldngă. 
Aspectul ce-l presillLă căletorulur, venind despre Mare, csLc din c.;elc mar rnărc(c; 

palatul CornisiuniT cu turnul farulur vestesce, din depărtare că se apropie de un ora� mari· 
şi comercial. 

Intrând pe canal, oraşul pare a fi nesfarşit, de cil'e-cc întinderea luT este nunwr in 
sc11sul lungimer braţ,ulut (3 km.), lărgimea cea mar marc o ar.e căLre răsăl'it (500"'), s11!J-

1iindu-se din ce în ce către Apus. 
I VI!aştinele de la Sud îl opresc a se întinde către acestă parte. 
De la Palatul ComisiuniT, în lungul cheiului, strada principală străbaLc ora�ul de la 

un cap la cel-l'alt; paralel şi la Sud cu ea sunt alte douu sLrăc;H. 
Două-spre-zece altele îl străbat în sensul lăţimer. 
Oi-aşul în partea de Vest este expus inundaţiilor, terenul fiind mar jos du 1·ăl1·1• 

accsLă parte, pe când către Resăl'it, unde terenul câştigă din Mare pe fle-care an, găsim 
cola de 2111.8. Mlaştinele de la S. sunt un pericoi permanent. 

Periodicele revărsărr ale tluviulur şi umflarea mlaştinelor de la Sud, dau Sulinci 
caracternl unu'î oraş ce ne aminlcsce nordul Olandei, unele omul se a.flă conLinuu în luplii 
cu natura, clispulend terenul Mărfi :-;;i ca!;ltigându-1 pas u1 pas. 

Cu Late mlaşLinele, clima SulineT esLe sănătosă, graţie venLurilor i'vlăriT. 
lntinderea p1·oprie a vetreT oraşului este de 82 hecla1·e. 

1) Ed. Enyelltardt. ELudes sur le!::i embouchul'es du lJanube, pag. 5�-57.

www.ziuaconstanta.ro



267 

Popula(.ia este cosmopolit.ă şi flolant,ă; în timpnl veri\' ajunge până la 7000 suflcl.c. 

Popula(.ia stabilă este socotită la 1�913 suffote (803 nom;_\nr, 5 GăgăuţT, 268 Turc,, 22 Tă

tari, �� Bulgarr, 594 RuşY, 7 LipovenT, 2056 Gr·cc'î, 444 Armenr, 173 Evrer, 49 GcrmanY,

4ri Jtc11ien1, 117 Albanezi, 22 MuntenegrenY, 24 Englezr, 1t Francozr, 17 Poloni, 6 Danczr,

1 Pe1·s1u11 �i 211 Austro-Ungad).
Cliidirilc sunt marr şi solide: 1186 case, un hotel, 154 pr-ăvălir şi 3 morr. 
La (frrnul Mări\'. sunt Jazareturile Comisiunii' şi carantina; mar în interior, măreţul

Palat �i Spitalul lângă vechiul far, ambele înconjurate de un parc, frumos planlal şi furie

hiill' intl'eţinut; în lungu] cheiulur, Palatul Adminislraliv, agenţH consulare (vice-consuliY

llalicr, Anglie1, Olandei, Suedo-NorvegieT şi Austro-Ungariei), apor magasinurT şi către

111 ijlon1I oraşuluT se află piaţa. 
Ora�ul esle bine pavat, iluminat şi întreţinut; e alimentat cu apă. 
Se!'viciul municipal se exercită mar mult de locuitorr, fie-care în drcplnl propl'ic

lii(ir lut. 

Fig. 38. - Palatul administrativ din Sulina. 

Limba intereselor comerciale este greca; cu greu îţi vine a crede că Le afli inlr'un 
oraş românesc. 

Instrucţia se predă în doue şcolr primare române, douc elene, una germană �i una 
ovreiască. 

Bisericr sunt: douc bisericr grecescr, una cu hramul Sf. Nicolae şi alta Sf. Dumitru, 
sunt construite între 1860-65; trer bisericr rusescr, una ovreiască, douc germane, una an
glicană şi doue giamir; cea mar mare numită Hamidia, a fost construită în 1857. 

Comerţul propriu al oraşuluT este f6rle mic în rapor-t cu numeroscle vase cc trec 
pc hraţ. Este un oraş porto-franc. Importul se socotesce la cifra de 162.000 Ier anual, ial' 
exportul la 208.000 Ier. 

Budgetul oraşului constă din : 
I. Budgetul ordinar, am 144.000 leT ]a venit şi 143.000 leT la t.:hcltuc!T.
II. >> drumurilor >> 28.000 >> >> >> >> tot atât la choltueH.
Sunt în oraş 1043 contribuabm. 

ldeia de a se colonisa t!lelta. lnceputur1 de colonisare. 

• Numa'( printr'un studiu amănunţit �i în mma unor c:ercetăd' minu\.i6se, s'a dovedit
ca Delta şi Regiunea DranovuluY, nu sunt nisec tfoutm't acoperite peste tot cu stul1ărir şi
neproductive.
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Din contră pc mulţ.imea grindurilor clestul ele bogate 111 pă�un1 şi pescări! s'nr p11lra 
hrăni o 11opulaţic cu mult mar numcrosă c:,a azT. 

Şi să nu se crcdă, ci't LoLc aceste bogă[.il rcmiincai1 ncuLilizaLc; din conLră, eh) 1•i·an 
cxploaLate de pcscaeit ruşl', carr fără nicl' un control beneficiau do L<Jtc bun5.Lăţile d1' la 
g11l'ile fluviuluT nostl'u. 

Regretai.ul Prefect Neni[cscu, cât Limp a stal· în capul aclrninistra[.ic'( j uclo�uluY Tulrl'a 
a 11 1 [clcs, că fraude se săverşiau în dauna SLal.ulu'( nostrn şi avu cel cl'lntâT iclcia fe1·kila 
ele a coloniza Delia şi Dranovul cu populat.ic român6scă. 

Prin morlca prematură a acestu'( bărbat cu vcde1·1 largY, se risipiră ca un fum 111• 
cepul urile acestur măreţ proiect, care prinsese rădăcinr în scurlul Limp de clor anr. 

i\Iodcslele colibe de pescar\': llganit-clc-sus, l lganH-de-jos, Uzlina, Gorgova f;ii Cia
murlia, Neniţescu stărui a Ic Lrans'.'orma în sale româncscr. 

:Mări, de asemenea cu locuitor\' acluş1 cl:n nou, populaţia sale.lor PăLlăgeanca, Cea
lalchio1 şi Pardina. 

lnfiinţ,ă in Deltă sate nouă ca: Principele Ferdinand, Fântâna Dulce, Prindw·II' 
Carol, Carmen-Silva �i Floriile, înzestrându-le cu case şi cu Lotc cele trebuiLorc unu, lrai 
sLalornic. 

De un singur dor era înf1ăcăraL acest apostol al 1·omânisrnulu1, vroia să rirlil't' 111 
Dellă un zid de carne vie român6scă, să pună stăpânil'C român6scă ad, undo clcmc·nlul 
etnic era rusesc sau rusificat şi în sfar.şit să dea agriculturil' rodnice a grindurilor, hl'a
ţcle ce-r lipseau. 

Piedid_ de tot felul se opuneau acestul' proiect, de locuitoril' Ruşr clin Deltă, cari v1t 
c;lcncl, că li se vor lua din mână o parte din bunurile de caro profilau până acum, n\
pâncliră printre nouil' coloniştr temerea, că casele şi gospodăriile !or vor fi înecu.le de 
revărsăturile Dunări'i'. 

Aceste sgomote respândite în adins, pentru a speria pc Romi.\nil' noul' a�c<;la(.Y, rnilt 
erau susţinute şi de câţ1-va rer-voitod din Tulcea, cad calomniau colonizarea n1illc11·11 
Român\'. 

Până la un 61 e-care punct strigătele lor au avut de efect, emigrarea a pal'lc rlin 
Homânr clin satele nour înfiinţate. 

Totuşr începuturile ele colonizare au reuşit în cca mar marc parLc, �i a�a !','a Jill' 
pcnLru un moment stavilă rusificăriT Delte\'. 

Cercetându-se grindurile clin Deltă şi Insula Dranovulur s'ar puLea a�e<,ll1 sa.Le rtllllil· 
nescr în următorelc puncte : 

Pe grindul din fat.a Tulcer, 111 încovoituea ce face fluviul în dreptul or-a';mlu1. 
Pe grindul de la Gura Alioştir, în cotul cc face braţul Chilia aci. 
Pe acelaşr grind, mal' jos pe gârla Şonde\', drept lacul Honţul-mic. 
Pe grindul Agenţia, înlre milele 45-46. 
LocuitorH satelor de aci s'ar putea ocupa puţin cu agricultura, dar maY ale:-- cu 

crcscerea vitelor şi cu pescuitul în gârlele şi numerosele lacur'f ale insulcl' Ccalal. 
De aşe<;lat sate: pe grindul de la Nordul Suliner, la punctul numii. Cârciuma lut 

Ghorasi, iar locuitorii se pot ocupa cu pescăritul, crescerea vitelor, dar mar ales cu via. 
La capul Mosoralr, unde se face un întins pescuit. 
In insula Popina-Mar-c din gura Stari-Stambul, pescăria. 
Pe grindul mare al LeteT până la Periprava ar fi destul loc, pc11Lru a se a�e1,lu un 

sat românesc; a pol' pe grindul străbătut ele găr la Suii manca-seacă. 
La punctul numit Tatanir ::,i puţ.în mar către Resărit, la Fudulu, cum �i înLre ace�I 

puncl şi Chilia-Veche, apor între Chilia şi Periprava. 
Grindul cel mare al Chilie1 arc destule locurr de arătură şi întinse păşunr, ial' băl(ilc 

încunj urătore sunt bogate în peşte. 
Tot cu pescăritul s'ar putea ocupa şi alLe 2 sale, ce a1· fi !Jine să se a:;;c<,lc în cele 

dou<� bucle ale Mar-elt11 M., pe pămentul înălţat de dragă, în urma săpăturir canaluriloi', 

Pe gr·indul <·.ci rn,tr<� al Ca1·aormanulu1 şi pe prelungirile Jur, înc:,ă esLc !Jinc a se 
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aseda <'âle-va sate românescr, cum: în grindul Serecu şi pe grindul de la Cherha:'TVHJa,,
h:a,�cca, unde locuitori\' s'ar putea ocupa cu pescăritul şi cu crescerea vitelor.

(;dndul Sărăluf'ilor are, cum am vccJut, înLinse păşiunr şi nu la marr depărtărr e în
cPnjuntl de lacurr, avend şi Marea f6rte apr6pe. Pe acest grind e nemerit a se aşe<;la un
�al· m,u'e românesc, cum şi la mila 8 de pc ţcrmul MăriT. Locuitorii se pol cu folos ocupa
ru pescuitul şi cu crescerea vitelor. 

Pt• gl'indul de la Calinova de s'ar a�ec;l.a un sat, încă locuitoriî lut s'ar putea ocupa 
r·u p<'s<·iil'itul în lacul Rrenciuc şi pe braţul Sf. Glleorghe. 

,\!te dour sate românescr se pot înfiinţa: unul pe ridicătura formată prin tăierea 
hrn!uluY Sulina, între milele 31-37 şi altul pe grindul Husca, la puntul numit Târla luz Nenu. 

:;;i în flne un ultim sat în insula Sf. Gheorghe p6te fi aşe<;lat pe stanga braţuluT Sf. 
(;lieorglte, pe grindul ce se formează în faţa Morughiolulur şi se continuă pănă în dreptul 
Duna vrţul uT-de-sus. 

Insula Dranovulur are, după cum am vi"<;lut, grindur'î bogate în păşiunr, gârle şi la
c:ud pline cu peşte şi cu t6te acestea nicT o locuinţă nu se gă.sesce pe dânsa, nicr un 
c11ntrol nu se exercită printre fugarir şi sclbatici'î ru,;;r, carl'. stau ascunşi pe aci. 

De aceia ar fl bine să se înfiinţeze un sat _pe grindul Perişorul, unul pe grindul 
Ciulllacul şi un al trerlea pe grindul Olinca, iar locuito1·i1 ':·;;T-ar găsi în de-ajuns existenţa 
lu t.:rescerea vitelor :,;i pescărit. 

Apor la Calinova, pe dreapta hraţuluT Sf. Gheorghe, lncă n'ar fi reu să se aşec;le un 
�al, ar d1·u1 locuilorl' se pot ocupa cu pescăritul în lacul Belciugul. 

Do s'at' a�e<Ja un altul pc grindul de la Ivancea-veche, un al doilea pe grindul H.a
duluT sau l'vlusca, locuitori\' ar avea să se ocupe cu pescuitul. 

::,;i în fine, dour marT sate se pot înfiinţa pe cele mar întinse şi ma'( bogate în păşiun'î, 
grimlul Cerncţul-rlorff şi Crasnicola cu prelungirea Jur Hudiul. Crescerea vitelor este 
princir'isă aci şi locuitorJ se mar pot ocupa şi cu pescăritul în lacul Dranovulur. 

Până acum Delta este locuită de aproximativ 13.000 sufi.ete, ded avem astă-z1 o den
sitate de un locuitor la 2 kilometri patraţ1. 

A:;:ec,landu-se în Deltă şi insula Dranovulur colonir în punctele arătate mar sus, cel 
!Jutin un numcr de 7-9.000 locuitor'î, carT s'ar putea hrăni în condiţiunr îndesLulăL6re, 
am face din acestă regiune, neromânescă acum din punctul de vedere etnic, un păment 
L'U adevcraL t'ornânesc şi am opri tenclinţ,ele de rusificare ale locuitorilor. 

Dour-zed :;,i mal' bine ele anr sunL aprope pierduţr, totuşr în alţ\' 5-6 anr de acum 
lnc:olo, 111Lrebuinţaţ1 intr'o administraţie pricepută, colonisat6rc şi romanisaLc'>re, s'ar putea 
1·ccâ�liga ceia-ce s'a pierdut, sau, mar bine zis, ceia-ce s'a întârziat 1). 

') Expunerea situaţiei Jud. Tulcea din 1891}, pag. 107-1/�l.
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CAPITOLUL V. 

COMl51<.JNER E<JROPERNR D<JNRRERNR 

1. Istoric.

ldeia creă1·il uncT Comisiunr Europene la Dunărea de jos îşT are or1gum pc lu încP
puLul secolulur XVllI, pentru a garanta navigaţiunea pe acestă marc arteră ele comu11i
caţic a Europe\', şi mar cu semă pentru a pune stavilă pretenţiunilor rusesc\' asupra gu
rilor e1; comisiunea fnsă nu 'ş1 avu flinta de cât în urma tratalulu\'. de la Paris din 30 
Martie 1856.

Cucerirea Azowulur (1696) şi trecerea lui definitivă sub Ruş\', în urma tratatului de
la 25 Iulie 1702, făcu pe Huşr a-şT îndr�pta atenţiunea asupra comerţuluI de pc Dună1·c 
şi Marea Negră, pentru care scop ÎŞI creiară o flotă de 14 corăbff marr, 9 galere �i 40 
brigantinI 1). 

Prin art. XI al tratatulur de la Kiuciuk-Kainardgi (21 Iulie 1774), Ruşff obţinul'ă 
voia comerţuluI în t6te oraşele turceştl de pe Dunăre. 

Pe de altă parte, Austria şi Republicele ltalier ÎŞI aveau fie-care interesele lor t·i>mPJ'·

ciale angajate la gurile fluviuluI 2).

Prin tratatul ele la Bucurescr din 28 Maiu 1812, Rusia deveni stăpână peste bra\11I 
Chilier, iar prin cel de la Ackerman, din 6 Octombrie 1826, ÎŞI împinge frontiera până la 
Sulina. 

Pretenţiunile rusesc\' se măriră, şi, cea ce înspăimânta diplomaţia europeană, fu a1'1. 
3 al tratatului'. de la Adrianopol (2 Septembrie 1829), prin care se ceda RusieT t6tă Delia 
Dunării, până la braţul Sf. Ghe01·ghe, cu îndatorire din partea Turcier, ca o fâşie de lrrcn 
c.:.1,le de 2 ore de-a lungul malulu1 drept să nu fie locuită, şi nic\'. stabilimente de 06-rr 
natu1·ă sau fortificaţi! să nu se construiască pe dânsa, afară de carantinele puse de Husia. 

Prin reaua întreţinere a braţuluI Sulina, singurul navigabil 8), şi prin stabilirea aceslor 
carantinI, Ruşi! loviau în comerţul celor-l'ate naţiunT 4).

Culmea pretenţiunilor ruseşti, fu tratatul încheiat la 26 Ianuarie 1833 la Unkiai·· 
Skelessi, prin care Rusia impunea TurcieT închiderea DardanclcJor, pentru t6te vasele de 
r('(sboiu streine "). 

Acesta fu germenele, care făcu să isbucn�scă r(--:sboiul din 'l855, Lenninat prin plH'C3 

<le la Paris din 30 Martie 1856. 
In ceia ce privesce articolele acestu\' tratat, referiLore Ja naviga,iunea pc Dunăre, 

-------

') Xenopol. Resb6ele dintre Ruşr :;;i Turc1. Voi. I, p. 13. 
2) A se vedea <<Comerţul la Dună1·oa de jos şi Marea Negr·ă».
3) Braţul Sulina se polmolise cu nisip în doue locurî: la gură şi maî cu se1ml în i11Lel'io1·11l l\Jiil'ÎI. ·1

se vedea �i partea istorică clin ani'î 1836-39 şi Voisin Be1, op. cit., pag. '�5, nota. 
4) Corespondenţa ziarului Times din 2 Martie 1830.
6) Rosen. Geschichte cler Turkei, I, p. 187.
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s'a avut. ca normă articolele 108-116 ale Congresulu\' de la Viena, din 9 Iunie 1815, re
lntivr ]a drepturile speciale ale navigaţ.iunir cursurilor marr de apă, zise inLernaţ.ionale.

J .a accsL congres, Turcia ca una ce nu făcea parte din concertul puterilor cre�tine 
europeiw, n'a luat parte; iar navigaţiunea pe Dunărea de jos, se regula prin convenţiunr
'-pt'dall' int 1·c State. 

111 resurn,tl, ială care erau disposiţiiJe celor 6 arLicolr ale congresului de la Viena 
pri"il<'irc la libera navigaţ.iunc a fluviilor internaţ.ionale: 

1. StaL<'lc riverane unur aceluiaşr curs de apă să. ne obligate a nu face nimic pc
1„1,111u1·il<' lor respective, care ar vătăma navigabilitatea acestor cursurr de apă comune 
iu1m·o1· stalelor. 

JI. Din contra statele riverane prin delegatr să se înţelegă asupra mesurilor şi lucră
rilor, ca1·e ar asigura navigabilitatea comună. 

III. Navigaţi unea să fie deschisă tuturor naţiunilor; taxele de transit ce s'ar percepe
prPcum :;,i drepturile vamale să fie uniforme pentJ'U t6te naţiunile. 

LC'gislaţiunca asupra cursurilor de ape internaţionale, s'a aplicat şi asupra Dunărit 
(ai'I. 15 -19), in tratatul de pace de la Paris în resumat ul următor: 

(;urile DunăriT se vor pune sub regimul special al uner autorităţi, care va reprezenta 
lnallrlr Pă1·ţ.T Contractante, autoritate însărcinată a face t6te lucrările necesari\', înccpr}nd 
rlP la JsaccP.a, sp1·e a curăţi braţele şi gurile Dunării, precum şi părţile ele Mare apro
piale de dinsclc de nisipurile �i alte obstaeolc carr le astupau. 

,\ce ·tă autoritate spedală, este Comisiunea Hu1'0peană, compusă din delegaţi!: Austric'L 
!11·an\ie1, Anglier, Prusier, Rusier, SardinieY şi Turcie1 1 ) 

Comisiunea Europeană trebuia să-\;'( termine lucrările în curs de 2 anr, după care 
pulrrea su !recea asupra uneT alte comisiunz riverane, (instituită conform art. 17 al tl'a
lalulur de la Paris), compusă din representantil statelor dverane C\VUrtemberg, Bava1·ia, 
Ausll'ia �i Turcia) şi din delegaţir principatelor dunărene (Serbia, Muntenia �i Moldova). 

Acestă comisiune riverană permanentă avea însărcinarea a clahora regulamentele de 
pnlijie fiuYială în acord cu convenţiunea de la Viena şi tratatul de la Paris, a executa şi 
inlrrţine lucrările necesari\' asigurărff navigaţiunir pe Dunăre, de la Isaccea până la ::\fare. 

Din acestă comisiune riverană, H.usia fu exclusă, de 6re-ce conform art. 20 şi 21 al 
a!'estur tratat, partea de Sud a Basarabier, fu retrocedată Moldover. 

Cu L6tc că art. 18 al tratatulu'î de la Paris, da comisiuner europene termen de 2 
anr penlrn a-'ş1 termina lucrările, de fapt însă, ea se afla funcţionând încă în 1865; iar 
c:omisiunea riveranii nu 'ş1 arătă fiinţa de cit, prin unicul act de la Viena din 7 Noembrie 
1857; ele 6re-cc prin conferinţa internaţionalu. ţinută la Paris, Maiu-August 1858, s'a pre
lungit durata comisiuni\'. dunărene până la sfirşitul lucrărilor 2).

Puterile semnatare tratatulu\' din 1856 în singura şedinţă ţinută la Paris în NiarLie
luniC' '1866, semnară actul public ,·elativ la navigaj,iunea gurilor DunăriT, din 2 Noembrie 
1865 ele Ia Galaţr, compus clin 112 articole cu anexe şi tabele 3). 

') LiberLaLea navigaţiunÎI pe Dunăre era penlru tote paYili6nele şi pe Lot parcursul fluviulut A se 
vedea şi Notice sur Ies travaux d'amelioralion de l'embouchure du Danube et du bras ele Soulina 185i-'1891, 
Jlfll' Voisin Bey, p. 9 şi următ6rele ; iar în extenso art. 15-'19 ale tratatului din 1856, pag. 145-9. 

') Vec,lî Voisin Bey, op cil., p. 149 -153. 
') Anexa prolocolulu'i No. 175. Prin acest act se specifica(1 drepturile şi îndatoririle părţilor interesate; 

se determină apoî, între altele, că îmbunătăţirile comisiuni'i să fie -la braţul Sulineî, amânându-se tle-o cam
dală îmbunăţăţirea braţulu'i sr. Gheorghe; ţărmurile Dunării de la Isaccea la Marea-Negră să fie Jibel'e 
do ori-ce zidiri, la Sulina ţermul stâng este reservaL pentru comisiune, plecând de la digul de N. distanţă
do 760 m. Ul'Când fluviul, pe o lărgime de 150 m. de Ia ţerm; conLrolul îl face Inspectorul general şi Căpi
lanul porLuluî Sulina ; Inspectorul general este numit de Comisiune, iar Căpitanul porluluî Sulina de către
Pu�lă, dai· revocabil după cererea comisiunii. Primul tarif definitiv a fost hotărît de către comisiune la 25
Iulie '1860, apoî fu revizuit la 7 Martie 1863 şi 2 Noembrie 1865.

Art. 15 al Actului Public prevedea că la !ie-care interval de 5 anî se va proceda la revizuirea tari
fului din 2 Noembrie 1865.

A se vedea în exlenso acesL acL în Voisin-Bey, op. cjt., p. 153-Hl1, cum şi pag. 161-169 relaLive la 
confcwinţa clin 1860.
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Nic'î în acestă f;lCdintă nu se reconstitui comisiunea riverană, ci din contra, rhqti
părerea emisă de Drouyn ele Lhuys, comisiunii europene i se mc11 prrlungi putel'ea IIH·l 
pc 5 an1, confir1rn.'\.nd a i se înlinde fun ·t.ionarca p{1,nt't la Galaţ.'î. 

Din prolocolul accsLcr �cdinţc se vede ccU inlcl'Cs aven nusia de a 1·csl1·c1.11µ;,•, daq 
nu a face chia1· sit încctc-ze puterea comisiuni\' curnpenc de Ja Dunăl'ca de jos, �i ruin 
AusLria voia să facă din acestă comisiune un lucl'U al sc-;u propriu. 

Franţa, Anglia şi Italia aveau intern c a nsigur8 libertatea, nculralilalca ::,i nayiga. 
bililalea Dunărff. 

Cu tote că Husia perdu prin acest tractat cuceririle sale ele la Dună1·e şi :\fa1·ra
Negră; în urma ncferidluluT rrsboiu pentru Franţa, Husia găsi momentul a face• sa ,1 
clistrugă decisiunile luate contra er în 1856. 

Pl'inţul Gorciacof 'şT ridică vocea în c;liua de 30 Octombrie '1870 �i prin indemnăl'iir 
diplornaţie1 clin St. Peter burg se încheiă la t3 Maiu 1871 tmtatul de la Londra 1), p1·in carr•· 

Se puse capăl neutralităţiT l:Vfăril Negre. Austrie'î i se confirmă misiunea de a ,,x1,. 

cut.a luc1·ărilc din cursul DunăriT clin sus de Galaţi. 
Puterile comisiuni\' europene se prelungiră încă pe 12 an'î, cu începere de la 24 Ap1·ili1• 

'1871, până la acea�\' flată 1883, te1·rnen care corespundea cu îrnplinfrea amortisă.l'iY 1m 
prumutulu'î contractat de comisiune. 

Cât despre reconstituirea comisiuniT riverane, nicT n'a fost vo!'bă. 
Prin acest tratat Rusia a redobândit prepondernnţa la gurile Dunării, ia!' ,\u-;t1·ia, 

o poziţ.iune care '\' oferia ocaziunea ele a pretinde clominaţiunca asupra ifoviul111.
Acestă stare de lucrurr dură până la trata1ul de la Bel'iin, după. răsboiul Huso-lln

rnftno-Turc, când în urma desbaterilor asu pra propunerilor delegatu I u \' Austro-U nga1·, <:l'
sti unea Dunărir se resolvi în 6 articole, după cum urmeză: 

Art. 52. Spre a mări garanţiile asigurate libertăţi\' navigaţiuniT Dunării, rccunoscula 
ca de interes european, Inaltele Puter'i' contractante decid, ca t6te cet.ăţ.ilc şi fo1·tifim(iile 
ce se găsesc în parcursul fluviulur de la Porţile de fier 2) până la gurile sale, se voi' mdr 
şi nu se vor ma'î putea ridica altele nouă. Nict un bastiment de rcsbo\'. nu va putea pluli 
pc Dunăre din jos de Porţile ele Fier, cu excepţiunea bastimentelor uşore, destinate pentru 
poliţ.ia fluvială şi pentru serviciul vămilor. Cele staţ.ionare ale Putedlor, de la gurile llu
nărir, vor putea cu t6te acestea a se urca până la Galaţr. 

Art. 53. Comisiunea Europenă a Dunări'î, în sânul căreia România va fi reprcsentala, 
c menţinută în func.ţ.iunile sale şi le va exercita de acum înainte până la Galaţi, ru n 
Gomplectă indepernlenţă de autoritatea teritorială. Tote tratatele, învoir ile, actele �i ,11'
ciziunile relative la drepturile sale, privilegii, prerogative şi obligaţ.iunJ, sunt conflrmalr. 

Art. 54. Cu un an ma'î înainte de expirarea termenulu'î fixat pentru durata Corni
siuner Europene, Puterile se vor înţelege asupra moclificaţiunilor ce vor crede necesarii 
de a i se aduce. 

Art. 55. Regulament.ele de poliţie fluvială, ele navigaţiune şi supra-veghere, de la 
Porţile de Fier până la Galaţ'î, se vor elabora de Comisiunea Europenă, asistată de dek
gaţir statelor riverane şi puse în armonie cu acelea ce sunt sau vor fi ecliclalc pont1·11 
parcursul din jos de Galaţr. 

Art. 56. Comisiunea Europenă a Dunărir se va înţelege cu cine se cuvine pentru asi
gurarea întreţinerer farulu1 pe Insula Şerpilor. 

Art. 57. Executarea lucrărilor destinate a face să dispară obstacolele cc Porţile ele Fil'I' 
şi cataractele opun navigaţiunff, este încredinţată Austro-UngarieT. St.atele riverane ah' 
aceste\' părţr a fluviului vor da tote înlesnirile ce li se vor putea cerc în interesul lucrăl'ilor. 

Dispoziţiunile art. VI al tratatulu'î de la Londra, clin 13 Martie 1871, relalivc la 

1) Ve,;lI Voisin Boy, pag. 109-170.
2) Prin art. 52 al acestu'( tralat, partea Dunării din sus de Porţile Je Fier este sc6să Je sub contrulul

European. 
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dreptul de a se yercepc o laxă provizo_ri_? �pre acoperirea clleltuclilor acest01· lucl'ărT,
sunt menţ.inute m favorul Austro-Ungar1e1. 

La 12 �Iaiu 1880, o sub-comisiune se institui la Galaţr, compusă din Lrer delegat\' 
(Italia, Cicrmania şi Austria) a\' Comisiuner Dunărene, presinLă proiedul ele regulament
prt•:-;c!'i� de a1't. ?j al t,ractatu_luT din Berlin, proiect conflrmaL în urma întcrvenir-iT Austriei
prin l'i1'C'ltlara dm 9 Februa1·1e 1881. 

111 rrsumat iată cad erau deciziunile acestur proiect: 
J. A se institui o comisiune mixtă, care ar avea aceleaşT putcr\' pc Dunăre, de la

1rala\t pitntl la Porţile de Fier, ca şi Comisiunea Europeană, de la Ci-alaţ.'i'. la Marc. 
II. Au�Lria, de �i neriverană, va face parte din acestă comisiune şi va avea pr·e�c-

d1•11tia PJ. 
III. In caz de divergenţă, Austria să aibă voce preponderantă.
Acest pl'Oiect dete nascerc unur altuia modificat, a<'el al d-lur C. D. Barrcre, delegatul

Fl'an(.d, prin care, pe lângă cer 4 delegaţ1 ar comisiuner mixte (ausl-rin.c, sitl'b, român şi 
hulgar) să mar ia parte câte 6 lunr în acestă comisiune şi câte un delegat din comisiunea 
i,:11ropcana., luai după ordinea alfabetică a Puterilor. 

De alt-fel propunerea d-luT Barrere era în avanlagiul Austl'icr, căd: venind 1·ândul 
dcll'ga\ilor clin Comisiunea Europeană în cea mixtă, mar întt\iu al crlur German (Allcrnand) 
�i apor al celuT Austriac. Austria avea tot timpul, în decurs de un an, a lua măsurr, penl.l'u 
a·�r a�igura <lominaţ.iunea asupra Dunări'î. 

Presintă m111·c interes pentru noT nomânH propunerea delegatulur Ft'anc.:cz şi opu
llPl'Ca ene1·gică a delegat uluT Hom<\n, colonel Pencovicl', de aceea găsesc nu fără folos n 
repl'nducc aci ambele propuneri cu adnotaţie în păr(.ilc a<lmisc la congt'csul de la Loncll'a, 
din 10 Martie 1883 : 

Propunerea franceză. 

Arl. m devenit 96 în regulament.

Exer.utarea regulamentului de faţă 1), 
e pusă sub autoritatea une'i comisiun'i z isit
111i.1:tâ a Dunăre'i, în care Austro-Ungaria, 
Bulgaria, România şi Serbia, vor fi repre
seutote (ie-care printr'un rletegat. 

l'reşedenfir1 aceste'i comisiun'i va apw·fine 
rleleyatuluz Austro- Ungariei. 

Un membru al ComisiuniT Europene a 
DunărH, desemnat pentru o periodă de şese 
lunr, prin ordinea alfabetică a Puterilor, va 
lua parte la lucrările comisiunff mixte şi 
"'' va bucura, în timpul acester participărr, 
de tole dreptul'ile ce aparţin membrilor 
pennanen(i. 

(Când ordinea alfabetică va indica pe 
dele,qatul uncia din Puterile representate în 
cele două comisiunr, puterea ast-fel desem
nată va fi representată în comisiunea mixtă 
prin dor delegaţr, din · care fie-care va dis
pune de un vot. 

Acestă parte este sc6să din regula
mentul de la 10 Martie 1883). 

Propunerea tomână. 

Art. 97. 

Executarea regulamentului de fat,ă c 
pusă sub supra1•euherea uner autorităţi flu
viale zisă comisiune de suprcweghere, în care
Comis'iimea Europeană a Dunării va fi, repre
sentată p1·in P deteuafz şi statele riverane,
adică Bulgaria, n.omânia şi Serbia, fle-care 
prin câte un delegat. 

Cd do\.' membri ar Comisiuner Euro
pene, carr vor trebui să ia parte la lucră
rile Comisiunit de supraveghere, vor fi dc
semna1X prin ordine alfabetică a Putel'ilor, 
pentru o perioadă de G lunr, :-;;i se vol' bu
cura de aceleaşr drepLurr ca şi ce1-l'alţ.1 
membri ar ziser comisiunr. 

Când ordinea alfabetică va indica ran
dul Bomâniez, se va trece la Slatul cai·e 
vine imediat după densa, pentru ca ea să 
nu dispue de două voturr, în sînul Comi
siuner de supraveghere. 

Preşedenţ.ia, în fie-care sesiune, va 
aparţ.ine unuia din delegaţiT Comisiunii Eu
ropene, ales cu majoritate de voturr. 

1 • ') Regulamentul de navigaţiune, poliţie nuvială �i supraveghere, aplicat părţiî 01111,1.riî coprinsă între
1 orţile de Fier şi Brăila (Anexa LracLaluluî de la Londl'a, din 10 Ma1·Lie 1883). 

71800 35 
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Pentru ca membrul ('omisiunii Euro
pene, desemnat prin Ot'dine alfabetică, să 
fie în poziţiune de a lua parte la delibe
rările Comisiunii mixte, acesta H va comu
nica programa lucrărilor sale, cu o lună 
înainte de deschiderea fie-cărer sesiun'î. 

Comisiunea Europeană, când va crede 
folositor, va putea cere Comisiuni\' mixte 
prin mijlocirea delegatulur său, informa
ţiunile de care va avea trebuinţil în pri
vinţa acelor cleciziunr, ale Comisiunil mixle, 
eare ar fi în legă I ură cu libertatea na vi
gaţ.i unir. 

(Propunerea franceză, afară de partea 
clin paranteză, devenită art. 96 al regula
mentulul'). 

Art.. 98 (devenit 97 din regulament). 

Puterile Cornisiunil mi.âe, vor avea o 
durată egală cu ale Comisiune\' Europene 
a Dunări\' şi acestă Comisiune mixtă va fi 
supusă, dacă va fi trebuinţă, la modificările 
ce ar putea deveni necesarir de a se intro
duce pentru întocmirea şi în puterile sale, 
sub reserva coexistenţi\'. ambelor ComisiunY. 

(Admisă în regulament). 

Arl. 99 (devenil 98 în regulament). 

Comisiunea mixtă, va ţ,ine în fie-care 
an două sesiun\' ordinare, carr vor fl fixate 
ast-fel, în cât să se evite întrunirea simul
taneă a Comisiunff mixte şi a Comisiunff 
Dună1·ene. 

Penti-u ca membri\'. Comisiunii l•'.nl'o
pene, desemnatJ prin ordinea alfal>elim, -,;-1 

fie în poziţiune de a lua part,· la <l1·lili, 
l'ările Comisiuni\' de suprane.9/iere �i d i: n 
primi instrucţi unite necesari! ale Comisiumt 
Europene, cea cl'întâ\' va comunica rf'l t!i 
clin urmă programa lucrărilor sale, cu 0

lună înainte de deschiderea fie-cărcr scsiuuL 
Comisiunea Europeană, câncl va cTedP 

folositor, va putea cere Comisiunir de• x11• 

pravegllere, prin mijlocirea deteuaf ilar sfti

informatiunile de carr va avea trebuinla 
în privi�ţa acelor deciziunr ale Comisiu1;il 
de supraveghere, care ar fi în legiitura ,·u 
libertatea navigaţ.iunil. 

(Propunc1'ea 1·omân(L nrad rni&l). 

Arl. 98. 

Puterile comisiuni'( d<' suprawgl11·1·1· 
vor avea o durată egalit cu ale Crnni�i1111il 
Europene a Dunărir. 

(Neadmisă). 

Art. 99. 

Comisiunea de supraveghere a1·e mi
siunea de a veghia la stricta obscrvarr a 
regulamenteloi- şi de a propune mi(su!'ÎII' 
trebuinci6se pentru îmbunătăţirea navigăl'ii 
rîulur �i desvoltarea navigărir. 

In acest scop ea numesce pe inspeclnr 
î\' dă instrucţiun\' şi primesce rap6rlele �ale: 
culege elementele de natură ele a o lulllillil 
asupra modulul'. cum sunt executate n·g11· 
lamentele; ea redacteză dările de s6mii 1w· 
riodice asupra mişcărff şi stări\' navigali· 
unff; ea dă instrucţ.iun\' prin mijlocirea de· 
legatulu\: statulur riveran respecliv, I.uluim 
agenţ;ilor polit.ier fluviale, întrn cât ac(iun�a 
,ior se exercită asupra căer fluviale; în sfâl'�II. 
ca judecă în apel tote litigiile ce i se l'OI'

fi supus de partea interesată, confol'm 1·1•• 
gulamentulur de faţă. 

Comisiunea de suprcwegliere, va (1111' 

111 fie-care an două sesiuni or<.lina1·c, cari 
vor fi fixate ast-fel, în cât să se cvile îu· 
tl'Unirea simultaneă a celor două Comisiuni.
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Deciziunile se vor lua cu majoritatea 
\'Olurilor').

Ea va llotăd însăşY regulamentul in-
1,•i·io1· pPntn1 ordinea lucrărilor ale, precum 
i i11st1·11rţiunile speciale către agenţii srT, 
;11 ,·,•del'r.a aplicărH regulamentuluT de faţă, 
,1fal'ii d1• punctelr asupra solut;iuniT cărora 
pi·1•si11trlc l'('gularnent a stal11at el însuşT. 

Comisiunea va procede la cea d'înti'tr 
.;(•si1111r la numirea agent,ilor desernnaţ.Y ele 
al'I. 100 :-;ub numirile 1, 2 şi 4. 

t:u tole ace tca, regulamentul interim· 
si instrucţiunile ele un caracter general :-;;i 
1·1·g11lamrnlm·, cum sunt cele despre cal'C 
\'lll'IJcsr·c art. 9 din actul public ele la 2 
\oembl'ic 1865 relativ la navigarea gurilot· 
llu11i'u·i\', vrn· fi comunicate ma, inttU Co
misiunii Europene şi nu vor fi aplicate de 
dl după ce arestă comisiune le va fi găsit 
l'llnlorme cu principiile ce au servit de 
bază p1·cscntul u1 regulament. 

(Admisă în regulament). 
Art. '100 (\J\J în regulament). 

Chcltuclile de administraţie vor fl în 
�al'cina statelOl' representate in comisiunra 
mixtă. Ele v01· contribui în proporţ.ia m·
mrlr'il'c: 

Austro-Ungaria pentru 4 zecimT. 
România pentru patru zecim\'. 
Se1·bia şi Bulgaria fie-care pentru o 

ZPrimc. 
Ln a doua întrunire ordinară a comi

siune\' mixte, se va fixa bugetul eY pentru 
unul viitor. 

Contl'ibuţfonile Statelor vor fi făcute 
îuainle pentl'u fie-care trimestru (semestru 
111 1·egulament). Amenclele percepute penteu 
1·1111lmvcn1iun1 la reoulamentul de faiă se. o . voi· vă1·sa în Casa Comisiuni! mixte, pcnlTu 
a fi afodatc la trebuinţele serviciuluT. 

(Admisii în regulament). 

275 

Deciziunile se vor lua cu majbl!i( 'tca 
voturilor, fitră totuşY, ca Comisiunea ele Su_

pravcghere să p6t:ă impune, prin deciziunile 
sale, unuT Stat rive1-an vre o obligaţie sau 
sarcină nouă la Cc.'tre rl nu va fi consimţ.it 
de mat înainte. 

Ea va hotăd însă.<;;t regulamenlul in
tel'ior pentru ordinea lucrărilor sale, precum 
7i instrucţiunile speciale căi.re agenţir sN, 
privitore la e.:J:e1'i:itarea supl'cwegheriz, afară 
de punci ele asu pra cărora va Q stal uat 
insu:;;T regulamenlul de fată. 

Comisiunea va procede in cca d'întftT 
sesiune, la numirea agenţilo1· clesemnaţ1 de 
ari. 100 :;ub numerilc t �i 4. 

nf'gulamenlul interior şi instl'Llctiunilc 
de un caracter general şi regulamenlur, 
cum sunt acele fle care vorbescc art. V din 
actul public de la 2 :Noembre 18G5, relativ 
la navigaţiunea gurilor DunăriY, vor fi co
municate ma\' înt,H Comisiunil Europene :-;;i 
nu ,,or fi aplicat<' de cu.t. dupit cc acesta 
le va găsi conforme cu principicle cc au 
scl'Vit de bază presenluluT regulament. 

(Neadmisă). 
Art. 100. 

Cheltuielile de administrare vor fi în 
sarcina csclusivă a statelm· riverane. Ele 
vot' fi purtate in proporţiunea următoare 

4 şeptim\' pentru România; 
2 )) )) Bulgaria; 
1 şcpl.irnc >> Serbia. 

La a doua intrunirc 01·di11ară, Comi
siunea de suwaveghel'e ';;'î va Qxa bugetul 
pentru anul vmor. 

Contribuţ.iunile Statelor riverane se voi· 
Iace de mar înainte pentru fie-care semestru. 
Amendele percepute pentru contravcnţiunT 
la regulamentul de faţă, vor fi v0r-sale în 
casa Comisiunir ele sup1·a1;e_{Jllere, pcnlru a 
Li afectate la Lrebuin(.ele scrviciulur şi vor 
micşora cu ab.\t partea cont1·ibutiv1.1. a Sla
l.elor riverane în cheltuielile de administrare. 

(N eadmi ă). 

') Acest paragraf este ln contradicţiune flagrantă cu tractatul de la Berlin. La art. 55 al acostuî
lracLaL se zice că: «Regulamentele se YOr elabora de Comisiunea Europeană, pentru partea DunăriI coprin::,'î.
�tre

_ Galaţi şi Porţile de Fer, l?'ebuiesc puse în annrmie cu acelea ce sunt sai:'1 cmi Yor fi edictale pentrn
unarca din jos de GalaţI». 
. Dar regulamentul interior al Comisi11niî Europene coprinele că, decisi11nile !.rebuiesc luate cu u11w1i

ll1tlutca votu1·ilo1', iar nici cum cu majm·ilall'. 
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Art. 101 (100 din regulament). 

Agenţii aci arătaţ\'. vor funcţiona, fie
care în resortul ce'\: va fi desemnat, sub 
ordinile comisiunii mixte, adică: 

Un inspector. 
Sub-inspector\'. 
Căpitan\'. de port, întru cât acţiunea 

lor se va exercita pe calea fluvială. 
Un secretar şi agenţr sub-allernr. 

(Admisă în regulament). 

Art. 102 (101 din Regulament). 

Agenţ.11 dcsemnaţ\'în articolul precedent 
vor fi ale�1 dintre personcle cornpetint,\'; er 
vor fi numiţ.\' şi 1·etril)uiţ.1 rnm urmeză: 

Inspectorul, secretarul :-;;i agenţiT subal
t rrnr vor fi n umiţr �i ret ribuiţ.\' de Corni
:--iunea mi.,ctă. 

Sub-inspectoriT vor fi asemenea numiţi 
�i relribuiţ'î de comisiunea mixtă; e1 vor 
fi aleşr de dânsa din 3 candidaţ.r ce i se 
vor presenta de fie care din Statele riverane, 
penlru secţiunile fluviale respective. 

Căpitani\' de port vor fi numiţ\'. şi re
t.ribuiţ'î de Statele riverane respective, ca1·1 
vor comunica ComisiunH mixte numirea 
acestor agenţr, sau înlocuirea lor. 

Partea privit6re la Sub-inspectorr şi 
Căpilan\' de port, este modificată în regu
lament. după cum urmează: 

Sub-inspectori\' şi căpitani\' de port vor 
fi numiţ1 şi retribuiţ1 de statele riverane 
respective, despre cad vor face cunoscut. 
Cornisiuni'i mixte numirea aceslor agenţ.J 
sau înlocuirea lor. 

Agenţi'i' ma\' sus numiţ\', afară de Sub
in. ·peclorr şi căpitanH de port, pot fi revocatr 
ele comisiunea mixtă. 

Art. 103 (102 din regulament). 

Inspectorul e chemat a veghea pe cale 
administrativă la strict.a observare a dis
poziţiunilor regulamentulur ele faţă şi a aduce 
uniformitate în aplicarea lu'î. 

In acestă privinţ.ă el e considerat ca 
direct. superior sub-inspectorilor şi căpita
nilor de port. 

(Admisă). 

Arl. -IOt. 

Agenţ.i'i' aci arălaţr voi· func\iona, fil'
carc în resortul ce'X va fi desemnat., mlii·a· 

Un inspector; 
Sub-inspector�; 
Căpitanr de portu1'1; 

Un srcretar şi agenţ.1 suh-allrrnL 
(Neadmisă). 

Art. 102. 

Agenţ.il desemnaţ.1 la articolul prr
cedent vor fi aleşr dintre persc'inclr !'Olll

pet.inţ\'; er vor fi numiţ.1 şi 1·rtl'ibui\\' du11a 
cu rn urrneazt't : 

Inspectorele va fi numit şi rclribuit d1· 
Cornisiunea de suprave.uhere, precum şi "I'
cretarul şi agentff sub-alt.emT ;�i e'i 1·01· /11w 
fiona direct sub ordinele sale. 

Sub-inspectorir �i căpitani\' de pol'! vm· 
fi. numiţi şi ret1"ibuiţi de statele ri.vemne res
lJectine, car\: vor comun:ca cornisiunir d1• 
supraveghere numirea acestor agen\.Y s.111

în locuirea lor. 
(Admisă în parte in '1·egulamcnl). 

Art. 103. 

. Inspectorul este chemat a vrghia I� 
stricla observare a regularnenlulu'î tir fa\u 
şi a aduce uniformilalc în aplicarea lui. 

(Acestă parte apr6pe în acord eu prilll3 

parte a propuncri'i' franceze). 
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.\rt. ·104, (103 in regulament). 

Dună1·ca între Porţile de Fier şi Gala(J 

rn fi împărţită în patru sccţ,iuur do in. ·pcG
(i11uc: 

I" <lC' la Porţile de Fier până la Gura
Ti rTH )( • u I u r.

II" de la Gura-Timoculur la Nicopoli 

i111'!11:-;iv. 
Ill'' du la Nicopoli la SilisLni inclusiv. 
J\'" ele la Silistra la Galat,r cxclusi v. 

(Neadmisă). 

Secj.iunile vor fi supravcghiat.c: 
Cca d'inlaT de un sub-inspecLor numit 

d11p„'t propunerea Scrbier. a treia de un sub
i11spedor numit după propunerea Bulgariei. 

A doua şi a patra fie-ca1·e ele cîlc un 
�11Ji-i11spedor numit după propunerea Ho-
llllllid. 

(Neadmisă). 

nc:-;;cclin(.a fie-căruia clin aceşti agcnţT 
ra fi ullcrior fixată de comisiunea miz·tă. 

(X cad misă). 

ArL. 105 ('10!� din regulament). 

Stalele riverane vor da comisi uniT 
111i.rte :-;;i agenţ;ilor ser concursul, de care ar 
tiulca avea trebuinţă, întru îndeplinirea mi
�iunir sale. 

(Admisă). 

Arl. 106. (105 din Regulament). 

Porturile sau schelele situate pe par
cul'sul fic-c.;ărcr secţiunt fluviale şi pentru 
carr Stalele riverane vor institui Căpitan\' 
de por·t, c.;oillonn disvoziPunilor regulamen-

277 

Art. 104. 

Dunărea (înl.rn Porţile de Fier �i Brăila) 
pc t,crm ul stâng va fi împă1·ţiLă în 4 scc
ţi unr: 

l" ele la Porţile de Fier la Bcd10L in
clusiv. 

na de la Bechet la Zimnicea inclusiv. 
lll" de la Zimnicea la Călăraşr şi Si

lisLrn. 
lY" Pc amâncloT ţrrmiT de la CălăraşT 

şi SilisLl'a până la Galaţr inclusiv (Brăila 
exclusiv). 

Pe ţcrmul drept va fi împărţită în 3 
secţiunr. 

ra de la Porţile de Fier până la Gura-
Timocul uY. 

11" de la Timoc la Nicopoli inclusiv. 
lll" de la Nicopoli la SilisLra (inclusiv). 
(Admi 'EL în regulament cu modificările 

din parenLeze). 
I· iA-ca1·c secţiune se va întinde până 

la talveg. 
Poli(;ia fluvială în fie-care scc1.iune se 

va face de Sub-inspecto1·r şi de Căpitanir de 
porturr numitJ de statele respective. Pen
tru a patra sect.iune va fi un singur sub
inspector pe amândo\' termii, numit ele 
România. Accştr agenţr vor avea a se 
conforma, întru indeplinirea misiunilor, dis
poziţiunilor din present.ul regulament :;,i 
instrucţiunilor ce le va da comisiunea prin 
mijlocirea delegatulur Statulu1 de care de
pind. 

(Neadmisă acestă parte în regulament). 
Re,;;edinţa fie-căruia din ace�tr agentr 

va fi ulterior fixată de Statele (rive1'ane) res
pective, în i'nţelegere cu Comisiunea de su
pmveghere (mixtă). 

(Admisu. acesLă parte cu modificările 
din parenteze). 

Art. 105. 

Statele riverane vor da comisiuniT de 
supl'aveuliere concursul de Gare ea va avea 
trebuinţă, înt,ru îndeplinirea misiunii sale 

(Neadmisă). 

Art. 105. 

Porturile sau schelele situa1o pe par
cm·su l fie-cărcT secţiunt flu vialc şi pentru 
care Statele riverane vor in. tiLui Căpitanr 
de port, conform cu clispoziţ.iunile l'cgula-
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tulu, ele fa(ă, nu vor fl copl'inse în resortul 
suh-inspedorulu'( scc(iune,. 

PorLn i-i Io sau sd10lele voi' fi puse sub 
s1tprareuherea CăpHanil01· ele po1'l, carl'. vot· 
depinde direct de inspecto1· 9i vor· fi datol't 
a urma instruc1fonilc sale, pentru tot cc va 
privi acţ.iunea lor pe calea fluvială. 

Prfo numirea de port, în sensul regu
lamentului de faţă, se înţelege tc'ită pa1·tea 
rîulur coprinsă între două linff drepte ple
când perpendicular cu ţermir, de la mar
gincle din sus şi clin jos ale ziselor portu d 
sa11 schele şi prelungindu-se pt"mă la talveg. 

Dacă ţărmul opus apm·ţine accluia�Y 
stat, portul coprinele şi partea rîulur silu[Llă 
dincolo ele tal vcg, între cele două lini'( prc-
1ungite până la zisul t.erm, în aceleaşr ape, un 
port sau schelă avend un Căpitan ele pol't,. 

Bastimentele în curs de navigare şi 
car\' trec prin apele unur port, fără n se 
opri, nu sunt supuse la j urisclicţiunea Căpi
tanilor de port; inspectorul şi sub-inspec
torii sunt singurl'. competinţ.r de a lucra în 
privinta acestor bastimente. 

(Admisă). 

ArL. '107. (106 clin regulamenL). 

Atl'ibuţ.iunile speciale ale poli(.iel'. jutle
căloresci ifovialc, vor fi cscrcitate ele sub
inspectorT şi de căpitanir de port, fie-care 
în domeniul seu de supra.veghere, 

iai- apelurile vor fi duse înaintea combiuni\' 
mixte, cal'c va j udoca în cel din urmă 
resort. 

(Admisă). 
Regulamentul mar adaogă: 
Dacă, în exercit.iul funcţiunir lor, sub

inspectorir ar semnala conlravenţiunr co
mise în afară de 1·esortul lor, el'. vor con
stata aceste contravcnt.iunY şi le voi· supune 
cunoscinţer sub-inspectorului compotinte. 

rncnl.ulu\' ele faţă, nu vor fi coprinsf' 111 rr•. 
sort ul sub-inspccLoruluT sccţ.iuni\'. 

Cu tole acestea Căpitanul ele pnrt 1·,,1 
mal'. apropiat, va putea înlocui, la (·az dr 
tl'Cbuinţft, pe sub-inspcctorc, dacă amdnd, 11 

apartin la acea�l' scct,iune fl.uvială. 
Porturile sau schelele vor fl pusu sub 

jl(l'tsclicfiunea căpitanilor de pol'lur,, cai·f 
rar depinde direct ca şi sub-inspccLot·iY, dr 
stotl(l care 'i l'a fl numit. El' vor urma r11 

tote acestea, instruct.iunile inspectol'UluY in 1111 
cc va pl'ivi act.iunea lor pc calea fluviala. 

ldcnt.ică cu propunerea f'rant'oză. 

lrlcnlică c11 pt·orHrncrea !'ran<'eză. 

Bastimcnl.clc în curs ele navign1·1• .i 
cal'! trec pl'in apele unul'. pol'I, clii"r fr1ra 
să se opr6scă în el, sunt supuse la jurisdir 
ţiunca căpitanilor ele po1:L. 

(Neadmisă). 

Arl. 107. 

ALl'ibu(.iunile speciale ale poli(idjud1·
căl.ol'esd f-lu viale, vor fi esercitaLo de sul� 
iuspectorr şi de căpitanir de porturr fle-l'm,• 
în domeniul resortulur său. 

Aceştr agenţr vor judeca, în pl'irna in
slanţă, contravenţiunile la regulamenlul de 
faţă, şi vor aplica amenc;lile prcvec;lulc ril' 
zisul regulament. Sentinţele lor se vor da 
in numele suveranulu1 ţcrir ce '1 va fi nu111il. 

Apelurile în contra acestor seJ1li11\e 
vor fi duse, după înţelegerea păl'ţir intere
sate, fie înaintea comisiuni\' de supraveghem 
fie înaintea curţiT de apel, în resortul căr1·ia 
e copl'insă sec(.iunea al cărur sub-inspectm·a 
judecat în prima instanţă. Pc t,e1·mul·st1l11µ 
cca d'intâr secţiune e coprins{t în jurisrlir· 
tiunea cu1·1il'. ele la Craiova a doua si u lreiil 
, J ' , 

în j urisclicţi unea cu 1°ţil de la Bucu 1·escT �i ii
patl'a în j urisclict.iunea curt,il do la I<'ol':;/1111 

�nu n, Tl'ibunaluluY do la ( ;,da\Y. 
(Nmdmist�J. 
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Art. '108. .\rl.. I08 (IOi rlin 1·egulament). 

r.nrnisiunea mi.xtli va avea rcf;iedinţa

Ja f.iurgiu. 
Comisiunea ele supmneuhere va avea 

rc�cdinţa la Giurgiu. 

Art. 108 din regulamenl.. 

Ad. l, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 1) precum �i
al'I. un-108 2) indusiv din prcsentul regu

lanu•nt nu pot fi modificate de cât în urma 
11ner inţclegcd între puterile interesate. Cele
l'alte articole nu pot fi modificate de Co
mh.;iunca mixtă de cât cu concursul Comi
�iunff Europene a Dunări1. 

ln resumat, iată cc resullă din cele doue propuneri: 
11) din propunerea franceză., AusLro-Ungada îşi însuse�te gu vernămont.ul Dnnărit

d1•-jos, cxcrcil„'t.ndu-l cu asistenţa delegaţilor statelor riverane 9i a unur delegat al Comi
si1111i\' Europene. 

h) din propunerea română, Austria, ca una ce nu este un stat rivernn, este cu totu I
1•s1·h1să clin comisiunea de supraveghere a DunăriT-de-jos, reservând dreptul de guvernă-
1111�111 a.supra acester părţl' a fluviulur delegaţilor statelor riverane c.:u asistenţa a dor dele
gatr ar Cornisiunff Europene. 

ln anul 1883, expirând termenul de 12 an1 prevo<;lut de ari;. 4 al tratatulut din 1871, 
o 11om'i conferinţă se ţinu la Londra, compusă. din representanţi\' puterilo1· semnatarn
lralat.ulu\' de la Bel'lin.

C.u tolă insistenţa delegatului roman, prinţul Ion Ghica, H.omânia nu fu admisă de
<',H ca învitată. 

Acestă conferinţă 'ş1 termină lucrările la 10 Martie 1883, elaborând tratatul de la 
l.omlrn în coprinderea următore:

Jurisdicţiunea Comisiunir Europene a Dunărff va fi intinsă până la Brăila (art. 1). 
Pute,·ile Comisiunir vor fi prelungite pe o periodă de 21 anr, cu incepere ele la 24 

.\p1·ilie 1883, după care Comisiunea va fi reînoită la fie-care 3 anr (art. 2). 
Husia şi România pot, sub controlul Comisiuner Dunărene, a executa lucrărl' pentru 

imbu11ătăţirea navigaţiunei' braţulu1 Kilia. Lucrările executate însă la Ciatalul Ismail, re-
111an în sa1·cina şi sub controlul Comisiuner Dunărene (art. :1-G). 

,\cesl drept acordat Rusier, implică şi pentru România facultatea de a deschide, 
sub a�elea�r condi(.iunr, braţul Sf. Gheorghe. 

Regulamentul de navigaţie şi politie fluvială din 2 Iunie 1882 de la Galaţr (nesemnat 
i11să de Representantul Românie!), va fi aplicabil şi pe Dunăre în tot cursul er, coprins 
i11l1·e Porjile ele Fier şi Brăila.

In fine pl'in art. 96 al acestut 1·egulament (a se vedea mar sus), se menţinu consti
lui,·ca comisiuner mixte. 

') Tillul I clin Anexele Tractatulul de la Londra '10 Martie 1883, relativ Ia Regimul general al Navi
ga(i11nil. 

') Titlul III. Executarea ţ;i supravegherea regulamentelor.
No/11. Titlul II: Poliţia navigaţiunil coprinde: Cap. I. Disposiţiunl generale (art. 1'1- 18); Cap. II. Re

guli penlru baslimcnlelc cari încrucişez sa(1 carT se întrec (art. HJ-27); Cap. III. Regu!T pentru drumurile
1'.1 edec (art. 28-30); Cap. IV. Regu!T pentru navigaţiunea pe timpul nopţe'î sau pe timp de clţă (art. 3'1-33)
Lap. V. Regul1 pentru bastimentele în staţie (art. 34-39); Cap. VI. Reguli pentru înămolire sau naufragiu
iai'l. 1-0--1-5); Cap. Vll. Hegul'î pentru aruncarea lestuluT (art. 46-47); Cap. VIII. OperaţiunT la cabotagiu
(art. �8J; Cap. IX. Hemorcagiu (art. 1�g -52); Cap. X. Poliţia porturilor (arl. 53-65); Cap. XI. Serviciul pi
lolngi11luT in fluviii (art. GCi-7JJ; Cap. XII. ContravcnţiunT (al'L. 72-05). 
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2. P e r s o n. a 1 1)

In pl'ima şedintă a Comisiune'i'. (Galaţ\', 5 l\lartie 1856), delegaţi\' puLerilor c11rop"'lf' 
al! f'osL : 

Beckc (Austria). 
Engelhardt (Franţa). 
Stokes (Marea BriLanic). 
Bitter (Prusia). 
Baron d'Offenberg (Rusia). 
Marquis d'Aste (Sardinia). 
Omer Fevzi-Paşa (Turcia). 

Priit l'Cgulamentul Comisiunil votat la 29 Noembric 1856, se co11fcl'i Tut'Gid 011i'J1·1•a 
preşeden(ier Comisiune\', avcndu-se ca normă şi fapLul că er 'T apar(ineau pc aLund g 11• 

dlc Durn1rff 
In primi\' an\' ar funcţionări\' Comisiunii, dificultăţile navigat.iunir fiind ma1·1 şi 1 11•

crările de executat. multiple, delegaţi'( puterilor fură numiţi dinLre 6menH compeli11(1; 
11uma1 când nu se trimeteau atarr pel'sonc, dclegaţiunea trecea agenţ.ilor diplornatid ,, 
consulilor genera!T din Principate. 

Delegatul TurcieY era guvernatorul de la Tulcea. Delegaţi\' prime'( şedinţe au f't1111· 
t.ionaL până la 7 Septembrie 1860, când :Marquisul d'Aste, căpitan de marină, fu î11lol'111
prin Cavalerul Strambio, consul al Italier la Bucurescr.

PenLl'u lucrările teclmice fu însărcinat inginerul englez Sir Cb. A. Hartley, c;arc, clupa 
executarea lucrărilor mari', fu înlocuit cu titlul de inginer asistent D. IGihl, care funt'(i11 
neză şi azr, iar Sir Ch. A. Hartley, se retrase la Londra cu titlul de inginer cons11lln11! 

Pentru serviciul a·dministraţ.iuni\' fu însărcinat francezul Edmond l\Iohler, ca secl'elar 
general (mort la Galaţr în 1883), iar ca comptabil E. '\Volf (mort la 15 Aprilie 18Dl). 

Pent.ru controlul navigaţiunir şi paza regulamentelor, Comisiunea înfiinţă un po�I 
de inspector general de navigaţiune de la Isaccea la Sulina (aci, controlul se exe1·cila di\ 
căpitanul portuluT) şi fu numit D. Drigalschy, care funcţionă de la 9 Octombrie 18(il panii 
în Noembrie 1878, când prin intervenirile delegatulu1 rus, care •r imputa că în 11lli11111l 
rcsboiu Ruso-Turc, Comisiunea nu a avut caracterul de neutralitate, fu desărcinai ilin 
acestă funcţiune, dându-i-se o gratificaţie de 10.000 leL 

La 9 Noembrie 1863, Delegatul Turcie1 şi Preşedintele Comisiunil Omer-Paşa, fu în-
locuit cu Raşid-Paşa. 

După unirea Italier (-1860-6t), delegatul Sardinie1 luă numirea de delegatul Ilalid; 
iar la 27 Aprilie '1860, delegatul Prusier fu numit representant al Confederaţiunil' germane 
de �ord. 

La 30 Aprilie 1872, delegatul MariT Bdtanil, Stokes, fu înlocuit cu consulul Gimlon, 
:-;;i cu puţin înainte (t2 Martie), H.usia ':-;;1 înlocuise pc Baronul d'Oifonberg prin D. Zinuvie11. 

După proclamarea independenţii P..omu.nie1 (14 Martie 1878), G. Hăşcan, pe alunei 
prefect ele Covurlu1, luă pal'te la şedin1.a Lle la 7 Noembric i878, ca delegal cli11 parlea 
ţerii nostre; funcţionă până la 27 Iunie 1879, când fu înlocuit prin Colonelul (pc al111H'i, 
mar în urmă general :-;;i acum mor_L) PencovicT, căn1ia '1 succese Gf'igorie I. Ghica. 

In fine pcnlt·u complectarea tuturor detaliilm· acestu'( arl.icol, dăm tabloul urmălJr, 
copl'iu<lencl numele tuturor delegat,ilor, de la înfiinţarea er şi până în 1900: 

') Voisin Bey. Op. cit. 
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II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIU 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

xv 

XVI 

co I XVII 
o: 

/1 PRUSIA 
/I (GERMANIA) 
li 
I 

AUSTRO
U:\'GARIA FR.\NŢA 

I 

l\IAHEA 
BRETANIE I

SAHDINIA 
(ITAI.IA) 

HO'.\L\::S::L\ HUSIA TURCIA 

___ ._ -- - ---- -··-. -.-

!I
I/ Bitter 
I 

Becke 
I 4 Noembrie 185G 4 Noembrie 1856 

= 

1

1

11
_

= 

Engelhardt : I. Stokes • Marchis d'.\.ste
4 Noembrie 1856 li 4 Noembrie 1856 : 4 Noembrie 185G 

G. Răşcan
7 Noembrie 1888 

Baron d'Offenbergl Omer Fevzi Paşa 
4 Noembrie 1850 I 4 Noembrie 1856 

I De Saint-Pierre Cavaler de Kremer, 
I. 11 Noembrie 1860 1 Noembrie 1862

Contele Cavaler Zulaf de 
I Ka·yserling · Potemburg 
11 Noembrie 1867 t'i Octombrie 1869 

! De Radovitz Baron ·de 
i 5 Ianuarie 1870 Schlechta 
1 23 Iulie 1871 

Baron d'Avril 
18 Aprilie 1867 

Herbetle 
23 Mai11 1877 

Camille Barrere 
29 Aprilie 1880 

;\ De Pfuel Cavaler de Groller Andre LaYertujon 
122 Decembrie 1872 

,
. 9 Aprilie 1874 24 Octombrie 1883 

D'Alvensleben Baron de Haan Marchis de 
4 Ianuarie 187 o 112 Septembrie 1875 Reverseaux 

! 30 Octombrie 1885 ! 
Dr. Arendt I Cavaler de Comte d'Aubigny' 

•27 Octombrie 1878; �-îoleslawskv Coişorclan 
: ! 3 August 1882 18�l1 
Fr. d'Aichembergl. 

Carol Gsiller
14- Maiu 1886 22 Februarie 180,)

Baron de \Vie-
1

1 

genheim 
27 Octombrie 1880 

Haffauff 
1891 

De Lochr 
11195 

\
1 

I Sienldevicz 
I 

I 

1895 
1\ Baron Czikaun I Paillarcl Duclere
,

1 

de Wahlborn ·18\16 
·1896

li 
Con tele Logolhetti 

I1897 

I De Borhek I 
1000 li

C. G. Gordon A. de Strambio Colon. E. Pencovicl
21 Iunie 1879 

I. Zinoview
I

Haşid Paşa 
1 Ianuarie 1872 29 Iunie 1863 18 Aprilie 18i'2 , 26 August 1860 

H. T. _S_iborne Techio de Bajo 
9 Apr1he '1874 , 'l6 Decembre '1865 

Gr. I. Ghica 
-10 MaiCI -1886

Baron Stuart 
1 

6 Noembrie 1886 
Sabri Pasa 
2 Iulie 1864 

Percy Sanderson ,I Comandor A. Teriachiu
I 

A. Romanenco
I 

Ahmed 
29 Aprilie 1882 ji Romano Sussino 12 Noembrie 1887 , 24 Octombrie 1878 Razim Paşa 

I 14 MarLie 1867 19 Octombrie 1867 
I, Cavaler Berio '1 I. Bălăceanu I Lody&ensky Suleyman Paşa 

Lt.-col. Trotter 
1895 

28 Septembrie '1868 12 Noembrie 1889 : li:s92 1867 

1'
1_
1 Cavaler Cesar General Pencovic'îi Ismail Bey 

Du rando 1890 '1870 
2 Iunie 1873 

Marchis Seysel 
d'Aix de Samariva I 21 Apl'ilie 1877' 
' Cavaler M. I Simondetli 
· 9 Octombrie 1878
li Cavaler 

Nicolas Revest 
· 24 Februarie 1881

I. P. de Riva
'17 Aprilie 1887

Pascal Cort i 
8 Iunie 1888 

Chevalier Tesi 
1890 

Marchiznl 
Pappalepore 

1000 

Fahri Bey 
1873 

MadM Bey şi 
Aah Bey 

1876 
IMehmed Said Paşa
: 1877 
I 

C. St.Caralheodory
1878

Artin Eff'endi
1886

Maxim Effondi
1�87

Azarian Eff'endi
1890 

t,.:) 
00 ..... 
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3. Situaţia financiară a Con:iisiu.ni'î. 1)

Pcnlru primele chcltuc!T, Tw·cia s'a angajat a împrumuta Comi::;i1mi\' s1min 11, 
�.730.500 Jcr, afară ele lemnul şi materialele necesare, evaluate la 79.910 lcT.

1n lll'mă Turcia ne ma\'. putend împrumuta Comisiunea, lucr(i,rile păreau ct't l1·1!l iu" 
să înceteze în 1860; în acest an Banca Otomană clin Galatr mar împrumută 750.000 Jpi· 
ial' in 1862, Banca Germană din Hamburg, 800.000 leL · 

Aceste împrumuturr trebuiau să se amortiscze prin taxele ce se pcr·cepun.u va,-pJ11r 
inln.tle şi eşite, aşa că în 1865 întregul împrumut era apr6pe rambu1·sat. 

In 1866, un nou împrumut s'a făcut în Londra la bancheril' Bischoffsheim �i (;ulii 
schmidt, de 3.375.000 ler cu 4°/o ; el trebuia rambur at în 1882. 

ln fine. pentru complectarea aGestor detaliurr, dăm mar jos tabloul vcniLurilor �i 
choltuelilor Comisiunff de ]a 1856 până ]a 1900 inclusiv: 

AN i 
·---

De la. 1856--1871 In 1872 
)) 1873 

)) 1874 
)) 1875 

)) 1876 
)) 1877 
)) '1878 )) 1879 
)) 1880 
)) '1881 
)) '1882 
)) 1883 

)) 1884 
)) 1885 

li VENITURI ii CHELTUELll 
13.893.44-5 20.745.96[ 1.310.739 1:165.629 t.430.751 1.179.218 1.376.494 945.429 1.383.218 1.145.347 
2.148.482 1.356.252 501.704 1.101.158 2.065.793 946 307 2.242.942 1.134.647 1.931.017 1.090.336 1.180.694 1.146.489 2.342 526 1.14-6.91�6 2.087.993 1.313.81i 2.560.574 1.694.098 1.661.005 1.378.7\l4 

Tota.lurI . 

A N-;-7 VENITURI IICHELTUELI 
In '1886 1.703.700 1.423.H8 

)) 1887 2.007.904 1.602.12\J 

)) 1888 2.174.938 1.653.879 
)) '1889 1.462.619 1.860.711 
)) '1890 2.232.357 2.250.774 
)) 1891 2.231.74,6 2.453.407 
)) 1892 2.185.2î4 1.990.245 
)) 1893 3.275.884 2.409.033 
)) 1894 2.416.700 3.875.878 
)) 1895 2.285.149 1.959.569 
)J 1896 2.645.008 2.202.389 
)) 1897 2.006.809 2.435.027 
)) '1898 2.101.768 2.359.74-5 » 1899 1.433.046 'l.892.5GG 
)) 1900 1.728.84-5 1.531.12U 

· li 70.009.12311 70 00\l.123
Tote Jucrăl'ile făcute ele Comisiune, de la înfiinţarea cr, până la sft't,1·!-;,itul anulu'î rnoo.

au coslat 70.009.123 ler. 
Acestă sumă "e împarte: 
Aclministraţ.ia interi6ră, cheltue!T gen., dobârn;U �i cheltuclile împrumulurilo1· 
Serviciul teclrnic de lucrărr şi întreţ.inere, LăeLu1·1 şi linff telegrafice . 
Serviciul farurilor, pilotogiu la gură :-;;i pc J-luviu , clădirT :-;;i spitale 
Fundul de reservă .. i casa pensiilor . 
Sume cheltuite în compt curent şi p. cump. de maleriale până la 31 D�c. 1900 
ln casă la 31 Decembrie 1900 

Total ul chelluclilor . 

4. Stu.di'i şi lu.crăr'i' preparatori'î. 2)

11.41H.821 
:19.178.7011 
17.272.82i 

1.491.101 
221.321 
39G.8:ill 

70.00\).12� 

:da\' înainte d'a ai·ăla molivele ce au clclen11inat Comisiunea Europun.nă a lhrniil'il 
ele a\;1 alege 1i a'�r concentra activitalea sa asupra bl'aţ,ulur Suliner, să al'ălăm slu.1-ra in 
nu·c se găsea Delta DunăriY la 1856. 

\'om lua i'ntocma\' descrierea fă.culă. de I.ocotcnenlul General S fr John Slokes, rll'ir,
gatul AnglicT în Comisiune, ele la 1856-1871. 

') După \'oisi11 N"!J, op. ciL. şi /Jil/l. 8. ,Venij,,s,·u. Dunărea în dreptul internaţional public.:, p. 2/i-0 şi ul'm-
0) /J. Ne11ifrscu. Op. ciL. după \Tn'isin Bru, op. ciL.
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comisiunea Europeană, când s'a întrunit penlru înlâia dală, la 1856, se găsea în 
al'cstă sil ua(,ic: în ceea-ce privcscc mijl6ccle financiare necesare, pentru a\;T putea înclc
plini sarcina st�, �a d�p�ndve� de Tur?ia, care 

1
se anga,;asve a'r procura mijlocele necesa1·c,

I<'fllz,înd în acest.a pr1vmţ,a mtervenţ1a celor-] alte Puleri. 
ComisiL11l('a nu avea alt mijloc de a învinge greutătile şi primejdiile de tot felul, care 

�iăti•a11 in fit(a naviga(;iunir. Comerciul era împedicat de tot soiul de obstacole. Singur ele 
,,isc ,·al'e puteau naviga, erau nu mar acele de 150-300 but6ie marine (un butor = 2000 
lhrt' sau ,10 pici6re cubice capacitate) şi chiar acestea nu puteau tot-deauna tl'ece peslc 
1111111c1·1'isele bancurr de nisip, ce erau pe fundul :fluviulur, �i peste banca de nisip din 
\la,·,·, ,le la gura Suline\', fără a fi nevoite să descarce, în parte, marfa lor, în alte vase 
111ar 1uid sau în caice. Vasele mar marr, care nu pot naviga fără lest, ridicau f6rte înceL 
c111 ·sul cotit al fluviulur, împinse câte odată de vent, trase, ma\' adese-orT, la edec cu 
marc greutate, mar cu semă când ventul le bătea din faţă, ceea-ce era apr6pe inevitabil 
Jlt' un tluviu atât de cotit. Pentru a ajunge la Galaţr sau Brăila, spre a se încărca cu 
,·erealc, le trebuia adese-orr, săptămân\' întreg1. Unele vase se remorcau, de şi pe atund 
,•ri111 pu(ine remorchere, şi cu un preţ, f6rte ridicat. Greutăţile la vale ale vaselor încăr
rntf' crnu încă şi mar marr, de cât când se duceau la deal încărcate cu lest. Primăvara 
aJll'le aveau o adâncime convenabilă navigaţiuni\', t6mna însă, apele fiind în genei·al micY, 
va-;clc se înămoleau, de obii;muit, în bancurile de nisip şi trebuiau să stea acolo pană. cc 
v,•niai1 alle vase şi le descărca în parte. Porturile Suliner, Tulcer, Galaţilor şi BrăileT, 
rnn(.incau flote întregr de asemenea vase, stăpânite şi mânuite de o populaţie de matelot.r 
sl1·,�in1, carr nu preţuiau mar mult ele cât pi1·aţff. 

Dr îndată ce un vas se înisipa, trebuia să se recurgă Ja aceşt'( omenr pentru a'l 
u�ura. Er îl uşurau intr'aclever, furânclu-1 o bună parte din grâul ce li se confia. Piloţ,iY
eraLJ, de obişnuit, uniţT cu er, şi le procurau veniturT, tăcend ca vasele, ce se încredin(ai'1
l'llnduccrH lor, să se inisipească, chiar atund' când le era posibil să evite înisipirea, dacă
ai· fi mânuit cârma în mod conştiincios. 

Cele mar multe neorînduelr şi nenorocirr se întâmplau la Sulina în gura fluviulu1 şi 
la eşire în Mare. Ajuns la Sulina, un vas trebuia mar întâiu să se uşureze, descărcând o 
parlc din cuprinsul seu în alt vas, aşa fel ca să nu se adâncescă mar mult de 2 111,44 în
apii; trebuia a por să aştepte un timp frumos pentru a eşi în radă împreună cu caicele, 
in care, în parte, se descărcase, pentru a se reîncărca. De îndată ce venia un vent mar -
lare, caicele în care se .făcuse descărcarea uş11rătcire, nu mar puteau fi ţinute în largul 
ape,, de ore-ce nu erau, ca în port, legate de cheiu, ci trebuiau, pentru a nu se înneca, 
rlc a fi iute aduse 111 fluviu, cd.nd fciete adese-od se înnecau cu martă. cu tot. Câte o-dală 
rasele clin radă, care se aflau sub ancoră erau împinse de vrnt către costă. 

Cea mar mică nenorocil'e, ce pulea să se întâmple unur vas, era să nu plece din 
l'adă cu atâta g1·âu cu cât sosise; în afară ele acestea, putea să i se întâmple or'î-ce. 

Braţul Sulina ales de Comisiune, era în 1859 plin ele cotitmi Acest braţ, după cum 
!:i�une Sir Charles Hartley, a1·e la apele marr 2/27 din volumul total al Dunăl'i1, şi când flu
l'lul a1·e 2111,75 d'asupra Mării la Ceatalul Sf. Gheorghe, atuncT braţul Sulina are un debit 
rle 680 m.c. pe secundă. Când apele sunt micT şi ni vei ul este de 0111,30 în acelaş puncl,
d'a::;upra l\ilăriY, debitul braţ.ulu\'. e reduce la 150 m.c. pe secundă. In timpul apelor mal'l 
extra-ordinare, când panta de scurgere a liraţulu1 Sulina este de 0111,048 pe kilometrul 
rlPbitul braţulu1 este de 2000 m.c., pe secundă. Debitul braţ,uluT Sulina variază în raportul
de la 1 la 13, iar viteza curentulu\' de Ja 800 m. la 7 km., 25 pe oră. Greutaten materiilor 
pămenlosc ţinute în suspensie va1'iază inlre 27 gr. minimum, la 1 kgr. 925 gr. maximum, 
la 1 m.c.;. de apE't, adică în 1-aport de 1 la 70. 

r1Jijlocia volumuluT anual de nămol Lranspoi'LaL ele b1·a[ul Sulintt �i du::s 111 ::\lal'0, este 
de 5 miJi611e lone anual. Când Comisiunea a alc:s braţ.ul Suline,, cul'sul ac:estur brat, în 
!1111girne de 8I� km., avra o şeqrni1'0 de H cut·be, avend fie-care o rază de cel puţin 300 m.
m afară de alte numer6se c:urbe de o rază mar mare. Fundul braţuluT avea 10 bănd elf'
nisip, cl'asup1'i1 c.;ă1·Ma ac.laneimca npcT vn1fa i11l1·e :2111,50 1x1.11.'i. la 4 m. adâncime.
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Lărgimea părţ.i\' supcri6rc varia de la 14-0 mcLl'i la 250 meLri �i lărgimea jumi\15111 
a doua varia de la 185 metri la 230 metri. 

Primele proiecte privitore stabilirii und ach\ncimT minime de !�111,GO pc toi. lmt(ul, ,11 
f'u::;I concepute în vederea str{1.mtărir tluviulu\', la lărgimea pe cal'c 1nsă�1 natura păt·<'a a 
'1-0 fi indicat ca îndestulăt6re, pentru menţinerea adu.ncimer dol'itc. 

Causele, care ai"t determinat pe Comisiunea Europeană Dunăreanii să alegă bmful 811/1/111 
şi nu braţul Chilia sau Sf. Gheorghe, sunt: 

Bl'aţ,ul Chilia, c;licc memoriul din 1876 asupra lucrărilor de îmbunătăţire cxeculalc la 
gurile Dunărff, a fost îndepărtat, la început, ca printr'o înt;elegerc taciLă, cu L<Jl.c avanla
giclc aparente, pe care le presenta, prin volumul apelor saîc şi prin înclinarea talvcgulur ,r>n. 

Ceea-cc a pricinuit acestă înţelegere a fost, faptul marelor potmolirr, care se aflao ir 
l\la1·ca-N6gră, în faţa celor 8 gurr, prin care se varsă în l\Iare, braţul Chilia; �i fîind-,·a 
configurat.ia acestor opt gurr este f6rte mişcăt6re �i Comisiunea s'a temut, că penl1·u a 
croia prin lucrărr artificiale, o stare permanentă de bună navigaţie, la orr-care din gul'ill' 

acest.ul'. braţ, ar fi trebuit să facă cheltuel\' enorme. Şi ştim, că situaţia financiară a ('Omi. 
siunff nu era, la început, de loc regulată, mar cu sernă că Turcia se opusese la 01·1r, 
punere ele taxe, făgăduind că va procura mijl6cele financiare, pc care mar lârziu 11e1n1-
l<\ndu-le procura, a admis principiul taxelor pe navigaţie. 

Braţul Chilia fiind exclus, Comisiunea trebuia să alegă înLrc , brat.ul Sulina �i �,. 
Gheorghe. Braţul Sulina a atras atenţiunea Comisiunil prin faptul,· că se Yarsă în ,1a1·,, 
prinlr'o singură gură, şi că, de reu, de bine, tot-deauna s'a navigat pe acest lJl'a!, :;,i "' 
credea că va fi destul de a face 6re-care îmbunătăţirT, pentru a ob(.inc rcsultatc saLisfăc,\tu1·r· 

Braţul Sf. Gheorghe era recunoscut superior braţulur Sulina. Cursul seu crn mai 
drept, mar larg şi mar adânc. Osebit de acesta, de la Constantinopol până la Gala(.Y Pt·a 
mar scurt, pe acest braţ, de cât pe cele-l'alte două. 

In Octombrie 1857, delegaţi] Marer-Britanir, AusLrie\', Sardinier �i TurcicT se p1·011u11 
ţară 111 fav6rea braţulur Sf. Gheorghe, iar acer ar l•'ranţer, Prusier şi.Rusier, în favurea 
braţulur Sulina. 

Ce e drept, delegatul Husier de şi s'a pronunţat pentru bratul Suliner, a opi11ial rii 
ar fi maT bine să se alegă braţul Chilier. 

Discuţiunile continuară fără nid un resultat până în 1858. Puterile semm1.lan• itlr•

Lmtatulur din Paris, vec;i.end aceste 1ungr discuţir, numiră, de comun acord, o comisiune 
pur technicii, pentru a sLudia cestiunea. Acestă comisiune s'a pronunţ.at în fav6rea bra(ulut 
Sf. Gheorghe. 

Inginerul şef al comisiunir, atuncr Sir Chal'les Hadley, făcuse deja planurile, 111 ipo
Lcza alegerir braţulur Sf. Gheorghe. 

In acest scop el prevec;luse la acestă gură doue cheud aprope paralele, până să ajungă 
la o adâncime convenabilă în apele Mărir. 

Comisiunea technică s'a pronunţat contra acestur plan şi a opiniat, că ar trebui �i 
se fa.că un canal ai-tificial cu ecluze. Pentru acest din urmă plan s'a pronunţat şese rlin 
gu vcrnele interesate, din fericire însă, nu s'a putut obţine unanimitatea Puterilol'. 

La 31 Ianuarie 1859, Sir Charles Hartley a prescnt.at Comisiunil planurile �i Jcvizrlc 
intocrni'.e în vederea construirer unul' canal �u ecluze, care ar fi costat 17 1

12 milione lr11. 
Acestă sumă păn)nd cam rnai·e, ia1· pe de altă parLe, cum tocmar atuncr se pusese în 
cin:ulaţie linia ferată Cernavoda-Conslanţa, Puterile llotărîră de a amâna provizoriu ort
ce lucrărr, până se va vedea ce concurentă face· acesLă cale ferată braţului Sulina, la gui·a 
c.:ăruia începuse deja, din 1858, a se face ore-care lucrărr, de şi cu caracter provizol'it'� ... 

Incă din anul 1857, pc cii.nd Cornisiunr'a discuta asupra cărui'. braţ al Dunaru 
să se concentreze, mar în special, atentia er, se începuse a se face la gurn Suliner, ni��e 
luc1·ăd provizoril, mar bine zis, lucrăr·r · de înc.:ercare, pentru a face un canal navigabil 111 
Marea-Negră, tăind banca de nisip de la gura Suliner, provenită din depunerile apelor 
Dunărff. Aceste lucrărT fură începute la 21 Aprilie 1858 şi sfirşite la 30 Aprilie 1861. 

Cheiul de I ord al porluluY Sulina trebuia să aibă 1412 m. lungime; inr c.:cl de Sud.

www.ziuaconstanta.ro



g15 metri. In timpul, e.:1-nd Comisiunea technică intema(ională, de la Paris, cerceta p) faci}
�i dcvizple pentru gura Sf. Gl1eorghe, i s'a supu. şi planurile aceslor lucră1·1 provizom"cte
la aul'a Sulinel'.

t1 comisiunea leclmică le-a condamnat de la început, zicend că aceste lucl'ărr să fle 
imediat părăsite, căcT se va cheltui fără a se obţine vre-un resultat pentru navigaţie.

Jn ast-fel de condiţi1 s'au început lucrările de la gura Suliner, cu caracte1· provizorit1, 
11,111as,• mar târziu definitive, după ce s'a vc<;lut resultatele la care s'a ajuns. A fost însă 
un moment, când se credea că totul va rcmâne în părăsire, fiind-că Comisiunea nu se 
pronu11tase, pe care braţ se vor face lucrările definitive, iar în potriva lucrărilor provi
Zol'iI de la gura Suliner se- urziau Lot felul de intrigL Se scria guvernulur din Anglia şi 
altor guverne, că de se va lucra după planurile lnginerulur Hartley, vor lăsa a se arunca 
]Jani! in apă. 

Unele puterr representate în Comisiune doreau a nu ajunge la nid un rezultat. 
Maiorul .John Slokes, pe atuncl', delegatul AnglieT, de la 1866-'1871, în Comisiunea 

nunt'u·etmă, primise chiar ordine de la guvernul seu de a face să înceteze lucrările. Jnsă 
a,·1•st ]),frbat extra-ordinar, avc�nd încredel'e în sistemul lucrărilor inginel'ulur Hartley, îl 
ill'()pcl'i cu marea sa autoritate, conlinuaml lucrările, chiar contra ordinulu)' guvernulur 
,i\i'L Gratie acester încrederr şi t.enacilăţir apostolice a Maiorulur John Stokes, lucrările de 
la gu,·n Suliner au înaintat a�a de mult, în cât în anul 186'1 adJncimca canalulur din 
\ln1'(', do la gura Suliner, p1 intre cele doue cheurT, ajunsese la 17 piciorr, adică 5m,8. 

J\d(i.ncirnca trf'cetoriY de la gura Suliner a variat: 
In 1862 între 5m,18 şi 4m,80 
» 18G3 l> 5m,03 l> 4m,11
)> '18G4- l> 5m,18 >) 4m,4.2
1> 18G5 » 5m,54 » 5m,18
l> 1866 ll 5m,41 )> 4m,27
» 1867 » 5m,1s )) 4m,87
)) 1868 )) 5m,4g )) 5m,03 
)l 1869 )l 5m,03 » 4m,57 
» 1870 ll 5m,94 )) 5m,03 
)) 1871 )> 6m,02 )) 5m,94 

Aceste două cheurr, de la gura Suliner, au fost transformate din provizorff în defi
nilivc, începencl de la 18GG şi s'a terminat în 1871. 

Transformarea cheurilor provizoril de la gura Suliner în Jucrărr permanente şi ob
(incl'ea adânci mer de peste ti metri în 1871, între aceste cheurr: «consecinţ,a naturală a 
a(·rstor lucrărT, precum şi a prelungireT digulu\' de Sud, a avut drept resultat părăsirea 
proiectulur de îmbunătăţire a gurer Sf. Gheorghe. După atâtea sforţărr şi cheltuelr pentru a 
imbunătă(i gura Suliner, nu se mar putea relua chestia rectificărff braţulur Sf. Gheorghe». 

Acestă strălucită reuşită, a pus în evidenţă sistemul inginerulur Hartley, care a sus
(inut de la început, că trebue lăsată liberă gura canalulur ce se va alege, iar -0u de a o 
inrhide prin ecluze. Sistemul I -Iartley a fost continuat şi îmbunătăţit de inginerul Ch. KUhl, 
atill la gura canalulur, cât şi pe fluviu. 

5. Lucrările de la gura Sulina.
(Planşa No. 1). 

In timpul lungilor şi neterminabilelor discu1.il ce se urmară pentru alegerea guriT, 
asupra căreia să se concentreze totă activitatea inginerilor Comisiuni\', navigaţiunea suferea. 

Comorciantil din Galat\' si Brăila reclamau continuu Comisiuni\'. de a face unele im
lJunăLăţ.id'. braţ�lur Sulina, 'si1;gurul pc atuncT navigabil; er cereau ca cel puţ.în să se în
ll·ebuinţeze grapa de fier, cu care Turcff obţinuseră mar 'nainte resullale mulţumilore, 
Pentru adâncirea gurei' Sulinei'. 
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Pentru a sal.i,-face ac6stă cerei·e �i pentru a'şT (ia socotc',lă de adev('\rata vali'n·p a
unu'i'. mijloc a::;;a de simplu ::;;i puţin costisitor, Comisiunea în cursul anului 1857, 111 1 nuuia
că a pliinbat vechia gmpă tul'cescă ele 50 de od pe zi peste barl1., ('U ajutorul unuY vap,,1.,
în timpul celor mar frumose trel'. lunl'. din an, dar a mar întrebuinţat �i o cl1·ag,1 fi'H·lt 
puternică pentru a mişca materiile pămîntose şi a permite ast-fel cmentulur care Ic ţinr-a 
în suspensiune, să le târască până în apele celo mar adânc\'; dar curentul fiind forte �lali. 
aceste pl'Ocedeurr n'au produs nicr un dect simţitor, ast-fcl că Comisiunea a trebuii 111 
cele din urmă să l'enunţe la ele. 

Cât timp au durat încercările despre care am vorl)it, Harlley, bănuind că Comisiunea 
ar fi putut să alc',gă definitiv braţul Sulina, a întocmit un proiect ele lucrăd perrnanPnll' 
pentru îmbunătăţirea guret şi braţulu1 şi în adevăr, Comisiunea, care renunţ.ase la ada11. 

cirea acestur braţ. prin ajutorul graper, în 1858 luă resoluţia de a îmbunătăţ.i gura Sulinr•i, 
prin ajutorul digurilor construite pe urmele lucrările permanente; însă 111 mod t.impo1·ai·. 
Comisiunea luând acestă decisiune, a voit să vină în ajutorul navigaţ.ie\' cât ma\' cu1·and �i 
cât mar ieftin, fără a aduce nicY un prejudiţiu asupra alegel'ir gul'iY, ce s'al' fl făl'ut m 
urmă în mod definitiv. 

Proiectul Jur Hartle-y cop1'indea construcţiunea a doul digurr, neegale în lungit11e: 
cel de N. cai·e să plece chiar clin costa formată din malul stâng al fluviului ::;;i tai·<· ·1 

ailJă o lungime ele 1783 metri, înaintând până la adâncim'( de t5rn,5o, cel de Sud va plP1'a 
clintr'un punct înaintat al malulur, situat la 335 metri în larg de la '!Jasa celu\' de Nol'd 1 

va înainta o lungime ele 1314 metri, până la adâncim\' de 5 m. 
Acesta din urmă era tmsat în forma uner curbe convexe, spre a se apropia ast-li-1 

ele cel de Nord, formând o p,Unie până la o distanţă de 183 rn. egală cu lărgimea no1·1rn11i1 
a braţulur, iar de aci cele două cligurr aveau să morgă paralel în direc(fo E. 1/i �1 
jumătate N.E. Lungimea respectivă a celor două digurr era ast-fel rieterminată, in ci\.t reJ 
ele Nord să întrccă pe cel de Sud cu 183 metri, lărgimea canalulu1 între digurr. În sfc\ 1·�it 
digurile trebuiau formate pe o bază de anrocamente în piatră pierdută, pe care si'i "' 
aşeze un zid solid, ridicat cu 1'11,80 d'asupra nivelului Mărir. 

lVIotivele acestor disposiţ.iunr erau următorele: 
S'a î_mpins digul mar mult cel de nord, la adâncime de 5m,50, pentru ca canalul te voia 

să'l facă peste bară să fie adâncit, prin acţiunea concentrată a curentulur dintre digurilr· 
paralele şi în urmă să obţină un bun canal dincolo de digurr, fiind admis, ca atuncr dnd 
apele turburr ale rîulu\' vor fi puse în contact cu curentul ţermurilor şi încruch;,ate la 
capul digurilor, materiile rămase în suspensiune vor fi duse departe de intra 1 ·e. 

Paralelismul digurilor pe o lungime ore-care până la extremitatea canalulut, distanta 
lor unul de altul egală cu lungimea normală a fluviulur şi aruncarea acest1,1ia înlr'o �la1·1' 
fără flux, cu numerose materff în suspensiune, făcea ca singura soluţiune să fle : gura 
tluviulur in formă de pâlnie, care să oprescă în părţile largr cantitatea de nămol şi să la�r 
ast-fel restul canalulur liber şi navigabil, putându-se în urmă să se prelungescă şi digul'ilc. 

Dire�ţiunea Estică 1 /4 şi jumătate N.E. a părţer extreme a digurilor a fost adoptată
mar cu preferinţă ele cât direcţiunea Estică, pentru a permite corăbiilor să între în canal 
sub tote venturile din larg, adăpostind canalul contra venturilor dominante. Hal'Llcy s'a 
mar servit şi de observaţiunea asupra cursulu\'. obişnuit din canalul cel ma'î adânc, cat'1' 
tmversa bara înainte de lucrărL Intr'adever s'a constatat că canalul era tot-d'auna în 
direcţia N.E. şi că tot ast-fel se găsea şi la gura Chilier. 

Pe lângă acesta direcţiunea alesă, era perpendiculară pe aceia a coster şi prin 
urmare cea mar bună din punctul de vedere al navigaţiuner pe intrarea canalului şi C(i

era bine sub raportul adâncime)' bare1 de a îndrepta digurile -în direcţiunea venLudlor 
domnitoare şi a curentulu1 ţ.ermulur, spre a dirije apele fluviulur în larg cât mar depa!'le
po3ibil în aceiaşt direcţiune, preservând ast-fel intrarea canalulur contra tutulor deposileloi·; 
dar la Sulina pentru a realisa acesta, trebui să se curbeze extremitatea digurilor sp1''
S.E. şi în cas de prelungire, acestă curbă trebuind dirijată spre Sud s'a1· fi măril asl-fel,

într'o enormă proporţie, greutăţile intrărcr navelor în timpul venlurilo 1 ·. 
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In ,·rra ce pl'ivcsce alegerea punci ulur de plecare a cligulu\' Sud se observă, că clacă 
amândow1 cligul'ilc a1· fi i,orniL de la �wela�r meridian, pentru a merge paralel pe o lun
gime de 183111., clwll uiala lucd'll'ilor ar fi cresc-.ut, �i că pe I im pul venlurilol' de E. se afla
J rnai·n agilaţic în port din causa valurilor îndreptate în inlcl'iorul portului, pr-in faţa
·ow·avi\ a digului ele Sud, pc c&nd prin clisposiţiunea adoptală, valurile vin să se spargă
Jl' pingea n1rbcT interi61·c fol'rnate de dig. Jntr'aclevcr, la h\rgimea bruscă a secţiuner 
mire ullitnul stăvilar şi partea extremă a canalu1u1 ar putea da nascere la reducere de 
piofunzinH', dar un asemenea inconvenient se reducea u�or pl'in prelungil'ea continuă şi 
,�u·all'!t'i n digurilor cu luc1·ărr u�orc şi puţin costisitorc. 

In line pi·ornonLoriul digului ele Nord se justifica prin fa.pi ul, că dacă �i digul de Sud ar 
fi a,·ut accia�r lungime, partea sa cxL1·emă ar fi creat o rocă CP. puica, în unele casurî, 
di·H�1,i pt>1·icol<'i5ă vaselor' ce intrau pe gu1·ă sub venturr violenle. Accslă proeminenţă a 
diaul111 ele Nnrd. era destinată să adăvostescă corabrne ce e�iau şi intrau, c.1nd vcntul 
" 

hăl1·a <lr la �o,·d şi N.E. şi 1nclală ce un vas pal'venea ca să intre �i să se acopere de 
digul X .-;;i l'hiar când începea să sirnţ . .l lăria curenlulu\', digul ii apar,\ de valu1·1 �i'l 
ti•rc'wP �rt-�i' piardă calea în mijlocul pericul6se\' barr. 

!Ial'tley pl'imincl instrucţiunile Comisiune\' ele a executa la Sulina niscc luc1·u.r1 tim
pura,·e, pl'occtii de a prelungi digurile la 111a1°e distan1.ă, cu c,H mar pu(ine cheltuen şi eât 
111ar ,·ut'itnd, swc a obţine ast-fel o ad,lncime ue 0111,GO a�upra. barer şi o soliditate desLul 
d,· pule!'nic.'t pentru a resista făr·u. aval'ir la lovilurile MărnT, pentru o perioc1ă de 6-8 an,, 
timp socoLiL necesar pentru luaeca une\' decisiunr definitive. 

l)igul'ilc provisorH erau constituite pl'inL1·'un trip'Ju r.lncl de piloţ\' legat.\' între e\' d'a
�up1·n. aper <·u lraver c pulemice şi ca1'e au fost în um1ă fortificaţt prin două ri:'rndurT de 
pilo(t <le apărarn. ln fle-care dig rândul exterior a fost format de o linie de slâlpt împreu-
11a(I, <le !alurile cărora s'a aruncat pietre spre a forma un masiv solid. cu basa largă, 
l'Îdic,1ndu-sc până la nivelul aper. 

lnccputc în Aprrne 1858, cele 2 digurr provisori\'. era11 terminate la finele lu\' Iulie 1861. 
Digul Nord dus până la adâncimea de 4111 ,57, avea o lungime de 1412 m. şi se termina 

cu un cap, pe care s'a fixat un far de al 5--lea. ordin cu un foc roşu. 
nigul S. avea o lungime de 914 m. 
Digul :N. înainta ast-fel în larg c.u aprope 200 m., mar mult de cât cel S. 
C1·escerea continuă a adâncimer de la 201,74 din 1859 la 3m,95 în Aprilie 1860, se credea 

a �e clalori digulur N., clar reversă1·ile primăverelor următ6re fiind aşa de numerose au 
lngr·ă.mădit enorme materiT nisipose la gură, scă<;lend ast-fel şi adâncimea minimă şi for
Illitllclu-s<' banca sub-marină, cunoscută sub numele de banca de Sud; atund s'a vcc;lut 
ne\'Oia de a se continua digul S. pe o întindere de 470 m. şi strângendu-se ast-fel la gura 
sa o enormă masă de apă a putut să se cureţe canalul de aluviunile depuse şi să se obţină 
o acl,tncime maximă de 4111,27 în l<'ebruarie 186-L Vine apo\' o mare revărsare în iarna
anulur următor, dar acum apele fiind bine orientate desfiinţeză bara, iar materiele luate
se depun pe banca de S. şi se obţine o adâncime de 5m,18.

Dar adâncimea repede care întrecea t6te aşteptările, nu putea să servescă de la 
început, prin faptul obstacolelor provenite din rămăşiţ.ele corăbiilor ce se înecau forte des 
la intrare, şi .care în urma observărer au trebuit să se extermineze cu dinamită. 
. De la terminarea lucrărilor şi până în Decembrie 1862, adâncimea se menţine la 
am,18, dar de la acestă dată a început să descrescă prin faptul micşorărer curentutu\', şi 
continuând acestă stare de lucrurr, în tot timpul anulu\'. 1863 a ajutat la crescerea băncer 
;1e S. în la1·g sub adăpostul cligulu1 N., ast-fel că şi adâncimea scă<;lu la 4111,72. In 1864, 
111 urma unu\' vent violent, apele crescură şi spre a împedica pe viitor lucruri de ase
menea natură, s'a decis prelungirea digulur S. apr6pe de 150111

• :�dativele expuse în susţi
nerea aceste\' propuner\'. erau următ6rele :

V 

l. Experienţa a demonstrat, că între digurr, canalul se menţinea la adâncimea nor
mala <10 sm,20-5m,50 prin acţiunea ordinară a curentulur fluviulur. 

2. Ea a a1·ălat deopotrivă că revcrs[trile ordinare ale primăverer, nu procl uc o 1·odere
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îndestulălore, pentru a ridica clepositele formale în timpul apelor scăc;lulc dincolo dr· rml'a
lelismul digurilor. 

3. Ern cr.r1, că act.iunea curenţ.ilo1· mari nr in timpul furt.un ilot\ distrug băncilf' ,·ei·r,, 1
formale sub "timpur\' calme, aşa s'a intilmplat la 186'1 cu banca care se întindea ap,·i',I"'
cu jumătate milă în larg de digurT. 

4-. Crescerea băncir de S. ora atunc'î at:.\t ele mare, în cât prelungirea digului s. i'u 
200 m. nu oferea aş.:1, mare avanlagiu navigaţier. 

5. Banca ele S. se găsea sub drumul corăbiilor ce intrau şi eşau i'n port �i sP (\t'<!den
necesară consLrufrea uner lin ir în pietre şi lem no, plect1.nd de la digul S. pAnc'i. la 111

punct situat direct la exlromitatea digulu'î N., �i se spoi'a, recluc;_\nd cu �O m. p,·oemincn\;i 
c.ligulur N., atuncT materiile şi băncile de curând formate găsindu-so sub acţiunea vin[ 1,11 1 i1 
a vcnlurilor s'ar distruge, lăsând ast-fel un canal navigabil ce· se pulea me11ţ.inr. 111,·a
cttţi'-va anr.

Aşa clar prelungirea diguluY S. a fost decisă. Ve<;lânclu-se menţinm·ea conlinrn1 a 
ad.inci11101, caro nu suferea. ele câ.t micr schimbări sub revărsăl'I şi vcnturT, s'a dc<'i� Inu,,. 
fommrea lucrărilor provisorir în lucr5,1·Y definitive şi care s'au terminal în 1871. 

Jn 18G3, GU, 69, nefiind revărsărr, imediat banca ele S. a 1·ea11ărut în fata gui·,,,, 
ad,\ncimea a scti.zul la 4111,57, şi lărgimea la 45 m., silind Comisiunea de a prelungi c,ît mni 
curând digul S. cu 140 rn. 

In primăvara următoro, prin t,,ansformarea în definitivo a lucrărilo1· ele la gura ll11-
viulu1 şi prin prelungirea recentă a diguril01, acltncimea so menţine la 5111,\H ct1 o lar
gime de 105 m. Dar revărsarea anulu'î 187-1 mări spre R banca de S. şi făcea cit·<·ula\ia 
dificilă, pentru care Hartley, spre a împră .. tia îndoiala, făcu o expunere întl''un 1·u.111,r 
drspre formaţiunea bănci ce se întinde spre S. 

Iată principalele puncte ale acestu'( raport: 
Cu t6te că îmbunătăţirile obţinute au întrecut od-ce aşteptare, totuşr nu se pul/ia 

crede a se menţine aceste ameliorăr'î şi de acea trebuia mar curând. sau ma\' t.t"t,rc,liu p1·1·
l ungi te digurile, cu cât înaintau aluviunile. 

In precedentul seu raport a făcut o observaţie, că causele care produc bă1wilP la 
gurile Delter continuau să lucreze şi sub acţiunea lor lentă dai· sigură, să înainteze pa
mentul mereu spre Mare; pentru distrugerea lor s'a decis pre! ungi rea diguluT Sud, ca1'I' 
suh impulsiunea îngrămădită a apelor să împingă aterismentele spre larg, unele înlal
nind curentul puternic al Mărer şi snb venturile violente ele la nord şi a curentut11l fitnrn
tuluz să se distrugă, conservând un canal navigabil pe timp de ciţT-va an'î. 

O ridicare de plan hidrografic, făcută în Nocmbrie 1871, arată dispariţia cornplrcli"t a 
bănci de Sud. 

In Ma\' 1872, adâncimea trecătorer fu de 6111,10 şi în Mar anul următor, de 6 111,2:'i, i;arl' 
trebuia de aci înainte să fie adâncimea normală a gurer. Expel'ienţa arată, că prelungirn1 
digului'. Sud, nu era suficientă, prin fapLul că în 1872 banca ele Sud. debordă capul dig.ului 
Sud, formând o proeminenţă de 60 m., pe alinierea prelungită a acestur dig; acea�r stare 
de lucrurr în vara anulu\' 1874; dar reversarea din Aprilie 1875 ridică tote aterismenlek 
precum şi banca, avendu-se în Iulie un canal larg şi pe deplin liber, atât în inleriol'ul 
digurilor, cât şi afară. • 

Dar în ana-timpul seceter reapăru banca, şi în Martie 1876, totă lărgimea canal11lu 1 

se găsea afectată. Era reproducerea unor fenomene observate în 1867 şi 1869 inaint<' tir 
prelungirea digurilor. Ca resultat, adâncimea oanalulu1 era redusă la 5111,94 în îVIarlic 187ti. 
dar din fericire forta curentulur din revărsarea Jur Mar ridică banca şi readuce a<lanci
mea la 6111,25. 

Pentru a evita schimbarea adâncimilor mar sus arătate, s'a prelungit digul Sud cu 
62 m., până în dreptul capuluT digulur Nord. Acestă lucrare a fost executată duJ_Jă lipul 

provisoriu din 1876--77. Dar mat târziu, în 1878-1886, ambele prelungirr ale digului Suii

s'au transformat în lucrăr\' definitive. n.evărsările anilor 1876-1879 au mării. pi·ofilul.
lăsând să aducă ma1'1 volume de apă, mărind adâncimea la 3 m., acolo undo natura fun·
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dulur permitea. - in Iulie 1879 adâncimea ranalulu\' atinse maximul de 9m ,75 la capul
digulu'i' Sud r-;;i sm,40 la capul digulu'( Nord.

Dar în acelaş'î timp apiiru în mijlocul digur-iloL" �i pc o lnLindcrc de 90 m. în afară, un 
und strimt, care avea o adâncime de 6m,25. Acest fund crescu repede prin suprapunerea
normalii a aluviunilor aduse de reversare, reducc}nd adâncimea la 5m,87. Adâncimea c.:ca 

re ee cm la capetele digurilor şi în deoscb'( la cel Sud, făcea sii se debiteze un mare 
turn de apă �i în apropiere, lăsând linia mediană împedecată ele bancă. 

Pentru a regula profilul şi a opri reînoirea aceslor fenomene, o basă de piatră a 
l construită într'o adâncime de 7rn,60 şi pe 3om,50 lărgime între capetele digurilor

urr,1 Sulina care a reuşit de f?.1inunc, menţinend în tote fosele fluviuluT o adâncime nm·
nulă dP 6111,25. 

Penlru a complecta descrierea generală a digurilor, trebue să menţionăm necesitatea 
,Ic a p1·rlungi digul Nord la spatele barcT sale, spre a mcnţ.inc distrugerea lu'î de loviturile 
Mt1rcr, precum �i a întro(.ine comunicaţiunea cu uscatul; aceste prelungirT au avut loc între 
anii 1807-1883 şi au fost de o lungime de 336 m. 

ncgimul normal al gure'î de la terminarea definitivă a digurilor-, se p6te resuma 
ust-lcl: 

Cand Dunăl'ea se află în rcvcrsare extraordinară, adâncimea canalulur se măresce 
rate odată pCtnă la , rn,60 .;i suprafaţa profilulu\' corespunde cu 1.300 m.p. 

Intr'un scson lung de secetă, adâncimea scade la 6 111,25 şi profilul se micşor6ză la 
\170111.p. 

Fig. 39. - Palatul ComisiuniT Europene Dunărene, de la Sulina. 

Canalul navigabil, în afară de digurr, depinde de direcţiu·nea şi adâncimea bănci de 
Sud. Ea se formeză şi are o adancimc ·de 6m,25_ Acestă adâncime p6te să cr6scă până la 
6"1,-15 în timpul t6mner şi erner şi să descrescă la 5m,SO pe timpul reversărcT, clar în acest 
<lin Ul'mă caz adâncimea canalulur e de Grn,25, din causă că panta sub-marină a fundulu1 
este forte repede. Starea de acum a lucrărilor de la gură, comparată cu cea din trecut, 
este ară.lată în planşă. 

6. Lucrări .fluviale.
(Planşa No. 2) 

Pe lângă greutăţile ce avea navigaţia să sufere la intrarea în Dunăre, mar erau în 
lungul canalulu'î seu coturr pericul6se şi fundurr care împedicau circulaţia. 

De acea Comisiunea aprobâncl proectul lu'î Hartley, a decis a întreprinde cât mar 
curând posibil îmbunătă1.irea a 8 fundurr, tăerea a 3 curbe zise a Jur M, situate la a 23n 

milă de la îmbucătură; în fine deschiderea unor nouă inlrărT la Ciatal Sf. Glleorghe.

7189() 37 
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Utilitatea acestor lucrărl' era justificată de consideraţiunii� următ6re: 
1. Canalul navigabil al braţulu\' Sulina, prin micul volum de apă ce debitezc'i, n'ni·r·

de cât dimensiunr relativ f6rte reduse, lărgimea sa nu întrece de cât 183 m. şi acesta(' 
aprope pe jumătate practicabilă navigaţie\'. 

Pe opt puncte se găseau mar\' fundur\' j6se, datorite lărgimcr disproporţionate a llu
viulur, fată cu volumul de apă şi d'asupra cărora adâncimea în timpul apelor mict ci·a 
de 3m,57 şi chiar de 2m,44, Necesitatea de a se stabili o uniformitate de adâncime asupl'�i 
acestor puncte, care să corespundă cu rcsultatele obţinute la intrarea gurir, se impunea 
de aceea s'a decis a se creia şi întreţine în urmă un canal larg de la 30-120 m. cu o atifîn
cime medie de 4m,ss, în timpurile ordinare şi de 4m,27 în timpurile de secetă. 

2. Cele trer curbe ale lu\' 1\tl formau coturl' brusce, care constituiau un obstacol si 1111 
pericol mare navigaţie\', împiedecând vasele de un tonagiu mare, care veniau la Su.lina. 
să înainteze în susul apcr. O tăetură de 500 m. era de ajuns pentru a suprima aceste cul'lie 
periculose, prescurtând tot-deodată parcursul cu 2 km. (Tăietura micului lVI). 

3. Direcţiunea ce lua braţul Sulina, despărţindu-se de braţul Sf. Gheorghe, fornw
un unghiu ascuţit, ast-fel că apele erau obligate să se întorcă înapo\', spre a păt.rundP în 
braţ; asemenea o bancă s'a format la intrare, ma\' apr6pe de malul stâng, mărind prri
colul cotulu\', de aceia necesitatea une\' deschider\' la Ciatalul Sf. Gheorghe, se impunm. 

Totuş\' în raportul inginerulu\' Hartley, lucrările trebuiau executate cu precaut,iu1J1:.,i 
succesiv, iur nu simultaneu, de 6re-ce îmbunătăţirile aduse unu\' punct, putea 'Să excl'dlr 
asupra altor puncte o acţiune neprevcc;lută şi vătămătore. 

Nesiguranţa ce a durat mult timp asupra alegerer braţulu\', precum şi lipsa de finan(r 
a făcut ca Comisiunea să urmeze sfatul inginerulu\' şi ast-fcl în timpul peri6der 18j7 G:i, 
Comisiunea a trebuit să-ş\' concentreze t6te forţele spre a îmbunătăţi cele 2 fundul'1 !'('ir, 
precum şi încă două fundur\' din Ciatalul Sf. Gheorghe, prin ajutorul dragajelor provisorit. 

Proectul adoptat pentru îmbunatăţire const.a din strâmtorarea lărgime\' fluviului, Jll'În 
ajutorul stâlpilor sprijiniţ\' pe unul din ţărmur\' sau pe digurr longitudinale, legate cu !ăr
mul vecin printr'o lucrare transversală şi cu învelirea ţ,ărmulur opus. Lărgimea normala 
a profilulu\' transversal era atund de. 137 m. dar experienţa a demonstrat că trebuia rf'<lusI 
la 122 m. Nu se aşteptau din aceste lucrărl' la o acţiune puternică a curentulur şi de aceea 
s'a adăogat serviciu perpetuu de drage, care prin ajutorul strîmtorărff albie\', prin <ligun 
să dea curentulur o putere ma\' mare şi să menţină ast-fel adâncimea sa. 

Materialul scos în urma dragagiulur trebuia depus în colţurile digurilor, unde l1·clJ11ia 
să se astupe şi să solidifice terenul. La 2 Noembrie 1365, s'a luat decisiunea de a se alege 
braţul Sulina şi a se transforma în definitive lucrările executate până atuncr în mod pro
visoriu. Scopul Comisiune\' era să execute un sistem de lucrăr\' fluviale, care să punii brn(ul 
Sulina într'o stare de navigabilitate identică cu acea obţinută la gura sa. 

Acest proiect, relativ la lucrările fluviale, cuprindea tăierea curbelor lu\'. M, îmbuna· 
tăţirea a patru fundud j6se vech\' şi în fine îmbunătăţirea directă a Ciatalulu\' Sf. Gllcol'ghe. 

Suprimarea curbelor lu\' M, menţionate ca f6rte folosit6re, se impuneau, cu câl llu
viul era mar frecuentat de vase de un tonagiu mare. 

Imbunătăţirea fundurilor j6se, era de a obţine un canal navigabil de o1 m. lărgimd 
o adâncime minimă de 3m,95 în timpul apelor scăc;lute.

In sfârşit s'a renunţat la ideea creărer, la Ciatalul Sf. Gheorghe a une\' intrărr nouă, 
care ar fi costat 850,000 fr. şi s'a continuat la îmbunătăţirea intrărer naturale a fluviului. 

No\' fundur\' apărând pe timpul execuţiuner proectelor din 1865, a trebuit din cau"4 
lipse\' de fondur\', să se amâne lucrările privitore la întărirea ţărmurilor, care nu înfă(i�u 

acelaş caracter de urgenţă ca îmbunătăţirea fundurilor j6se. 
In resumat, la finele anulu\'. 1871, afară de tăerea miculu\' M, care a suprimat trei 

cotur\' din cele ma\' rele şi a redus parcursul cu 1765 m. îmbunătăţirile efectuate în bratul
Sulina, erau următ6rele: 

1. Zece fundur\' j6se erau îmbunătăţite, oferind o adâncime medie de 4m,57, care b
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i865 nu era de cât de 3m,s1 şi în 18!'>7 de 3m,67, de unde o crescere totală de o adâncime
medie de om ,90.

2. Adâncimea minimă a braţuluT a ajuns la 3m ,9G, pc când în 1857 nu era de câl
2m44, de unde o cresccrc totală de 1m,52_

In peri6da 1872-1879, singura lucrare importantă executată în tluviiî, a fost îmbu
nătă(irra Ciatalulu1 Ismail, de la capul Delle1, auică prima bifurcaţie a Dunărer, între bra-

te Chilia şi Tulcea. Prin dragage continue şi prin protecţiunca dată capului Delter, prin 
digul longitudinal de 427 m., prin curba concavă şi paralel cu direcţiunea curentulur ce intră 
10 bratul Tulcea, s'a putut în 1876 obţine la Ciatal Ismail o adâncime constantă de 5m,10.
Lucrărilr au avut un succes complect. Dacă lucrările executate mar înainte la Ciatal Sf. 
Ght!<>rghe n'au reuşit, causa este că: braţul Sulina formeză la plecare un unghiu ascuţit 
cu hmtul principal, pe când din Ciatal Ismail, braţul Tulcea plecă în unghiu drept. 

De alt-mintcrea, lucrările întreprinse în acestă peri6dă, n'au fost de cât lucrărr de în
tl'eţinere pentru menţinerea adâncimer minime de 3m,95 asupra fundurilor vechr şi a re
aduce adâncimea fundurilor nor la acelaşr resultat. 

In anul 1880, graţie mărirer fondulur Comis;uncr, s'a început asupra braţului Sulina o 
eră ele marr lucrărr, a căror scop era de a pune acest braţ în tot parcursul seu într'o 
�tare continuă de navigabilitate de o potrivă cu starea sa actuală. 

De data asta era un minimum de adâncime de 4m,57 în timpul apelor scăc;lute, rea
lisânrl ast-fcl o adâncime de 0.G1, ce se cerea a se obţine prin nor lucrărr de îmbunătăţire 
asupra fundurilor j6se şi prin tăerea a treT sinuosităţT din cele mar pronunţate ale flu
viulur, prinLre care cotul Ciatalulur Sf. Gheorghe existând între M şi origina braţulur. 

Programul acestor lucrărr fu supus Comisiuner de Charles Hartley, la 17 Februarie 
1880 şi fură terminate în 1886 : 

Aceste lucrărr au fost următ6rele : 
Până la finele anulur 1871 s'au îmbunătăţ.it 10 ru·ndurr j6se şi de la acestă epocă până 

la 1886, şepte nor reapărute au trebuit exterminate, continuându-se lucrărr de dragaje 
asupra celor 10 existente, ast-fel că de la origina lucrărilor şi până la 188G au fost îmbu
nătăţite 17 fundurr. Pe lângă acesta, lărgimea normală a braţulur în unele puncte, făcea 
să se vază reapariţ.ia noilor fundurr prin maximul aluviunilor aduse de braţul Sulina şi 
evaluate la 135.000 tone în 24 ore, cea ce impunea întreprinderea unor lucrărr de îmbu
nălă(ire prin strimtorarea lărgimer sale şi împediearea erosiuner malurilor, prin învelirea 
lor de digurr în coturr moderate, la punctele expuse mar mult loviture\: curontulu\'. So 
prevedea că îmbrăcarea malurilor trebuia efectuată pc marr întinderr. 

Experienţa câştigată prin executarea lucrărilor de până atuncr, a condus pc inginerr 
la conclusiunile următ6re: 

1. Strimtorarea braţulur Sulina apr6pe cu 120 m. în partea sa supcri6ră şi 150 m. în
josul lut M, îndestulătoare pentru a garanta o adâncime constantă de 4m ,57 în cele mar 
scă�lutc ape, fără dragaje. 

2. In locurile unde lărgimea braţulu'î este mar mare de cât ţifrele sus menţionate,
<lragagele nu constituiau de cât un mijloc slab de adâncime. 

3. Construcţiunea pentru îmbunătăţirea trecătorilor celor rele, ale lucrărilor sub apă
pe timpurile apelor marr, nu opresc reproducerea băncilor întinse în timpul reversărilor. 

4. In sfârşit ridicarea lucrărilor la nivelul rîulur au produs tot-dauna bune resullate
şi dacă ast-fel ridicate nu opresc a se forma ori-ce aluviune în canal, când delta este cu
totul sub ape, sunt cu t6te acestea agenţr, care ajută la adâncimea ulteri6ră, când apele
se retrag. 

Pe timpul peri6de1 celor 4 an\' din urmă 1887-1890, întreţinerea lucrărilor a luat un 
avent ma\' mare ca în trecut şi deschiderea noilor tăeturr în vecinătatea lucrărilor a produs
�chimbărr considerabile în direcţiunea şi viteza curcntulur, şi că resultă de aci perturbaţir
inevitabile în albia fluviulu1, fiind necesare dragage asupra punctelor importante pentru
a restabili regimul şi pentru a îndulci intrarea tăeturilor.

In general, trebuiau îndreptate malurile şi digurile ce se acopereau de ape în timpul 
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reYcrsărilor, precum şi drumul între Ciatal Sf. Gheorghe şi Sulina, co servă ca s,\ l1·aga 
la edec corăbiile, trebuia curăţ,it de planLo şi tresLH şi în sfi.\r�it s'a înmultiL şaman<1111·pJr, 
pentru a servi bastimentelor do un mare tonagiu. In acestă periodă a început em rna,·ilrll' 
lucrăd de îmbunătăi.ire. 

Dour- nor lăoturT au fost executato, suprimând tre'î cotur'î şi scurtând canalul cu 518111.: 
în 1·osumat, încă din anul 1880 c.incT tăetud uu fost executato, suprimând 10 col ud' din 1·1·l i 
mar gt·elo, ce au mar rămas în urma oxlorminărer color trer coturT alo luY M, lunginH·a 
totală a acestor cinc'î lăeturr este de 5:175 m., prcscurt .. \nd bmţ.ul cu 3309 m. Adăog1nd ac1·�1 1 ,1 
sumo şi 1764 m. câştigato prin tăoroa micului M, so vede că resultatul total al col0t· (i tă<·lud 
oxocu'.ate ele la începutul lucrărilor, până la finele anuluT 1890 a fost de 5.073 m., adică ap1·i'1p1, 
2 mile 7, pc un parcurs do 45 mile. 

Tote tăeLurile sunt dragate pană la adâncimea do 4111 .88 în colo mar scă<,lutP up" .i 
deschiso pe o lărgime de 91111. :Minimul razor cmbolor cc există în susul lu'î îd, cslc• tll'
488 m. �i ast-fcl de curbe nu împodeca de loc navigaţ.ia pe Dunăre. 

Afară do lucrăl'ile mar sus rncnţ,ionale, s'a efecluat dragarea �i suprimarr,a Cf'lnr 17 
puncte în rnlief, care pt·in configu1°aţ.iunca lor norogulattl abăteau <'ur<'nl ul, prndu1·,l111 
pagube canalulu'î navigabil. 

In sft\rşil în Iunio '1890 s'a procedat la suprimarea unc"' Lăotu1°1 din dreptul rnilr•1 I, 
până la mila 8 1/2. 

Pcntrn îmbunălăţ.irea acestei'. părţ\' a bra(:ulur Sulina, două prooclo au fo t sup11 
comisiuncT do inginerul HarLley, caro n,vca do scop îmbunăti:'lţ.irca braţ.ului în josul lăcl11rl'1 
luT lVI, în vedere de a obţ.ino o crosccre de adâncime de om .Gl �i a permite ast-n,1 vasPl111· 
de cel mar mare tonagiu a urca şi cobonl fluviul, fâră să fie silite să drsca1•cp o pal'l1· 
din mărfurile lor pc alto vase micT. · 

Primul cuprindea execuţiunea a tror tăeLurr p·1rţfalc, la mila i8, 12 şi 9-8 �i sll'i111-
lorarea fiuviuluT în josul lut l\I. Ele trebuiau săpate până la acld.neimt:a de 5m,4g �11li z1·1·11, 
cu o lărgime de 122 m., lungime do 3003 m .. , i  prnduccnd o scu1·Larc de 1i7� nwl1·i; t·n�111 
aceslor lucrăd s'a ridicat la cifra de 2.620.389 lo'î. 

Al doilea proiect covrindca executarea uncI singure lăietur·r dusă in linie <ll'cpltt i11!1·1· 
rnildo 8 1 /2 şi 18, slru.mtarea braţ.ulur în jos şi în sus ele aceslă tăicLură: 

Tăierea trebuia achlncită cu 5m ,43 sub zero, cu o lă1·gime de 107 mrlri nu11m1, iar 
lungimea c'î ele 9.708 molri, scurta braţul cu 7.827 metri sau 4 milo 23; în fino cl1clluinla 
se l"idica la 3.809.647 Ier. 

Cu tot excedent ul cclur de-al doilea proiect, loluş'î a fost aprobaL prin suprit ll[ll'l':1 
celor tre\' curbe dificile de la milele 18, 12, 9-·-8 şi prin marnlc avantagiu, că în lilllpul 
dcsghieţulu\', gheţoi\' nu se mar opriau ca până acum în curba de la mila 12; singll!'ul 
dcsavantagiu era, că acest proiect nu putea fi pu;:, în practică de cât după comple<·ln "1 
terminare. 

Cât despre viteza ce prescurtarea canalului putea să aibă asupra regimului /luviulrn. 
s'a calculat că acestă viteză nu se măresce de cât cu 5,48 la 100, şi prin urmare emsiu1wa 
periculosă a malurilor nu avea nimic a suferi, din constra putea ·să aibă un efect !hln· 
sitor asupra braţuluT. · 

Acest al doilea proiect, fiind aprobat de Comisiune, lucrările au început în Iunie 1800 
şi s'au terminat la finele lu\' Maiu 1894; iar inaugurarea noului'. canal s'a făcut la 2 Iunie 
în presenţa Al. S. Regelui Carol I. Cu acestă ocasie s'a ridicat şi un frumos obelisc come· 
moraLiv, aşezat la mila 18. 

A doua tăietură a bucle, apusanc a Marelur M., a fost începută în Octombrie 189S.

Ea are o lărgime la fund de 97m,54 şi o adâncime de Gm ,09 la zero. •. 
Prin acesta s'a eliminat bancurile dintre milele 18 şi 27, între care este făcută laic·

Lura, iar adâncimea braţulu'î Sulina a câştigat cu om,65. 
Deschiderea aceste\' a doua tăicturX s'a făcut la 19 Octombrie 1902, în prosen\a ,i.,I. 

L. L. Principele ;�i Principesa României.
Diferitele tc1ioLurr făcute pe braţul Sulina, au avut de resultat scurtarea acesluT bt·aţcu
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1l mile nautico, adică poste 20 kilometri (20,9 kilometri); aşa că în loc de 45 mile (83 km-)
intr·e Ciatal Sf. Gheorghe şi Sulina, avem acum nurnar 34 mile (63 km.). 

P1.\nă la definit iva complectare a lucrărilor do îndreptare a braţulur Sulina, numcră
ti'n·ea a rcmas cea veche şi atuncr stâlpi)'. miliarr vor fi aşezaţr pe noul canal. Acum s'au
asr,zat noi1 stâlp1 miliarL· 

Iată carr sunt în resumat diferitele lucrărr co s'au executat în lungul braţulur Sulina, ele 
la înfiinţarea Comisiuni, Europene şi până la sfirşitul tăieturi\' buclcT apusane a Marelur l VI.

Ciatal lsmail, pi. 2. (M. 54). 
Un procct de îmbunătăţire s'a executat, consistând din întărirea malulur stâng printr'un 

diµ de 427 m. lungime, avend o înălţime de 2m,29 d'asupra aper şi adâncimea medie de 
1m,27- 5m,49_ Cheltuiala lucrărilor s'a ridicat la 368.137 leL 

Oiatal Sf. Gheorghe. (M. 45-44). 
Imbunătăţirea acestur Ciatal se impunea prin exterminarea fundurilor Argagn's şi 

llatmich-Kavak, menţinerea adâncimer de Ja intrare la 3m,66, în timp ele secetă, prin 
rlmp:age continue, consolidarea ţermurilor prin îmbrăcarea lor cu digurr, pentru a fi ferito 
pc viilor ele orosiune, prin neutralisarea curontulu\'. şi distrugerea gheţer co se freca în 
c·u1·sul c\'. de ţerm. Costul lucrărilor de îmbunătăţire la Ciatalul Sf. Gheorghe se ridică la 
285.62!) lc'î. 

Tăierea Ciataluluz Sf. Gheorghe (M. 45-44). 
In urma propunerir clin 16 :Maiu 1880, s'a decis deschiderea unor tăctud din Ciatal Sf. 

r;hcorghc în braţul Sulina, începută la 24 Iunie 1880 şi terminată Ia _9 Docombre · 1882. 
Intrarea cea nouă este cu 914 m. în susul cele1 vech'î. Tăetura arc o lungime de 994 ni., 

1·u n ltirgime de 91 m. Cubul materiilor scose se ridică la 67.330 m.c.; malul drept trebuia 
1·onsoliclat pc 854 m. lungime, costând 581.777 ler întrega tăere. 

Fundul Bamoe (M. 43). 
Acest fund scăzu la trer metri prin influenţa 1ngrămăclire1 vaselOl' ruseş!X, care aveaiî. 

rlc st.:op ele a opri trecerea floter turceştr, în timpul rcsboiulur 77, lărgimea lur era redusă 
la i:-n m. prin îmbrăcarea malulur drept, în fine malul stâng fu prelungit de 350 m. în sus. 
C:ostul lu�rărilor se ridică la 4Ş.389 le'î. 

'.fiierea funduhtl Argagnis superior (M. 43-42). 
Lungimea tăe1·e1 avea 1140 m. cu acelaşT profil Lransvcrsal ca tăetura Sf. Glleorgl10, 

avene! lungimea de 91 m., cu adâncimea ele 4m,88, malul drept a fost protejat pe o înLinclore 
de 087 m., cheltuiala totală se ridică la 463.988 lcT. 

Tot aci s'a construit un dig longitudinal de 331 m. lung. şi a costat 66.267 leY. 
Argagnis (M. 41). 
In primăvara anulu'î 1857, adăncimea trecătoror Argagnis fu de 2m,44., ast-fel că va

�c!c lncărcate nu puteau trece acest fund, de cât după ce au descăl'cat cea mar mare 
parte pe alte vase. Trebuia remediată acestă stare de lucrurr şi incepUl'ă lucrările do 
dragagc, consistând în a îmbrăca malul stft.ng, pentru a-l feri de acţ.iunea curentulu\', ob
jincnd un canal ele 61 metri lărgime şi 3m,66 adâncime, aclucend canalul la aceiaşr adcin
dme cu restul braţ;ulur, constând din 1189 m. de îmbrăcare a ţermulur, dragarea a 28.697 
m. G., costând 382.898 Ier.

Intre cete cloue Argagnis (M. 41-40).
O îmbrăcare de 610 m. lungime a fost consLruită pe malul stâng între Argagnis şi micul 

Argagnis sau inferior; s'a întrebuinţat 3.465 rn. e. de piatră şi a costat 25.561 Ier. 
Ai'gagnis inferior zis ;�i micul Argagnis ;�i tăerea tuz (M. 40 şi 39). 
Unele clragage s'au efectuaL asupra acestul'. fund în 1864, apol'. s'a întreprins o îmbu

nălăj.frc seriosă de opt întărirr asupra malulu1 stâng şi o îmbrăcare de 2'13 m. lungime; s'a 
lnlrcbuinţ:at pentru acesta 979 m.c. de fascine, 3.668 m.c. de piatră şi 1910 m.c. de dra
?Dj, costind 39.100 Ier; el a fost tăiat în linie dreptă, formând tangentă la curba Jur M şi 
111 susul lu\: M. Costul a fost .de 429.173 Ier. 

Masurate CM. 39-38) . 
. \cest funcl clateză din '1872, lărgimea funduJuT la acest punct a fost redusă la '122 m. 
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prin îmbrăcarea tcrmulu1 pe o lungime de 515 m., adâncimea în timpul secetei cr·a rlP

4m,1:'5; s'a intrcbuinţat 7.100 m.c. de piaLră �i 7.100 dragaj, cosL;.\nd 63.854 lcT; prin liî.r•t·Pa 
lur s'a suprinmL doue coLud ascuţite, prescurU\.nd drumul cu 367 m. 

reniko (i\I. 07). 
,\ccsl fund 'a formal in Octombrie 1872, avcnd o lărgime llc 137 m.; prin îmbdu.:ar,•a

malurilor d, 427 m., obţin0nd o adJncime de 4111,57, cxocut.iunoa lucrărilor a conţinut L31.!12i
m.c. dragaj, con tructiunca a 10 puncte �i protejarea termulu1 pc o lungime de 2.012 111., 

'a întrebuin(at 4.'i8 m.c. fascine şi H.718 m.c. de piatră; chclluiala totală se ridică la
16 .OOO ler.

Tăerea Păpădiel (i\I. 36). 
\cestă tăcre 'a efectuat in 18 3, avend o lungime de 890 m., o adâncime ele {m,88; 

• prcs �url;.'\.ml drumul cu 658 m., noroiul scos a fo�t ele G22.813 m.c.; malul sltmg a fost im
brăcat pc o lungime de 731 m. şi malul drept pc o lungime ele 488 m. şi a costat 353.3 2211{

Cioban-Gtîrla (M. 35). 
Acest fund a apărut in 1 72, av�nd o adâncime ele 3m,81; în urma lucrărilor înlrr 

prinse a ajun la maximul ele 5m,1s, care so menţine prin continue dragage, prin cons. 
truirea. a 15 puncte a upra cărora s'a intrebuin(at 8,484 m.c. ele piatră, 34.54 m.c. dra
gage, costând 79,466 ler. 

Monodendri C�I. 34) . 
• \ce�t fund s'a ridicat în 1867 şi îmbunătăţirea luT a consistat în 1:3,G45 m.c. clragag,,

con truirea a 8 piloţr învclitT cu un dig longitudinal de 91 m. şi învelirea malului prin 
pietre pe o lungime de 884 m., s'a întrebuinţat 2,261 m.c. fascine şi 11,354 m.c. de pialră 
costând 120,121 lel.'. 

Kola-Ayros (1\I. 32). 
Afară de cele 16,937 m.c. de clragage întrebuinţate pentru menţinerea adanci111rî 

de 3m,58 s'a executat îmbrăcarea malurilor pe o lungime de 3,G39 m., s'a întrebuinţai 1,:11t 
m.c. de fa cine, 13,514 m.c. piatră, costând 159,943 Ier.

Gor901:a (:-.I. 31-2 ). 
1n 1 62 s'a efectuat unele dragage cu scop de a menţine şi mări adâncimea accslul 

fund la 4m,57, intirn;lându-se între :-ir. 28 şi M. 31, necesitând pentru acesta prelungirea 
digurilor cu 724 m. şi îmbrăcarea lor pe o lungime ele 3,475 m., 12,520 m.c. ele fascine şi 
60,438 m.c. de piatră, evaluându-se costul acestor lucrărr la 865,305 ler. 

Intre Gorooua şi Austria. (:-.I. 27-26). 
La :-.1. 27 construcfiunea a 11 epis şi îmbrăcarea malului pe o lungime de 1737 m., între

buinţându-se 4,235 m.c. de fascine, 7836 m.c. de piatră, costând 58.117 Ier. La lVI. 27 :2/i 
s'a executat 43,350 m.c. de dragagc, îmbrăcarea ţermulur pe o întindere de 1,608 m. lun
gime, intrebuinţarea a 2,622 m.c. de piatră, costând 70,084 Ier. 

Auslria-Tavola (:-.I. 26). 
Imbunătăţirea arestu'i' fund constă în adâncimea Jur cu 5m,18, în îmbrăcarea (crmuluî 

pe o lungime de 634 m., întrebuinţându-se 179 m.c. de fascine şi 5,712 m.c. de piatră, cosl1ind 
48,423 ier. 

Austria inferi6ră (:\I. 24) . 
• \cest fund a apărut in Iulie 1873 prin lărgimea normală cc oferea braţul în a,·e--1

punct; îmbunătăţirea Jur constă în strâmtorarea albier la 137 m., îmbrăcarea ţcrmulu1pco 
lungime de 1/381 rn., s'a dragat 61,311 m.c. şi s'a utilisat 12,705 rn.c. de piatră, costan� 
124.101 le1. 

Tăierea curbelor miculu'i ll. (M. 24-23). 
Imbunătătirea acestor 3 coturi'. au consistat prin definitiva lor suprimare, prescurtând 

drumul cu 1,765 m. şi adâncimea obt.inută era suficientă pentru a permite vaselor de un 

tonagiu mare să manevreze uo/)r, prin dragarea a 392,067 m.c., prin îmbrăcal'ea (rrmulu: 

pe o lungime de t.or.n m., întrebuinţându-se 5,D3Q m.c. ele piatră, costând 4,2�1.808 !Pi'. 
Botmir-h-Krwrt!-.. mperfor (:.\I. 22). 
Un fund jos a apărut la i\1. 22 încă din 1�G7, ponlru imhunălă�ir'eu. căruia s'a dm�ra
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31,500 m. c. în josul tăeturer luT M., construcţiunea 9 epis, îmbrăcarea malurilor p.<t d 
lungime de 1,835 metri, la care se adaogă 2,277 m.c. de fascine, 9,577 m.c. ele piatră; 
costul total se ridică la 113,017 Ier. 

JJatmicfl-Kavak (M. 21-20). 
Afară de execuţiunea a 14,0,016 m.c. de dragage la mila 21-20, s'a construit 8 epis 

,;j 1!188 m. lungime, apoT îmbrăcarea malurilor la care s'a întrebuinţat 12,621 m.c. de fas
dne :;;i 15,-14\"l m.c. de piatră, costând 163,970 Ier. 

/Jnt111icfl Kavalc. (lVI. iD). 
Lucrările ele îmbunălăţire ale fundulu1 ele la mila 19 au consistat clin executiunea 

a 1!i,6i8 m.c. de dragage şi în constructiunea a 17 6pis, 2,361 m. îmbrăcarea mal�1rilor, 
t,HH m.e. ele fascine, 13,719 m.c. de piatră, costând 279,871 leY. 

Jlorea Tăetură (M. 18-8). 
Aci s'au propus două proiecte; 

No. 1. Execuţiunea a trer tăeturr . . . 
Strâmtorarea fluviulur în jos de M . .

o. 2. Execuţiunea tăerer . . . . . . . 
Procurarea uner dragi. . . . . 

Strâmtorarea .fluviulurîn · sus şi în jos de tăiere . 

1,420,389 ler. 
1,200,000 )) 

Total 2,620,389 » 
2,833,647 )) 

450,000 » 
476,000 )) 

Total 3,759,647 >> 
Cu l6te că cel d'al 2-lea proect era mar mare, totuşi a fost adoptat, estrăgânclu-se 

prin ajutorul celor 2 drage, 657.892 m.c. de nămol, dintre care 379,312 m.c. cu preţul 
de 0,27 m.c. prima dragă, 278,580 m.c. cu preţul de 0,43 m.c. secunda dragă; în acestă 
�umă se cuprinde şi transportul materiei în măune cu supape, s'a prelungit acoperirea 
malurilor apr6pe cu 3,840 m. 

Ciamurti. (M. 17, 16-12). 
Lucrările executate la M. 17 asupra acestui' fund sunt: 12 6pis, (pinteni), 762 m. îmbră

carea malurilor, 4389 m.c. de fascine şi 7,742 m.c. piatră, costând 69,224 leT; iar la l\I. 
16-12 s'a construit 11 puncte pentru a strâmtora fluviul la 152m, întrebuinţându-se de îm
hrăcat malul pe o lungime de 1688 m. s'au scos 14,800 m.c. ele elragage, 7,168 m.c. ele
fascine şi 12,758 m.c. de piatră, costând 131,216 Ier.

Tramontana (M. 11). 
Obtinerea uner adâncimr de 4m.88, s'a făcut 37.450 m.c. de dragage, 1.498 m.c. de piatră, 

rnstancl 15.601 Jer. 
Cibucci (M. 8-7). 
ln 1890 pe malul stâng în josul marei tăeturr s'a construit 5 puncte, întrebuinţân

du-se 1180 m.c. de piatră şi costând 10.378 Ier. 
,1/area tăetură M. (milele 18-21), dragată pent.ru a avea un profil transversal de 6.886 

piciorc patrate sau 640 metri patraţr. iaterialele întrebuinţate şi costul lucrărilor nu-l 
cunosc. Tăetu1'ile /ăcute pe braţul Sulina de la 1880-1900 sunt arătate în tabloul următor: 

�lile I
NUMELE LOCAL!TAŢii 

unde 
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' - - ---

45-li I
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Acltinrimile actuale ale braţulu\' Sulina, cum �i cele reduse la zero, pc clifc1'itr fund iiri 
mic\', în Decembrie 1900, sunl arclate în tabloul urmălor : 

��=====��������=�======;;=========,----�=---

ADÂNCIMEA la!� DECEMBRIE '(<;)()O 

Mile FUNDURILE MICI I-
Actual 

Metri Mclri 

4-4. Mai jos_ de lăctura Ccalal 7.39 6:14 
4.2 Argagm-de-sus . . . . . . (JJ�O 5.18 
31) Masurale. 7.39 6.22 
37 Veniko 

. I 
o.55 5.43 

27-30 Gorgova o.4O 5.51 
24-26 Auslria. 6.55 5.8(:i 
·J8-23 Batmich-Kavac G.OQ

I 
5.M

8-18 Bucla II-a a marelu'i M. 6.47 • I 6.OQ
Mijlocir. o.65 5.76

Adâncimea navigabilă în braţul Sulina (minimum, lunar) e arălală în Labloul urmul1ll': 
' 

I
ANUL 1880 ANUL 1890 ANUL rnoo 

LUNILE 
melri mclri melri 

li• 
li I 

Martie 4.4<J 5.41 5.64 [' 

Aprilie 5.03 5.33 5.48 
Ma'i 4.11 5.48 6.25 

Iunie 4.4-2 5.41 6.55 
Iulie 4.26 5.11.S 0.00 
August 3.88 5.4.S 5.85 
Septembrie 3.65 5.48 5.79 
Oclombric 4-.42 5.03 5.4-'l 
Noembric 4-.o5 5.33 5.56 
Decembrie 4.57 11 579 6.09 

. I li 
---

l\Ieuia 4.M 5.43 li 5.86 

7, Lucrări diverse. 

Printre lucrările de al 2-lea ordin, întreprinse de comisiune, penLru a compluc-ln (lprrH 
ele îmbunătăţire a braţulur şi gurer Sulina, sunt: 

In timpul primilor anr, 1857-1865: 
1. Suprimarea sau distrugerea unur mare numcr de bastimente naufragiate în fluyi11,

care devenea zilnic un obstacol navigaţieT. 
2. Stabilirea unur sistem complect ele şamandure, pentru a arcla vaselor c.;unnlul 1·r

vo1· urma între Isaccea şi Mare, precum însemnarea punctelor pericul6se înlrc' Isnc(·ea ,i 
Brăila, cerute şi exec:utale ele guvernul Principatelor Unite. 

Aceste şamandure, care erau clin lemn s'au schimbat în 1869 în altele du flei', 
Notificarea cursulu1 prin şamandure s'a complectal în urmă până la Gala[1. 
3. Stabilirea ele corpurr inerte şi fixe în portul Sulina, spre a acosta vasele �i fr1c1' 

manevra mar us6ră. 
4. Dregere� în LoL lungul braţulur Sulina a drnmulur de tragere la edeG al vaselor

?i punerna a 400 şamanclure şi 50 semne miliare înlre Sulina :-;;i Tule.ea. 
5. Construcţiunea pe malul drept al portuluY o îmbrăcare de lemne de 700 m. lungime,

spre a servi ele cheu pentru necesităţ.ile lucrărilor :;;i pe malul stâng un cheu ele 70 111. luu
gimc, pentru a servi vap6relor. 

6. Construcţiunea unur for Ja gum Sf. Gheorghe, avend mare însemnălale penlru
vasele ce vin din Bosfor :;;i cad înainte de a intra în braţ, întâlneau aW,t banca de nisip. 
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care se întindea ·departe şi nu avea de cât o adâncime de 1 m,80, precum şi proeminenţa

Mărd în direcţiunea N. 1/.1 N.E., care nu putea fi evitată prin mica sa înălţ,irne cc arc

de mal. 
De la 1868--1900: 

7. nectificarea şi îmbrăcarea malurilor portulur Sulina.
s. Construcţiunea la Sulina a unur local pentru instalaţfonea definitivă a servicii lor

arlniiuislrativc ale portulu1 şi biuroul de perceperea taxelor.
9. ncconstruirea spitalulu1 fondat la Sulina pentru maLeloţir mariner comerciale.
10. 1 teconsLruirea în 1871 a farnluT de pe digul N. şi schimbarea luminer sale din

ir'ini foc l 'O�u ele al 5-lea ordin în al 4-lea ordin. 
11. Stabilit'ea în 1882 a uner linff telegrafice între Sulina �i Tulcea. Acestă linie s'a

exncutat înLr'un acord comun cu guvernul român, suportând chiar şi a 3a parte a cllcl-
111elilor. 

12. Reînoirea în 1897 a unei' părţr a cheulur şi construirea în susul acestuia a unur
all chei:i ele 9 m. lungime. servind ca cheu de îmbarcare. 

1:1. Inlocuirea faruluT de pe djgul de Nord, cu o lumină de al treilea ordin, vizibilă 

la 8 mile. 
Ridicarea unur alt far pe digul de Sud cu foc scânteietor şi alternând cu verde şi 

alh, sisLem Lindberg. 
Un al doilea foc verde; sistem Lyth, de al :;;eselea ordin s'a instalat într'o căsuţă pc 

piloţ.r. 
Şi in fine, o şamandură sonoră «Courtenay» cu tluer auLomatic, s'a instalat la 972 

mel.ei, puţin spre sud de alinierea focurilor fixe a farurilor şi acela al SulineT, arclând 
vaselor, în timpul ceţelor dese, apropierea ţermulu'î 1).

8. Servicii Ad1ninistrative diverse.

a) Farw·z. La 1856, navigaţiunca era servilă de dou9 far ud, unul la Sulina c;u I umi111:\
alliL, şi alLul în Insula Şerpilor. Ambele depindeau de administraţfonca generală a fo l 'clor 
otomane. De la 1879, lVIartie 31, ambele farurr au fost cumpcrate ele Comisiune. La 1859, 
Comisiunea a instalat la gura braţulur Sf. Gheorghe, un far de prirna mărime, pentru a 
putea fi ve9-ut la o depărtare de 14 mile. 

Apor alte doue farurr de al treilea ordin au fost instalate la Sulina, la capătul digu
l'ilor de Nord şi Sud ale portulur. In fine, între farul Sulina �i Gel ele la capătul chculuY 
de Sud, s'a aşezat un al doilea foc verde fix, sistem Lyth, de al t;:,eselca ordin, penLru a 
putea indica canalul între digurr. 

In definitiv avem în Deltă, următorele farurr: 

') lietalii. Adancirnea pasel gurer e însemnata în pici6re engleze pe turnu1 J'aruluI clin Sulina, la ţer.., 
mul drept, prin cif're carr pot fi cilite din radă. Prundul caro se înlincle spre Mare în direcţia prelungi-re!
diguJul de Sud, e însemnat printr'o buelă cu clopot, - , 

Trecerea e pe la Nordul acestel buele. 
Trecet6rea dificilă a braţulul Sulina e însemnată pt'in buele roşH şi negre. Roşiile însemnă că canalul 

lrec� înl!'e dinseJe şi ţermul drept; negrele, că trece între ele şi ţerrnul stang. Dirocţ,iaJrnceril este indicată,
osebit de acestea, prin semnele stabilite pe ţermur'î.

SlalpiY, purtător): ele ancore resturnate, însemnă locurile unde este oprit a arunca ancora sa11 a ţer
mui. Colonele miliare aşezate pe ţermul stang arată distanţa în mile marine, Adancimea prundurilor din
braj.ul, Sulina o afişată în pici6re engleze la Sulina, pe un punct aparent al ţennulul drept şi la Tulcea, pe
una dm rn_agaziilo Comisiuni!, în susul Po1'tulu1.· Pilotajul (adică conducerea vaselor de piloţii comisiuni]) e facultativ pentru vasele cu mar p�ţin de
!OU t�ne şi pentru cele cu pînză mal mult ele 100 tone, care mcă fluviul cu căpitanul lor pe bord; p1lot�JU:
� 01'.hgator, fie sa(1 nu căpitanul po bord, pentru orl ce vas cu panze cu mal mult de '100 tone ce cobora
Huviul. Pilolagul maY e obligator, ori-care le-a1· fi tonajul, vaselor cu abu1·1, ataL la urcarea c1cU f;H la cobo
rârea fluviulu1 (A se vedea ccCălăuza navigatorulul' pe Dună1'ea de jos.i) Pag. 84-88).

7181)0 38 
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1. Farul Sf. Gheorghe (construit de TL11'cT în 1861), aşezat pe o mică insulu., in fiqa
vîrfulu\' meridional al insuleT infcl'i6rc ele la Olinlrn �i menit a lumina vasele, ca sit l'\Jlr
o bancă dr nisip formată la gura Sf. Gheorghe; farul c la 41 J,51',5" latHucline fji 2\l'',:3fi',52··
longitudine re ăritenă, după meridianul Greenwich. Focul se înL6rcc din minuL în 111i illu
cu lumi nr alLcrnativc roşH şi albe cu eclipse totale; duce lumina la 14 mile; c de al f'i-]1 ,1 

ordin, �i se pcitc deplasa uşor, spre a se aşeza definitiv în punctul cel mar favorabil 111
casul clcschidcril' bmţ,uluY Sf. Gheorghe. Costă 50.000 leT.

2. Farul din Insula Şerpilor, aşezat la 450,16',17" laLituclinc şi 50 J,14',23" longilwliiw
GrccrnYich, sau 45'',15',31" lat. şi 27�,5G',42" long. Paris (Corr6arcl. p. 65). El este a�ezai 
pc un mic monticul cc arc 129 1

/t piciore d'asnpra nivelulu'( MăriT. 
3. Farul din Sulina, a�czat pe ţ.crmul drept al guriT; latiLud. 45°,9',57'', long. 2!)0,4o·,:n·

Grcc1nvich, sau 45°,9·,35" laLit., 27\22',59'' long. Paris. (Corr6arcl. p. 63). 
Foc alb fix; puterea lu miner 15 mile; e de al doilea ordin. 
4. Farul clin capul diyuluz de Nord, de la gura Suline1; foc roşu, vizibil la 8 mile; c

de al treilea ordin. 
5. Farul din capul diguluz de Sud, la gura Suliner; foc scânteietor la fie-care sccunrh,

::,,i jumclalc, alternativ verde şi alb. 
6. Pentru călăuzirea vaselor, mar este un al doilea foc «Lytlt» Verde; aşezat inlr'o

construct.ic de lemn, pc o platformă de stâlpT la Est, pc alinierea corpurilor plule, r;u·,, 
araLă partea ele Sud a canalulu1, între Port şi Mare. Acest foc _scrvescc ca lurnim1 d,1 
posiţiune, în legătură cu farul de la Sulina, pentru canal între digurL 

In rezumat, se p6te zice, că astă-zr Portul Sulina, sub raportul sistemului' de iluminai. 
pate echivala cu cele mar marr porturr din Occident, puse în aceleaşl' condiţiunr. 

b) Seru'iciul de pilotagiit. Pentru buna conducere a vaselor care intră şi es pc gum
func(ion6ză la Sulina un corp special de piloţ.1 brevetaţ1, în urma unur examen. Corpul 
piloţilor este pus sub comanda unur şef-pilot şi a căpitanulu'( Portulur Sulina. Numfrul 
piloţilor a variat mereu. 

Serviciul pilotagiulu\'. de n6pte a fosL regulat în 1879. De la ac6stă dată s'a slal1ilil 11 

comunicaţie directă între farul Sulina şi corpul piloţilor. Serviciul faruluT celui rnarr in
dică, prin nisce semnale convenţionale, vasele care se apropie, pentru a intra în port. La 
vederea acestur semnal, un vaporaş numit pilotină, pleacă în întâmpinarea Jur, dud\111!11-1 
pilotul pentru a-l conduce la intrarea în port. Până la 1885 s'au plătit taxe speciale peul1'11 
pilotagiu, dar de la acestă dată încoce, taxele de pilotagiu au fost asimilate laxelor dl' 
navigaţiunc propriu-zise �i introduse în budgeful general al Comisiuni\'. 

Tot de la anul 1885, piloţil de bară sunt plătiţ1 fix : 
Capul piloţilor . 8000 Ier pe an 
Sub capul piloţilor . . 6000 » >> » 
Pilotul . . 4000 » >) » 

De la 13 Noembrie 1887, s'a instituit fondul ele retragere al piloţilor de bal'ă, sail de 
la gura Suliner, plătindu-se 5000 Ier piloţilor, care au servit 20 ani, 10.000 101, capului pi· 
laţilor pentru 20 de anr serviţ1. 

Dacă însă înaintea acestur termen un pilot devine impropriu serviciulu1 clin causa 
de accidente, sau bctrâneţc, după 10 anr de serviciu, se dă piloţilor o indemnisarc ele 2000 
le1, capulu1 piloţilor de doue orr atât, sub-capulu1 piloţ.ilor, odată şi jumătate. __ 

Navigaţiunca ameliorându-se la gura Suliner şi i'ncepend să intre vase de un lonagiu 
mar mare, Comisiunea a trebuit să instituiască şi un corp de piloţr fluvialT, pus sub au· 
toritalea inspcctorulu1 general al navigaţie1 de la Dunărea de jos. 

Aceştr piloţr sunt de doue clase: clasa Ja, pentru vasele cu vapor, clasa ua, pen�ru 
vasele cu pânze. De la 1888, piloţi! fluvial'( de el. I sunt plătit,\'. 4000-3.500 ler anual, IUi'
cer de clasa na cu 2000-2500. 

Prin regulament ul clin 9 Martie acel an s'a instituiL �i penlru e\' un fond de l'uil'agcrc. 
c) Serviciul de :sl'ăpare. La 1857, s'a instituit un serviciu pentru a veni în ajulorul

vaselor 9i oamenilor în caz de naufragiu (sauvetage), avend un vapora� cu Lulc cele ne· 

www.ziuaconstanta.ro



299 ;: I 
c., 

cesare. Acest serviciu a fost reorganizat la 1 Ianuarie 1884,, şi se compune dintr'un 1ii:�/ <:,;
b d• 'l ţ

v 
d b v • d' t v •

v JU\,: 
pilot, un suv -cap, _m �Io.iv� aravşi 111 oyi m�Leloţ11 vaselor comisiunir. Acest servici 
funcţioncaza sub d1recţ1a cap1Lanulm portului Sulma. Tot în 1884, comisiunea a alcătuit 
regulamentul acestul'. serviciu, complectat prin suplimentul de instrucţil din 1890.

Fig. 40. - Vederea portuluI Sulina. 

Potrivit acestul'. regulament piloţ il barer, precum şi toţr marinarir pilo linelor cu vapor 
Sc1t1 imbarcaţiunilor cu rame, trebuie să se imbarce imediat pe vaporul acestur serviciu 
�i să plece în Mare pentru a da ajutor naufragiaţilor de îndată ce primesc ordinul că
pitanului de port .. Pentru a se putea obişnui cu mişcările vaporulur acestul'. serviciu, per
sonalul lrebue să focă exerciţir, cel puţin odată pe lună, în plină Mare, sub comanda 
r.apulur piloţilor.

Vasul acestur serviciu este în orr-ce moment gata de plecare. Piloţir, carr se disting 
prin expunerea pers6ner lor, sunt resplătiţ1 de Comisiune, în· raport cu curagiul şi inteli
genţa, de care au dat probe. 

Cer care arată rea voinţă, sau nesupunere, sunt pedepsiţT cu suspendarea de la 15

zile până la 2 lunr, de către căpitanul portulur. A.cer carr vor fi suspendaţr de mar mult 
rle douc lunr în cursul unur an, precum şi acer care fără motiv bine-cuventat au lipsit la 
chemarea de a eşi în Mare, fie pentru a face exerciţir, fie pentru a merge în ajutor în 
cas ele naufragiu, sunt destituiţr de Comisiunea Europeană. 
. el) Serviciul Sanitar. Construcţiunea Spitalulur comisiunir a fost începută în anul 1867 

�1 terminală în anul 1869. Până în anul 1873 serviciul medical a fost îndeplinit de dor 
mcdid. Cea mar mare parte a marinarilor îngrijiţr în spitalele Comisiunir sunt de cer de 
tic. vasele cu pânze. cer de pe vap6re au mar multă îngrijire pe vas. In aceste spitale se
primesc pe lângă marinarr şi locuitorr din Sulina. 
, "I1_1 anul 1871 au fost îngrijitr în spitalul Comisiuni! 3 sulinoţr. Iar de la această dată

pana m 1885 s'au îngrijit, anual, câte 60 locuitor\' din Sulina, dându-li-se câte apr6pe 
1500 consultaţiunr gratuite. 

In anul 1890 s'a căutat în spitalul mariner 411 bolnavr, adică: 
l\Iarinarr îngrijiţT cu plată 18 

>> » gratuit . 90 
Lucrătorr ar Comisiuner 12i:l 
Locuilorl'. din Sulina îngrijiţ1 cu plată 33 

» » >>. >J gral.uit . 188 
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Nurnfrul zilelor ele îogrijiro în spiln,I au iosl do 3375 în anul 18!10. Dinlt'O a<·P�II l tJl
navY au muriL 30, din cure 14 do frigurr t.ifoido, lo!'î făccnd par'lo clin popula[.ia si'î,·a1-, 
a oraşuluT. 

In 1891 au fost îngrijitJ in spitalul marin01 546 bolna vr, din cart 18 au rem a� 111 ,·a; 
larea spilalulnT şi în anul viitor. 

.. Din aceştia s'au vindecat 
)) )) au murit . 

. .496 
23 

SpiLalul a primit 117 bolnav\' ma'î mult do cât în anul lrocul, iar consullaţiunil!' gf'il. 
tuile au alins numcrul de 6151, dublu ele cât anul Lrecut. 

In 1892, numărul bolnavilor îngrijiţ1 în spital a fost ele 531, clintro caro 27 crnu ,n,·:i 
ln căuLaro la finele anulur 1891. 

Din aceştia, s'au vindecat sau ameliorat . 
Au murit . 
Au rcmas în căutare la finele anulur . 

476 
35 
20 

Numcrul bolnavilor a fost în acest an ceva rnaY mic do cât ln anul t.roc.;ul. 
Bololo cele mar dese au fost acele ale aparatulur respiraLor: Bronco-pnoumonia 1 ,1,

în capul listei', apor vine pneumonia. Febra tifoidă a cauzat 3 morţ1. Consultatiilc grnl11ili 
ln spital :;;i oraş au fost 5078. 

In anul 1893, holera a bântuit multe localităţ.'î pc malurile Dunării' şi mar eu scn111,; 
Sulina. :i\'umcrul bolnavilor ingrijiţ1 în spitalul marind a fost cu mult maY marc dP ''"' 
în alţr an\'. In total au fost 641 bolnavr, dintre care 88 atinşr de holeră. Din ace�lia au 
murit 41 ; de febră tifoidă 12, de tuberculosă 6, de mizerie psihologică 5, de 1meu11H111i,, 
4. S'au dat în acest an, 4.SH c.:onsultaţiunr gratuite. Holera a apărut în Sulina la 3 A11g11sl.
După câte-va zile, spitalul a devenit neîmlestulător. La 7 August s'au îmegislral 27 <'az111{
iar la 9 August, 39 casurr. In oraş, boia coprinsese apropo tote cuartierelo. Mar bine dl'
200() ornenr au părăsit Sulina. Vasele care încărcau în port n'au fost nid ole sculik.
Steamerul Englez «l\'1unificent» a avut 7 bolnavi, din care 6 au fost îngr_iji(1 la spilal. 1'11111
din aceştr bolnavr a fost isbit cu atâta violenţă Je b6lă, în cât marinarii n'au avui vr,·1111·
ele a-l transporta la spital şi l'au svârlit în laro. Numărul oficial al h9lericilor, in 1111

timpul cât ·a durat epidemia, adică din August J)ână în Decembrie, a fost 336.
La spitalul rnariner au fost îngrijit,'( 88. Dintre aceştia, 54 au fost vinclocct!Y, ('/'ia ,.,, 

face o rnortalilate de 38,64°/o. Ce1-l'alţ1 248 bolnavr au fost îngl'ijit.r, sau la domiciliu, su, 
în baracole lazaretulur. Dintre eY, HO s'au vindoc.;at, 138 au murit, ceia co fac.;o o 111orla
litale de 55,64 3/o. 

Comparând acestă din urmă ţifră cu ţifra morta.lităt,H clin spital, so conslală o rlilÎ'· 
rentă forte maro. i\ceslă diferenţă se explică prin faptul, că instaJat.ia spitalului ttl'l' 1111 

confort mult mar maro �i că îngrijirea bolnavilor a pulul să fie ma\' sust.inulă. 
In anul 1894, bolnavr în spiLal 485, rn0t·ţl' 22; consulta�ir gl'atuilc. 5102 
)) » 1895 )) » )) 429 )) 35 )) » 5102
·>> >> 1896 » )> >> 436 >> 26 >> >> 5:mi

l\IaLoloţ1 . 134 
Lucrătorr C. E. D. . 183 
Sulinoţi'. . 119 

ln anlll L897, bolnavi în spital 424; mort1 rn; consultat.ir graluile 

In anul 1898, bolnavr în 
)) )) 18DD )) )) 

)) )I 'l!JOO )) )) 

Maloloţ,1 . 91 
LucrălorT C. E. D. . 168 
Sulinoţ,1 1G5 

spital 454; rnorţr 19; consultaţii graLuilo 
)) 41(j )) 14- )) )) 

)) 422 )) 1!J )) )) 

472t 

:-1:m 

'i-4,\)(i 
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LucrălorT C. R n.. 73 
Sulinoţ)' . 22_9 1)
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tJ) Pnliţia naviga/iei 2). Comisiunea supraveghiază executarea regulimenLelm· pl'in 
JIIIPl'llll'diul inspectorului navigaţiunc\' Dunlirfî de jos şi prin Căpit�nul Portului Sulina. 

IIP:--Pdinta inspectorulu'î esLe la Tulcea, de unde nu pt'>Le lipsi tă.ră voia Comisiuni\'. 
Aulol'ila.lPa insvecloruluT . e _înLinde ele la Galaţr pân,1 la Sulina, afa1·ă de portul Sulina, 

ri• ._1• nflii sub autoritatea c1"lpitanuluT. Amândor aceştT funcţionarr sunt numi!X de Corni
iuni•, frll'il dinslincţ.iune ele naţ,ionalitate. Ea singură î:L p6Le revoca. 

Jnspf'1·torul este asistat de 4 supra,·eghetorT pe 4 secţiunr: 
I. Scctiunea dintre Isaccea şi Ciatalul Sf. Gheorghe.

II. Sectfonea de la Ciatal, la gura Păpădier inclusiv.
III. Secţiunea de la gura Păpădie1 la Mila 18.
I\'. Secţiunea până la limita în amonte a portuluT Sulina.
S11praYeghietoriI secţiilor II şi III, trebuie să locuiască în secţiile lor. Din personalul

upra vr'g!Jierit ma, face parte sel'Viciul de pilotagiu, avc�nd un şef�iJiloL fluvial la Galat,, şi 
u11 suiJ-şcf la Sulina. 

Jnsperloril' prin er înşişr ;;i ajutaţ1 de asistenţii lor, trebue să ţină la curent Comi
•iunra dr Lot ceia ce privesce serviciul navigaţ.iunit şi să raporteze în fie-care săplămână 
i:011,isiunir �i şefulur serviciuluT technic din Sulina starea adft.ncimeT Canalulur. 

Erau în sarcina lor, mar cu seai'nă, poliţia fluvială. 
Contravenţiunile la. regulamentul poliţier fluviale, la poliţia portulu1 Tulcea, la serviciul 

rli• pilutagiu sunt judecate de inspector şi de Căpitanul portului Sulina, fie..,carc·în serviciul 
lut, în pl'ima instanţă, aplicând ţ1,mendele potrivit regulamentelor în vig6re. 

Er insă nu pot judeca cestiile · ei vile de daune interese. Pentru acesta, în afară ele 
ped<•psrle ce pot fi date de .ţnspect9r1 şi asistenţi'( lor în numele Comisiuni\', sau de Co
misiune însăşi, părţile cart voiesc să obţină şi reparaţiuni civile, trebue potrivii· art. 10G 
din HPgulamentul din 2 Noem!Jrie 18G5, să se adreseze tribunalelor competinte. Pă.1·ţ.ilr 
jud<'cali• ele inspeclorul tiuvial şi de căpitanul portulu'î Sulina, pot face apel înainlea Co
rnisiunir Europene. 

Conform art. 4 din regulamentul serviciulu\'. interior al Comisiunii, Delegaţii care $Uni 
pl'('�<'nţ.'( ln, Comisiune în ,rnmcr de cel puţin trer, judecă ca tribunal de a doua şi u!Lima 
i11�lanjă, apelu1'ile făcuLc la Comisiune contm c;ondamnaţ,iunilor prnnunjatc de In�pcclcw şi 
Căpilanul LJOL'Lulur Sulina în materie de poliţie f'luvialii. 

') Serviciul de pilotagii'.1, de scăpare şi sanitar, clupă D .. Vr•ni{l'sru, op. cit. p. 19i-203. 
') După 7J. Nenif l'scu op. cit. pag. 194-'190. 

C' 
Comisiunea arc în lungul braţului Sulina o linie telegrnflcă, cu oflciurlle e1 la Sulina Gorgova, 

ialalul sr. Glico1·ghe :;-i Tulcea.
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NUMELE ŞI DESCRIEREA MATERIALULUi 

NăvI cu vapor. 
1. Aclministrafia.

Carolus Primus. Yacht cu helice 
2. Se1'viciul tec/mic.

Ister. Remorqueur cu helice . . 
Flora. Canot a vapeur ouvert . 
Angelus. » en partie ponte 
Sulma. Dragă cu vapori . . .  
Delta, » >> » . . . . 
Sir Charles Hartley. Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Delphin. Canot a vapeur ouvert . . . . . . . . . . . . 
Percy Sanderson. Dragă de Mare portativă cu dublu helice 

3. Inspectoratul naviga.ţiunii.
Duna. Vapor cu aburi . . 
Moustique. » » i>. • . . . • . . . . • 
Concordia. Canot a vapeur ouvert . . . 
Prinţul Ferdinand al RomânieI. Yacht cu helice 

4. Capitc'înia Portului.

Petrel. Canot a vapeur ponte . . . . . 
Leti » >> » en partie ponte
Samovar. » » ii ouvert 
Mouette. i, » » ponte 
NavI cu pânză. Chaland, etc. 

Se?'viciul t echnic. 

Olinka. Cuter (Câtre) pentru serviciul hidrografic şi al 
buelor (bouees). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17 Chalands deschise p. transportul pietrii. 1-55, 8-45, 
7 -32 şi 1-30 tone . . . . . . . 

Dimensiuni 
3 ·eo....;
cd Q) .:: s I, .[E C 

::, 

<:) 

E ·§e
,; _  
oE 
C, � 

33.501 5.491 f 2.741
1.,1.98 

19.96

1 
5.26 

11.99 2.64 
15.24 2.74 
35.65
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7.47 
37.78 8.53 
3i.78

1 

8.53 1 

9.24 2.24! 
67.00, 12.19 

20.34

1

3.28 
15.08 2.5'.l 
10.66 1.98 
29.86, 4.90 

17.37 4.01 
13.71 3.05 
8.63 2.21 

18.28 4.11 

2.62 
1.07 

57.52 

7.80 
2.74
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5.23 ( 1168.69 

I
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1.981 
1.63
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-
1.14 -
2.951 r 85.76' 

l 15.20:

1.98
1

' 
1.37 
0.95, 
1.37 

15.241 5.181 2.74! 

Un ponton de ambarcare la Tulcea 
15 Ambarcări diferite p. lucrăd . . 
8 Chalands a clapets de 100 tone 

·!! =
2 )) » » » 40 » 

Căpitănia poi'tulu'i. 

Embarcation complete de sauvetage avec chariot 
)) )) )) )) )) )) 

Ponton a bigue de 10 tonnes 
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1
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Când şi unde s'a construit 
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South-Shields-1884 
Sulina-1883. Fostă barcă de piloţi 
Dertmuth-1890 
Triest-1863 
Barrow-1881 

» -1891
Londra-1880 
Renf'rew-1894 

Dresda-1868 
)) 1866 

Neapoli-1890 
South-Shields-1897 

Cowes-1869 
» 1868
)) 1868
)) 1886 

Tulcea-1866 

Londra-1879 
» 1883

\I -o 
o 
C i ] Din ce e construit

li 
10il Fie, 

8 1/2 )) 
7 1/21 Lemn de stejar 

9 » J> teck. 
-1 Lemn.
- Fier 
- I Otel.

6, Lemn de teck. 
8. Oţel.

8 1/2 

'7 
7 

12 

81 

7 1/21 
5 

10! 
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Fier
)) 

Composit.
Oţel.

Acajou
)) 

)) 

Oţel.

Lemn. 
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)' 

Fier. 
Fier. 

Lemn 
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10. Drapelul Comisiun.i'i:.

Este compus din cind făşil orizonlale. Colorile de sus în jos sunt: roşu, alb, albasLru, 

alb, ro�u. Făi;iia albastră e de doue orr mar lată de cât cele-l'alte, care sunt de o voLrivă.

Ea piJrlă iniţialele: C. E. D. (Commission europeenne danubienne).

11. Veniturile Co1:nisiun.i'i'.. rrarifele.

\'cnilurile Comisiunir provin din perceperea următ6relor taxe: după vechiul tarif, 
\a.o.;nlc mar mm0r de 300 tone-registru, care inLrau în fluviu pentru a se încărca în vre-
unul din vorl urile interi6re, plăteau pentru o tonă de registru net Ler 3.40

în afară de acestea mar plăteau o taxă de pilotagiu. . . . . >> 0.45

Tola! » 3.75
Vasele care se încărcau la Sulina, fără a naviga în susul f1uviuluY, plăteau 2 Ier 80. 

\'aselor carr făceau numar cursele între Conslantinopol şi Sulina, sau la vre-unul din por
lutilc DunăriT, li s'a făcut reducert în emnate. 

Tariful maxim actual este: 
rasele carr se încarcă în porturile DunăriY plătesc împreună cu pilotajul i1uvial Let 1.90 

)) 1.25» >> » >> la Sulina >> » >> » >> 
Vasele mar micr de 200 tone nu plătesc nimic.
\'aselor cad fac mar multe călăloriT în acelaşr an, li se acordă o reducere de 15°fo,

m1·pp11nc1 ele la a doua călătorie. 
Vasele postale carr fac serviciu regulat periodic de pasager,, se bucură de o redu

ecrl' do 6°/0 . Taxa de intrare a fost suprimată. 1) 

12. Efectele lucrărilor.
Resuită din dalele de mai jos:

a) Desvoltarea navigaţiez. La început vase mid de 200 tone regisLru nu puteau intra
sa11 eşi clin porLul Sulina, fără să fi fost în parte descărcate. Dorinţa cea mar mare a 
Cnrnisiunil era atuncr, de a se obţine o adâncime, care să permită vaselor de 500 tone 
registru să p6tă intra în fluviu. 

Az\', când la gura Suliner s'a obţinut 24 pici6re sau 7m,31 adâncime, pot intra 
vase de 3519 tone registru, adică duc�nd o greutate de 6500 tone. 

Desvoltarea navigaţie\'. se vede mat lămurit în tabloul următor: 

Cantităţi de cereale ce au trebuit să 

ANII NUMERUL VASELOR TONAGIUL NET 
descarce aceste vase, pentru a putea 

scoborî fluviul. 

Quarters li Hectolitri ,-== 

1887 1.387 860.336 537.074 1.562.885 
1888 1.530 1.045.117 828.560 2.4-11.110 
1889 1.568 1.099.098 605.700 1.762.587 
1890 1.519 1.145 054 967.850 2.816.444 
1891 1.416 1.128.612 579.800 1.687.218 
1892 1.327 1.1Ci3.842 1.165.012 3.390.185 
1893 1.577 1.578.781 1.828.667 5.32'1.421 
1894 1.391 1.192.649 1.410.694 4.105.120 
1895 1.368 1.214.658 1.378.076 4.010.201 
1896 1.426 1.376.933 735.955 2.141.629 
1897 1.016 I 962.753 477.303 1.388.952 
1898 

I
1.139 1.095.325 960.538 2.795.166 

I
1899 834 774.542 337.609 982.442 
1900 908 940.040 697.321 2.029.204 
1901 1.074 1.289.675 1.079.735 3.142.029 
1\J02 I 1.131 1.506.883 1.243.548 3.618.725 II 

1) După D. Neniţescu op cit. p. 237.
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/J) E.r7Jrn'luf de ('ereale ele la anul 
în urrniit6rcle propor1,iT: 

1867, până în anul 1902 inclusiv, a mers <'rrsl'r•nr! 

In anul L867 'a cxp0t·taL prin bra.1,ul Sulina 
)) » 1876 » » )) n )) 

2.300.000 Quarters, 
5.488.664 )) 

sau 6.G93.000 Ifo·lolilr·i 
)) 15.972.012 I) 

» )) 1887 » )) )) )) )) 23.871.574 )) 8.203 290 )) 

n )) 1893 » )) )) n » 41.881.70\J)) 14.392.340 )) 

)) )) 1897 )) )) )I )) )) 28.202.172 )) 9.691.468 )) 

)) )) 1898 )) )) )) )) )) 30.837.227 )) 10.605.003 )) 

» )) 1899 )) )) » )) )) 18.111.6(32 )) 6.228.649 )) 

)) )) 1900 )) )) n )) )) 23.328.179 n )) 8.022.623 )) 

)I )) 1901 )) )) )) )) )) 37.490.028 I) )) 12.892.921 )) 

)) » 1902 » )) » )) » 17.545.070 )) )) 51.017.55f) li 

c) Reducerea tlleltuelilor de naoiya/ie. Preţul Lransportulu1 unc'( Lono do la Gala(i ,au
Bdiila, până în Anglia a scăc,lut, pe măsură ce starea navigai.ier s'a îmhunu.lă1i! la µ-111„1 
Sulino\' �i pc !luviu. 

De la anul 1856-1860, la tona grcu!alc ele cereale I.oT 61.25 
I) )) )) 1861-1870, )) )) )) )) )) )) 52.50 

)) )) )) 1871-1880, )) )) 
» )) )) 1881-1890, » )) 

» n )) 1891 -'1897, » )) 

In anul 1898 >> >>

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 36.95
)) 23.32 
)) 16.29 
» 14.20

Iată, decT, marile rezultate obţ.inute de Comisiunea Europeană a Dunării, pt·in 1·1111-
ncnt.ul seu personal, prin buna sa organizare şi prin admirabilele sale lucrăl'T. 

Din ceea ce adâncimea fluviului, la gura Sulino\', era de pm .74, în 1858, as!.i'iz, r,11• 
ele 7ni.31. 

Din ceea ce, în anul 185G, un vas de o capacitate de 200 tone de reuistru nu pu!1•a 
intra sau eşi din Sulina, fără a'ş1 uşura sau descărca o parte din încărcătură, ln n11ul 
'1000 a putut intra un vapor de o capacitate ele 8519 net tone de 1·euistru sau o:;oo !1111e 
greutate. 

Din ceea ce în anul 1893, apr6pe 336 vase nu puteau încărca în porLul'ile Dunarii, 
ci se încărcau în rada Suliner, în anul 1900, numar 7 vase s'au aflat în acestă si!uu(ii•. 

Din ceea cc în anul t8G7, s'au exporlat prin braţul Sulina 11uma1 P.300.000 qutu·l1 ·1� 
sau 6.693.000 hectolitri cereale, în anul 1902 s'au exportat 11.545.011 quarlcrs sau ;i/.0/7 .. i,i;i 
llect. cereale. 

Şi la acest imens progres al adâncimer apel' din fluviu şi de la gura Sulina, ln n 1·r,1 
vrogres al tonagiulul' vaselor şi al cantităţilor Lransportate, corespunde o scitcl('1'1� uii11i
t6ro a preţulul', sau a chirie\' transportulu\' şi a taxelor, pe care vasele le pEHrsr· pt•nlru 
navigarea pe fluviu. 

In adevcr transportul uner tone de cereale de la Brăila sau Galaţ\', până în Anglia, 
era in anul 1856 de 65 lez aur ş-i .25 cent., iar de la 1898, transp01-tul unor tono pc arr•in:1 
distanţă, a costat în mijlociu, 14 lei 20 cent.; taxa de navigaţie şi pilotagiu cc lJCITl'prn 
Comisiunea Europeană, era de 3 lez 15 în 1865, pentru o tonă de registru, aslăzl' s'n l'edu„ 
la 1 leit 90, pentru vasele car\' încarcă în porturile Dunărff şi numa\' ·/,25, la tona l'cgistru, 
ventru acele care încarcă în portul Suliner. 

Intr'un cuv�nt, de la 1861 şi până astăzi, �·a dobândit, la cota apelor mijlocii, :S 1/i. JJ1• 

ciore adâncime, şi cu fie-care picior saft 0,3oc.ni., cu care s'a adâncit gura Şl t,m(ul S11l11u�,
exportul cerealelor a crescut pe acest bmţ cu aprope 10 milione hectolitri cereale.

Acesta este resultatul pe care comerţul lumer întregl', dai· mar cu somă n. slatrlor
ţermurene ale Dunărff de mijloc şi de jos, îl datoresce lucrărilor Comisiunel' Eul'opcne
Dunărene ').

') După lJ. Nenijescu. Op. ciL., pag. :237-2 118 
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CAPITOL UL VI 

I N S U L R Ş E R P I L O R 1)

AEîKH 

L Situaţiune �i topografie. La o depărtare de pr.Ltru ore de plutire cu vaporul din Sulina, 

�l' ddică în mijlocul valurilor furi6se ale Mări\', albiciosa insulă a Pontulu'î negru, şi ospi
taliP1'1t ln mijlocul relei' mar neosp'italiere :Mărr.

Marea-Negră este săracă în insule; .câte-va pe lângă ţcrm, mid şi neînsemnate. 
I11tr<' acrslca, ·cern mar mare şi mar îndepărtată, este insula numită în antichitate Aernxt 
.\lbaf;au Achillea, - de unde f6rte probabil numele de Chilia dat unu\' braţ al Dunărir, iar 
a,-tăzT Phidonissi, Adassi-Ilan sau insula ,5erpilar. 

Ea esle situată în faţa braţulu\' de mijloc al Dunări\', la o distanţă de la Sulina de 
H8[4. melri şi aşezată sub 45',15",53" lat.itudine nordică şi 30°,14',41" longitudine răsă
riternt 2). 

Insula Şerpilor e o stâncă compusă din gresil silici6se, dure, conglomerate şi cuar
!ilc, făc(\ncl parte din sistemul Permic, grupa primară�), şi avcnd o suprafaţă de 17 hect. 4).

Cirrumfercn(:a insule\' e de 1.973 metri 5); neavend însă o formă regulată, înveţatul ar
d1rolog H. IGihler într'o importantă lucrare 6), dă următ6relo măsurător·\': de la Sud la 
:'\nrd lungimea luată la mijloc e de 4-40 rn., lăţimea de 414 m., diametrul cel mar lung în 
dirccţ1unea de la Sud-Vest spre No1'd-Est· e de 6G2 rn. 

I nălţimea ţermurilor se urcă pe alocurea până la 21 m., mar ales spre Sud şi Est, şi 
sunt în acestă parte a insuler preţipiş\' şi prăpăstioşi'. In partea Nord/că şi Vestică stân
cile de abia se ridică peste nivelul MăriT. Nid apa în aceste părţi' nu este adâncă. Pe 
cand în cele-l'alte părţi' Marea are o adâncime de 15 până la 20 şi chiar 25 metri, pe 
aci adâncimea er nu e mar mare de 4 m. 7).

In apă de jur împrejurul ostrovulur se ved blocuri' marr de piatră, care par a fi 
provenite din rostogolirea de pe insulă. Pe platoul e'î, pe punctul cel ma'î culminant, se 
inal(ă astăzi' un far, înalt de 50 m. şi intreţ,inut de Comisiunea internaţională de naviga
!iune pc Dunăre şi sub paza a patru gardieni', un sergent şi şese soldaţr. Atâţia erau în 
1891. El se află în corpul uner clădir\' ce servesce de adăpost îngrijitorilor ser. Cu t6te că 
farul sfidând valurile ce nu-l pot atinge se înalţă impunător, totuşi nid cea ma'î ageră 
privire nu p6te zări de pe înălţimea Jur, ţermurile corrtinentulur. Aceştia, după cum ob
servaseră şi ceT vech1, sunt prea lăsaţi, ca să p6tă fi vezuţr din acestă relativ nu prea 
lungă depărtare. Un motiv acesta mar mult, ca navigatorii 111 vremurr de grea cum
pănă, ne zărind limanul de scăpare, să bine-cuvinteze pe Zeul. care le-a scos în cale spre 
mântuire un loc de adăpost. 

De şi Insula Şerpilor n'are nid un port, totuş'î p6te fi abordată pe trer diferite locurr. 
Corăbiile neputend u-se apropia de ţerm din cauza stâncelor sub-marine, ancoreză la 6re
i:are distanţă, iar abordarea se face prin ajutorul bărcilor şi prin punctele A, B, C, în
semnate pe charta împrumutată de la Kohler. 

') G. Po71a. Revista archeologică. Voi. VII, !'ase. II, anul ·1894, pag. 300-416. Insula Şerpilor se nu-
mcsce: Phidonissi în grecesce, Ilan-Adassi în turcesce, Zmenioi Ostrov în rusesce. Veiî Charta No 4. 

2) C01'1'i-a1'd, op. cit., pag. 65, dă situaţia insulel: 45°,15',31", long. �i 27°,56',42" lat.
') Gr. ,,'-ilefi,nPSru Curs elementar de Geologie, pag. '146.
�) P. Oprea. Geografia Jucleţulul Tulcea, pag. 42.
') Punctul unde este a,,;ezat farul, are după Taitbout de Marigny, 129 1/2 pici6re (4·3m.) d'asupra nive

lului Măril.0) li: l(iiltlrr. Memoire sur Ies Iles et la Course consacrees a Achilie dans Ie Pont-Euxin. în Mem. de 
l'Acad. de ,Petersb .. T.{X, pag. 53l, a. 1825. 
, .• ') Marginele sale sunt stânc6se şi nu au de cât doue puncte de debarcare, către extremitatea N.E.

Sa !acut de cnr�nd în stâncl o scară la S.V. Pe raţa N. la 59 m. de la ţerm, apa are o adâncime de 5-6 m.,
spre Vest 10·-11 m. până la '16 m., spre Sud 13-23 m., spre E. 9-10 m. (Con·l'ard).

il800 39 
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Dintre aceste trer intrărr cea mar înlesnici6să este p1·in punctul C. Pc aci şi \'c1n1u1 
este mar puţin puternic şi t .. '\.ncile sub-marine mar rad :-;;i ma\' puţ,in pericul6se. O n palt·n 
intraee, impracticabilă do alt-fel, este însemnată pe hartă cu litera D. · Pe ţ,r1·mul s11i1. 
Vestlc l..\ngă punctul \. se zăresc urmele unur drum. 

In mijlocul platoulu1 se mar găsesc astăz'f urmele unur Templu, de o întinde1·c 1woiJid
nuilă. Pe lângă acestm şi afară de rrmă:-;;itele a t1·er zidurr şi dour ediflciT, dcsp1·<' 1·a1·,, 
e ,·a vorbi mar jo cu amenuntul, so ma'f pot vedea pe insulă tror puţ,urr 111 sli'ull·a. 

dintre care unul la spatele templulur, cu o adancime de 15 pici6rc şi. cu o doschidl'1'1• 
circulară de 6 pici6re. 

El serYia probabil ca reservoriu pentru apă. Inaintea templulut mar era parr-sr, 
1ncă un puţ cu aceiaşr destinaţie. Cele-l'alto douc puţurr, care s'au descopeeil pe insulă au 
o deschidere patrată. Pe chartă sunl însemnate cu liteeile el şi c. Apa din ele este dul1·e,
confirmând ast-fel notiţa lu, Ammian Marcellin, care vorbind despre Leuco, ne spuue:
ibi et aquae sunt 1). 

F.vidont, că istoricul roman, ne vorbe ce aci despre apă dulce şi bună de băut, ia!'
nu de apă de l\farc, căcr în ace t al doilea caz noliţa n'ar ma'f fi fosl· la locul r'f. Se ga
scsce de a emenea şi o cisternă. 

Pe lângă stâncile ce imprejmuesc insula, şi carT se întind peste o marc parlc n 1•1, 
se află in mijloc un platou, a căruia suprafaţă e formată dintr'un strat de douc-: pici,'11·,, 
adâncime, de păment negru şi fertil. 

In timpul din urmă s'a semănat şi secară, care rodesce. 
ln anul 1841, Societatea de Istorie şi Antichităţ,r din Odessa hotărî să tacă CCI'l'<'lill'I 

în Insula Şerpilor. Cu acestea fu însărcinat vestitul archeolog rus N. M urzachcvicr, cni·r· 
întovărăşit şi cu concursul lur A. D. Nordmann, profesor ele ştiinţele naturale la Iii-eul 
nichelieu, al pictorului Bassoli; al unur căpitan, etc., făcură importante descopcrM �i in
teresante cxplorărT. Ele fură ta.cute cunoscute în revista socictăţi'î Zapiski "). 

ordmann a constatat cu acestă ocaziune treT-spre-zece felurr de plante anuale, pr· 
carr însă M urzachevicT uită să le consemneze în studiul seu. intre acestea putem cn1111w1·a 
pirul (trilicum repcns), laba g(i;�tiz (chenopodium), răgozul (fi.ava carex) şi timo/tim ( 1Jlt!c•un, 
pralense) �). Plante LTlirosit6re şi fi.ort nu se găsesc; de asemenea nic'î arbor\' sau lufi�u,·l. 
despre a căror existenţă ne povestesce Philostrat într'un pasagiu citat ma'f jos 4).

Stăpânele ostrovulur, se p6te spune cu drept cuvent, sunt pasările. Sunt nenumfralt· 
ca mulţime, cu t6tc că nu sunt de c.it numar douc speci\'. Larz (larus cachinan�), al ciirm· 
ţipăt semănă forte mult cu râsul de- copil şi cormorarJ,i negri (phalacrocorax), care Î�i 
fac cuiburile prin crăpăturr de stânc'î. Larir sunt albr şi frumoşr, însă aşa de răulăcio,1, 
că nu lasă pe nic\' o altă pasăre să se odihnescă pe insulă. Urmăresc chiar şi pe c')l]ll'llL 

Se nutresc cu peşt\'. In timpul clocitulur nu poţ\' face dor paş'f, fără să da\' peste cuib11dlr 
lor. Mulţimea lor, probabil, face ca insula să fie rodit6re. 

În afară de pasări, insula mişună de şerpi negri (coluber hydrus)-de unde şi numPlc 
c'f de Insula Şerpilor-avend capul mic, pântecele roşatic şi o lungime de 4-5 piciure 
Se nut1·esc cu pasărî şi se ascund în stând. Sunt mar mult hidoş1 de cât rer. 

În fine ultima clasă de stăpânitorr ar insuler şi cer mar primejdioşr în acela.ş timp. 
sunt nisce insecte numite scolopendrae cingulatae, care în cea ma\' mare parte se ascund 
în piiment. ") 

Nordmann a observat în apă raci negri de patru felur\': cancer maenas, tlw.lih·us, 
eriphia spinofrons şi grapsus variegatus. 

2. Determinarea positiunir insuler. Orr cât de imaginare şi închipuite, orr cât de plăz·

') .Ammiani illa1·cellini. Res geslae XXII, 8. 
2) Zapiski imperatorscago odesscago obsceslva istorii i drevnoslici I, pag. 594: Călătoria în in-ula

Leuce sau Phidonissi. 
3) F. Ukerl. Geographie der G riechen un<l Ramer. III pag. 448.
') Philostrati. Heroica. pag. 2114.
5) lllur:;afcevici, op. cit. pag. 550.
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ite şi fictive, am fi dispuşi să sor:otim astă-zt în mintea nostră rece şi pozitivistă, nenu
m�ratele notiţe ce le găsim respândite în literatura greco-romană despre acestă insulă 
mlel

.Jră, totuş'î urmele şi resturile ce au remas neclintite, în cursul vecurilor şi în mijlocul 
iele, mar turbate MărT, cu 16tă furia valurilor ce se încercă să le nirnicescă, ne silesc, fără
\1 nfr,tr:'i chiai·, să admitem, că tradiţiunea clasică despre Leuce este, cel puţin în parte, 
levrrată şi ne impune în acelaş timp să esaminăm, tot cu date sigure şi cu monumente 
istcnte inlru câl mărturiile celor vechi: sunt vrednice de credinţă . 

.'id o altă parte a ţărilor locuite az'î de Român'î n'a atras, atât de mult şi aşa de 
uranil atcnt.iunca şi admiraţiunea celor vechY, ca Insula Şerpilor. Situată într'o Mare 

\e 111 i1w·ole, int1·'0 Mare, care înainte de desvoltarea relaţiunilor comerciale se credea 
•1 ma\' ,ntins5.-de unde numirea de Mare prin excelenţă, Pontus - la nordul er ne mar 
i�liuul ţ.fr'î, -insula Leuce a devenit şi mar miracul6să prin faptul, că a fost atribuită 
•lui ma\' mare dintre vitejir Grecilor, lu'î Achille, celebrul erou al Iliader Jur Homer. În
neral c·d vech'î nu 'şT au putut forma nic'î odată o ideie exactă despre Marea Negră şi

mpr,·jul'imile e'î. Spre apus lumea se întindea până la Columnele lui' Hercule, spre răsărit
p,uiii la Boryslhene (Dniepru) şi bogatul în fasanr, Phasis. Cunoscinţe mar sigure dobindi1,ă
n&1, nunw.r după cc se stabiliră coloniile g1·ece pe ţermurit Pontului, în Istrus, Olbia, Callatis,
Apollnnia, etc., în secolele VII şi VI inaintea erer nostre. Din aceste vremurr începend, tea
tliţiunra <lesprc Insula Jur Achilie se respândesce din ce în ce mar mult, din acele vremurr
[J'tlt'e e privilă ,·a sanctuarul Jur Achillc, comun tuturor Grecilor de pe ţermurit Pon
tului F.uxin. 

Cel d'întciu scriitor, care înainte de Pindar ne pomenesce de Leuce, este Arctinus
din �lilet. Acest poet, pe la anul 777 în Aethiopida sa ne povestesce cum Tlletis «luând
de pr rug pe fiul seu, Achille, îl duse în insula albă» 1). Din aceste cuvinte ale Jur Arcti
nus resuită, că deja pe la anul 777 a. Cl1r. exista tradiţia despre consacrarea Leucer fiulur
Jur Pelcu şi al Thetider, cu tote că o sută de anr mar târziu chiar, Ibycus din Rhegium şi
imonide din Ceos şi mar apor poetul alenian Callistrat ne spune, că Achille petrece în

câmpiile clisee împreună cu alţ.r c;ler şi semi-c;leT 2). Că Achille locuesce după m6rte într'o
insulă, nu este ceva nou, de ore-ce locaşul de repaus al eroilor după părăsirea vicţir
păm(1nlescr, erau insulele Oceanulur. Ast-fel găsim bună-oară pe Menelau locuind într'un
ostrov al oceanulur. Şi pentru cer vechr JI!mo<; b:ţ,voc;: era tot un fel de ocean, dar mar
primejdios.

Dacă însă Arctinus nu ne spune unde se află acea insulă albă, Pindar într'una din
ode c:lntă: ccîn Pontus, Ad1illle are o insulă strălucitore)) a). 

După Arctinus şi Pindar, cel mar vechiu poet, care face menţ.iune de Leucc, este Eu
�ipifle. Marele tragic pune pe Thetis să promită lut Peleu, că ceva vedea pe Achilie locuind
m locaşurile insulare, pe ţermul cel alb din mijlocul Pontulu\' Euxin» ·1), iar în alt loc
)Xlmenesce despre ţara bogată în paserr, de ţărmul cel alb, şi frumosa cursă a lur Achille 
din P.ontul Euxin ii). 
. ln acest ultim pasagiu al lur Euripide vedem pe lângă numirea insuler de alba, amin
tindu-se şi Cursa sau dramul lur Achille. In adevcr eroul Grecilor era adorat de t6tc colo
niile elene din jurul Pontulu1-Euxin. Şi de aceia nu trebue să ne mire împrejurarea, că 
m Marea Negră găsim închinate PeliduluT, şi Leuce şi Dramul. 
_ Mica insulă din faţa fluviului Borysthene (Dniepru) numită -� Bopo1J&E11·0c;: ·r�1Joc;:, astă-zr
crezan, cu t6te afirmările Jur Kohler, că a fost consacrată tot lu'i Achilte, după tote proba

bilităţile, n'are a face cu cultul acestur erou; pe lângă acestea totJ scriitori\' anticT, câţT ne 
vorbesc de Leuce, nu ne pomenesc nimic despre Insula lur Achille şi vice-versa, ce\' car r  
-----

') Photius, cod. 239, la C. ill'iillrr, Gcographi Graeci minore,:, I pag. 3\li.
') Kiiltlei·, op. cil. pag. 5331) Pindai·i. Nemea IV. 49.
'.) Euripidis. Anuromacha V. -121�0.
') Eui•ipiclis. Iµhig. in Tau,·, V. 4.35 Cf'. �i Ukri·t loc. cil. pag. H-3.
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amintesc de acesta din urmă, trec cu vederea pe cea d'IntâY. ·Marea rrspftndirc a cullulu
fiulu\: Thetider în Leuce şi Drorn şi mar ales în IsLrus şi Olbia, unde dupu. mă,·lui·ia lui
Dione Chrysostom, se ştia Iliada lut Homer de pc rost 1), sr datoresce faptului, ,,.ă ,\d iill
era eroul naţional al Ionienilor. 

Arctin, Pindar şi Euripide vorbind de insula Leuce ne spun numar, că ca s1, a:. 
în Marea Negră, dar nu-1 detennină situaţia. De ore-ce însă în literaturn. clasică, i1 111,1 
cum vom vedea îndată, 1nLa.lnim acest nume dat şi altoe localităt.'î, ni să impune să 1,1 ,r. 
cetăm, care erau părei-ile celot' vechi despre situat.iunea insule'î ce ne preocupă. 

Am observat mar sus, că ceT vech\' n'au fost nicr o dată în stare să-şr facă o ideii 
clară despre Marea Negră în general şi despre situaţiunea Leucet în special. Pe aci'·,! 
din urmă, uni\' o puneau prea la Nord, în faţa fluviulur Borysthene, confundttnd'o dP 11111111, 
orr cu insula ce portă acela1 nume, alţiT, geografr vestiţT ca Ptolomeu, o aşezau pt·l'u 1 

S., lângă ţermurir Moesiel'. Inferi6re. 
În Heroica sa, vorbind Philostrat despre Achilie, ne spune că locuiesce în LPucP, 

insulă «pe care cer ce intră în Pont o au la stânga» t). 
Mar puţin precis chiar de cit Philostrat determină situaţ.iunea insule\' gramalicil -,,, 

phan din Byzanliu şi Hcsychiu. Cel d'1nlâ1 autor al dicţionarului geografic Ethnica, vnl'im 
pe la anul 6t0 d. Cl1r. de 'AxtA),sw� âpo�.o�, ne spune că «există şi o insulă Achillea, p� ,a1 

unit o numesc Leuce»; cel d'al doilea, vestit gramatic \lexandrin de prin sec. lll al rr 
nosLre, cu câte-va sute de anr prin urmare înaintea lur Stephan din Byzantiu, SL' 1•,p1·111 
apr6pe în aceiaşr lermenr. La vorba 'AxlHi;w,,, IIA&.M ne spune, că ar fî identic cuv1l11111I, 
«insula lur Achillc, n urnită Leu ce» 3).

Istoricul roman, Ammian l VIarcellin greşeşte, când aşeză insula nostră în np1·opi<•11 
Taurider. Căc'î iată ce ne spune în scrierea-r citată mar sus: « De acestă Taurida 1:11
Crimeia) se ţine şi nelocuita insulă Leuce, consacrată lur Achilie. Cer care clin înl,1111pl:11 
sunt aruncaţr aci, după vizitarea urmelor antice, a templulur şi a ofrandelor, i11clti11a1 
aceluiaşr erou, plecă sera la nave, căd se zice, că nu fără pericolul vicţ.H înoplrz111·i111 
va aid. Sunt şi ape în insulă şi pascrr albe, asemenea halcyonilor (paserT mal'inc) 1J. 

Ceva mar precis, ele ciit scriitori! citatr a determinat posiţiunea Leucer, poclul .\: 
xandrÎn Lycophron, care vorbind despre Achille ne spune că: «Iocuiesce de muli !im 
pe stânca albă de spume de Ia gurile mlăştinose ale fluviuluT Celtic (Istrul)» 5).

Unul dintre cer mat vechr geografi, Scylacc, se exprimă în Periplul sru : cdJ1·u111

în linie dreptă de Ia Istru până la Criumetopon (Arietis fro�s, promontoriu în Clw1·�1rn, 
Tauric) e de trer zile şi trer nopţr. Dacă ia însă cine-va ţcrmul, drumul e dublu, cădt 
este un golf, în care se află o insulă, deşartă ce e drept, numită Lcucc şi consacrai 
Jur Achille» "). 

Scrlitorul anonim al „Descrierii păm�ntuluz", probabil Scymnus de Chios, după cu 
de obiceiu se crede, determină şi mar precis depărtarea insule\'. n6stre de continent. f. 
vorbind despre Istru, care se varsă pe cincr gurr 7) în Pont, zice intre altele: "Pew·e 
numesce după marea mulţime de pin1 (1w:ix:�), ce cresc pe ea. Drept în faţă-1 este aşew 
în Mare insula Jur Achille. Acesta are o mulţime de păserr domestice şi ofe1·ă un sfa 

') Dionis C1·ysostomi Oralio XXXVI. Bot·yslhen, pag-. 78 la Kiihll'r' op. cit. pag. 632. 
�) Philoslrali. Hemir:a pag. 244. 
3) Slepha11us Byzanl şi Hesychius la vorbele 'respeclive. ImiLatorul lu1 Ho,ner, Quintus 811111111' 

(la Yers. III, 6i'l--779) şi Hermias, scoliasticul luI Platon (Phaedr XIX), vorbesc despre Leuce, însă nu

n trecăt C{. Kăhler op. cit. pag. 543. 
4) Ammiani Marl'ellini, op. cit., XXII, 8.
6) Lycophronis. Cassandra, V. 186.
6) Scylacis Caryandensis. Periplus, 68.
7) In anticitate se cunosceau maI multe braţe ale DunăriT, sau ale ffoviulu1 Celtic, care isvorasif

la Rhin; Plolmneu ne spune că avea ca şi Nilul, şepLe gur1. liemllut între alţii ne spune, că avea nu.

cinel. In gene1·al se numerau următ6relc şese braţe, încep�nd de la Nord: Psillum, BoreU1n, Pseudo;lolf,.

Callum, Naracum �i Sacrum (Hieron sau Peuce). 
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�prctacol celor ra�e ac! sosesc. De P: insulă nu se p6_t; vecl�a mcairca . V -�=�liile dt acesta nu-'1 mai clep�rlc de caL paLru suLc slacl11, dupa cum spune DcmeLrnrn 1 
• 

nionisii1 Pcriegcl ul în scrierea sa „01'/ris Dem·i71tio", aşeză in„ula Leucc prea spre 
ill'd, Jn fa(a /luviulur Borysthene. Cităm pasagiul, căcr ci este important şi pentru alte 
111111,win(e ce aflăm în el: 

(()11 pal'lca slângă a Pontulu1 Euxin, se găsesce în Mare o vestită insulă în faţa lur 
Bnrr�lllcnc. Ea este închinată eroilor. Se numesce Leucc, fiind-că animalele, care trăcsc 
itl'IJI{), �unl alhc. Se spune că prin văile cle�arte ale insulcr rătăccscc sufletul Jur Achilie 
i al alior crnY, căd o ast-fel de recompensă s'a dat de Jupiter celor bunr pentru virLuLea 

11 r; Yirlulca al.rage după sine on6rea eternă�).» 
Jn dderminarea posi(iuni\' Lcucer, mar mult se apropie de exacLitate geograful SLra

l111iw. l111păr(ind întregul Pont în doue j umctăţ\', a�eză în partea vestică -� ),sox·� v·�aoc;. l\fa1 
·q,111 ne spune: «La cinci' sute de stadiT departe de rcversatul flu viulu1 (Tyras, Dniestru),
si· ,diă în Marc insula Leuce, cons.:terală Jur Achille �)>). Acestă ţifră de 500 stadi\', autorul
1 rc�lomatier Jur Strabone, din er6re o aplică distanţer dintre Leuce 9i Peuce: «că insula
l.1·1wP �e află în Mare la o clislanţă de cinci' sute de stadff spre resărit de la Peuce �i
r1i11s.u.:rată lu\' Achille» 4).

S'a arătat mar sus, că în determinarea posiţiunilor geografice, nici' o dată cer vechr 
n'ai'1 putut ajunge la prccisiunea n6stră de astă-zr. Or1-cât ele dcsvoltc,1,t a fost în anlicitatc 
1·11mp1·ciul mariLim, Lotuşr, navigaţiunca ncajungenrt la perfecţiunea modernă, cer care 
1·,lli\loriat1 pe apă, rare orr se hazardau să plutescă pe întinsul Mărir şi mar ales în Pontul

,wnspitatier. Peste tot cer vechr au rcmas navigatorr de ţcrm. Direcţiunea nordică pentru 
rl'I rare plecă din Bosforul Tracic este f1uviul Borysthene. Istrul chiar, ca să se verse în 
�lare l�Y îndreptă ma\' întâiu cursul spre miază-n6ptc. Strabone ne spune, că el nu se 
va1·&1 departe de gurile luT Tyras şi Borysthene. De aceia· geograful roman Pomponill 
�lt1la se exprimă: «Leuce, situată la revărsatul lur Borysthene, e 'f6rte mică şi portă nu
mele de Achillea, fiind-că aci Achilie a fosL îngropat» 5). 

Trecend peste inexactitatea, că Achille ar fi fost înmormântat în Lcuce, când se ştie, că 
,·enn':'<1, sa a fost îngropată pe ţermuriT Troader, trebue să observăm, că aci nu este vorba 
,Ir mica insulă Bol'yslhenc (Berezan), din faţa fluviulu\' cu acelaş nume, ci de Leuce, care 
una singurCt se află în întreg Pontul Euxin. 

Acefoş\' confusiune între insula Borysthene şi Leuce se pare că face şi Pliniu. Distan
jl'lf' insă cc are grjje să le dea marele naturaHst, îT lumineză textul: «Apor pe ţerm portul 
.\d1cil01·; insula lu\' Achille, vestHă pentru mormîntul acestur erou; la 125.000 paşr o pen
insulă numită Cursa luT Achille)) 6). Şi în paragraful următor din accia!;,T carte: 

c1ln fo.ia lur Borysthene, se află Achillea numită şi Leuce şi Macaron (�'lmdpwv, a fc-
1-iri(ilor)». ObservaţiunT din zilele n6stre o aşeză la 140.000 'de paşr de Borysthene, la 
120.000 de Tyras şi la 60.000 de Peucc. Circuitul îl are de 10.000 paşr.n 

In v6cul III d. Chr., C. Iuliu Solin, făccnd în scrierea-\' întitulată Polyhistor, nişte cx
lrn�c clupă Pliniu, vorbesce şi de Leuce, fără ca să adaoge însă vre-o nouă ideie: «In 
l'aja lur Borysthene se află insula lu\' Achille cu un templu sacru, de care templu nid o 
lk15ere nu se apropie şi cele care din întâmplare ar fi sburat spre el, în grabă o iau 
la fugă» 1). 

,\ceiaşr situaţiune atribue osLrovulur nostru şi poetul şi gramaticul Priscian în poema 
------

, 1) ,l11011ymi (vulgo Srymni Chi'i) Orbis Descriplio, 789-796, in Geographi Graeci minores. I, pag. 228.
1111Pa cum se vede de aci, Scymnus cileză un l'ragmenl din scrierea pertlulă a luI D1�melriiis clin Callali:s.
• 2) Oionysii. Orbis Dcscriplio, 541-548. Aceia.<;,I er6re face Conon în naraţiunile sale. Cononis. Narral
XVIII, 257-258, la /{iih/rr, op. cit., pag. 545. 

3) Sll·a//1111is. Gcographica, VU, 3, cf. l'kel'I, op. cil., pag. 444.
') ChreslomaLhiae ex Strabu11i:s, lib. VII, 19 în Colecţiunea Geograph. gr. II, pag. 568.
'') Pompon.ii Mdae. De Situ Orbis, II, 7.
') C. Plinii .','r.cw11/·i. NaLuraJis Hisloriae, IV, 26 �i 2i.
'J G. fulii Solini. Polyhistor XIX, el'. şi Kiihle1·, op. cil., pag. 546.
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sa Periegesis, tradusă liber după Dionysiu, citat maT sus: «In partea stângă a Ponlulut.
Euxin şi în faţa fluviulur Borysthene, . c află o insulă, care se numcscc Lcucr, Îliiul-,
hrăncsce pc ea multe păscrr albe ca zăpada. Se mar spune, că aci sufletele eroilor vr• li
petrec în ticnă, frumosa recompensă a virtuţir 1).

Mar multe date asupra configuraţiunir insuler Leuco ne dă Festu Rufu A vien ln JlO<'m 
sa „Descriptio orbis terrae«, tradusă după opera lu'î Dionysiu: «Dacă de ad începe <'inr.1,i 

să Laic în stânga apa ele marmoră a PontuluT-Euxin, pe unde fluviul Borysthene se arunl'a 
în Mare, va zări de departe culmile LeuceT. Leuce cu virfurile cele albe, Leuce t·e�cJin\a 
sufletelor; căd după tradiţie aci petrec sufletele pacTnicc ale eroilor, aci unde din ca11�, 

golfulu'î celur întins, stâncile forrneză peşte6 găun6se, aci unde stâncile se desfac pi·in 
măcinarea păm6ntulur şi bolta lor scobită atârnă d'asupra. Acestea sunt darurile c1il1 
pioşr, căc\' Jupiter '1-a scos pe er din adâncurile întunecate, căcT virtutea nu �unrJscc P''
Ercb (Infernul) 2))). 

Dacă autori\'. citaţ'î până aci au fixat poziţiunea insuler Leuco prea la Nord, Plolomr 
şi imitatorff ser o pun prea spre miază-zi. lVIarclc geograf şi astronom, în carlea a 11'1

a Geografiei sale o admite lângă ţermul .MoesicY lnfcriore, împreună cu mica Insulă 1l1Jn 
Lhcnis: «Lângă ţcrmul amintit al lVIoesier Inferi6re se află insula Boryslhenis �i Leu1·1· 
Jur Achille1J 3).

Pe Ptolorneu îl urmează întocmai Tzetzes, poet din secolul XII: ccLângă ţcrmul Jllinll 
al Moesier se află douc insule; una c insula Lcuce a luî'. Achille, cca de a doua insul, 
Borysthenes>J 4).

Jornandes în lstoria Goţilor, menţionând şi insula Leuco, ne spune numar, că se alia 
înaintea Istrulur "). 

Intr'un important pasagiu din Laconica, important mar ales din causa mullcl111· 11 

formaţiunr ce ne dă, Pausaniâ ne spune: ccLa gura Istrulur se află în Ponlul-Euxin o iw,ula 
cu numele Leuce; periplul or e de douc-zecT 'de stadii, acoperită totă de o pădll!'c �i plin 
de animale selbatice şi domestice, avend un templu şi o statuă. Lconim ne spune, rn a 
vczut pe Achille, pc Ajacc al lu'( Oileu şi pc al lur Telamon, că se află împreună cu ci. 
Patroclu şi Antiloc şi că Elena trăesce împreună cu Achille» 'l). 

Ca şi Pausania, filosoful Maxim de Tyr aşeză insula Leuco J-a gura lstruluY: ccAchill, 
locucsce în insula din drepLul IstruluT, în marea Pontică, templul lur Achillc 7i allan•lelu 
Achille; şi de bună-voie nimenea nu călătoresce acolo, de cât ca să aducă jerLfc; lărr\11!' 
sacrifici\', intră în templu» 7).

In fine spre a termina cu expunerea cunoscinţelor celor vechr în privinţa clet.crminan 
posiţiunit insule1 Leuce, trcbue să ma'î amintim că generalul lu'( Adrian, guvrl'nalnru 
Capadocier, la anul 134 d. Chr., Arrian, istoric şi geograf distins, scriind după Me11ipp 11 
Pergam - al cărur periplu c perdut - zice în Periplul său: ccDacă cam din drcplul a!'rsl 
gurr (Psilon) se plutesce drept spre largul Mărir, cu ventul ele Nord, se întâlnesce o insui 
pe care unir o numesc insula lur Achilie, alţi'( Cursa lur Achille, alţi'( în fine Leur·c, 11iP 
causa culori\' sale)) 8). El ded aşeză insula Şerpilor înaintea gurir Psilon a Dunăt'i1, in I( 

s'o fixeze înaintea braţulur Calonstoma. 
In resumat, din pasagiile de până aci, citate din autorT Grec'( şi Romanr, s'a p11l111 

vedea că anticitatea greco-romană n'a avut o ideie clară despre posiţiunca insuld nosh1 
Unil ne spun numaî'., că se află în Pontul Euxin, alţir o pun prea la Nord, at(.ir prea 

') Prisciani. Periegesis, V. 557-551, cf. Dionusii. Orb. Descript. citat. 
2) Rufi, Festi Avieni. Descriptio Orbis terrae, V. 720-729.
3) Ptolomae·i. Geographia III. 10, la K.ăhler op. cit. pag. 546; în charta IX a lucrării sale, Plolomeu

pune înaintea lui Borysthene 
4) I. 1'zetzes. Chiliad. XII. HisL. 395 v. 937--940 Cf. U/i:ert op. cit. pag. 445.
�) Jornandes. De Gestarum sive Gothorum origine et rebus gestis Cap. V.
6) Pausaniae. Lacon. XIX § 11.
7) Maximi 'l'irii. Dissertatio XV. 'i.
") Henry Chotarrl. Le periple de la Mer Noire par ,11Tie11, pag. 32.
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sud, alţii o confundă cu mica insulă Boryslhene, alţil' în fine o aşeză Ia gurile Dunării,
făl'ă 11-r determina însă disLanţa. Aclcsc-orY greşelile şi afirmările unuia se găsesc neîn
dr·t>plale 9i ncconLrolaLe de allul, care 'l urmează. Circuitul insuler, clupă măsurătorile exacte 
111 ,)derne, e de 10 stadii, după Pausania de 20, după Philostrat de 30 şi după Pliniu de 80. 

:1. Tradiţiune. Dacă criitoril citatr în paragraful precedent ne-au lăsat fragmentare 
noli(c despre acest curios ostrov, legenda întreagă despre Leuce o găsim în Flaviu Arrian· 
mar ::-us pomenit, pe care 'l cităm în întregime : 

<cDe la portul Isiacienilor, la gura Istrulur, numită Psilon sunt 1200 stadii; t6tă acestă 
rlbtanţă eslc deşartă şi fără nume. 

c<Dacă, cam din dreptul acester gurr se plutesce drept spre largul Mărir, cu vcntul de 
�onl, se înLâlncsce o insulă, pe care uniT o numesc insula lu\' Achilie, alţi\' Cursa lur Achilie, 
al(il în fine Leuce din causa coloriT sale. Se zice, că Thetis a scos'o din Mare pentru fiul 
cr, �i că Achille o locuesce. În adevcr, că se şi găsescc în ea un templu al Jur Achille şi 
o statuie de o lucrare vechie. Insula este deşartă; câte-va capre numar pasc aci, şi se
zi<·e că aceia carr vin aci le aduc jertfă lur Achille. Mat sunt în acest templu şi multe alLc
d:ir·urr, fiole, inele, pieLre prcţi6se; t6tc aceste lucruri' au fost oferite lur Achille în semn
de recunoscinţă; şi inscripţiunile, unele în grecesce, allele în latinesce, în Lot felul de metre,
�unl laude Jur Achillc. Iar unele sunt 9i pentru Patroclu; pentru că aceia carr doresc a 
piare lur ;\chillc cinstesc şi pe Palroclu împreună cu Achille. Numerosc pasărr trăcsc în 
a<·rslă insulă, Iad (gavia), găinuşr, lişiţe (mergus) de Marc, nenumcrat de multe. \ceslc 
pasări au gdjă de templul Jur Achilie; în fie-care zi, dimineaţa, sb6ră la l\Iare, apor cu 
al'Îprlc înmuiate în apă, revin repede şi slropcsc templul; când este în ele ajuns stropiL, 
rle atuncr mălură podeala cu aripele lor. 

cclacă încă ce se mar poveslcscc: dintre aceia carY coh6ră pc in ulă, unfî, veniţr 
inlt·'aclins, aduc pc corăbii victime, pc care parte le jertfesc, iar parte le lasă libere pcnlru 
Ad1illc; al(.iY, de un nu mer 01·e-care, vin împinş'C de fur-tună; şi accşLia împrumulă de la 
insu�r zeul o vicLimă, întrebându-l, în privinţa victimcT, clacă nu o mar tine ::;;i mar folositor 
de a-T oferi pc accfa, pc care er înşişT după chibzuinţa lor \;i-au ales-o, pe când păscea, 
�i penim carn depun în acela� timp prc(;ul cc li se parc lor potriviL. Dacă oracolul refuză 
(l'ăd se aliă �i oracole în acest templu), cY adaogă ceva la pre/.; ::;;i dacă refuză încă, CI 
mar aclaogă; cand oracolul primescc, er sciu atuncr că preţul c de aJuns. Iacă atuncr 
YicLima stând de voia CI şi nu mar fuge. Şi ast-fel mulţr banr sunt dăruiţr croulur drept 
prct al victi rnilor. 

«Se mar zice, că Acbille se arată în vis celor ce se coboră pe insulă, că ci se arată 
i11 1Iarc, când cine-va se apropie de insulă şi că le arată care cst8 partea cea ma\' bună 
pcntn1 debarcat. 

c< U niT mat zic, că Achille li se arată când sunt de pază, pc catart sau pe vârful antene\', 
lol a� ca şi Dioscurir, cu deosebire n umar, că Achille mar puţ.in de cât DioscuriT, că aceştia 
sunt vizibilr şi mântuesc prin arătarea lor în orT-ce loc s'ar naviga, pe când Achille nu 
se urală de cât celor carr se apropie de insulă. Se mar zice, că şi Patroclu li s'a arătat 
in vis. Cele cc le spunem despre insula lur Achille, le-am auzit de la omenff carr au fost 
pc insulă, sau care şi or le-a auzit de la alţfî; şi mie mi se pare că nu sunt vrednice de 
crezul. Căd cu sunt convins, că Achilie a fost un erou - ca nimen'î altul - judecând după 
noblct.a şi frumuseţea Jur, după tăria-r suflctescă, după mortea-l' prea timpurie, după cum 
a fost ct\ntaL de Homer, şi după firea amorosă şi prietenosă, care l'a făcut să-ş1 dorească 
m6rtca, după ce-r a perdut» 1).

Dintr'accst citat al Jur Arrian, confirmat şi de alte mărturir aduse mar sus, se vede care era 
milui despre migina Insuler Şerpilor şi care era tradiţiunea ce în anti<.:itate se lega <le nu
mele acestur ost1·ov. Neptun, putemicul zeu al apelor, ar fi scos la rugăciunele ThetideT, din 
valurile spumegânde ale Mărir, pentru fiul er, insula, căreia '1 s'a dat numele de Â.su-·1.·�, alba 2). 

') li. Chuta.rd. op. Cil. pag. 32-34-. 
2
) In a11licilale purla(1 acelaş nume, dal după col6rea albă, maI mulle alle localilăţI, dintre care enu-
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Voia anume Thctis, ca fiul seu scăpându-se oclată de Lote mizeriile lume\' acr�IPia 
să-ş1 petreacă după morLe vcdnicia în linişte �i ticnă, în îndepărtatele regiuni ale N,ll' 
dulur. Pe lângă numele de Leuce, maT purta în vechime osLrovul nosLru numele de: fliw/11 
lui Ach:ille, Achiltea şi Macaron (insula fericit.ilar la Plinii\ în a l  cărur text, probabil, c•i·u 
scris cu caractere greceştr: M?.x.ripw'I). 

Cele d'intâ\' trer numirr le are insula evident clupă stăpânul eY, Achilie, ca1·0 împ,·cuii.1 
cu sufletele fericit.ilar eror Patroclu, Ajaco, Antiloc, eLc., în loc să poLr6că în câmpiile 
olisee, trăesc în mijlocul cele\' mar periculoso Măd. Do undo :insă numele do Asn1â1, alba I 
Cestiunea n'a fost doslegată în antichitate şi nodoslegată rema.ne şi în presonL. Cu lule
acestea nu este fără interes să se cunoscă cliteritole părerr :in acestă privint,ă. UniY o nu
mesc albă din causa spumelor ce form6ză valurile isbindu-se de stâncile er, do aceia L\
cophron în pasagiul citat o numesco Cf!7.A'f/Ptooaa.v a1ttAov, stâncă acoperită de spumo; alt.ir r1i11 

causa colorit albe, după cum ne spune Arrian; alţir din causa ţcrmurilor eT albY, dupu 
cum se vede în Euripide în cele douc pasagff, despre care s'a vorbit maY sus, �i clupa 
cum resultă şi din Avien, Leuce cana jugum; alt.ir clin causa nenumeralolor pasărT, ca,·p 
'1 acoper ţermir, după cum resultă din pasagiul trnclus din Euripide, undo mareic tragic 
o numesce 1t0Aoor,vt,&o�; alţii în fine, şi acostia sunt ce\' moclernr, din causa consLruc(.iunilol'
de marmoră albă, a căror urme se văd încă şi astă-z'î pe insulă.

Populaţ,iunea de oclinioră, a Leucer se compunea din pasărT şi animale; desprn �rr-pr, 
cer vechr nu pomenesc nimic. Dintre celo trer felurr de pasărr ma'î (,răosc şi astă-zT, <lupa 
mH do an,r, numar lariT cor alb1 şi frumoşl'. Şi intocma'î, după cum la Hiporbol'O'î, amo1"1\
sele lebede scoborându-se în stolud din rnunţiT Ripher şi sbur.ind împrejurul tomplulur 
h.H Apollone, îl măturau cu aripele lor, tot ast-fe1 paserile Leucer, după ce îş1 muiau pcnclr•
in undele MăriT, dând ocol templulur îl stropiau şi îl măturau. Nu îndrăsneau însă s,1
sbore pe de-a-supra sanctuarulur eroulur. Naturalistul Pliniu no spune că: «În Boot.ia prP
peliţele nu pot să sbore peste hotarele ţărir şi în Pont, nid o pasăre peste templul cd
sacru din insula, în care este îngropat Achille 1).

Pentru caprele aduse lu1 Achille jertfă sau dăruite şi liberate, pămcntul Loucor puica 
oferi destulă păşiune. Că acestea sau alt-fel de animale au trăit ma\: mult timp, sau chiar 
au fost cultivate pe insulă, resuită din faptul, că s'au găsit urme ele staule, nisco conslrut;· 
t.iurn, despre care se va vorbi mar jos.

Nu putem sci în afară de caprele lur Arrian ce fel de animalo sălbatice sau d11-
mestice vor ma\'. fi fost pe insulă, spune Pausania 2). În afară de acest călător şi geograf, 
nimenea nu ne vorbesce, nid despre ulmir şi plopi\', aşezaţr pe rînd în jurul templul111, 
şi despre care ne spune Philostrat: «În insulă cresc şi arborr, plopr şi ulm1, etc. 3) dup,i 
cum se întâmplă, carr sunt împrejurul templulu1 şi cresc în şir)) . 4)

În insulă, Achilie avea un templu. Mulţ1 scriitor-T, chiar dintre cor citaţ'( pană ad, 
ne spun că Pelidul ar fi înmormântat în Leuce -- şi i\ilartianus Capella confundând I.cui·c 
cu Borysthenis, comite o îndoită eroro, punuml în acestă din urmă mormântul lur Acllille; 
:in realitate însă se scie, că eroul Jur Homer a fost îngropat pe ţ.crmul Troader. 

Insula şi viat.a de pe insulă o aflăm amănunţit descrisă în opera citată a lu\' Plliln-

merăm aci câle-va, după Kăhler op. cit. pag. 723: O peninsulă în Acarnania, numită Lcucas, Leuce vis-ft-vi, 
de Cydonia. din Crela; altă Leuce lângă promontoriul ,Lanum, Lol clin Crela; Albion, vechiul nume ni 
AnglieI; cinc1 insule lângă Lesbos, fie-care avenei numele de Lcuce; o insulă puţin depărlală de (ermul 
ArabieI; alta lângă ţermul Lybie'î şi ma'î multe în aceiaş'î parle; ţ.ermI de mare: Laodicea, oraş al Siriei, 
odini6ră Aso1t·� &,.'t·�; ţermul de lângă Halicarnas; două localităp, unul pe ţermul Lybiel', allul pc al l'ro
pontide'î, etc; promonloriul Acarnanie'î, Leucas; allul în Bosf'orul Tracic; alt promonlorii:'1 în Eubca, altul în 
Lybia, etc.; munţii alb'î a'î Crete'î; oraşul Alba Longa, Leuce, oraş în Ionia, allul ;n Smirna, AwY."fJ &Y.t�, oraş 
grecesc in Proponlida Aw,.+i y;«J,µ·�, oraş în A1·abia, ele. 

1) Plinii. Nalurae Hisloriae X. l�'l.
�) Pausaniae loc. cit. pag. 4fl1.
3) ,/,. p.tY &.lJ.r1„ 

') Heroita. pag. 244. 
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strat. Yom urmări acest, scriitor traducendu-1, şi pe alocurea resumânnu-1: «Cu tole că 
anHll'UI i�\' arc loc.uin(a în och\', zice Philosl.rat, şi ele aceea poeţff cântă amorul, Lotuşr 
Achilie �i Elena înaintea tuturora, nevc9-6nelu-sc nid-o-clată. unul pe altul, unul fiind la 
Troia, ccl-l'alt în Egipt, din au<,lilc numar s'au iubil cu înfocare. Fiind destinaţr să lră
ia'-f'ă iniprcună şi, în jurul Troicr, ne-existând nicT o insulă potrivită, Thetis se rugă de 

rpllm să sc6(,ă clin Mare vre-o insulă pentru fiul er. Stăpânul Mărir o ascultă şi în
rlr<'pl,11Hlu-�1 privirile pe întinsul Pontulur şi negăsind nicT o insulă a scos clin valurile 
'iarH insula Leuce, pentru Achille şi Elena ele locuit, pentru corăbierr însă, ca loc ele 
1r•tragerc. 

<t:'\rplun ·- continuă Philostrat mar departe - creiă insula Leucc din materialul adus 
din Sdtia �i depus pe fundul l\lărir de r:iurile Thermodonte, Borysthene şi Istru. Aci se 
1.u,lm·ă 1;-i se imbrăţişară mar întâiu Achilie şi Elena, aci veniră la nunta lor însuş1 Nep
tun �i ;\mphitrite, t6te Nereidele, Furiile şi Demonff, toţ1 câţT se aflau în Pont şi Maeo
lida ... 6rnenilor, care se apropie de ţerm, insula li se parc sfântă, căd ea este un
liman ospitalier al navelor.

,,ne alt-fel nimenea nu p6te să-şT facă aci locuinţă, nid Grccr şi oier Barbarr. Iar 
1°1'1 nu·\' vor fi debarcat în insulă, după sacrificiu, trebuc să plece la apusul s6reluT şi să 
1111 înoplczc aci, iar dacă un vcnt contrariu î\' opresce de a pluti pe Mare, să se repau
'l'W in golf pe corăbff. Seara se zice că Achille şi Elena se ospătează împreună şi'ş\' 
r,întă t:ântecc unul altuia, celebrând chiar şi pe Homer. Căd Achilie se fălesce că muza 
r:alliopc 'i-a dat luT darul poesiel)). 

Philostral lăudând cântecele Jur Achilie, ne citează următ6rele: 
«Tu renume, care de-alungul nenumeratelor unele, locuescr ţ.ermurff marclur Pont, 

lira le cântă cu mâinile mele: Cântă-mr pe divul Homer, gloria 6menilor, gloria neca
zurilor melc, din causa căruia n'am murit, din causa căruia Patroclu al meu trăesce, din 
rnusa t:ăruia iubitul meu Ajacc este ele-o-potrivă cu zei\'., din causa căruia cele învinso şi 
rclcbrnlc sunt lăudate, din causa căruia n'a perit Troia)) 1). 

Apor Philostrat continuă : 
C<Cam ast-fcl erau cântecele; meloqia lor însă, admirabilă şi divină. Şi aşa de pu

lcmic sLrăbătca peste valurile Mărir, în cât călătorff în loc ele admiraţiune erau coprinşr 
de un sentiment de gr6ză. Cer carr au fost purtaţ\'. spre acestă insulă, spun că au au�lil 
�i frcmătul cailor şi sgomotul armelor şi strigătul de rcsboiu. Iar dacă o corabie, mânată 
spre Lcuce, căuta să ancoreze în partea de miază-nopte sau miază-zi a insuler, apare la 
pupă Achilie, arătandu-le în ce parte să cârmescă luntrea. 

«�i mult.r dintre cer carr s'au întors din Leuce ne spun, că îndată ce au zărit insula 
�i inelată cc s'au abătut din nemărginita Maro, se îmbrăţi:;;ază UD.ul pe altul şi ele bucurie 
1·al'să lacrimr. După ce au salutat şi au debarcat în insulă, se îndreptă spre templul Jur
-�rhil le, ca să-1 aducă rugăciunr şi sacrificff, iar animalul pentru jertfă vine de bună voc
�1 so aşeză înaintea altarulur».

Am putut vedea din cele ele până aci, că stăpânul insuld era Achille, care împreună 
cu soţ.ia sa, frum6sa Elena - AchiJle era al cincilea bărbat al acesteia·- şi însoţiţ,r de oroff 
Pall'Oclu, coY dor Ajax şi de Antiloc, îşY duceau viaţa după m6rte în linişte şi fericire. 

" Locuitorr nu se af-lau în Leuco, după mărturisirea tuturor criitorilor citaţr. De ad
111�a nu resuită, el upă cum crede Kohler, că insula era deşartă de preoţr, care îngrijau
ten 111lul, vitele de jerLfă şi în fine tcsn.urul Cl'oulu\'.

r.u t6lc că nid unur muritor nu-1 era permi să petrecă n6ptea pe insulă, tutu!-;iT, ne
spu 11c că AchilJe, contrai· obiceiurilor altoi' zer, crn prevenitor şi ospitalier. Bună-voinţa 
? ospitalitatea Jur se p6tc vedea din următ61·elo douc povostirY, ce ne-au procm·at l\Iaxim 
1�11"1\r şi Philost1·at 111 operile 101· citate: «Un vizitator al LeucoT, obosi(de drum, adormi
fara voc >;ii-I apucă n6ptea pc insulă. Achilie îl v<\lu, ii dc�;t-eptă şi-l duse în palatul sru, 

1) Philustrnti op. cil. pag. 250.

718\lO 40 
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unde în prescnţa Thcticlcr şi a allor zcităţr, îl ospătă, oferindu-r mâncărr alese �i, în YI'Prnr 

cc Palroclu Îl vărsa vin, Achillc în uş'i' iY cânla cu lira>) 1).

«Un ncgu(ător, care venea des pc la Leuco, şi pc care Achillc îl primea lol-d'auna 
cu bună-voinţă, odată a fost. însărcinat, se zice, de stăpânul insulcr să-T aducă clin rn 11 , 

tânără fată ti·oiană, pc care '1-0 indicase. Stroinul mirându-so îl întrebă : Co lrchuim,. 
poţ\' avea de ac6slă sclavă din Troia � Fiind-că c din familia luT Hector, răspunse Achill� 
şi odraslă din singole lur Dardan şi Priam. NoguţăLorul crec;l6nd, că Achilie e împins c1i 
amor pentru tenoru fată, îT îndeplini cererea şi se înt6rse după cât-va timp cu juna troiană. 
ErouluT H păru bine de acesta, H mulţumi şi Îl ordonă să o ţină în corabie, prohalJil, 
clupă cum credea neguţătorul, fiind-că ora cu desăvârşire interzis orT-cărer fomcr să rnke 
pc insulă. Sera Achille invită pc strcin în incinta tcmplulur, ca să se ospăteze împrc1111a 
cu el şi cu Elena. Neguţătorul sosi la ora hotărîtă, mâncă, f;,i în urmă primind o înS1•rn. 
nală sumă de banr, Achilie îl declară tot de odată şi pentru tot-cl'auna ospe al sru, a. i
gurându-1, că va face bune afaccrr cu negoţul ce-l portă şi că va avea o bună călălo1"i1· 
pc Marc. 

«Când osi ziua, Achillc Îl zise: PJ6că acum, ia-ţr darurile şi lasă-mr pc ţ,frm fcci,'11 
lroiană. Abia se depărtă ele un stadiu, când neguţătorul şi mateloţi\' auc;liră vaelL+ , 
::slrigătelc îngrozit6re ale ncforiciteT, pe care Achillc o sfâţ;ia într'o mie de bucă(.fa i). 

Tot PhilosLrat ne-a mar păstrat încă o interesantă povestire clesprn insula L<'tH'('.

«Fiicele lu'î l\Iartc, rcsboinicelc Amaz6nc - etimologia, Philostra.L o reduce la 1. , 

p„a.�6c; = fără mamelo- 'şY-au găsit sfar�itul Jor în lupla cu Achillo pc in::sula �orpilol')). Ilar 
să urmărim pe autorul Jleroicez:

«Ni:;;te n.cguţătorr şi constructorr de corăbi\' au fost aruncaţ'i'. de o furtună pr (!;1·m11l'II 
ţinuLulu'î \.maz6nclor, dintre Phasis şi Thcrmodontc. Prinş'î de ele, fură aruncat)' în la11 
ţm·T, pentru ca să p61·ă fi d uşr apor �i vcncluţ\' Scit.îl or antropofagT. Pc una dinl.1·<· \ma 
zone copl"irn;lend'o mila de frumuseţea unu\' tener prisonicr, şi clin ac6sLa năst:t�nrlu
apor o dragoste, se rugă cu stăruinţă do regina, soru-sa, ca strcinir să nu fiu \'l'nil11(1. 
Dcslănţuiţ\' '?i petreccnd împreună cu Amazonelc, or începură să înveţe limba ar1·sl11r 
fcmcr. În povestif'ile lor vor-bindu-lc despre furtunelc ele pc Marc, veni oclală vrll'hn :i 
despre bogăţiile templulur (Iul' Achille), de care nu erau departe în călătoria lol'. A111,lillll 
acesta, Amaz6nele se bucurară, că au pus mana pe nisce 6menr carr sciau să plulu�cii. )I
să facă şi corăbiL Aceştr bărbaţr construiră clin pădurile ce le oferiau un b;gat rnalrl'ial, 
nave potriviLe pentru a le transporta cu cail lor cu tot, căcT Amaz6nele se dccisel'CL acum 
să învingă pe Achilie într'o luptă equcstră (pe jos, Amaz6nele erau simple femei). l111pa 
cc învcţară, atuncr mar întâiu, arta navigaţiuniT, îmbarcându-se la gura Thcrmorlonlclui 
pc cincT-zec\' de corăbir, ajunseră la Templul Iur Achille, oprindu-se în Marc la o db· 
Lan(ă de 2000 paşL 

«De aci porunciră prisonierilor lor să taie arborir ce împoclobiau do jul' 1mp1'".i 111 

Lcmplul. Securile însă se înlorccau în spre capetele şi gâturile tăelorilor şi în scul'! limp 
Loţr căc;lură morţr lângă arbor1. Amaz6nelo strigând, se repec;liră cu furie asupra ll'lllplului. 
Achille însă, crunt şi ameninţător, în tocmar ca oclini6ră înaintea ScamandruluT �ia lliului. 
uitându-se spre epele ce le purtau, le îngrozi mal' tare de cât ca să le p6tă conduce 1•11 

frinele. Scuturându-se le trântesc jos, le calcă cu copitele, ca nisce Ier turba(.'î Ir' shi:, 
le ..:ta.râmă pepturile şi le smulg braţele, pe care le mănâncă. Sătule de carne on1cncsc.1, 
pline de sânge şi nebune, alergau pe insulă. 

ccOprinclu-se pe un promontoriu, uitându-se la întinsul Măril'. '?i socotindu-l o vast� 
câmpie, se aruncă în Marc. Apor navele Amaz6nelor isbindu-se între ele în unmi. 1�nr1 
gr6znice furLunr sc cufunclară şi se înecară una cft.Lc una. :Multe din cele naufragiat� luni 
aruncate spre templu şi omenir pe j umctate vil fiind împră;;Liaţr pc insulă, Achilie lacu 0 

· ') 1'laxim di11 Tur. Diss. XV, pag. 1.73, la Kiihler, op. cil.
2) Philostrati, op. C?it., pag. 254-25i.
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puriflca(.iune atrăgând apele PonLulur, care trccend peste ostrovul seu, îl lăsară nepătat 
,;i puri ficat» 1 ).· 

Ospitalitatea lul' Achillc se pote vedea şi din împrejurarea, că adesc-orr veniau în 
insulă omen'î, carr să viziteze anticilăţile şi ofrandele aduse eroulu'i'. Ammian l\Iarccllin în 
pasagiul citat mar sus ne spune: «visis antiquitatis vestigiis, temploque et donariis eidem 
hcroi consccratis». 

Intre ospeţir Jur Achille se menţion6ză eroul tesa!ian Protesilau, care îş1 trăia vecT
nida în Cllcrsonesul Tracic şi de unde adese-orr vizita pe Achilie în Lcuce. Tot în acestă 
insulă Leonym, generalul Crotoniaţilor, vizitând într'una clin zile pe Achilie, întâlni şi pc 
Elena, care îl însărcină să spuie lu\'. Stesichor, că dacă voesce să-şr redobândească vederea 
să compună o palinodie. 

Nu arare-ort şi Achilie îşr părăsea insula, fie ca să facă exerciţil în Cursa sa, fie ca 
$ ia parte în rcsboiele ce le purtau Grecir. 

4. Templul Iul Achille �i urme de construcţiunl găsite pe insulă. Descoperirile întamplătorc f;ii
�ăpăturilc intenţionate, făcute în secolul trecut de către Ru:;;1 în Insula Şerpilor, au dai 
la lumină rcsultate neaşteptate şi în ace1aş timp de o mare importanţă. Tradiţiunea anLică 
dcspl'C insula celebră, 1t0Aooovop.oc; şi p,sraJ,oovop.oc; v·�,:,oc;, după cum spun cer vechr, în faţa măr
luriilor moderne, se pare astă-zr a fi. fost adeverată. 

In anul 1823, căpitanul Kritzky, din ordinul amimlulur Grieg, comandantul suprem 
al flolcr rusescr pc Marea-N6gră, cercetând cu de-amănunLul ln ula Şerpilor a daL ele 
u,·rnclc vcstitulur templu al Jur Acl1ille. Notiţele cc şi le-a cules :-;;i însemnat cu ac6sLă oca
ziune, precum şi planul insulcT 'l-a împărtăşit Kritzky al'cheologuluT Kohlcr, care la randul 
seu le publică în Mem. de l'Acad. de Petersb. Tom. X pag. 351 anul 1825. 

Templul are o întindere extra-ordinar de marc -dovadă, potc, de marca veneraţiune 
re o datoriau Grecir eroulur lor naţional. 

Forma lur este pătrată. Fie-care latură arc o lungime nu mar mică de cal 2!)m,87. 
Un zid ele la Nord spre Sud împarte templul în două părţ1 egale, clintre care jumălaLca 
Ycstică c clin nou împărţită în trcr părţT, iarăşr între sine egale şi însemnate pe harLă cu 
litera r;. Corpul principal, adecă jumătatea răsăriLeană a lempluluY arc în parLca suclică 
ineă un dcspărţăment (m) şi asemenea celor-l'alte trer despre vest. 

Cele trcr despărţăminte (g. g. g.) au o lungime - socotindu-se şi gro::simca zidurilor 
de 14m,93, pc o lărgime de 11m,93, Despărţ.ămentul m, arc o lungime numar cu un mclru 
mar marc, ca cele-l'alte treT, iar lărgimea este aceiaşr. 

Căpitanul Kritzky a vă(lut în unele părţr urmele zidurilor înalte de 36 c. m. peste' 
pămcnt, în alte locurr, de-abia sau de Joc, nu se puteau distinge de sup1-afaţa tcrcnulur t)· 
In partea răsăriteană a templulur, în partea principală, se afla sanctuarul cu staLuia Jur 
Achilie. Templul avea o posiţiunc răsăriteană, clupă cum resultă clin notiţa lur PhilosLral: 
«lcmplul este îndreptat spre l\Iaeotkla 8))) şi după cum resultă din urmele ce s'au găsit. Evi
dent însă, că astă-zr n'avem nid o siguranţă în ac6stă privinţă şi numa'( bănuicH. E le 
forte probabilă presupunerea Jur Kohler, că clisposiţiunca antică a tcmplulur a fosL moc1i
ficală în timpul aLâtor mir de anr. S'ar fi putut chiar ca în antichitate, adoratoriT luT Achillc 
vc\lenclu-r templul în dărăpănare fă'l fi reconstruit, adăogânclu-r potc elcmr-mte nouă; s'ar 
fi pulut de asemenea, ca în cursul evulur mediu, cultul eroulur Grecilor, căc;lend în dc
sucludinc prin inlroduccrea creştinisrnulu\', să se fi făcut orn-cn,rc modificild nouă. CăcT 
dne pote f;iti, ce fel de omenr îşr vor fi găsit refugiul în cursul vrcmil01· în ac6stă insulă 
retrasă. In or1-ce cas nu este inadmisibilă. părerea, că planul dat aci, clupă indicaţiunile 

') Philostrati, op. cit.., pag. 258-265. El ne spune lot de octală, că acestă nenorocită expediţiune s'ar fi 
intamplal la anul 168 după <::hrislos.

') Pe hartă, liniile gr6se indică zidurile pe care le-a ve<;].ut KriLZky, iar cele puntate, zidurile presu
puse. Cu lilerile el şi e s·au însemnat cele cloue puţur'i, cu ,r cisterna din incinta templului şi cu z, slancile
ce µar a n provenit în Mare clin năruirea ele pe insulă.

') Philoslrati op. cil. pag. 2!�4·. 
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Jur Krilzky ele la începutul v6culu'î trecut, ar putea să nu fie înlocma\' planul templn!nr 
eroului naţ.ional al G!'ocilor, do po timpul îndcpărtater cucorirT a Troio'î. 

Templul şi L·onslru�ţ.iunilo Leucor so reduc, po cât so paro, la architoctura prirnilin1 

a Grecilor, la una clin epocile architectm·or numite Ciclopeeno. Acesta so constată din zi
durile formate din blocurr rnarr de piatră prea puţin cioplite şi din lip. a cimentul u'î. Petrel" 
sunt calcare şi do obiceiu ele col6re albă. Pesto tot, templul seamănă forte mult în privin(a 
construcţiunor cu templele ciclopeene, ce în mare numcr so găsesc în Thracia f;,. Tcsalia. 
Templul Jur Achilie impunător prin grandiositate, trebuia în acela� timp să flo şi o ope1·ă 
de artă; de sigur în dosul acestu\' falnic monument, în opistodom, vor ma'î fi fost şi camr1·r 
roservate pentru oracol, pentru aurul, argintul şi of randele eroulu'î, pentru preoţiT şi paz
nici\' insuler. Templul eta bogat împodobit cu marm01·ă albă, dovadă rosturile ce s'au des
coperit în timpurile noastre. 

In afară ele urmele templulur, pe care msă în anul 1841, nu le-a mar putut rocunu;;r1· 
înveţatul archeolog rus l\'Iurzachovid, trimes de Societatea do Istorie şi AntiquiLă(Y din 
Odessa, ca să facă cercetărr, se mar pot vedea pe insulă şi urmele unor construcţiunr, cart, 
sub raportul materialulur, nu se deosebesc întru nimic do cele ale templuluL Se vede c,1 
origina lor este aceraşr. , 

In dosul templulur, în partea despre apus a insuler şi de-a lungul ţcrmuluT, se pule 
bine distinge încă şi astăc).'i'. urmele a doue zidud, puţin răsărite din păment şi noLale pe 
hartă cu literile a a şi b b. Aceste zidurr, după opiniunea lut Kritzky, ar fi fost consln1itl' 
pentru a împedica năruirea de pe insulă, acesta fiind înclinată în partea apusană a ;;a; 
după părerea Jur Kohler însă, pentru a preveni atacurile duşmanilor, care ar fi căulal stî 
năvălescă în ostrovul Jur Achilie şi să garanteze în aeelaş timp cele cloue eclificiY cc SPr

viau spre a închide vitele şi spre a păstra bucatele aduse ele călătorr lut Achilie pcnll'II 
jertfă, preoţilor şi paznicilor pentru întreţinere. 

De părerea Jur Kohler este �i l\forzachevid, care în anul 1841 a putut încă veclm 
urmele acestor zidirr. Rândul al treilea de pietre, din colţul N.-Estic al insulei şi înscmnal 
în hartă cu literele c c, nu se ştie încă ce destinaţiune avea. 

Pe lângă urmele templulur şi ale zidăriilor de mar sus, s'au mar găsit �i de ·gropat 
în jurul sanctuarului, şi pe id-colea pe insulă, multe şi interesante -resturr antice. nar c 
de regretat, că nic'( cel puţin solitara Leuce, din mijlocul Mării, n'a putut remu.nea nr
atinsă de mâinile distrugăt6re ale ignoranţilor veacului trecut, cad, tot în numele şliin\r1, 
ridicând un far pentru orientarea vap6relor, au prăpădit totul. 

De ceia ce nu s'au atins cer vechl, din causa veneraţiunir pentru Achille, de crin 
Ge nu s'au atins cer din evul de mijloc şi modern, clin causa temeriL ele şerpr, pc 1:;arc 11 
credeau veninoşr, de acestea s'au atins tocmar, lucru curios, contimporani'î noştri,. Ard 
pentru care fiul Thetider nu mar apărea sfânt �i insula Iu'î sacră, vaporul bazat pc l'csul
tatele �tiinţer asigurânclu-r împotriva furieT,Iur Neptun; acer pentru carr şerpiT cer negrit, 
în urma r0sultatelor ştiinţer zoologice, nu mar apăreau veninoşr şi vătămătorr, aceia tocrnar, 
neţinend semă ele frecutul insuler, au sfărimat �i nimicit apr6pe tote resturile falnicului 
monument. Constructorff farulur din 1837, în loc să-şr piarc.lă vremea şi să se obosefdi cu 
transportarea pietrelor de la ţermul insulei, au găsit mar avantagios să desgr6pe tcmcliil: 
vechiulur templu. De acea în 1841, Murzachevid n'a mar găsit bazele ternplulur, ci 11u111111 

sfărîmăturr de piatră aşeazte în stânginr cubicr. Acest vandalism a făcut, ca să nu mar ave� 
astă-zr, de cit numar câte-va bucăţY, carr să ne grăiască ele minunatul monument al I.cucc1. 

Iată-le: 
ln anul 1828 s'au descoperit numer6se fragmente de marmoră şi de piatră calcară, 

bucăţr dinl.r'o cornice frumos şi cu îngrijire lucrată. Dar deja înainte de accslă dată, la 
1814, după cum ne spune Kohler în memoriu-\' de la 1825, căpitanul uner coru.bit ilalirnc 
a luat din Insula Şerpilor «Ies morceaux Ies plus consiclerables et un chapiteau de colonne 
aussi en marbre blanc)). 1)

') 1llurzachevid, în Zapisi<i. Voi. II pag. 414. 
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în anul 1839, după decisiunea guvernatorului militar din Basarabia, P. I. Teodorov, 
invf�ţatul P. V. Soloviev,r, corespondent al Societăţi'( de Istoric F;;i Archeologie din Odessa, 
fiiccnd cercetărT în insulă, a găsit multe urme vechi, blocuri de marmoră, între care o 
I.Jucată de piatră cu inscripţie, câte-va bucăţi de cornice, monede şi alte obiecte mărunte. 

Anul următor, Sideri, un comerciant clin Ismail, aduse din Insula Şerpilor, câte-va 
tnlllP de marmoră şi diferite mărunţişurr. 

în anul 184'1, Murzachcvic\', de la care sunt împrumutate aceste date, făcend cercetări 
arrn1nuntite, a aflat câte-va bucăţT de marmoră, de piatră calcară albă întocmar ca şi mar-. 
uH11·a, o inscripţie cu câte-va litere, car\' nu ne pot da nic'î-o frază, monede şi obiecte micL 

înscripţiunr s'au găsit treY, dintre Gare două se păstrează în Odessa şi una în muzeul 
110�11·u din Bucurescr 

Pe li1ngă aceste trer inscripţiunr, s'au mar găsit pe insulă şi se află astăzr in muzeul 
din Odrssa următorele resturr antice: 

Un fragment clintr'un vas frumos, lucrat de Epictet, fiul Jur Ikosthenos. 
AliHur\' cu acest fragment s'a mar descoperit o statuă miC<-1. ele lut, reprezentând un 

,·npila� şi câ.teva jucărir tot de lut. 
Mar mulLe inele ele fier şi câte-va de brnnz, dovedesc o lucrare ordinară. În inele 

L1u !bsl puse pictr0 fără pret, şi chiar sticle colorate, avf}nd pe ele representate în relief 
zPili1tr ra: Scrapi:, .Jupiter, Diana, PaUas, A polon, Martc, Mercur, Hygia, Victoria, etc., sau 
riliar nnimale, ra ele pildă le\'., Tepurr, taurr, câinr, paserr, etc. 

S'au mar de ·coperit pe lângă acestea încă 6 arşice, micT statuete representând 6rnenr, 
un coco�, cuie de fier şi de bronz, petricele colorate pentru colier, agrafe, ace cu gămălir, 
u11 olan semi-rotund de pe acoperi�;ul templuluT, o amforă �i opt vase de diferite mădmr, 
tt',tc de o lucrare ordinară 1)

T6Le obiectele au fost aduse în insulă, probabil în timpul când templul lu\' Achilie 
c1·a în splend6re. 

Cercetările până la anul 1850 au descoperit o mulţime de monede, peste 2000, dintre 
cm'r vre-o 600 putând fi curăţite cte rugină, au fost citite 2) Ele au fost publicate de N. 
�lu1·zachcvid 8) şi sunt din: 

Mcgara Sicilier 2 Tios . 6 

Tyras 5 Adramythium 1 
Callatis . fi Lampsac 2 
Dionysopolis 3 Abydos 1 
Istros 3 Efes . 1 
Mal'l<.ianopolis (i Heraclea clin Ionia 1 
Nicopolis 2 Insula Chios . 1 
Tomis 29 Prusia 1 

Anchial 3 Cyzic 4 

Byzanţ,iu 5 Apollonia din Caria 1 
Adrianopolis . 1 Patara 1 
Heraclea din Bithinia 3 Perga 1 

Mcsembria 1 Lisimac 1 

Nicea A Roemetalches (rege Odris) 2 
Odessus 4 :§ Inismeus (regele Callipizilor) 1 

Ferac 1 ă rhanitus 3 
Pylos 1. ci Ilios . . . 1 

Amastris 2 Kesmagaku 2 
Ni comedia 2 

') Alm·::.achevid op. cit. pag. 415. 
') Cele mal vechI au lbsL descrise de i11ion.11el in Desc1·iplion 1les mrdriilles anliques gi·eques el 1'omaines, 

de Blammbe1'g in Choix de medailles a11liques d' Olbiopolis şi alţiI.
3) Mu1'Zalccvitl. Zapiski, voi. III. fasc. 2 an. 1853.
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Pc lângă aceste monede grcccştT, romane şi callipidice (callipizir se născură clin 
amestecul Elenilor cu Sci1il şi TmciT în apropierea oraşului Olbios), s'au mar găsii î1wa 
Gâte-va tătare, turcesd şi polone. 

În resumat, descoperirile, ce s'au făcut în veacul trecut în Insula Şerpilor, desco1,e
rid în urma unor săpăturr în pripă şi p6te nu prea sistematice, au dat la lumină un ma
terial anlicaric forte bogat. Când acest material, găsit apropc la suprafaţa păm('\ 111 ulur îl 
Gomparăm cu cel desvălit în alte locur1, de vildă cu cel de la Tropaeum Trajani din Do
brogia, trebuie să ne uimescă marca diferin1ă, Doue miL de monede în Insula ŞeqJilor ;;i 
· de-abia câte-va într'un oraş întreg! E forte probabil, părerea ce o anunţă Kohler, că î;1 
Insula Şerpilor n'au fost stabilimente permanente sau de o lungă durată. De alt-l'cl nicr
::;olul expu din tote părţile intemperiilor, nu era suficient ca să producă destulă 11l'anil
ventru farniliT. Dacă Insula Şerpilor ar fi devenit o locuinţă permanentă, de sigur s'm· fi
distrus cu totul urmele antice, ca d. ex: vase, statuete, etc., şi ele bună semii ma1·c·a
cantitate de monede greco-romane, ar fi dispărut prin cultivarea părncntuluT. Teama de
,\chillc oclinioră, frica de şerp1 mal' apo1 şi sărăcia împreunată cu nesiguranţa în lol<lca
una, au împedecat pe 6men1 să se stabilescii cu locuin1cle în solitara insulă.

În fine, înainte ele a termina aceste notiţ,e asupra· insu Ier Şerpiilor, să mar aclăog,lu1
incă câte-va cuvinte asupra istoriculur cT. Cu trecerea vreme\' şi cu introducerea nc�li
nismulur pTerind tmdiţ.ia despre Achillc, a p'îcrit şi tradiţia despre Lcuce. E aclcvcraL, n1
în secolul X, Anonymul Ravcnnat arninlescc de insula lu1 Acbille ele la Dunăre; U('0.�lt1
cunoscintă o are fnsă de la scriitorir clasid, iar nid ele cum din tradiţiunea timpului său.')

În evul mediu, Insul:J. Şerpilor portă mar multe numid, care de care mar arbilt·a1·<'.
Se spune că ca s'a numit Selina sau Car:earia, probabil Chazaria, numire luată ele la n6rnul
Cl1azarilor, cad au stăpânit-o, sau fsnla Rosfa, adecă rusă, sau Nisi sau Ru/.Jra �i RulJeo.

În harta lu1 Frcdutius de Ancona din secolul al XV-lca, insula Leuce o găsim nu
milă Ficlonixi, vorbă coruptă clin Phiclonisi sau Fidonisi clin vo:p t� şi v·�aoc;, Insula $rrpilor,
sau cu numele turcesc llan Adassi. 2)

La n,nul 1856, Insula Şerpilor devine vi·oprietatc Lurccscă, im· la 12 Aprilie 187\J 1· 

oGupală ele Românr, fiind ministru de resboiu, Dabija.

') Anonym. Ravrn. VI. C. 19 in KDhle1' op. cit. p. 607. 
') Pe la anul 1740, un ore-care Hasan, căpitanul uneT corăb;1 otomane, fu însărcinat cu o misiune în 

Crimea. La în'6rcere fu aruncat de o tempestă pe ţermi1 insuleT Şerpilor, unde corabia este sfărâmaLă. El 
împreună cu alţT 24 îşT construesc aci din sfărâmăturile corăbier o colibă şi petrecură maI mult de un an, 
disputând viaţa cu elementele naturi1 şi cu nisce peşti marr ce le serviau de nutriment. Tumerul lor se 
reduse la patru; cer l'alţT au fost mâncaţI de companioniT lor. EI au fost scăpaţi de o corabie ce trecea din
întâmplare pe apr6pe. Aduşi în Constantinopol, Hasan îşT arăta semnele ce le avea pc corp, dinlr'o lupllt 
- spunea el - pe care o avusese cu un requin de 900 ocale. ( Ha.minei·. Histoire de l'Empire Olloman. Voi.
xv. p. 49- 50).
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CAPITOLUL I 

ETNOGRi9Fli9 

Cu grru s'ar putea numi poporul aborigen al DobrogieT, r,are clin negura vremurilo1· 
1 t'nst drumul năvălirii pop6rclor barbai·e - zice C. Allarcl 1). 

Din secolul al V-lP,a înaintea eriT nc'>stre -ca să nu împingem cercetările în întunc
l'Îl'lil limpul'ilor preistorice-de la Da1·i11 Hystaspe, pt\.nă în a doua jumătate a veaculur 
al X.IX-lca, Df)brogia a fost cutreierată nu mar pu1,in de 10 nemurr de pop6re; unele venite 
pe aci cu dol' c.lc cucerire, all.ele cu icter de stabilire �i în timpii din urmă ca coloniza101i 

Ai;ill, avem pc Getr, 111 rnţjlocul cărnrn, ca mzcle într'un deşert, erau sămănate coloni! 
tic Grrd; apor flomanir, peste care venil'il Got.ir, Hunii, PecencghiT şi mar :i'n urmă BulgariT. 

În fine Turcir, iar acum în urmă Tăta1·iT şi CazaciT, sunt atâtea pop6re, despre care 
istol'ia ne spune, că s'au aşezat mar mult sau mar puţin vremelnic po acest petic de fo1·mă 
quasi-pcnin�ulară, clintrn Marca Neagră �i cot�] Dunărir în jos de Silistra. 

I. Etnografia vechiă.

1. Geţii. Sunt pomeniţi pentru prima 6ră de He1°odot 2) şi locuiau în part.ca de Noru
u Balcanilot· (Ilocmus), până către gurile Dunărir . Aci îY g:ăsescc Dal'iu, la anul 5'13 a. Chr.
in cxpediţiunea sa contra Scythilor.

Acest popor era împărţit în mar multe triburr, care n'avcau între densele nicr o 
tlPmarcare etnică şi avend fie-care câte un şef al seu. 

De a-lungul c6stelor MărH erau înşirate coloniile comerciale greceşti, la Callatis 
Olangalia), Tomis (Constant.a) şi Istropolis (KasapkioT). 

Asupra origincr Geţilor se va vorbi pe larg la capitolul Istoricr; voiu spune numar 
că Hcrodot îT numesce «poporul cel mar curagios din triburile thracice» şi că era gata a 
muri în lupte. 

Caracterul resboinic al Geţilor se datoria credinţelor lor religi6se : «că după 1116 1-te 
voi· trăi o a doua viaţă mar fericită» 3).

Ovidiu, care a trăit 8 anr între dinşir, ni-r arată aspri, neu111anl, set/.Jatecl, maz crwJr
de rrît orz-ce popor din lwne, ma, în tot-de-una porniţi spre gâlceavă şi vcrsare de sJ,nge,
racendu-şr singurr dreptate cu cut;itul, pe ca.re îl purtau nelipsit de la bdu.

NeconLenit năvălind şi jefuind ot aşelc pontice, coloniT g1·cccşt1, care ele frica 101· erau 
mconjurate cu zid şi cu porţile închise .

. '.> la mission me.dicale dans la Dobrouclja p. 1i.
·) Cal'lea 1 v. Cap. 03-nu.
') Po111pu11iu. Mela II, 2, 3 �i toţi scriilol'ii vechî.

71890 
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Mândria 101· se dovedesce din spusele lu'î Herodot., «că asvârliau mânio�r ru sa�,,lî
contra fulgerelor şi trăsnetr,lorl>; cum şi din respunsul ce'l dau lut Alexandru l'f'i inar
«că nu se tem de cât numa\' de cern '). 

Aveau încă obiceiul de a se tatua, ele a se ucide, de a îngl'opa împreună c.;u bli I -baliil
mort pe femeia ce-\' fusese mat favorită 2), cln a sacrifica pc unul dintre dînşiT zeui 11r %a
molxis 3), şi alte obiceiu rr feroce isvorîle din c1·edinţele lor religir'lsc. 

Geţi\' se ocupau cu agricultura şi cu crescerea vilelm·, dar mar ales a e:iilor, i·ar,
erau de mare însemnătate 1:1 acest popor eminamenle călăreţ. 

Casele 101· - afară. ele TroglodyţT car\' trăiau în pc�terr 1) -erau făcute din ga1·<1, liliil� 
cu păment :;;i acoperite cu trestie; ele erau depărtate una de alta, după întind<'rca IP1·1·nuiu1

1

de Gulluru. a fie-căru\' locuitor. Construcţiile erau vremelnice. 
Tolu�r er aveau �i oraşe înconjurate cu palance de lemn. Unul din ele a !'ost dă1·1111a1

de Alexandru cel mare; al doilea, Hellis, al Regelu\' Dromichete :;;i în fine Gcnucln !-.1'

Istriana, pe care uniT o presupun a fi fost la oraşul de ma\'. apo\' Istropolis. 
:Mobilierul locuinţelor lor era simplu; cu tote acestea Ge("i\' cunosceau luxul, clovad,, 

ospăţul dat I ur L ysimacl1. 
Traiul lol' era lot ast-fel, însă mâncările alese nu le ctau necunoscute; vasele lrn· 1)1·uu 

fa.culc de păm�nt, cum: 6le, străchinT şi un fel de lămp\' (opaiţe), în care ardeau g1·:N,n, 
GU Qlil pentru luminat; de acest fel de olărie se găsesce prelut.inden\' în nnhl'ogia, ra 
clliupud de o mă1·ime neobişnuită az\', ce serviau pentru păstratul apcT. 

Ovidiit ne s;mne, cii femeile .c;ete în loc ele a t6rce, se ocup cu măcinatul griulur; apa 
aduc în 6le purtate pe cap ;;). 

Hrana Geţilor era mierea, legumele, laptele de oie şi de iapă, ca�iul. irwr/11!, li1i11:1 
de grîu, meiu şi ove::;. 

Carne consumau puţină şi unele triburr chiar de fel; vinul îl beau :imcslc<'al ,·u apă, 
clin cornur:r mar\' ele bou, pe c;:are le treceau din mână în mână. 

Costumul lor e1°a ca al Mezilor şi se compunea din: năclragr, că.ciulă de oic rcslhinla 
pe spate în forma bonete\' frigiane, haină scurtă, peste care petrecea o cingăl61·e de (iielt•. 
sarică numită zeira, de piele de oie şi opinc\'. 

Părul şi barba le lăsau a cresco lungr. 
Hainele Geţ.i1or erau murdare. 
Divinitatea lor era Dyonisos Sabazius; Hernclot ne spune, că Gcţir se credeau IH'llill·

ritorr. ET aveau convingerea că nu mor, ci se duc la Zamolxis, pc care unH îl iau d1·1•pl 
Gebelcizis. Din cine\' în cine\' an\' se t1·ăgea la sorţ, pe care clintl'e cT trebuc să'! ,uni 

flce zeuluL 
Sacrificiul se făcea ast-fel: uni'i' se pun la 1·and 1faend in mână 3 suliţr, iar alţit ap111·a 

de mufo\' şi ele piciore jertfa, pc care o aruncă în sus, ca să cadă pc suliţ,T şi în C'a�ul c,1
more, ofranda le e primită, iar de nu, o batjocoresc şi se alege o alta. 

Acest Zamolxis a fost sclav în Samos, robit de Pythagora. După liberare, se• 11111\r�· 
în patria sa, unde trăi 3 anr într'o chilie sub pămenL nesciuL de nimcn\' :,;i <lupă cc it•:i, 
Loţr Geţi\' îl credeau sfânt şi ascultau preceptele Jur 6).

Res/.Joiul şi prada erait ocupr,fiunile de predilecţie ale Getilo1· 1). 

1) .1-l1Tirm. Exped. Alex. I !�.
') M f'la II, 2. 3.
3J HP.rodo/ IV. 94.
4) Jfosrl1•t.1. Ji';LOl'ia Crilică p. 243.
�) PonLica III. 8; vers. 8-12:

Vellera dura ferunl, el Palladis uli 
.Ar·Le Tornilanae non didicere nurus 
Femina prolana Ce1·ealia munera frangiL 
Sub poi,;itoque gravem vc1·Licc po1·LaL aquam. 

") lkl'IJ!lol IV. ',J4, 05, <JO. 
1) Qv-id. Pou L. I, 5-(',,
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Armele lor erau: arcul, lancea, suliţa, măciuca, sabia, un cuţit întors numit sica şi 
scutu I. . V l . V •V 

(' 1 · 1 . I V • d ' t t l l l �u vom vol"lJ1 mai mu L asup1·a orgamzaru 1e,.i or, aces1a gusm u-se 111 ra a e e c. c 
i torie; de asemenea nicY de i\faecdonenr, care au ocupat timporal Dobrogia �i care n'au
vui spil'itul ele colonizatod.

Piînii ta cucel'irea romană, nicz un alt popor n'a avut stabilitate aci.

2. Romanii. In limpul ele mărire al Imperiulur erau 111 Dobrogia tret legiunr, carr pă
u ţfrmul nunăl'ir de acestă parte: Legiunea xr-a Claudia la Durostorum, a v-a Mace

,nica Ia Troesmis :-;;i a n-a Herculca la Noviodunum. Legionari! în termenul de 25 anr 
e,·vki1tlu1 nu aveau voia să se căsătorcscă, ci trăiau in conculJipagiu cu femer numile 

()(aria, eu earn se căsătoreall în urmă, în virtutea unur conubium şi obţ.ineau o indemni
re «honrsta m'isio» şi pămcnturr, ma\' adesc-orr prin regiunea în care serviau. 

Ace�IT legionad' se grupau împrejurul castrelor' slati1•e, formând o populatfo de Ci/)es
Romani �i a.=;;a castrul devenea cannabrte, apo'( viws şi în fine municipium.

Asa �·au formaL cele 3 oraşe romane, din care Trnesmis (Igliţa) ,�r dato1·esce flinta 
sa nun;ar legionarilor din a v-a l\'1acedonică. 

/Jupii sMrpil'ea Gef ilar, Dobrogirt a devenit provincie romană curat militarii,, unde pc 
l,mg,l vcte1·anit legionarr se adunară o mulţime de coloni,;;tl' clin Mte părţile ImperiuluT, 
care avea ncvoc a-:;,r întări frontiera Dunăl'iT cu elemente oţelite în re boic, osla�r devo
taţi :;;i vetcranr lcgaţ1 de pămcntul, ventru care sc1·viscră de la etatea de 17, până la 42 anr. 

Starea pmvinciel Scythia minor (Do!Jrouia) sub Homanz a fost 'in/loritdl'e, ora�cle ponlfoe 
Hrau vizitate de o mulţime ele corăbit, comerţ.ul luase un mare avcnt. 

Pc uscat un drum roman, construil de legionarT, unea între densele tole cetăţile �i 
opitlele de pe ţfrrnul drept al ffoviulur �i ora�ele comcrci�lc de pe marginea Pontu·lut 
Euxin. 

Jlulţimea monedelor bătute dr la Traian până la Constantin-cel-Mare, cum �i cons
trucţiunile, ale căror ruine acoper pretutimlcnr pămentul Dobrogier, sunt aL;_llca prob(dove
uilu1·e ale trecutul er glorios. 

Cu năvălii-ile barbarilor, acestă populaţ,ie romană trebue să se fi retras ::;;i ascuns 
prin pe�terr şi văile munţilor Babadagulut, până ce furia năvălirff a trecui, ca mar i'n 
urmă să înfiinţeze sate ale căror numid' curat românescr dateză -cred -clin 'naintea in
rnsiunit Bulgarilor. 

Un s1îmbure românesc trebue să fi e.ristat 'in Dourog'ia, înaintea colonizării e'f 1·u loruilorl 
Ro111ânz, 1·eni(i din stân_qa Dunăriz. 

Gctir dar, �i Romanir, sunt doue popore care au dăinuit mar mullă vreme în Do
brngin, dour sllbstraturr peste care apo1 s'au ::;uprnpus- după cu1·gerea puhniulur lumiT 
lim'llarc - crlc-l'alte na(,ionalit,Iţ\', care formeză aslă-zr populaţiunea a�1. de mulL ,rnpes
tri\ată a p1·ovincie1 nosLre trans-dunărene. 

II. Etnografia actu a I ă.

In sinul ospitalier al Dobrogier s'au refugiat aLatra penjn n norocite, 111 c,H aprC>pe 
tt'>tă popula(.ia ace ·Ic\' frumosc provin ir -- zi 'ca di Linsul agronom I. Ionc cu .i'n 1850 - se 
l'Ompune acum din omenr lip iţr de patrie �i d mijlocele tlc existenţă. lrnpinJ de ncYoia 
lle �-ş1 găsi un locaş şi o bucată de pain , llour-� prc-zc c naţionalilitţ'( au găsiL 111 acestă
!ara, nu numa'( cele necesare unu\' bun Lraiu dar hiar mijlocele c.l • a-::;;r creia o aw're
n1semnatii.
, • To(i lol'uitorit, cart ait venit ln Do(irogia n'tn•eau alt scop de cat câ;�tigul · er de bună-Yoic
s1·au pifrăsit patria, penLru a veni t1. ·oloniz z unt ·1·cn tl ':3 'rt. Coloniile ncputentl cup·1
lot le1·enul liber, s vcd în u. zilnic famili\' ','tulM1d n. s stabili 111 nnl rogia.

-.Nu cred a fi marc tlif'cr 'n\u. înLe · k cl'Î�- pc la îtwqrntul jumctăţH a doun n s ,_ 
colutur ni .'LX.-lca �i înl1" ,,10 't' so pcl1·'l'. nstiz1.
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Pămentul Dobrogie\' esLc încă lipsit de oraţe care să-l culLivc, aGum ca !-;ii alunri. 11 

populaţie flotantă emigreză f;,i imigrezt't în fie-care an. Turcit şi Tăta1'iT se duc a-�\' ,·nula 
o nouc patrie, un noa «(ar nienten; Homân'il şi G-emwniz oin a le lua foml.

1. Românii formeză astăzi clcmcnl.ul cel mat numeros din Dobrogia. 
In 1850, numcl'ul lor se l'idica la 3,G56 familir E;,i erau după Turcr al doilea cl1 ·1111,I11 

preponderent 1). 

Ka1·l F. Peters găsescc în 1865 numerul lor de '12,000 suflete, numerălu1·e luată Jupa 
ViskovicT, agent consular la Tulcea 2). 

Am vod)it mar sus, care era sirnburelc elcmcnLulur romanesc în DobrogÎi.1, înl'ii di· 
la dominaţ.iunea romană. 

Cu tote invGsiunile poporelor barbare, coloniile romane nu pieriră cu dcsăvlr:;;i1·1•, ., 
ele continuară a locui provincia, după deşertarea er de barbarr. 

Pe li\.ngă ace�tr coloniştY, immigraţiunile din stân:1a Dunăril sunt 11n /enomen r·o11ti1w 11 

intre al Vl-tea şi al Xlf'-lea sel'o{ 3), mar Glcs când Mircea cel Marc cucc1·i pcnt1'u c·,'i.(t·i:i 
an\' Dobrogia. 

Chiar după cucedrca cr de Turc\', :-.IunlenH, cărora li se acordau pein tocmeli 11„ 
IJun{t-voie, clausele cele ma'î ademenitorc- ne spune D. CGntcmir- erau atraş\' n 111,111 
I lobrogia 1 ). 

Pc timp1tl domniilor vitrege a ţerilor din stînga Dunărir, clin secolele ni X\ lJ ,1 
X.\'lll-lua, rnulty din locuitori\' nefericiteloe Principate găsiră mar bine a L1·ece în IlolJ1'11g1a, 
unde erau ma, pu(,in despoiaţi de produsul muncir lor, de cât în patria-nmrnă. 

Tot ţ,crmul Dună1·i'î ele po drepta so umplu de sate românescr, cMe de sigu1· lt·Phtw 
ă-ş'î fi avut fiinţa cu mult ma'î inainte, ct'tcT era firesc lucru, ca noiT vcni('î si sci g1·u1u•1I' 

în aceleaşi sale cu con-naţionali\' l01·. 
Acestia erau Cojenii de acum, pentru părţile vecino MuntcnicT, :\lol<loH'ni\' p<'11t1·11 

litoratul vecin Mo]dovcT şi Bugeac.ulu\'. 
Năvălirea Tătarilor în Bugcak, nu puţ.în a conLribuit la lra11splantarca popula(iu11i1 

pe rlrepta Dunări\', la Luncaviţa, Nicoliţel, etc. 
Homani'î transilvănenr (Mocanii), sunt veniţr în Dobeogia din vecut de mijtor.
P1·ima rei:oltă întftmplatii 1n Tmnsih>ania ta 1477, prol'Oră o emiymre a femnilor 71e1/I 

Carpafi ;�i peste Dunttre in Dobrogia, unde găscall teren destul pentru cult ură şi ma, alt•,
}Jentru păşiunatul vitelor lor, ce\' ma\' mult'( dintr'enşi'î flind ciobanr. 

l\Iişcările ce se urmară în '1514, 1785 şi mar apoT în 1848, avură ca coroiat· atlurernt 
în Dobrogia. a unur însemnat numcr de transilvăncnr. 

m formau adeverata bogăţie a ţcri'î; c'i'. dădeau Impări'tţier Otomane cel mar 111111·1·
venit din Dobrogia, prin comerciul ce făceau cu J;_'\.na, bd.n7,a şi oile. 

A se ocupa cine-va de Mocanr este a atinge una din cestiunilc cele mnT irnpol'l1111lI· 

'! Tunl'Sl'U. Excursion agricole dans Ja plai ne de la Dobroilja, pag. 8'1 uă lil'măLorul Lablo11: 

� 
I "" î "" ', ,_ 

I 
·- 3:9 � Casas . o <l) >Cil $"" o-

Q) (.) - <l) 
Cil..., 

ir.- z 
<l) 

>Cil <l) Cil ..., <l) 
Cil (DislricL) '--< cl ' µ:.. � Iµ:.. s �3 p.. /J) I (/) 

� r,Tulcea 11 
li 1580! 13'LO 13-1-91 14-GO.i 4-21 222 G3'i2 ,; i I lsacco• 

(li 
3GO 37 7 55G' 580 139 '178 2Hl0

1 � l l\!ăcin 9 6,6 667 3331 10t4' 196 225 36H'> 
1JJ l Harşova ,1gl 5Cll 581 84·51 9G2 256 3011 350(1 

• r.1i 
I 

I Babadao· GG4, G94 '14091 209G 3M 355, fi582 o I ST b ')o'@ 1 1 1sLra 
li s-

1511 
838 '1368, rno2

II 
303 3G8

11 
529/� �I 5, 2'17 22G 303 '120 120 95, '1081j >- I l KusLendje 

To La l li 1111 4603'1 4,32'.I 6779;1 7954j '179911 '1744�1 2761'1 
•) K. F. Prlr1·s. Geographie uml Geologie cler UubrouLlscha p '13l. 
3) liaşdefr. Ist. (;l'ilică p. 325. 
') Idem p. 235 apud K11iuu. SysLima ili sosloian'ie muhammcdanskiia 1·eligii, p. 241.
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� ale agriculturii aceste\' trr\' - zicea I. Ionesco în 1850. Este a vorbi de veniturile cele m""·�,,.,,;, V�,�

pc ,arc le aduc slaLuluT oLoman. 
Ind11sl ria lVJocanilor �stc intim legată do sistemul economier ruralo a Dobroge\' ; acestă

iuduslriu dăclca nascero Ja o mulţime do plângerT şi abusurr, pe caro Turci! abia le pu
,,,. u_. fl'ati CUI'n1a. I I Vllt.-o_ • 

\l,H'ani\' din Sccele, Siliştea, Tclec'ea, Galicea, Rcşinarru, PoenarT, Reden'i'. şi alto sale
din Transilvania vcniall tomna în Dobrogia, pentru iernatul turmelor; iar prirnă-v6ra
plPnti'î; unir din cT însă închiriau pămcnLurl'. şi pentru vară. 

nin Săcele, Silii;itea şi Poenarr sunt dintre cer carr veniau de ma\' multă vreme în
11obrogia; clin aceşLia, unil intrau aci servitorT şi se însurau cu fete de Homânr, apo'î
1·r•nu11(au la proiect.ia austriacă devenind rayele turcesd, fără care obligaţiune, de a se
!ixa ln nobrogia, cr nu se puteau însura, de ore-cc nid părinţir nu voiau să-şY dea fetele,
nid acestea nu voiau să se mărite cu tineri!, carr n'aveau stabilitate. 

Odată stabflit în sat, ciobanul devenia şi agricultor şi plătea dările către guvernul
moman, aceia cc provocă o muJţ,irne de plângerr din partea Austrier. 

]),'îrile grele la care lVIocanff erau supuşr în Dobrogia pentru păşunatul turmelor,
i-au for(.at a trece de la starea nomadă la cea agricolă, stabilindu-se mar ales prin plasa
lld1·sova. Satul Varoş (lângă Hârsova) este o colonie curat transilvănenă ca şi Gârliciu
�i Gropa CiobanuluL 

La Varoş, MocaniT aveau şi un agent consular prin 1867, pe cel mar bogat dintre er, Circa.
Colonizarea Dobrogier cu Tătarr şi CerkezT, popore care trăiau apropo numar clin

jaful'Y, a contribuit şi mar mult a schimba slarea Mocanulu1, din nomad în agricultor. 
ln 1862, numa1 în judeţul Tulcea erau 50.000 or ; peste dor an'î acest nu mer a fost

1·cdus la 10.000. 
In limpul dominaţiuniT Otomane, Românir trăiau pe tot ţermul drept al DunăriY, de

la Ostrov până lit Tulcea ; apor în interiorul DobrogieT: la Sarinasuf (20 familir), Caraibil,
�arighiol, Agighiol, Calica, Sabangeak, Zebil, Visterna, lenişala, Paşa-Câ:;,la, Satul-Nou
(lc\ngă Bahadag), în Babadag, Catalor, Hasanlar, Cineli, Nalbant, Cilic. Frecăţe\'., Teliţa,
�icoli(el, Cocoş (monăstiee fondată de Mocan1), MeidankioT, Trestenic, OrtachioT, Taiţa,
Coium-Punar şi Carnber. 

Apor la Sud, în Mahmud-Cuiusu, Iusufunar şi Adamclisi, pentru a nu enumera de
,·al satele, în care elementul românesc era mar mare. 

Românii - zice Allarcl - locuesc apr6pe numaz pe malurile /Tuviuluz; satele lor nu se cleo
seuesc ele acele tătăresci sait tmlgărescz; şi unele ca şi cele-l' alte cut acelaşl aspect m,izerabil.
Sunt aşeza.te pe fundul văilor sau pe ţermul Jacurilor, cât se p6te de apr6pe de apă, aşa
de necesară turmelor. 

Condiţiunile hygienice sunt din cele mar rele. Mar tote construcţiunile sunt după
accla�r sistem: nişte cutir în paieote, ale căror găur'î sunt astupate cu păment amestecat
cu lJaligă, un fel de cărămidă nearsă, numită chirpiciu. 

Piatra nu se întrebuinţeză de cât prin localităţile, unde se găsesc ruine grecescl',
mrnane sau genoveze. 

lnveJişul este susţinut _de căpri01·1, cart în faţă se prelungesc. în afară, formând o
stra�ină Ială; este prispa caseT. 

V 

,In d_reptul uşer se află o galerie de intrare (ti!lda). Casele sunt acoperite cu trestie,
pamcnt ş1 forte rar cu olane. � � �jtJ ·J.,,_ 
. Interiorul caselor, care sunt numai' cut, un �j, se compune de obiceiu din trer părţr:
lmda, vatra şi camera de locuit. 
. ln fundul lindeT se găsesce bucătăria sau vatra, de la care un coş conduce d'asupra
111relitoriY şi pe unde vântul sau zăpada pot pătrunde în voie, coşul nefiind acoperit. 

In partea laterală a vetre\'. se află gura sobe1, care pătrunde în interiorul cameri'i;
aşa, când se prepară bucate pe vatră, se încălzesce şi locuinţa. 
. SLreinul, la prima vedere ar crede că locuinţ,ele acestea sunt solide şi higienice,
Judecând după, aspectul Im exlerior. Dar so înşală, cancl intră în lăunlru.
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\l � Slicla este apr6pc n<!Ctmosculă prin sate; o f6io de hârtie unsă şi lipită de crrcr,r>lr 
est.o do ajuns. 

l\Iobiliorul semănă cu col din casele turcosd. Ic6no rusesc\' împoclohosc părc\iY; lfll' 

zosLrca fotelor, compusă din p::\nzeturr ţ,osute în casă, csLo aLârnată do părc(Y. 
Bordeiele nu lipsesc în satele românescr de pc malul Dunării; în ele locuil1Jri1 d 

('aulă un adăpost contra căldurii' ::;i friguluL 
Cn fel de Yestibul înclinat scrvesce de intrare în fundul acestor gropY, acopcl'ilc cu 

Lreslic, ::;ovar sau chiar pămt�nt. 
Spre sfâr:-;;itul toamner, satele încep să ia un c1 pcct f6rle animal.: se f'ac l)l'cgăli1·ile 

pentru iarnă, pc timpul căreia 6mcnit stall inchişY ca ţ;obolanil în pămînL, pclnă primă-vrrn 1 

Yara ţcranil se culcă pc bătătură, fiind goniţT clin casă de insecte, care nu �uni 
puţine Ia numer. 

Acestă împrejurare explică uşurinţa, cu care bieţ,i\' locuitod cedează sLreinulur lo
cuin(a lor, în care nu p6tc sta de cât o n6pte şi pl'oferă a dormi pe afa,1·ă. 

Casele sunt grupate în sate, fără nid o regulă; se vede că ideia du străcJY, fii· Pir 
uri câL de întortochiate, nu Ic-a trecut prin minlc locuiLorilor. 

RomânH nu erau tocmar bine vcc,lu(T ele Tul'd; sub stăpânirea aGc::;lora. rnullclr 11 

forinţc la care de vecurr au fost supuşr, i-au f.kut tcmbelr şi fă1·ă energia can1.clcl'i�li1· 
raser. 

Astfel era starea Românului' din Dobrogia, în a doua jumătate a secolului al XIX-IPa. 
numa\' cu câţT-va anr înaintea ocupării provincie( de nor. 

Astăzi' satele şi locuinţ.ele românescT din Dobrngia sunt curale �i bigicnkc. 
Ţcranul român de aci nu ma1 locuesce în bordeie ca acum 50 anr, ci în caso spa

ţ.i6se şi curate. 
El nu'ş1 construesce casa, până ma\' întâiu n'are apa necesară pentru vile; vcchil1· 

pu(.m·'î tătăresd cu burdufud şi manegiu sunt înlocuite cu gălcţr şi cumpene. 
Imprejurul locuinţe\' sale, Romanul îşl' are t6t.ă gospodăria: de o parte co�u·ul 1i

telor, de alta pătulele cu bucate şi jur împrejurul cascr, grădjna do pomr rodiL01·1. 
Acestea au schimbat aspectul trist !:;ii monoton do odinioră al nobrogid, înll''o 111-

fă�if;,are veselă. 
Obiceiurile Românulur dobrogian nu diferă de alo aceluia din patria matrn1. di> 

aceia nu le voii:\ mar arăta fiindu-ne cunoscuto. 
Români\'. trăiesc astăz\' pretutindeni' pe pămcnlul Dobrogie\', în mar marc 11um1•r 

însă pe malul Dunărir. Expansiunea colonială so manifestă ele la apus către rfo,ii!'il11l 
nolJL'ogier 1).

2. Bulgaril. Acest popor, care împreună cu Românii din Dacia Aureliană au avui 1111
trcc;ut. aşa de glorios, până la supunerea definitivă de către TurcT în 1306, a11 ocupai ccnlr11l 
Peninsulei Balcanice. 

În tot unghiul Nord--Estic, format do Dobrogia, s'a stabilit poporul dominau!, ra o 
in::;ulă în mijlocul uner mări' de Roma.nr şi Bulgari. 

Căd în adevcr, Turcii locuiau centrul provincicT, înconjuraţ'î pc Lot ţ.ul'mul nunăril 
ele Român\', iar la Sud de Deli-Orman şi în Vama, ele Bulgarr. 

1) Cifra populaţiunii româ.nescI trăit6re .în Dobrogia, în anul 1\J00 era:
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Jrnigrarra Bulgarilor în Dohrogia veniţ\' din Surlul Balcanilor, este cu LoLul nouă. 
nupă rcshoiul din 1829, Rusia voind să coloniseze Bugeacul cu BulgarT îY aLrase în 

Basarabia Sudică. In emigrarea lor, o parte a rcmas pe ţcrmul lacului Razelm, unde H

gă.�im in 1850 g�upa}\' în câL�-v
1
a sale, cum: Caramanchior, Caugagi, Hamamgi, Ciamurli,

Sariul'I, Casapch101 ş1 Gargahk ). 
Numrrul lor era de 1194 familir, din care cele mar multe în Casa (districtul) Baba-

rlag11Iu\'. 
In 1804 erau 25.000 suflete 2). 

n«� Ia stabilirea lor în Europa, Bulgarii au avul ca ocupaţie de căpelenie agri
i·nllm·a �i crescerea vilelor. 

r;corge Ac.ropolila, scriitor de pe Limpul Jur lsacciu Angel, ne vorbcscc despre oile, 
pol'l'ir i;iÎ boiY, ce se găseau în forte mare numcr la BulgarY a).

Bulgan1l este de constituţiune robustă; în general slab, faţa ovală, nasul mar mulL 
dl'rpt ele f'â,L recurbat, ochii' mic\', sprîncenile bine arcuite, părul blond �i mole. 

Expresia fcţir arată pe omul cu inlcligcnţa ma\' rnulL de câL ordinară şi forte seri6să. 
Pltysionornia Jur este lini�tită şi dovedesce mar mult blândeţe ele cât cul'agiu. 
Fcmrile au talia mijlocie; Gând sunt tinere au t.răsurY dragăla�c, frum6se chiar �i 

lin·me voluplosc. Din nenorocire, ele so trec repede, din causa munci1 excesive în viaţa 
1"as11icit. 

Limba bulgară este o idiomă a limbclor slave, ca se apropie mult de cca ruscscă. 
Jrnhrăl'ărnintea Bulgarulur se compune clin: dubara (căciulă ele oieJ, căma,;;e C.11 ma

nP1·1 lal'g\', �al varr aprr.'.>pc ca ccT Lurce,;;tr; ci e încins cu brîu, la ca1·c 11r'>rLă Loldeuna un 
1·11jit. lal'lla se îmbrncă cu suman şi o sarică de piele sau lână de oic, cu capi�on; în 
pici1'1rc pcktă opind. 

Totă îmbrăcămintea Bulgarulur e produsul inclustricr casnice. 
Femeile îşr împletesc codele împrejurul capuluT, pc care îl împodobesc cu monefle, 

1·u Jlod i;ii cu panglicT. Nu mar fetele sunt cu capul gol; femeile p6f'lă pc cap un Le temcl 
dr diferite colorr, după etate. Cămăşile lor sunt largr şi deschise la pept, împodobite la 
guler, 1m\necr şi pe p61e cu florr, bogat lucrate de mână. 

n.ochia esle ele lână gr6să, ţesută cu multă maiestrie. Câte odată portă două �orţurr: 
unul ln faţă şi altul la spate, peste cămaşe, şi atund rochia lipsesce. 

La mijloc ele p6rtă cordon cu paftale, la mâinJ'. brăţărr şi inele. Ccrceir şi salba nu 
]ipSC!';C 

. Jocul favorit al Bulgarulur este hora, un dans molatec înainte şi inapoT. Er nu au 
viuaclr, jocurT ale nomânuluT ca: bătuta, chindia, resteul şi brâuleţ.ul. 

Irnlclungala servitudine le-a domolit caracterul rcsboinic şi neastâmpărat din vea
c111·ilc VI-XlJI, totuşr Bulgarul este bun soldat, sobru şi deprins cu greulăţile mar�ulur. 

Ti{titor într'o ţară accidentată �i fără căJ'. ele comunicaţie, Bulgarul mar nicT o dată nu'�r 
mană boii clin car, ci merge pe jos, cand lângă bor, când în urma carulur; se pute zice, 
că ci face un dl'Um îndoit, aci alergând ca să mâne boff, aci rcmanend în urma carulur. 
Atesta ii face neobosit, pilos şi resistent, calităţr ce nu lipsesc nid ţeranulu1 nostru. 

. Cctntccele Bulgarilor au în ele ceva oriental şi lamentabil, datorit multelor suferinţe
rndurate sub TurcT. Au mar mult cântece pastorale şi eroice. 

Chiar instrumentele lor musicale sunt împrumutate ele la Turcr. 
Casele şi gospodiil'ia lor interi6ră diferă după regiun1; cele din Dobrogia sunt cele 

mar sărăcăciose; câte-va scaune de lemn şi patud comune compun tot mobilierul caseJ'. 
BulgaruluT. 

ln curte �unt coşarele vilelor şi pătulele, pe care le păzesc n6ptea cainir, de care 
nu se p6te nimcnr .:i.propia, fiind apr6pe selbatecr. 
--------

d. 
'J I. lonesm. Excursion dans la Dobrodja. Carte Ethnographique şi Lejean. Ethnographie de la Turquie 

Europe. Carte.
') l[. Ji'. Peters. Gl'undlinien zur Geologie und Gcographie der Oobroud cha, pag. 154·. 
') Annales, Cap. XL 

., 
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Bulgarul c,:;lc pu(in ospilalicr �i u1°suz; ît place însă a'i31 cultiva singur în grădiiia 

t<'>lc cele necesare pcnLru hrană în Limpul Tr.rniT. 
Murăturile, varza acrită şi slănina nu lipse c rnc1 oclală clin casa, chial' acclu\' 111a, 

sărac Bulgar; malaiul, făina şi brânza de asemen\'. 
Credinţele şi supPl'�I ijiil1• 

religiose ale Bulgaru I ur suni i,11• 
prumutntc de la Hornt'tn, cu 
care a convieţuit do al,\la 
vreme; ast-fol : so1·cova la anul 
nou ; în dirnineţa de Bobolcaz,1 
mamele î�'î frec copii\' cu za
padă, pentru a fi sănăloşr 101 
anul, pomana din sămbăla mor
ţ.ilor·, etc. 

Bulgal'iT postesc ele 4. 01·1 
pc an, în plus :tviicl'l'1lh1a 1 

Vincl'ea ale fk-cărc1 săptă1rn\11î. 
Oucle la Pa�H nu lipscsl' 1lu1-
garul u1, ca �i Hornt\nulu\'. I 0 

Sf. Gheol'ghc, Bulgarul înjuu
ghie un miel gras şi all>, ,·a 

Fig. 41. - PeLret:ere la Camber. (După Licherdopol). jertfă. La 1 Maiu femeile, ran 
nu fac copil se Lăvălo�t.: ix-

iarba udaLă de rouă. In timpul sccetil'. sunt paparndclc la cr, c;a �i la nor. La n.usali'i' fonwili· 
nu lucr6ză de temă duhurilor necurate. La Crădun, colindele �i tote olJicciurilc, ca :;:i la 
nasccre, lJoLcz �i nuntă, sunL împrumutate de la Homânr, de aceia fiindu-ne cunoscui,· uu 
voiu insista asupra lor 1). 

Cifra populaţiuni! bulgăresc\'4 trăit6rc azr în nobrogia este de 38,839 suflete, c.lin rnr1·· 
12.665 în judeţul Constanţa şi 26.174 în jud. Tulcea: 
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I I 
3. Ru�ii. După provenienţa lor pot fi împărţ.iţ'î in două clase: HutcniT f';ii T\lo�ruvi!ii

sau Lipovenff 
a) Cer d'întaiu apai·ţin dcsfiinţaLulut negat Polon. Er au imigraL in Tmcia, ln anul

1709, sub conduc;crea Zaporojenilor, ordin militar �i religios. 
Aci încheiară. un tratat cu P61'ta, care le asigura independenţa �i le da tcrcn111·î, 

voia pescăritulu'î pe malul drept al DunăriT; în schimb e'î se obligau a da un conligcnl 
în omcn'î şi ca'î, la cas de rcsboiu. 

Cazaci'î Zaporojenr au păstrat organi�arca · militărescă :;;i s'au stabilit în sale sau mai 
bine în lagăre întărite, numite Secz 2), unele era oprit femeilor de a intra; aci trăiau sub 
ascultarea unu'î Hatman al lor, ales cu consimtămentul tuturor. 

1) Estras dupâ J. Ion1,�c1i op. cil., Le.Jean op. cit.; A. Bou(,. La Turquie d'Europe, Tom. II, pag. ti.1
107 şi 201; Kanitz. La Bulgarie danubienne pag. 27-4Ci; Papaclopoulos Welns La Bulgarie pag. 175-IBI
şi din propriele-mI cercetărI. 

') Urmele ace!:'lor uvragii de fortificaţie, conr;:11 uile clin părnenl. rn rnaI ved încă �i aslăzî în unghiul 

copl'ins inl1·e b1·aţul Sf'. Gheorghe, lacul 11azelm �i Dunaveţ saL'.1 Bugeacul Dobrogean. 
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Ace\' carr v.oiau să se căsătorescă, trebuiau să părăsescă lagărul şi mergeau a locui 
in sale, însă aveau obligaţiunea a rcspundc în caz ele rcsboiLi. 

· A<:6slti stare ele 1ucrurr a durat până în 1828, când părăsesc Dobrogia şi douc rcgi-
111enlc <:ăzăcescr' sub comanda Hatmanulur Klaclki, trădară cauza PorţiT şi Lrecură în ser
vidul Husicr, care le aşeză împreună cu populaţiunea emigrată, pe ţcrmurilc l\Iărir de 
,\zel\\, unde Îl găscsce campania clin Crimcia. 

CazadT rcmaşr in Dobrogia pierdură avantagiclc tratatelor anLcri6rc f;iÎ clcvin rnyalc 
1ur1·c:-;d; lJ� 1â?9ă 

V 

a�aci'î ;·cmaş\', veniră prin imigraţi un\' parţiale mar multe famili\', chiar
iu urma rcsboml 1 clm 1805.

HuleniT sunt le religiune ortodoxă, fără nicl'. o subdiviziune, după cum vom vedea 
pe LipovenT. 

Principalele lor stabilimente prin 1862 erau în Delta DunăriY, unde au fondat ma\'. 
multe pescăriL 

La Prislav există o colonie de Rutenr retraşi' clin 1agările distruse de Ruşi' în 1828. 1) 

Nnmcrul lor în 1850 era de 1092 familff; de at und încoce statisticele îl'. numcră la 
1111 Inc c;u LipoveniT, de aceia nu se pute stabili câte suffote trăiau în Dobrogea de Rt:itcn\'. 
pmpriu zişT. 

b) Lipo1:!}:[lil, s.n:u 1vloscovîţiz sunt ereticil religiunil creştine ortodoxe şi sunt de difc
rilc secte. 

După cum Biserica apusulu\' a avut desbinăr\' lăuntrice, tot asemenea şi Biserica . ră
săl'itulur; de aceia cred, nu fără folos a trata pe scurt cestiunea schismaticilor ruscscT, 
er trăind în multe părţ\' ale ţcrer Românesd şi mar ales în Dobrogia, unde au un Archie
piscop al lor. 2)

Inceputul doctrinei'. lipoveniste s'a ivit în 1419 la Pscow (Rusia) şi în două secole f;ii 
jumătate se respâncli aşa de mult rătăcirile în clasa poporului'. ignorant, că produse în 
Rusia sguduirT puternice în Biserică, sguduir1 care s'au sfârşit printr'o sch·smă ce 111,1-şr 
arc pcrcchie în istoria poporelor ortodoxe şi care există şi astăzi'. 

Din causa ignoranţii claser de jos, preoţil introduseMră în cilrţile bisericescT o mulţime 
de inovaţiunr, de natură a schimba dogmele ortodoxiet; între altele erau: opinia că trcbu0 
a se face crucea şi a bine-cuventa numai'. cu <;ioue degete, iar nu cu trer, că este păcal 
a'şY rade omul barba, că trebue a duplica cuventul «Aleluian (zicere ebraică, ca.re însem
neză «lăudaţi'. pe Domnuln), �deverata cruce este aceia· care are opt extremităţi', iar 
nu patru, că trebue a se săvîrşi 1eturgia cu 7 prescurr, iar nu cu cind, că trebue a face 
procesiunile împrejurul bisericer de la stânga. spre drepta (după s6re, zic LipovcniT), iar 
nu ele la drepta spre stânga, etc. 

Patriarchul Nicon îndreptând cărţile bisericesd cu inovaţ,iunile rătăcite, provocă o 
revoltă, care nid la rnortea acestui luminat prelat (1675), nu se putu curma.. 

EreticiT cereau, să se distrugă cărt:ile Jur Nicon şi să se revie la veclua credinţă 
(staraia viera). AceşL · vechr credincioş\' (Starowiertzy sait Stal'Obratzy) s'au împărţit în clouc 
::.ecLc: nepopiştiz (Bezpopovşcina), care nu admit preoţia canonică, şi din cele 7 mistere 
ale biscricer ortodoxe au păstrat numar botezul şi confesiunea, săvârşite de mirenr, băr
baţr sa,, femer. Eucharistia 'ş1-au format-o după ideia sectanţilo1·; er nu recunosc căsătoria, 
religiosă, ci 'şt-au impus viaţa celibatară, trăind insă la un loc bărbaţ,H cu femeile; er 
ma\' propagau şi impuneau arderea de viu şi mortca prin f6me. 

A doua sectă este aceia a popi;1·tilo1' (Popovşcina), carl' primiau popr clurotonit,1 de 
Biserica rusească, pe care de şi o numesc eretică, toLuş'i' pe tăcute recunosc puLerca chi
rolonier e\'. 

Desbinarea acestor douc secte dateză din anul 1666.
Imigraţiunile Lipovenilor în Dobrogia încep ele pe timpul Jur Petru cel Mai�c ::;;1 s'au 

1) După h'ngrlharclt. Les embouchures du Danubc pag. 15-21 7i /. Ionesco op. ciL
•

2) Pe la1·g e tratată ccstiunea de eruditul Episcop, pr·ea fericitu] J11r/J1isrrlelr, în scrierea sa «Lipove
nismuhl, Bucuresd 187'1, după care extrag.

71800 4.2 

www.ziuaconstanta.ro



330 

conLinual sub Caterina II-a; aresta irnigra(.iun\' do şi erau inrlividuale, tolu�r Sf' gă!'\rai1 iJ1 
1783 o mul(,imo de l .ipovenr ad, când prinlr'o îrnprejuraee, o parte clinlr'cnşir al! fosl r1 11)1 

în Bucovina. 
In rcsboiul dintre Auslria şi Turcia, un genei-al, ruda lrnpăratulur Iosef al 11-lca, căd ii 

prisonicr în mâinile corsarHor Tmd pc l\larca Ncagl'ă. Nava, pe care plutia acest ,m;II 
pdsonier fu sdrobită de valurile 1VIăriT :-;;i generalul a fost scăpat cu viaţă do nisc:e pcsearî 
lipovcnr din Turcia. 

Ca rcsplată, Impăratul învoi St.arovicl'ilor a se strămuta în Bucovina, sculinrlu-r !]p 

recrutare, de obligaţiunea de a quarlirui soldaţi! şi dându-le dreptul do a avea (,inului lor 
AceştT Lipovenr s'au stabilit la Fontana-Albă, unde 'ş1-aL1 conslrnil o biserică. Aculn 

all .,i un l\Iitropolit al lor. 
Pe la 1850 erau în Dobrogia 774 familiT şi lrăiau rna'î mult în Camcna, la Sarichi11i 

numil de Lipoven\' Seriavoco; aci erau ca la 600 case; la Slava, alle 600 t;ii în fino la .Ju. 
rilofca 500.

E\' erall do natură sclbatecă; în ani\' 1843-4 all ucis, cu ocazia unur comploL, o mul
(imc de BulgarT şi numar o�tirea din Babadag a putut pune frîu fcrodlăţiT lor. 

In Dobrogia au mar venit :-;;i alto familir, emigrato pc vrcmurr din Rusia :-;;i :-;'au sla
biJil, mar întâill în Tracia la gura fluviulur ?llariţa. 

Er apartineau secter popiste şi aveall superstiţiunr, pe care le conservară pâ11t1 la 
fanaLism şi ferocitate; ast-fel sunt gata mar do graba a muri, do c:âl a li se tăia un lir 
do păr din barbă, sau de a permite să se adaoge la serviciul lor divin o inchi11ăl'iu1 1e mai 
mult sau un «aleluia)>, de cât cele provc<)ute în dogmele lor. 

După resboiul din Crîm, aceştr Lipovenr au venit şi s'au aşezat în Tulcea, un<lc îm
preună cu un marc numcr de nepopiştr 'şr-au clădit aci o biserică. 

După fondarea Mitropolier din Bucovina, se înfiinţă şi o J\rchicpiscopio la monaslir,·a 
_ lJspenia (Adormirea Maici\' Domnulu\'), iar la Tulcea, o episcopie; ambele depincleau de
Mitropolitul de la Fontâna-Albă. lată în ce împrej urărr: 

După revoluţia polonă din 1830, Cia1kovschy, agentul polon din Turcia, îmlm'iţi�1111I 
Islamismul, sub numele de Achmet-Ber şi mar apor Sadik-Paşa, căută a câştiga pc Lip11· 

vcniT din Dobrogia, căroră le aducea mar'i. scrviciT la P6rlă. 
El legă strânsă prietenie cu Osip Sernenovid Gonciarov, un ·lipovean din Sal'il'hi111, 

om cu minte, înzestrat cu o bună memorie, îndrăzneţ şi întreprinzăLor, care se bucura 
de mare încredere printre Lipovenr. 

Pl'in intermediul Jur Sadyk-Pa:-;;a, el obţinu infiinţarea la Uspenia a unor epis<.:opil, 
unde a chirotonit archiereu pe Arcadiu I.

In urma mar multor certe, Gonciarov prin infi.uen�a sa la Constantinopol, ob�inu de
la guvernul turc recun6scerea lur Arcadiu de episcop al Lipovenilor din Dobrogia, împl'Cllllil 
cu privilegiul exceptfonal de a nu plăti nimănur nimic pentru episcopatul său, după t.:um 
plătiall Grecil. 

Tot prin inttuenţa·lu\' Gonciarov, episcopia de aci olJ\inu la 1851 un fil'man în pulerea 
căruia se recunosc.ea libertatea credinţo\' sub protecţia Sultanulu'î şi că nicr o alLlt bis1•rica 
să nu a.ibă autoritate a se amesteca in afacedle lor bisericescr. 

Acest firman a fosL publicat prin tote localităţile lipovencsd din Turcia. Copii dupa 
clînsul s'au Lrimes a se citi prin bisericile lipovcnescr ale localităţilor principalu din ll11• 

mânia, iar de aci s'a trimes la mitropolitul lot" de la Fontâna-Albă, numit Kiril, 1·ar·e a 
ridical epa1·chia de la Slava la gradul de archiepiscopie şi pe Arcadiu l'a numii cwxai·c 
al lipovenilor Necrasovfo. .. 

In anul t853, Lipovenil all dal în acest resboiu contingentul lor TurcieT, ia1· Arcad�u

a bine-cuventat pe o:;;tenr cu rugăciune ::,i apă sfinţită. Turcii neîncre<;lăLor\', delo ord'.n 
înaintea treceri\' Ruşilor în Dobrogia, ca Lipovenil' să se retragă către Sud, ca să nu he 
trădaţT ca ele Cazad în 1828.

Numar un mic numer dintr'enşil' s'a 1·etras, iar c:cr rna'î mulţr au rcrnas la Jocurile 
lol'. Celol' 1·etraşr, archiepiscopul a chirolonit pe un călugăr Arcadiu II, de archirrcu cu 
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titlul de «episcop al creştinilor crnigrator'î)), pentru a se duce cu ret deci�;,!' a se reLrage 
clin Dohrogia 

,\rchicpiscopul s'a sustrat de Ja emigrare prin ascundere cât-va timp. In curânrl 
nusiY at1 Lrecut Dunărea şi au ocupat Tulcea. După urc-care frică la început, Lipoveni! 
s'at1 linh;;tit, neve(lend nic\' un rcu de la Ruş'î. 

,\rcacliLI şi un alt archiereu lipovenesc, Alimpiu, episcopul Tulce1, şedeau retraşr la 
111ăniistirea Sla vasky (Uspenia), până ce li s'a spus, că uni\' din căpeteniile rusesd ar dori 
f-ă vac,lă serviciul archicresc lipovenesc. 

,\.cesta îT încurajă, şi în <;l.iua de Paştr au liturgisit în Tulcea, în presenţa generalulu1 
f'sat'ov şi "� o mulţime de oficer\'. După liturgie s'au dus cu pâine şi sare la generalul, 
1 -,{re nu ia primit, pretextând că e bolnav. 

,\.cesta a neliniştit întru cât-va pe Arcadiu, totuşT s'a întors în pace la mănăstire. Dar 
p1•sle câte-va zile fură surprinşT aci de o companie de Cazad, '1-a luat pe amândo'i'. şi '1-a 
ilus la Isaccea, unde fură puşT într'o kibitcă întunecată şi trimcşr la Kiev, iar de acolo la 
Snrlzal, împreună cu un popă lipovenesc, Teodor, acuzat ca falşificator de monedă rusescă. 

Nun,ştcplata întâmplare a acestor dor -archiere'î a înspăimântat pc LipoveniT din Du
lirugia şi '1-a întărîtat contra Ruşilor, ma1 ales că acum pierduseră şi încrederea Turcilor. 
Unir clin er au lăsat averile şi punendu-se în luntri cu familiile lor s'au lăsat în voin. vuJ u
rilor l\IărH, călătorind către confraţii lor emigraţ'i'.. Popi\', diaconi! şi monachE s'au ascuns 
pl'in pădurT şi stufări1. Frica acesta a străbătut până la Fontâna-Albă. 

Archiereil exilaţr fură trecuţr qe Lipovenr în numcrul răbdătorilor de chinurr, penLrn 
cl'Cdinţă şi în onorea lor compuseră un imn. In locul lor, Mitropolitul de la Fontâna-Albă 
a cliirntonit pe Arcadiu al III-lea, cu titlul de archiepiscop Vasluisky. 

Gonciarov şi amici! ser de la Constantinopol intervin pe lângă Portă, ca la încheierea 
p,1ci1 să se prevadă şi eliberarea celor dor prelaţî ar lor. Unit dintr'enşff au mers prin 
intervenirea Turcie1 la Moscua şi Petersburg, ca să afle de s6rta exilaţilor, iar Gonciarov 
se duse la„ Paris, unde fu ascultat de Impăratul Napoleon al III-lea, căruia 'r ceru să inter
vină pentru liberarea archiereilor luaţY. Tote încercările lor au rcmas zadarnice, căcT Ru:;;iT 
pretindeau, că aceştia fiind supuş1 ruşr fugarT, au dreptul a-r reţine. 

După terminarea resboiulu1, locul lur Arcadiu cel exilat, l'a ocupat Arcadiu al II-lca 
episcopul emigraţilor, care se aciuiase la o moşie a lur Sadic-Paşa. 

El capătă de la Vizirul, teskere pentru demnitatea sa de archiepiscop. 
In locul lu'i'. Alimpiu la Tulcea fu chirotonit Justin ca episcop. Dar acesta în 186G, a 

lăsat postul împreună cu rătăcirile lipovenismulu\'. şi s'a dus la Moscua, unde 111 1868 fu 
unit de Mitropolitul PhiJaret cu biserica ortodoxă, împreLină cu dor monachl din mănăstirea 
de la Uspenia. 

După acestă nenorocită intâmplare pentru Lipoven1, e1 au venit la ideia, că Tulcea 
este un loc nefavorabil pentru episcopie: cepe cel d'lntâ\' episcop, Alimpiu, l'au răpit Ruşi'(, 
cel d'al doilea s'a dus de bună voie la Ruşl'., ele aceia s'au lăsat de a ma1 pune episcop la 
Tulcea, ca să nu se ma1 întâmple vre un scandal, cu atât mar vârtos că în Tulcea, unele 
osie L:n agent rusesc, episcopff Jor sunt espuş'i'. a fi ademeniţfo. 

ln tomna anulu1 1868 a murit şi Arcadiu, iar in locu-1, Mitropolitul de la Fântâna
Albă le-a chirotonisit episcop pe un monach din mănăstirea Uspenia, anume Irinarch, om 
inferior întru tote predccesorulu'î scLt; pe lângă altele nu avea nid barbă, la care Lipo
venii ţin mult, de aceia el nu avea vre-o importanţă printre er. Irinarch este şi acum 
Archiepiscop lipovenesc la mănăstirea Uspenia .• 

Numirea de Lipoven1 derivă de la secta philipiştilor, carr au emigrat cer d'lntâr în 
l�rusia, Polonia. şi Moldova, pe la j umetatea veculu1 al '18-lea; acestă numire.:.s·� genera
lizat pentru toţ1 rascolnicff rusesc1.

Sectele principale lipovenesd sunt: Popiştil, Nepopiştff, Scopiţil şi. lVIolocanff. 
a) Popislii. Bisericele acester secte au un tip propriu, sunt mar mult construite de

le!rn:. Cele de zid au forma lungăreţă, puţ.în înalle, ele forma crucff, cu intrărr clin trer 
parţi; la mijloc au cupolă şi la capătul despre apus o clopotniţă. La intrare au un ibric 
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c.:u apă de spălat. Intrarea de spre apus csle rezervată femeilor, bărhaţit n'au voie c1 inlra
pc ac.:nlo. 

Popi�li lor le p lace ca l[l. serviciul lor div i n să as isle odo(lox1, ma\' ales cc'rn<l ,·i1i la 
hhericc'î lor se tace de autoriLăt.\'. In altar nu o permis a intra orlodoxi'f, nicT pl'eo\i\', 1· i li 
se deschide uşa, spre a privi de departe. 

Interiorul este ca al biscricclor ortodoxe; ic6nclc sunt ele cea mar prostă pkl11ră. 
numa\' acestea cred or că sunt pravoslavnice. Cărtilc biscriccscT sunt acele <lin 'naintPa 
patriarchulut Nicon, fă.ră corecturY. -iruzica rcligi6să o un fel de psallikie wchie. 

Băr-baţil sLau grupaţ't deosebit de femer şi copil, fie-care au grupul lor. 
Copm, carT nu stau în rânduia lă sunt pălmuit:î �i dat'f afară de băt.rînL 
Dese-orT copiiY stau pe lângă cântăret, la strană şi îY ţin isonul ; ce l care g1·cf;ics1·c (' 

Invit rlc dascăl in cap cu un baston. Cel care intră în biserică o dator ll1a\' înLu.iu să l';wă 
măLănil la ic6ne şi apo\' îş1 ia locul. 

Afară de scrbătorfle ortodoxe, LipovcniT au pe ale lor proprii în memoria hărha(iln1·. 
care au murit in persecuţ.iunr, pentru devolamentul lor la doct.rinele sectet. 

Copii\'. nu învaţă de cât Ceaslovul şi Psaltiria; alt-fel ele învct,ătud' sunl c<insi< lrrnlf' 
de Lipovenr ca anti-chrislice. 

Serviciul lor divin diferă de orlodoxism în treT puncte principale: 
1. La săvîrşirea proscomidier, 2. la liturghia Sf. Ion Chrysostom şi a rdarc lu\' va�i l1·

8. la lilurgl1ia prosâ11ţitelor.

Nu vom intra in detaliile acestea pur dogmatice, despre care se vurbescl' pc larg 
în scrierea eruditulur episcop Melhisedek, citată mar sus (pag. 218-226). 

b) Nepopistii. Deosebirea între e\' şi popiştiT constă în lipsa de icral'chie biscrfrrsri
Capul religios este dascălul (Nastavnic), care săvîrseşte după tipic t6te râncluelilc rr·li
giuse, c�\te sunt permise unu\'. laic. Dintre mistere et au numa\'. botezul. 

intre aceste douc secte este inrădăcinată o ură mare. NepopişliT o cleosil>esl' �i 

prin ore-care prescripţiunr de o mar aspră înfrânare; aşa: er au asu pră-le un pahnr, 
căcr cred că se spurcă, clacă ar bea apă din acelaş pahar cu o pc1·s6nă de altă. legi•; 
nu mănâncă zahă1·, pentru că cred, că e făcut cu sânge f,-i cu 6se de tot felul de animn!c. 

Copii1 lor nu primesc de la alţit v1·e-un obiect ele mâncare, pentni a nu se p,)ngi'iri . 
Dacă permit unul' eterodox a intra în casa lor ele rugăciune, cer ele a nu se 111-

china, căd s'ar spurca rugăciunea lor. Dacă un etel'Odox ar să1'uta vrc-o ic6nă., ut11111„ i 
trebuc resflnţită; de aceia d îşi' fac rugăciunea şi cultul cu uşile închise. Cultul lor conslii 
clin acele păr-ţr ale ortodoxismulur, ce sunt permise or'i'.-căru\' creştin a le săvârşi, fc.1ră 
preot. 

Uni\'. din eT admit nunta, a lţil nu; ele aci impăl'ţirea aceste\'. secte în două sub-rl i vi-
ziun\': nupţiaH 9i anti-nupţia!T; aceştia din urmu. din causa oprire1 rclat.iunilol' conjugali 

clinlre fomee f;,i bărbat, comit o mulţime de pruncuciclcrY, de 6re-ce abstinenţa neputr:•11rl-11 
tine, î�r omor copiff, pentru a nu fi afiaţr şi escomunicaţr. 

1) Molocanl. Intrând cine-va în casa unul' Molocan, totul merită o atenţ.ium· cleose
lY ită. La intrare, spre drepta, e făcută o odă iţă separată, de mar mu lle ori' cu o fcr6stri1: 
în dreptul e\', la stinga este cuhnia, clupă aceia vine o odaie comună, la mult,\' clcspiir\ilc'i 
în doue. Odăiţa cea d'inlâ'î din dreptul cuhnieT, este destinată pentru bătrân\'.: pi'i!'in(i, 
mo91 sau rude. Acolo er vieţucsc deosebiţi' ele ce1-l'alţ1, citesc rugăciunY, heau cca\' �i pri
mese pc ceT-l'a lţ'î membriT ar familiei, pentru sfăluirr f;,i povcţuirY. Din ac6sla se vecie deja 
re pectul Molocanilor pentru bătrâneţe. 

Şi la drept vorb ind, băL1·ânir Molt)canilo1· merită ac6sta,, pentl'u exemplara lor i.;on-
d uită: tipul bătrânulu1 molocan este o excepţie în viata ţeranulu\' rus. 

Molocanir nu beau nicT un fel de beutură spirtosă; de aceia la uh1şir nu v1•\' gă�1 
cârciume nicăicrr; chiar vase ele bcutur'î: clondil·c, garafe, pahare, ele., nu ve1 vedea ln 
nid o casă. Beţ.ia se soc6te la e'î ca păcat, după cuventul scriptlll'Cl şi neconvenallilă 

pcntl'll omul ce l plăzmuit clupă lipul şi ase111 itna1·ea lu'î Dumnec)eu. De aceia c\' sunt
Mrle bogat'( şi ha1·nicT; mure şi mi<.: lucreză c.:cle 9ese zile ale scptămu.ncr, iac Dum incn1,
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de la orele 8 dimineţa se adună la rugăciune, care 1,inc până la unu după amiazr. După 
aceia pr.lnzesc �i apoT în ne-cure casă se deschide biblia şi ciLesec vrc-unul din cd mar 
bf'l.r,lnr, însă aşa că toţr cer din casă, marT �i mid, sunt datorr a asculta biblia şi expli
carea, a înv<'(ta pe de rost regulele crndinţer :;;i ale vicţ,i'î.

Ncluc1·arC'a (praznicul) esLc ridiculizată la l\liolocanY, care sunt dept'Înşî' de mid cu 
munca. 

Copiii lor nu cunosc jocul, nu cânLă, nu dans6ză; nicT chiar mclncarca alunelor sau 
Sl'lllillţclor de fl6rea sr'ircluT nu le este permisă, pentru a nu-şr pierde timpul în zadar .

.Jol'ul arşicelor Ic este de asemenea oprit, pentru ea mar în urmă să nu Ic vină 
putla a juca pC' banr. 

S'ar crede, că aceste privatiunY ar face pe copil dobi!T; din contră, copiiT lVIolocanilor 
�unt gnt71, rumeni f;,i plinT de viaţă, căcT er sunt ocupaţr Lot-d'auna cu lucrările cârn pe-
1wsd �i casnice. 

F(•tc•lf' lor nu por'Lă po<.16he: cercor sau bdtţărr. Ele nu cunosc obiceiul de a-şr găuri 
w·r•1·ilile pcnLru cercoT. Sunt foito evlavi6so, buno gospodino, fomeY creuinci6sc, rnam<' 
exe111plare. sănătcîso �i bine cd ucato. 

Cal'tca esle obligatorie la Molocanr. T6tă viaţa lor pL"iva.Lă se baz6ză pe preceptele 
Uiblid, s. ex.: dacă bărbatul î7T in,;;elă femeia sall vier-versa, sal! dacă băl'lxttul îş'î bate 
nr•vasta, arat.\ gre:-;;ala adimări'î biscriceştî', ca1°e decide pod6psa. 

,!) S/'()pi(il sait mstrafiL Principalul fondator al acestei secte a fost Selivanov, ce a trăit 
JJC tirnpul irnpărăleseY Ecalorina 11-a (anul 1772). Cu Laie silin(;cle guvernului rus, sectarir 
,,,, lmmul(iau pc fie-care an, a7a că a,;Lăzr rxisl,\ scopit.1, nu numar 111 l6tc guvernămin
tl'il' Husie1, clar şi în Homftnia. 

Er au multe abaterr de 1n. doctrinc1. religiuniT orLodoxe; intre acestea mar principală 
cslc «Treimea», care la er consLă clin Selivanov-TaUil, rescumprrătorul, fiul Tatălui ce-
1·p�c, fiul tur Dumnezeu, Dumnezeu peste zeT, prooroc peste proorocr, împerat peste im-
1fra(1: Şilov - iubitul fiu, premergetorul Domnului; \culina Ivanov na - matuşca bo
gorodiţa. 

Scopiţi\' în genere sunt înfrânaţ.T în mâncare şi beutură; er întrebuinţeză numar ouc, 
la1ilc :;;i peşte; came nu mănâncă nid odată, nu beau beutur'i'. spirtose, pentru ca să nu 
se aprindă corpul şi să nu se deştepte pasiunea. 

Doctrina luî' Selivanov este contra amorulur corporal, căd este ştiut că scopirea nu 
Pxterrnină năzuinţele naturalr; sunt dovezr sigure că şi scopiţi! nu se pot in realitate 
făli, că nu bat la u;�a iacluluz şi după ce au asvârlit de la sine cheia lu'[, (expresiunea sco
piţilor, cu care cr desemnă membri! genitalr). 

Cu tote acestea scopiţH Lot-d'auna se arată cu feţe postite, cu orhil apăraţr de a vedea 
multe, cu modestie în vorbire, cu o evsevie fariseică, cu neîncetată rugăciune în gură. 
Cu un cuvent pe din afară scopiţ.iY sunt askeţr şi tot-d'auna monaclir; er de-apururea se 
duc în biserica ortodoxă, se ragă cu zel, se comunică, către cler sunt cu respect şi dar
nicr; tote acestea nu sunt ele cât nu mar o ipocrisie, sub care se tăinueşte secta. 

Una din regulele lor morale glăsuesce : a nu descoperi taina nimănuî' şi la cercetărY 
u se scuza tot-d'auna cu nesciinţa, iar în traiu a păzi o sântitate aspră şi de-apururr a
rnrbi de virLuţile înveţătorilor şi ale proorocilor lor, înjosind pe sine-şr.

Casele lor de rugăciune se fac cu mar multe intrăd şi eşid, pentru împrej urărl.' 
ncprcvr<;lute. Casa scopitulur se împarte în doue: antreul şi o odaia mare curată. In prima 
sunt lăvit,r, in a doua iconele sfint;ilor lor, cu următorele desenurr: tot-vc<;lctorul ochiu, 
ru îngerr sburând împrej urui Jur şi Adam şi Eva aplaudând, un sichastru restignit, a 
rărur gul'ă e închisă cu lacăt. in piept are inima deschisă, iar în mâinr un pahar cu
flaciid, închivuirea abisulur şi a cheff iadulur (organele sexuaH). Selivanov desenat în halat, 
�cc).end în jeţ lângă o măsuţă, cu o basma în mâna stângă; Alexandru Ivanovicr Şilov, 
Aculina Ivanovna, Petru lII Theodorovid şi alte celebrilăţr ale eresie1 scopiţilor. înaintea 
tuturor acesto1· icone se aprind multe lumânărr şi se afumă cu tămâie.

In fie-caru rogaloriu este o cl'uce cu un scopiL rcsLignit. In fondul unuT rogatoriu se 
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fare tot-cl'auna o catacombă c·u o u�e secretă; acolo se a,;;eză un trunchiu găurit, pr r:11,1. 
se săvi't,r:;;cscc opc11at,ia scopircr. Pe de lătm·ile rogalorulu'i' se pun băncT, iar înainte• o mo--.1 
sau un scaun. In a. t-fel de rogatoriu sau «corabie)) se săvir:;icsce cultul scopiţ.ilo1·, 11urnil 
besedă (vorc'>vă) sau mdenie sau muncii estraorcl'inară. 

Scopij.i'i' fac cullul lot' în fie-care săptămână, n6ptea pre Duminecă �i spre �ărha 
Lol'ilc mal'!, ca Crăciunul, Pa�lele, Sf. Treime, etc. Scopi(.i'i' cc\' mar de pc n.prope sr• aclu1111 
la dascălul 101· �i petrec la el, unc-orr câte-va zile. 

InLrân<l in adunare, n6plea, bărlx1,ţiT se îmbrac in cămef;i1 largr albe �i niscc hain" 
largr; iar femeile peste căme,;;r pun pcsLelce şi haine; LoţJ iau în mâinr basmale nurnil1· 
c<poc1'0N;iki» (acoperăminte) şi intl'ând în rogatoriu, bă1°baţ,H ,;;cd la dreph1, iar fcnwilr d'a 
slc.lnga �i cântă o rugăciune a lol', crec;lencl că atuncr se cob61·ă prstr cr Duhul Sflnl. 

Comunicarea scopiţilm· constă din gustarea unor bucăţele de p,\foc păt.1·ală albii sa11 
rn\gl'ă cu închipuirea crucir pe ele. 

E\' mar au şi botezul, iar celc-l'altc mistere ale Bisericer ordoxc, Ic lepădă. 
Botezul se să vârşescc prin scopi re. 
Operaţiunea scopire'i' se face Lăinclu-sc Lcsticulul cu briciul, după cc nwJ înt,î.iu ii 

16gă tare cu o aţă; alţi'i' merg ma\'. ucvarte: prin tăierea nu mar a lesticululu'î nu ni111i1·p-;;II' 
concupiscenţa trup6scă, şi cc\' lincrr nu per<l facullaLca impreunări\', de �i ac6sla se' 1m1-
ducc fâră ejacularea spcrmcY, de aceia, îşT taie membrul viril, «cheia abizulurn, ('u111 li 
numesc eL 

De aci acestă sectă împărţi tă în doue. 
Pe femer le scopesc la ţîţc şi la părţ.ile gcnitalr. T1ţelc unc-or\' se taie cu tolul, allP 

orr numar sfârcurile. 
La vărţ,ilc gcnitalr se taie cliLorisul, labia minoră şi t:âtc oclat-ii parl.e clin la!Jia 

majoră. 
In Dobrogia, scopiţff sub administraţia turc6scă erau prigoniţ.Y, după aflrmu.l'il<' l11i 

Nadcjdin în 1846: 
((Ce se atinge de Scopeţr, e\'. ma.\'. înainte erau mulţ1 în totă Turcia europ6nă, rc�maşt 

acolo de când fuseseră oştile rusescr peste Dunăre în rcsboiul din 1828; dar fiind-cii Turrit 
urăsc pe aceştr monştri mult mar tare ele cât creştini\', şi sufer nurnar pc cer înLrclrni11[n(1 
la paza haremurilor, er s'au retras de acolo în diferite alte locurr

i 
în cât acum ln 1,·11a 

Jalura de peste Dunăre, numar în Tulcea se află trer sau patru scopiţ1n. 
Ace,;;tr scopiţ\' ncputend trăi în Tulcea, au trecut la Ismail: 
Acestă sectă a venit în Dobrogia după ocuparea cr de Român\'. In judeţul Tuli·m

se giisesc 19, la Sulina. În jmlcţul Constanţa e un sat anume 2 Ma\'., între Ilanlîk �i �lan 
galia, fondat de Mih. Cogălniccanu, numa'f de scopiţ\' din BucurcscY, Galaţ.T şi Ia�r '). 

4. Turcii, popor de rasă mongolică, numiţr Otoman\' �i OsmanliT, ava1·tin asli'd 111ai
mult raser caucasiane, piArc;lend prin încruşare, tipul primitiv. 

I 
1) Cifra populaţiuni"i rusesc'[ şi lipovenescI trăit6re în Dobrogea la 1900 era:
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()ri�ina lor trebue căutată în secolele cele mar depărtate; pote că e\' sunt 

rargitnos a lur Herodot 1) sau Togharma 2).

Numirc·a de Turc, est1:: - dupi't cum pretind er -dată după numele primulul'. lor şef 

·are era Jlul Jur Jafet.

Pliniu �i Pomponiu Mela, îl'. cunosc sub numil·ea de Turcr, ca şi scriitorir Bizantin 1, ca 

..,j Ai·npn!',; Sylvius, clevenil în urmă Papa Piu II-lea, ca şi Paulo Giovio, istoricul lu'î Carol 

()uintul. 
cuuoscutul autor al analelor otomane «Tagiut-levarich», Saadi-Effendi (1193-1293), 

tkl' dl'spJ'(' den�iT: 

((Aersl nume (Turd) se da locuitorilor din Chata sau Chaten (Kitahia sau Tataria 
rn,u·P), <',11·r loc·uiesc în F;;esurile Copciaculur. m peste tot au faţa albă, cu ochiL şi sprân
<'Pnile rwgrn; de aci poeţi\' persan\' compară pe amoroşr şi pe voinid cu ace�tr omenr, F;;i

11 numesc Turcfo. 
Nkepllor' Gregoras înţ,elege sub numele de Turd, poporul care pe timpul seu m-a 

upus tur Aladin, Sultanul lconier: 
<<P,• n\nd Imporatul (Theodor Lascaris), la 1255 era ocupat cu aceste lucrud, 'i-a 

wnil st'risc'H'e din Niceia, în care î\' spunea, că Paleologu a fugil la Tu1·el'.» 3). 

�umirea ele Olornanr au luat-o după O tl1man, fondatorul ImperiuluT Otoman, �au 
0liothman. 

Osmnnlil'. se numesc de la Osman, nepotul lu\' Erdogrul şi sw·cesorul Iul'. Alac.lin, 
�ullanul konier. 

In Dobrogia este pentru prima oră, cand Turcit pun piciorul în Europa, cu o sută 
d1· anr înaintea cucerire\: Galipolulur. 

«In anul Egirer 662 (1263), după ce Mihail Paleologu! găsi refugiu la curtea Seleuci
zilor· �i clupă ce la întorcerea sa în Constantinop9l puse de scose ochit lu'( Ioan Lascaris, 
urmaşul legitim la tronul B izanţiulu1, o colonie de 10-l2.000 Turcomanr, veni sub condu-
1·erea lut Saltukclecle, a se stabili pe costele occidentale ale Mărir Negre, în ţ.inutul numit 
aslăzr Dohrogia. 

Mar LLî.rziu acrstă colonie a fost transportată în Crimeia, de Berke-Khan, şeful Tă
lal'ilo1· din Kipciac -1). 

După Ewlia, istoriograful Imperiulu1 Otoman -trăilor în secolul XVI-iea, Saltukdecle 
ern considerat ca sfânt şi că după mortea sa ordonase discipolilor ser, de a-1 îngropa re
miişitcle în 7 oraşe depărtate din ţinuturile necredinciosilor, cu scopul, ca urmaşir snr 
111-sdind locul unele în adever este îngropat, pelerinir musulmanr venind în fie-care clin
al'r.sle locurr, ar îndemna ast-fel pe Turcr a încorpora cu Imperiul tote provinciile, unele
Pxisla mo1·rnentul lu'i' Saltukdede. Urmând acestă tradiţiune, el fusese îngropat întrn al
lt!lt• �i la Babadagh 5).

Cu năvălirile ce se continuară în cursul secolelor XIV ::;;i XV, numerose colonir 
olomane vin a se stabili în părţile cucel'ite, unde al'mata le sprijinea, pentru a se fusiona 
1 ·u populaţia deja existândă.

Dobrogia a fost pl'intre cele d'1ntai provincii ale desfiinţatulur Imperi11 Româno
Bulgar, care a fo t populatu. ele 'l'urcr, atraş\' aci de mormântul lu1 Saltukdede, pentru 
rnr·e aveau niultă veneraţie. 

Apărarea frontierelor noulu1 Imperiu Otoman în Europa, era o altă consideraţiune 

1) Ca1·Lea IV. cap, 5. \ . . 
') Genesa X. 3_ f m ffomml?T, op. cit, Voi. I, p. 1.

'1) Cw1t,•111h·. Islorin. lmp. Otoman, Voi. I, p. 13-15.
•) Luf'fi. 1 -lisloire des Selcljoukidei::, in T/111n111r1', op. cil., Voi. _J, p. 1(\5. A i::e vedea :;,i L1·a<liţiunea desvre

Salluk-llcue, din Babadag, la partea. islol'Îcă a u v1·agi11luL
') Ha1111nei>, op. cil., voi. XVJ, p. 2lt7. Se scie că morrnAnlul Lul'cesc ce se află ţ;i aslăzI în Babadag, 

uo<le se fac mat în Lott anÎl pelerinao·iI e:sle al lut SallukJede. Cred, că seminarul din Babadag e infiinial
a . . � o ' 

...., • 
ci ln onorea acesluI sfănl al Turcilor. 
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pentru care SullaniT împingeau noi\' colinişll î,n valea Dunări\'. de jos, aşa că dup;'i Cll('P

rirca DolJl'ogic\' de la 1Iit'cea, ca a clevcnil o provincie eminamente Lurcă. 
In prima j urnălatc a secolu lu\' XIX-iea, Turcir fommu popula(ia cea mar 11u11H•l','>. a 

clin Dobrogia, care era etnograflcc::;cc împăl'ţită asl-fel: llomânH ocupau malul Dună,·iî, 
Turcit c6sla 1'Jăl'i\', im· Tătarii mijlocul; aşa că la anul 1850, numfrul familiilor Llll'('(''f'I 

era de 2.2G8 1).

Dup,'t o extimaţie aproximativă, în 1862, populaţia turcească în oraşe ci·a ele 2.000 
suflete, ca1'c se ocupa cu agricultura şi crescerea vitelor; apor 01'ganelc poliLicP, aclmi
nistralive �i ale culLuluT, aproximativ 300 suflete, la care trebuia adăogal. puterea militni·a, 
inclusiv rnal'ina şi corpul Kavasilor la 4500 6mcnt; cu totul 7000 numat în Tulcea, Con
stanţa ::;;i Sulina. 

Tot atâtea suflete �i în Babadag. 
Afară ele populaţia turcească a ora,;;elor sus arătate, ma\' lrăia forte multă la sal,· 

cum: GrccT, Cema, Hasanlar, nahnian, Alifacc't., BălLăgescr, Tc1'zikioi, Sat.iskio,, Anadolki,u, 
Caracoium, Hasiduluk, ameslecală cu BulgarT şi H.mm\nT. 

Sate locuite cxclusivamenLc numar de 'l'urd erau Canat-Calfa �i Cu.rjelar, 2). 

La Sudul văiT Carasulu\', apr6pe t<'ltă populaţ,ia era turcescii, tikle rar ameslc('[tla 
· u alte naţ,ionu litătJ.

Populaţia rurală se ocupa GU agl'icultura, care Ic da dest.ule beneficii, cu Gl'CSl'.t'l'('a 

\'ilelor, în special a cailor, de o rasă reputată în Dob1·ogia. 
Prin ora!-;ie, Turcit se ocupau şi cu comerţul. 
H.eul cel mare al acester populaţiunr tembele era, că multe din familff din ('il11s1 

nenorocirilor, îşr stricau ca ·ele şi cădeau pe spinarea locuitorilor creştinr, cu ele-a sila. 
Populaţiunea turcească, care mar ani\'. trecuţr numera 11,270 sul1ele, 4040 jud. Tul,·1)a, 

7230 jud. Constanţa (1897), acum o cred cu totul micşorată; în aceştr din urmă clo\' a111 
o mulţime ele famili\' 'ş\'-au vendut pămenturile, pent1·u a emigra în Asia.

Baronul de Tott3) ne-a lăsat în memoriile sale forte interesante note despre mora 
vurile sociale şi religi6se asupra Turcilor şi Tătarilor, în mijlocul cărora a lrăil 2:J dP 
an\', pentru a-\' cun6sce în de ajuns. 

Limba turcilor este un amestec de arabă şi persană, din care 'ş\'-au compus emc1 
alfabete, în care vocalele nu sunt representate de cât prin semne, ce nu intră în corpul 
scricriT. 

Dificultăţile scrieriT şi citiri! au fost una clin causa ignoranţcT poporulut turc. 
Imprimeria a fost multă vreme oprită în Turcia; pe la începutul secolulu\' al XIX 1Pa. 

acestă artă era puţin cunoscută şi abia tolerată. 
Artele liberale sunt oprite ele Coran şi declarate ca ceva nesuferit. 
Coranul este cartea sfântă a Mahomedanilor; în el sunt concentrate tote l'Cla(iu11il1· 

vie(eT lor politice, civile şi ·religi6se, reglementate de la consciinţa inclividulu\', ptwii. la ,·!'ie 
mar nlicr detalir ale vieţff practice 1).

Religiunea întemeiată pc basele CoranuluT s'a numit Islamismul, cuvenL Garc î11si'•11111u 
lăsarea în voia Iul'. Dumnezeu. 

') Tonrsnt, op. cit., p. 81. 
') Petres op. cit., p. '183. _ , 
3) Baronul dr• '!'oii, militar şi diplom::i.l dislin", a f'o;;t amb:1sado1· la Constanlinop >I de la I,:i,-1,0,I,

apoI consul în Crimeia la '1767. Uhemat în uf"mă de Sult,1111Ll Mustafa III-iea, aduse serviciI rnale Tun·ici·
creiă şc6la de artilerie şi f'onJeria de Lunu1·i, 01·ganisă artileria şi corp11l ponlonierilOI', apil1·ă U,t1·1 landel,
contra flole1 lu1 Orloff şi deprinse armala Lurcescă cu tactica timpul11T. De la el ne-a remas l1·ei ,oliune
«JJr>mni?'es sui· lrs Twn el les Ta1·tai·es,>. '1785. 

') Lo11allP. Hi;;toire de Turquie. La anul MO, când califul Omar arse biblioteca Jin�.\lexandl'ia, c01'.1·
pusă din 6--700 mi1 volume, el punea urmăl6rea dilemă: «sai'1 că cele scrise în cărţile bibliotecil suni in
acord cu coranul si atunc1 Lrebuesc arse, de 6re-ce în coran sunt concentn1te tule cunoscintcle; sa11 ca 1111 

c în acord, şi în a�esl ca,; un moli v ma1 mul I. a le arJe, ele Dind un pericol penlrn cartea 'rn:islră sl't\nlu•
( Dul'lie11t. Bcaulees de l'hisloit-e Je 'l'urquie, p. 1�5-GG �i 400-410). 
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Mosd1ri,�lr suni casele lor de rugăciuni, niscu <·onsLnl('ţiunT mar muli sau mar puţin 
paţi6sr, ornamentate înăuntru forte simplu: patru lahlot11·'( p(' ca1·c \,;Uni scr·isc numele celor 
tru imnmr, discipolr ar Jur l\fahomed: Abu-Hanifah, :\lalck, Chafoi �i Ahmed, Gum şi 

pate-va ])lwă!J clin coran afipte prin difel'itc părţr, mat al('S cnt1·r, trihui:ia, de unele se citescc 
artea sfilntit, r·onstituc apr6p(' pod6ba interi6ră a uncT moscheie. 

La lllllll clin colţurile c.litcli1·P1 sunt construit,0 minaretei(!, niscc turnurr înalte, în care 
rintr'o smră lăuntrică se urcă Muczzinul; cşir·ea în galer·in circulară cxtcl'itJru trcbuc 
1-dPaunn s.1. fle indreptală spre Meca. 

D<' d11d ort pe zi Muezzinul r-hiamă pc credincioşT la rugăciune prin strigătul: 
«n1111111('z<'t1 c marc, Dumnezeu e Dumnezeu. Nu e ele cal un singur Dumnezeu. AlN-

1 la litptP hune. Alergaţr la rngă.riune. Dumnczrt1 c Dumnezeu �i :\Iahomed profelul său». 

Fig-. t2. - Tur<". Softu. 

La fle-ca.re 1·ugăciunc Turcul, trc
lrne s[� se spele, crec1inţa lu, fiind, cu 
spfilindu-şr corpul îşr cu,·ăţă inima. 

Imamff sunL prcoţiT, care citesc co
rnnul, lJC când popot'ul stând jos nu vi
ci6relc încolăcite, trebue să păst1·eze cea 
mar marc lini�te. 

Fcmc,iJe sunt admise 111 moscheie, 
insă într'un loc cu totul separat dr băr
haţ,\'. 

Lunile la Turd sunt: :\Juharrcm, 
Safer, Rebiul-cwel, Rebiul-ad1ir, Jema
ziul-cwcl, Jemaziul-ochir, Hegeb, Siahan, 
Remazan, Sieval, Silcade şi Silhige. 

TurciJ au patru posturr pe an. 
Ramazanul este a noua lună a anu

Jur C'daiu) turcesc; în acest posL er se 
abţin de la mâncare şi beutură de la 
1·ăsăritul până la apusul s6relu1, iar când 

a1mc luna noucl următoi'c, începe ·Bairamul, ca1·e este timpul de festivităţr �i pctrecerr. 
JlallomrdaniI nu încep nid Bairamul nid Ramazanul, până când nu vi"cl luna nouă; 

Ul' aceia în tot anul se lrimet clin partea Sultanulu'( persane anume pe un munte înalt 
(lstmngiadaghi) din apropierea ConstantinopoluluT, pentru a vedea apariţiunca luncr nour 
�i îndată. c.e au zărit-o, et alfrgă la Istambol Effendisi sau .Judele Constantinopolulu\' şi 
anunţă. 

AdcvcriL răsăritul lune, nouă prin lrcr martor,, Istambol Effendesi anunţă în tol 
ora�ul Hamazanul şi Bairamul. 

JJuezzinir anunţă din rninarcl·e prin :slrigătele lor. Dacă cei ul este nouros se a,;Mpt[t 

dow� zile, iat' în a treia se anunţă poporului' începeeea postulur, care clu1'r°•ză p,î,nă la 
apal'ij.iunea luncr nouă in Sieval, cand se adevercscc �i se anunţă în acela� mod. 

Jfuhomeclanir servesc Vinrrea ca Sffmtă, acesta fiirnl ziua în ca1'c Mahomed a fugiL 
din Mecrn la Medina (în noptea de JoT spre Vincrr 1G Iulie G22J ... 

Anul G22 numiL de TurcT Higerct, iae de 1101 Egi1·a, este î1wrputul criT malw
medanc. 

AbsLinenţa de vin este unul din preceptele sflnLe ale mahomedanilor; un poet
arau, zice: 

«A bea vin şi a vedea faţa femeilor este pentru un Turc a păcătui de douc orfo. 
După o lege «Namekrem», femeilor le cst·e interzis a'ş\' arăta faţa, de cât bărbaţilor 

lor; asl-fel că un Turc se îns6ră. fără a vedea figura viitorer sale so(,ir, ci numaT din
spusele altor femer. 

Căsătoria la Turd este numar un act civil �ăvitr.c;;it ele Cadiu sau judecător în pre
senja eato1·-va mal'lo1i 

71SQO . 43 
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Un Turc p6te avea în căsătorie legitimii, patru femei' (Nikialhus), nelcgilinw ni·i-r·tur
pole întreţine, formând cu t6lele un harem 1).

Dota (mahr sau -·odak) se inventariază într'un act ( ikial1), încheiat, în faţa Cwiiulut
Copiff, născut.r legitim au din concubin::i,giu, au acelea:;;'( drept.urr ele moştenii·e. 
O alt-fel ele căsătorie la Turc\' mat csto, când ambele părţt contr:.1.clcaz6. a l1'it l iot 

prcună un timp ore-care, după expirarea căruia, bărbat.ul îşt repudiază femeia. 
Actul prin care se fac acest fel ele căsătorff se numesce Kapin. 
Femeile rnahomcdane cunosc o cochetărie bal'1:iară, aşa: îşi vopsesc unghiile, dan 1,

faţă cu suliman, iar genele şi sprâncenile cu un fel de negre%, pentru a părea mar fru
rn<'>sc. Unele clin ele î�r clescmncză pe corp diferite figurr cu împunsăLud' de ac, cai·c mn 
înainte de a se cicatriza le frecă cu iarbă ele puşcă (tatuaj)._ 

Dansurile turcescr, în care flexiunea corpulur prcponclerc;ză asupm cclor-laltc• figm·i, 
sunl molatece. Castagnetele, pe rare dănţ.uit6rele şi le pun la c1cgelcle mâinilor, u1·1111,1:1 
ritmul muzicer. 

1\iJuzicn cn·ientală este dulce :-;:i mclanrolidi. 

Fig. 1-3. - Turcoice. 

Viora cu trer c6rcle avenu tonul drângulur nostru, tiuerul c1crvişulur cu sunetul mm 
dulce ca al fiautulur, toba (tambur-a), un fel ele mandolină cu gâtul lung şi cu l'.<>l'dr ii,· 
metal; daercua, un fel de ciur negăurit cu clopoţer de jur împrejur, iată inslrumcntrlt· 
01·chestre1 turcescr. 

În viaţa lor socială, coranul opresce pe bărbat a intra în societatea femeilor; chiar 1n pn� 
pria sa casă H este înterzis a intra în harem, atuncT când o femeie strcină. c în viZ:tă 

Poligamia exista şi înainte de Mahomed, el o rcglementă condamnând pcnt1·u toi· 
dea-una femeia de a trăi în condiţiun\' de servitudine morală şi intelectuală. 

Vinderea sclavelor este ceva legal în Turcia, şi comerţul ce se făcea pc o scal:i 
destul ele mare cu Georgienele şi Circasienele i), a adus 111 Turcia transformatca lipulul 
mongol, apropiindu-I de rasa albă. 

Aceste târgurr de carne omenescă, în care Ovreff serviau adesea de mediatorr, dcvcn!,e1·� 
rcvoltăt6re. Femeile erau furate de la părinţir sau bărbaţir lor :,;i chiar vendute do cer tl'mt,li. 

') Harem, apartamentul or.upat de femei nu Lrel>ue conf'undat cu seraiul, care însemnă palat. Ori-et

Turc pale avea un harem, nu însă un seraiu; ambasaclori'i puterilor aveau un serai I, nu şi un harem. 

Singur Sullanul are şi unul şi pe cel-lall. 
') Vez'î Capitolul «Comerţul». 
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Cine clin Rornânil generaţie, d0 aslăzr nu îş\' ad ucr aminte de povestiri! 
despi·c răpi l'ilc femeilor i

o sclavă putea fi vcndutii ele sLăpilnul său, ca orY-cc animLtl, cât timp nu devenea

mamii, ciic'î numa\' atuncY făcea parte clin familie, cu L6tc acestea în cestiune de drept ea
nu putea servi de martoră, nic\'. pentru, nic\' conLra sLăpânulur său.

singura proLecţiune ce le acordă legea, este ca sii fie tratate cu bine şi în cazul când 
,ftpiinul P nemulţumit de vre-una, o pate vinele. 

can• potc fi educaţia fcmeiT în sociclatea turcă� zice Baronul de Tott. Fără vre-o 
ocupa(il' de cât gclosia, ce o au unele contra altora; expuse în băr calde la t6te încon
ieni<'11tel<· uner transpiraţiun\' fort.ale şi adcsea-orY repetate, pre a\,r păstra frăgezimea
piPlir :-;;i g1·a(ia formelor; nepăsăt6rc la mândrie, ocupa(.iunea lor nu e de cât a găsi mij
li°ii'i'le de a se face mar frum6se, pcntrn a plăcea stăp,î.nilor 101·; abia unele clin ele şLiu a 
!'il'I'Î �i cili coranul. 

Fig. ,U. - Cântăreţe orientale. 

Băile calde sunt forte mult întrebuinţate de femeile turce, unde stau 5-6 ore şi 
a�esc-orr li se scrvesce dejunul aci. 

După cc sunt frecate de băieşiţe (Tellek) pe tot corpul cu un petic de lână, îş\' spală 
capul cu săpun compus din argilă fină amestecată cu for de Lrandafir. Părul, ast-fcl cu
ră(it şi parfumat, este împletit într'o mulţime de mic\' cade. 

Aceste sunt în trăsuri generale condiţiunile sub care trăcsce femeia în Orient. 
Lamartine ne zugrăvesce destul de bine rolul femei\' la TurcY, prin cuvintele: 
«Femeia la Turc\' nu c de cât un instrument de plăcere şi rolul seu este redus la 

acel de mobilă a Haremulufo. 
Coranul învaţă pe Turc\' a crede într'un singur Dumnezeu şi în nemurirea sufle-

tulu\'. Trinitatea este oprită prin coran: 
«Acel ce susţine trinitatea blestcamă pe Dumnezeu)). 
«Dumnezeu nu are fiu, el nu împarte imperiul cu un alt D-zeu)). 
«Dumnezeu guverneză singur cerul şi pămentul)). 
Paradisul Mahomedanilor este de o concept.ie matcrialislă: «Cc\' din paradis vor bea 

mu!t din cupa fericire\', culcaţr pc paturr ele mătase ; lângă er vor fl feci6re cu priviri 
ruşm6se şi cu och\' mar\', negri)) .

Fanatismul religios şi predesLinaţiunea sunt doue crcdinţ:c, care fac pe soldatul ma
homedan luptăLorul curagios până la temeritate; in defensivă insă se debandează înainte
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de a ti bătut, în ofensivă însă el esle de o îndrăsneală până la fet·ocitate �i nimic 1111 i 'it' 

p6te opune; aceste calitătr - care astăz1 au dispărut, au fi:\cut, ca oştirea tu1·cesdî sii 1�1. 
trurnlă în inima Europc1, până sub zidurile Viene\'. 

In rcsboiul clin 1�'69, infanteria turc;escă înainla ca nebună sub focul artilerie, 1·11sp rt
Doliul, cunoscut la TătarT, nu e în uz la Turcr. 
Datorit superst.iţiunH ce au, că până la îngropăciune, sufletul suferă chinudl1• i·e\1 

mar lngrozit6re, Turcii lngr6pă morţff după 5-6 01·e; s'a vezut adcse-or1 îngropându-�· 
6rncnr numar leşinaţJ. 

Inmormântaren o fac câte-odată n6ptea şi fără nicT un ceremonial. 
Coboram, pe o căldură năbuşitore de la miezul une\' zile a lu1 Iulie 1898, strada cc cnnllurl' 

la gară în Constanţa. Trecend pc lângă o haraba, am fost lo-vit de un miro:-. cadavct·ii· ,j
diulâncl să mr interesez de unde vine, mare mi-a fost. mirarea, c,\nd mi s'a spus, că în a1·m 
căruţă era un Turc mort, pe care căl'Uţaşul nepăsător îl conducea la locaşul de v„1,1. 

Cadavrul era infăţ;urat într'o pânză de sac. Căruta nu era u1·mată de nid o pct·�-lmn 
Singur căruţ;aşul - Tm·c şi el - compunea întregul cortegiu al coreligionarulur sru. 

Turci\'. se îngr6pă. gor. Mortul se învelesce numa\'. c11 o pânză nouă, care sr li'•gă la 
ambele capete. Gr,\pa se căptu�escc d'asupra mortulu1 cu scândur\', p8ste care se m·11wJ 
păment. După îngropare, t6tă lumea se retrage, iar imamul rrmânc �i chiamă vr 1111wl 
din gr6pă; credinţa Turcilor esle, că mortul răspun<le irnamuluT, de aceia ac·rsla p11111• 
urcchia d'asupra mormentuh11 şi ascultă. 

După Coran, Sultanul 1) este şi succesorul CalifatuluY şi şeful guve1·nCrnH�nlulu1111i
litar. · Puterea sa este absolută. 

Interpretarea Coranulur cade în sarcina Ulemalilor. Tot Imperiul Ottornan c:-.11' r1111 
sickrat ca mo;;ia SullanuluY, care îşT împarte puterea sa în guvernăminte (Pn�alil:u1·11, 
di"I l'ict.c (cazas), pană la cele mar mid detaliurr administrative. 

Funcţional'ff ce compun acestă ierarchie nu sunt de c,U nişte a.remla�r �i sub-a1·1·n
da.ş1, t.:arr cu totiT exploateză Imperiul în chipul cel mar arbitrar, percepend irnloilul su
melor ce trebue să încaseze. 

Unul din isv6relede bogăţ,ie, erau populaţ.iunile Creştine şi OvreiT, pe care Turcirn asup1·1•[t1i 
numaX în scopul de a-1 storce de ban\', cu car'f se îmbogăţiau funcţionarii adminislt'alid. 
iar prisosul - destul de mare - se vărsa în caseta Sultanulu\'. Nimic nu se întrebuin(h:1 
pentru binele public. Sultanul are cunoscintă despre t6te măsurile arbitrari'f, însă nu in 
nid o măsură ele îndreptare, d_c ore-ce mare parte din averile adunate curg în t.esaut'UI sN1. 

Baronul de Tolt ne-a lăsat un tablou destul de complect- dar în acelaş Limp lnllo
rător- asupra aclministraţ.ic1 turcescr din secolul XVIII-iea. 

Taxele vamale de 10· o, atuncr ca şi acum, se percep în natură. OrT-cine p6le ,·edl'a 
rrul ce decurge din acest mod de percepere, ma'î ales că ea se făcea după )Jun ul pini· 
al administraţiei, ast-fel: din 100 ocale de peşte se luau 10 în profitul statulur, dar al'e�lr 
10 ocale erau luate din peştele cel mar bun, care valora îndoitul celui remas neguţătot'Lilul. 

ApoY Sultanul, în virtutea dreptulu.î «Icelirach» avea monopolul grâului tuturo1· pro· 
vinciilor maritime, care în fie-care an erau dat6re a aprovisiona capitala cu o canlilal1• 
destul de considerabilă de grâu, pe care îl transportau cu propriele lor cheltueH. 

O ast-fel de administraţ.ie avu ca resultat a descuraja populaţia rut·ală, ca.re se dele 
la loL felul de crime, ce se comiteau eh ar ziua pe stradele Constantinopolulur. 

Dobrogia 2) devenise înspăirnântăt6re prin bandele de tâlharr, care se adăposteau în 
văd urile ce a!!ă-dată o acoperiau mar în întregime. 

1) Sultan nu e de cât un titlu de nascere, dat Prinţilor Otomani născuţi pe tron şi celor din l'a�iliu
Gingiscană. In Turcia ca şi în Tataria, acest cuvînt nu are însemnătatea de suveran, care la TurCI 88 

chiamă Padişah (rege mare), după cum la Talar1 se numesce Khan şi la Perşl', Şah. . . 
Actele emanate de Ia Padişah se chiamă Katti-Şerif (diplomă imperială), are puterea nnel' legi 11 

trebue executate fără replică. 
2) Dobrogan (aşa numesce Baronul de Tott, acestă provincie) era renumibi printr'o rasă de cai mici

f'6rle estimaţi la Turc1, clin causă că e1·au buesL1·aşl'. (Memoires, voi. II, pag. 211, nota 1). 
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Baronul de Tol.t în r,ălăl.oria sa prin Dohrogia, vcnincl din Tălaria, arată că aceslă 
prnvinde devenise un adcvurat cuib de tâlharr. 

Jlat ales, că pe aci trecea drumul cel marc de la Bazargic-I\Icclgidie-Bahadag
Isaccea, cai·e ducea în Moldova, Polonia, H usia şi Terile TăLărescr. 

Baronul de Tott însu�r a fost atacat de o bandă de t�Uharr. 
!le alt-fel hoţii, numiţ,T haiducT, erau pu�r sub adăpostul legilor, înLl'u cât nu erall 

priu.-;;1 lu tlag:�nt deli?t, _de o:e-ce legiuitorul arab trebuia să prevadă acesL lucru la o 
11a\illllt' l'.f' trarnsce prm Jafuri. 

o alt-tel de protecţiune de care se bucurau hoţii, era într'un mod indirect din par
i,•a administraţier; aşa, dacă o crimă se comitea într'un sat, Cadiul 1) nu se preocupa de 
,l ,!psropc!'i pe făptuitor, r.i locuitorii erau obliga1J a plăti o sumă pentru rt•scumpărarc, 
,tst c;1, multe crime eral! ascunse de locuitorr de t6ma cadiulur, care era mar periculos
r1:, r,11 cea ma'( nemi16să bandă de hoţr. 

Cl'irninalff chiar, pot scăpa de pedepsa legii, atuncr când rudele cclur mort cer gra
tian�a făptuitorulu1, afacere în care g;;\dele adese-orl' face pc mediatorul. 

Intre multele casud' citate de Baronul rle Tott, voiu arăta nurnar unul; din ci reiese 
11111!1111 de aplicare al legilor la Tmci'. şi beneficiile, pe carr. le trăgeau j udecătol'i\' clin 
a,,•me11ea casurr. 

l'n turc ucisese pe iată! seu, penlru a-r mosceni o avere cle:-;lul de mare; faptul era
lii11c constatat şi sentinţa uală. Un amic al parintucidelur intcl'vine pe lângă judecălor :-;;i
ar,•sla Jr arată, că mijlocul de a scăpa pe omorîtor de peclepsă, consta in a aduce mar-
106 carr să depună, că adevrratul omorîtor nu este fiul, ci p1·ietenul intervenitor, �i ast
lel sentinţa. se schimbă, remânând a se condamna la morte amicul ornorîtorulur. ParfoL
urirlele intervine �i cere graţiarea omorîtorulur ta1ălur sru, şi aşa amendo\' scăpară, iar
1Tima remasc nepedepsită. 

Principiul legislaţiuni\' arabe este, că or1-cine trebue judecat după depunerile mar
l1Jrilor; asL-fel: o pers6nă reclamată că datoreză alteia o sumă 6re-care de banr, dacă
prelinsul creditor aduce martorr suficient\' în afacere, cel d'înter rrmânc bun dato!' cu 
sullla pentru care e chemat la judecată. 

Din asemenea afacerr, judecătorul câştiga 10 °10. Sub raportul justiţier, Ovreit �i Crc�
liniY cl'au pu�r sub autoritatea :;;efilor lor, carr a.u păstl'at un fel de jurisdic1,ie eclesias:ică,
frtrii n ([ scuLiţ\' prin acesta a fi chematr în::i.intea tribunalelor mahometane în· materie civilă.\

5. lmudiţr cu Turcir sunt Tătarii, car\' a2ar în istorie pe la jumătatea veculur al XIII. 
l>u1hccuîi·ciera �1 pus iese câmpia Dunări\' de jos, cî sunt respin.71 \n secolul următor 
df' l lnmnir Teri\' Românesd peste Ni tl'u. O parte trece Dunărea şi se stabilesce în Do
lll'ogia, sub conducerea a t1·e1 capi tătărescr: Kadlubeg, Dimitrie şi Kaizibeg, pc la anul
t:i:1:J, unde se amestecă cu populaţia român6scă de aci. 

Greul poporulur trăi în Sudul Rusier �i formă un stat, la început indepcnclcnL ::sub 

( 
c1111ducerca Kltanulu\', apor sub suzeranitatea Porţi\', până la cucerirea rus6scă. 

I 
Pe la începutul secolulu'( XVll, khanatul. tătăresc se întindea de la Dunăl'e până la

1:uhan >;ii el'a împărţ,it în 4- horde. 
ln partea de jos a Basarabiei locuia horda Nogailor de Bugeak, care sub ascultarea

111rn\' mclrzak, ajunsese o putel'e de temut Domniilor Jur Vasile Lupu şi MaLe\'-Basarab. 
ln timpul �ederff lor .în Bugcak, Tătarii au trecut in Dobl'ogia, iar numerul lor este 

dl'slul de mal'e prin 1655, căd 11 vedem întrebuinţatr de Paşa de Silisll'a contra Cazacil01·. 
lmig,·ărr şi ernigrarr de Tătarr se continua,·ă în tot cursul secolulur XVlll, în, şi din 

Doll!'ogia; ast-fel în 1784, când o mulţ,ime de familir fură transportate peste Nistru, o parte 
!rece Dunărea şi se a�az:ă în Dobrogia, pentru a emigra putfo mar tâ.l'Ziu. 

ln 1805, Tătari'( au dispărut cu totul din Bugcak; după ocuparea BasaralJier de Ruşr 
ln 1812, o colonie de Tătar\' veni a se aşeza în Dobrogia. 
--

') f:adiul era �ef'ul tribunalulu1 numit Mehkeme; ca semn de <listincţiune purta turbanul verde 
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In mar multe rîndm·r şi în intonal de 44 anr în urmă er au părăsit de 3 ort provinda 
In urma rcsboiulu\' clin 1856, un numer de 2225 farnilir tătăresc'( veniră să coloniz"z:. 

Dobrogia, căreia H deteră numele de ccţara Tătarilor)); er ocupară districtele <·cir lllat
fertile. Numcrul populaţiuni\'. tătăresc'( ora în 1860 do 60.000 suflete, după Viskovkl 1 . 

Tătarff s'au bucurat în Donrogia de o oro care independenţă şi erau sub asrulla,·,,, 
unur Kl1an al lor, care locuia la început în salul Carasu, apropo de Medgidia; distrus dr· 
Ruşr în 1829, Khanul îşr strămută reşedinţa la Coatal-Orman, distrus :-;;i acesta în 1877-iR 
Khanul rocunoscea autoritatea guvernulu'f Otoman. (Lejean Ethnographie de la Turquie 
d'Europe p. 36.). La 1850 era Amurxa-bei. 

Inaintea ocupări\' Dobrogi01 de Romftn1, numcrul populaţier tătaro scăzu din causa 
bolilor şi al reulur nutriment. 

El au ocupat tot basinul rîuluT Casâmcoa, până la capul Midia; totă regiunea vaiî 
Carasulur până la Cara-Harman, unde se· amestecau cu Bulgarir. 

Fig. 45. - Locuinţ.a şi familie de Tătari. 

Către sud trăiau mar mulţ1 la l\fahmudkio\', până la Cocargca şi Tatlagcak. 
Una din ocupaţiunile principale ale populaţiunil'. tătare este pc lângă agricultura �i 

croscorea cailor şi aceia de cărăuşr. 
Tătarff vechr se ocupau şi cu comerţul, mar ales în Medgidia, oraş fondal ele Sayrt

Paşa, în urma rcsboiulur din Crirneia şi în onorea Sultanulut Abrlul-Medaid. 
TătarH nor veniţr în urma resboiulur din 1856, au ocupat bordeiele de pc marginr•a 

oraşulur Medgidia şi erau o povară pentru vechi\: locuitorr ar Dobrogie1, pe caro î\' jcl'uim1 
şi mar ales _pe creşLinr, în satele cărora se stabiliau într'adins, pentru acest fel de ocupa(ir. , 

Între satele din nou înfiintate:de Tătarr în 1864 erau Dunavcţul, Bcibugcac, l\Ioru· 
ghiol, Saraiul. 

Femeile� lor purtau încă la acestă dată inele de argint la nas. 
Acum Tătari'i'. emigrează pe fie-care zi spre Constantinopol; numcrul lor dcslul de 

mic, dcscresce din ce în ce. 
Cifra populaţiunir_ turcesd şi tătărescr din Dobl'ogia, la 190!) a fost: 
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6. Găgăuţil sunt Gred'. sau Bulgarl'. de origină, ele religie creştină ortodoxă, însă vor
hrsc Jimba Lurc.:ă. Sunt f6rLc puţin ospilalicrr f;;i peste măsură avarr. Numcrul lor penLru
judPjnl ConsLanta nu l-am putut a1la,. ele 6re-ce LatisLicele oficiale i-au socotit în dfra
·populaţiunii gl'ccc. d sau bulgărescr. PenLru cătunul llanlîk, Găgăuţir au fosL luaţ\' drept
Hom,\nr, de şi nicT unul din cJ'. nu scia românesce în 1890, când am stat acolo.

Pentru judeţul Tulcea, numcrul Găgăuţilor esLe: 

Plasa Babadr,g 
<<' Măcin 
« Sulina 
c< Tulcea 

Total general 

Fig. 16. - Tătar! 

1.977 
1.517 

5 
333 

3.8:32 

7. Arabil. Dour-zcd'. de anr înaintea rcsboiulur clin Crimcia, prin 183-4., un Paşă, anume
lla,;;,rn, aduse ln Dobrogia �.i.1-iT de Ara!JT, popor ale cărur apliLudinr agricole sunt 
1·crunoscule; aceslc familff fură aşezate la �oc�(nouc arborr, astă-zr Docuzacr, 
prohabil o grcşală ele numire prin elisiunea suaEer «rtg))) şi în cincr alte sate din prcj ur. 
Pl'in 1860, acestă colonie era încă în Dobrogia şi prospera prin agricultură 1 

). 

Nu scit1, dacă şi astă-z\' se mar găsesc Arab! pe la Docuzacr �).� 
8. {iganil, n umiţT ele Francezr Boh6miens, fiind veniţ1 în Franţa din Boemia şi Cigains ;

de Englezr, Gypsies; de Germanr, Zigeuner; de Italienr, Zingari sau Zingrui; de Spanio!J, 
Gilanos; de Grecir modernr, Kaţivelor; de Polonr, Ziganr; ·c1e Ungurr, Farao-Nemzels6g 
(rasa Jur Faraon); de Ruşl', 'Ţiganes; de Turd, Cinghene; de Olandezr, Heydens (păgânl) ; 
de Danezr şi Olanclezr, Tartares; de Maurr şi Arab\', Haramr (rătăcitorr); iar de er înşişr, 
Romnicel (fiul fcmeir) sau Rom (6menl'). 

Acest popor fără paLrie ca şi OvreiT, trăitorT ca şi denşir în L6te ţerile din Europa, 
după cum probeză fizicul, organizaţiunea lor în caste şi mar ales limba, o corupţiune din 
Sanscrită, amesteca.tă cu cuvinte din ţerile pe unde locuesce, este de origină indică. 

Prima ]01· apari(,ie în istorie - dacă ar trebui să'T considerăm ca urrnaşir Syngini-

') teJr•ai1. Up. ci L. p. 3'1. 
') /Jr1paduprntlos. Revue de geographie. '187H.
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lor dateză cu mult. înaintea lut Herorlot, rare ne spune că a aflat pe rnalurilP. Pnnluiul
Euxin, la nunăroa-clo-jos, o t.olonio ogipl.6nă. 

După spm,cle lu\' Herndol, uni\' auLod cred ctt Aogyssus (Tulcea) ar fi o fondaţ.ic (,igănr�r·a 
1n A1·gonautica (vc1·s. 759), în Apollonius do la Rouos (IV, 320) şi în Stral io g,,�im 

a< ·f'loa:;;Y părorT. 
lmp!�ra.ţi'î Cons!a.n!inopo

luluY, ConsLantin V Coprnny
mul (741-755) r-;;i Nicof01· (803-
811), aduso din Siria, Lkaonia 
�i Phrygia o colonie de pnp6re, 
pc ca.l'O o aşeză pc frontiera 
Thracio1, iar Jon Zimico stră
mută o bună pa1-te a acosloT 
colonir în Scythia Pontică, cu 
sropul ele a fi exterminată ele 
ba.l'lmrT. (GiulJon, op. cil., vol. 
II, p. 564). 

Din a.cestă colonie, pare
su, so trag Ţiganir. 

Fessler, împrumutând pă
rerea lut Grellman, zice: ccDupă 
co Tamerlan în 1399, sub pre
textul abolirff idolilor, a supus 

Fig. t7. - Familie de \iganl. 

noua Indie şi a săvârşit acele cruz1m1 ma,·r, un vovor CinganiY, locuind pc la Guzern! �i 
Tatta, a fugit din India în numcr de 500.000; bogaţ,i\' se numiau în limba clin (;uzl'ral. 
Rom (ome.nT), iar din cauza pielir lor smolite, Kola (negri))). 

Se scie, că în 1417 sub Alexandru-cel-Bun, câlc-\'a relt· 
au venit în l\Ioldova, Ungaria şi Germania, pc la �Iarm
Negră. 

Totu:;;r umig1·area lor în ELil'opa, eslo >;ii va. r!�m,1111· 11 

enigmă; însă documental stabilit cslo, că in }lun!(•11ia :i 
Moldova n par pentru prima 6rE\,, venind <.lin l\ilocsia. 

Tot in 141i, Tiganir apar în Germania, 1418 în Eilt'· 
ţia, în 1427 în Franţ.a, de unde au emigrnt şi în Spania, 

In :Moldova, Alexandru-cel-Bun le-a clat voo să răla
cescă. In :Muntenia au ajuns robT. 

Hegulamen1 ul organic din 1835 vorbesco (Cap. I, � �7, 
Cap. JI, § 158-162; 17 4-179) de Tiganr. 

Numerul lor era do 3.851 familiY in :dolclova �i 3:J.IKl/l 
în Valachia, şi se împărţiau: 

a) Rudar'it sau aurarii, carr aveau dl'cptu I ele a rit11IH
aur în rîurr şi munţ.Y; or plăteau D6mncT, 3-4 clrauw nu1·, J l(' 
vremea lu'î Cantemir, D6mna primea ca tl'ibut J.GOO dranll' 
de aur sau cam 1� ocale aur cum!, iar Domna. Jur �1r•lh11 
Racoviţ.ă din l\iluntenia a primit in 17G4., cantitatea de L2:i1 
drame do aur curai. 

l1) Ursa1'iz jocă ursul, me1·g clin ora:;; în oraş, clin -al 
în sat cu urşii, pc care 'T-a prins de mic\' şi pe ('al'(' ·r-a 
învrţat diferite jocurT. .. 

c) Lingumriz fac lingurr, coveţr, fuse şi r,hiar cărbulll, 
sunt cer mar civilizaţ.1 şi mulţr clin er au locuinţe îmbelşugate. 

d) Lăie;�iz, omonr fără meşteşug anume : sunt cer mar rer Tiganr. m trăosc mar muli
din jafud şi tâlhăril, ele cât clin meseria 101· de călclăra,·T şi f -lerarY. 

Fig. 18. - 'j'iganeă /Cinghene). 
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r,·ărsc în corlurr şi umblă (lin loc în loc în căruţe, în care pun t-'ită 
dr 1111111cr('1să, iar sulJ căruţă îşT legă purceii şi câinii. 

Femeile lor ghicesc cu ghiocul şi tălmăcesc vi. ele. 
Triicsc în tribud'. de 10-15 farnim (un sălaş), care sta.u sub ascultarea unur maY marc 

al1·� dintre denşff. 
infrt(i;;area ţiganilor e plină de expresiune, în figura lor se ciLesce un spirit vioiu f;ii 

111 1n·11ri1mtlor. 
TignniY n'au nicY o credinţă, sau mar bine sunt fetişiştr. In Europa au împrumutat re

ligia (fri\' unde s'au stabilit, ce'î din Homâ.nfr1 sunt creştini, cer din Turcia, mahomedan1. 

Fig. 4n. - Locuinţe de Tiganr. 

Cifra populaţiunii ţ.igănescr era în 1850 de 2'12 famiIH. 
Ţiganir truitorr în Dobrogia la 1900, erau: 

I 
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'!'iganY Lu rci ţY 054 32 40 180 261 915 
)) creştinI -

I 
136 227 441 64\.l 1.3'17 1.453 

O. Germanir. Prima colonie de German\' alsacicnl'. a venit în Dobrogia tntre aniY t848-50,
ln nurncr oe 59 famili\' din Odessa şi s'au st[l.bilit în :\IalcocT (50 familir) ,;;i Tikilesc'î (\J fo,
rnilil'). ET se ocupau în spedal cu creşterea vitelor şi fabricarea untuluT 1). 

Prin 1860, cifra populaţie'î germane era de 1200 sutleLe 2)., iar în 1864 se atlau : 30
lamili1 în Malcoc\' 3), 20 famili1 în Catalo1, 30 familff în Ciulrnrova şi 50 familiT in Atmagec1; 
aci aveau biserică şi un popă. 

Er se ocupau cu transportul, comerţul şi tăierea p{tdlll'ilor. Prin construcţia digul'ilor 
din Sylina er s'au îmbogăţit puţin. 

Jn timpil din urmă, imigrăl'I conlinue aduc din Rusia un numcr· însemnat de Ger
man\', un element colonizator, care pentru fericirea Dobrogiet, inlocuesce populaţiunea din 
cc 111 ce descrescendă a 1\fosulmanilor.
------

>) 1. Ionesco, op. cit. p. 81. 
2) Lejean, op. cit. p. 12.
1) P6le că numirea acestu'î sat se Lrage de la acel al unu'î ComanclanL Lurc, în luptele cu Vlacl-Tepeş'i.

( I-lammPr). 

71890 44 
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Germanil' sunt muncitorr şi gospodar\'; e'î se ocupă cu agricullura, creşterea Yilf'lrn· 
şi mar ales a vacilor şi cailor. 

• Numerul populaţiunii germane trăit6rc az\' în Dobrogia este:
-

JUDETUL CONSTANTA UDETUL TULCEA 
= 

;R. IJ co -� I 

I 
l:JJ I:a .p- co ...... 

ii 
ol co "' 'O co "' 

NA 'fIUNI � 'S, to !; 'O co c:: co "' 'O TOTAi. 
'8 :§ 

I 

:, 
U) 'O o � :, .Q o ...., 

l
°ENERAI. � o 

I
"' co ...., co •co :, o ::;: ::;: ui I cd � ::;: Ul E-< 3 c..J o Ip; p; o: o: o: I o: o:: o: i:i:: 

o 

E-< I I Germani .1 , 
I I 

401 ii 2860:1 241 70 1.329 
1
-=-

2.576

1 

361 1.483

1 4.51SII 

4.283

1 

8.801

1 I 
I I II 

Ca o plagă în corpul acester provincff, trăiesc tre1 nemur'i'. de pop6rc, fără paLric, ci 
deprinse a rătăci de vecurr prin ţ.ările, care Ic oferă cel mar bun câştig; ele se slabilP�i· 

acolo, unde sub adăpostul legilor pot să ::;ugă di• 
la sânul uner mame vitrege, căreia nu-r dau ni
mic în schimb. 

Ovreir, a�a de bine cunoscuţr; GreciY, car, din 
nenorocire sunt cer mar putin civilizat,, rl" ml 
coreligionari\' lor şi Armenii, pc care numa, gi'llln 
după câştig îT face a-şr alege patria, acolo rnHll' 
le convine. 

Şi numcfrul acestor parasilc crosce, <Jupii cum 
dovedesc statisticele. 

10. Grecil. Au trăit în totdeauna prin ora�r.
unde s'nu ocupat cu comerţul. E de mirare•, n1 
o colonie de 29 familir venite din Basarabia, pu\in
înaintea resboiulu'î din Crimea, s'au stabiliL la i\li- 1 

be1kior (Tulcea), unele se ocupau cu agricultura').
Dar acestă ocupaţie obosit6re nu le-a conve

nit; azr nu se mar găsesc la Alibe1kio1 ele dl 2 
Grcd care se ocupă cu comerţul. 

În 1850 erau în Dobrogia 250 ele familiT gr�
cescr, cele mar multe în Tulcea, 1500 suflcLc, apol 
la Sulina 500, la Constanta 800, la I\'Iăcin şi Baba
dag câte 50. 

Fig. 5�. - Greci. Astăz\'. toţ\' Grecil se ocupă cu comerţul, la 
care au aptitudin\'. deosebite. 

În Constanţa tot comerţul este in mâinile Grecilor, Armenilor 9i Ovreilor. 
Grecul este ţanţoş, speculant, cămătar, înşelător chiar, fără cea mar mică clrago�le 

către ţara în care locuiesce şi exclusivist. 
Cifra populaţ.iunil grcccsd trăit6re az'î în Dobrogia, este: 

JUDETULCONSTANTA 

PUPUR 

GreCJ . . .

TOTAL 
Gf�NJlRAL 

') Aceslia erau Găgăuţ1, car1 vorbiail g1·ece,;;Le; de aceia au fost conrundaţ1 cu Grecii, în sLaLisLicl.
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11. Armenii sunt. veniţr prin imigraţiunr individuale, unff din România, cer mar mulţr
din Turcia şi Asia-l VIică. E'î se ocupă numar cu comerţul.

în 1850 erau numa\' 76 famili'i', cele ma\' multe în Tulcea şi Babadag. 
1\z1 sunt 2.604 suflete: 

---
UDETUL CONSTANTA JUDETUL TULCEA 

- --

.e ol ;:;! to 'ăi" o: � � ol 
ol 

C\l o R s ·ro to 'u o: ol 'u TOTAL I' o p ;:: ol :§ Q) <r.· "' o: ::s '8 <.l ::s ... 'u ...., -g _ i !GENERAL '"' o: Q) ol .'!!. •ol ::s '3 
::i: 

o 
;:;:; ;:;:; cn � CQ ;:;:; (/J E-u 

o: p; o: o: o: o o: o: ii: E- r::.. 

.\rmenî . . . . . 18 11.140 96 70 1'14 1.444 303 105 447 305 t.160 2.604 
12. Ovreii erau m 1850 în numer de 119 familir trăit6re Jn Tulcea (30 f.), Isaccea (20 f.)

;i Babadag (69 f.). Azr trăicscc în Dobrogia un număr ele 4315 suffote: 
- ----

-1
JUUETUI CONSTAN TA JUUETUL TULCF.A 

- - ----- --·-- --
ol ol C':! -� to .,: . <=' � .;. "' > � ol Q) C\l Q) 

POP o R
o 2 l1 to z 'u 'u o: '" Q) 'u TOTAL 
T.• ::s � ·3 .e ::s ... "' 'u o: .:!! � GENEHAL '"' o: Q) "' ...., � •ol ::i ::c o ;E ;:;:; u5 � a:; � (/J E- ?v uî � o: î � o o: o: o 

I f- - - E-I
! Evrel 

!
sl i' "' l,u., 11 

53 ·I.Oi'! '!03 ! 38 t.268 456 287 311 /�.315 
I I I I 

1:3. Alte Naţionalităţl. Ma\' trăiesc împrăştiate id şi colo, print.re populatiilc deja enu
merate, şi următ6rclc neamurr: 

î NEAM I JUDEŢE i!NEAMURI JUDEŢE i NEAMURll ,JUDEŢE 
·-

li UR r 
I 
Con Constanţa Tulcea Constanţa' Tulcea 

Italienî Serbl Albane Munlen ZI egrenr 
549 I58 12 

li 
31 

842 Englez'i . 
- Francezi564 Polon'i 73 Belgienr. 

41 
9798-

25 24 29 '11 
Ungurr . .Danezi şi Norv.I El vetien1 . . Indien1 şi Perş'i 

I 40(:i I 200 
(j I (i 

I 10 
I 

-1 4 
De la 1850 înc6ce, de când am date statistice mar mulL sau mar puţin predsc, nu

merul popula ţiu nH Dobrogier a fost: în 1850: 1)

'"' NUMELE ., :§ PLAŞILORo 
:5 cllJ (Cazas) 
u, cio z 

NUMERUL FAMIL!ILOH DIFERITELOH NAŢII 

'a""Eo a: 

li ,-,�.' �
c 

I 
�

) 

3 g 11 � 

'2 
C\l 
to 

ţ;. 

'a'"E...
Q) 

c., 

= =·#.========l-===l-==-==ă==ă==#====·�=#.===i:==a#.==�== Tulcea . . I 105!' - j 1.290 2001 2501 78'. 2001 20! !'iO so! so! 2.962
�rt���a ��r1 15 ��� 921 931 'l�� �6; �i1 -1 i· 20

1

1-�tHâ 165 688' 4""- I I - - ol 8 - I - t.363
Babt�::_ : 5571 t.0751 074 Sili 40 1 117 1 100 -

-aj
40 09 3.544 Kustend"ge 352 I 442 21�2 26 364

I 
- - - -- - - 1.426 Mangalia 405 51 - 5 - - - - - - - 415------·:·-1-1 ____ ---TolalurI . · 112.208

1

2.22513.650 'l.194 747 'l.092 250 1,2
1

, 59 76
1 

119
1

11.858 

') I. Ionesco, op. cit. p. 74. 
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Germanil sunt muncitorr şi gospodar1; e\' se ocupă cu agricultura, creşterea , iti•lo,·
şi mar ales a vacilor �i cailor. 

• Numerul populai,iuniT germane trăitorc az'î în Dobrogia este:

-I
---- - -- ---

-

JUDEŢUL CONSTANŢA JUDETUL TULCEA 
---

o:l s o:l -�
I 

.;. llJl ,-"' :a ol o:l o:l "' "' 'O o:l 
NAŢIUNI �- � ·rn b 'O "' o:l 'O TOTAL to o:l .s "' ::, UJ 'O C: � ::, .o '8 '-' ...., IGENllHA!. C: "' o:l ,..., o:l ,o:i ci :3 

o ;;g ;;g ui I ol P'.l ;;g Ul p ol u 
o:: o:: o:: o:: I o o:: o: o:: o:: o 

p 

I 
. 1 58

1 
401 ii li 241 

Germanl 2.576
1 

361 1.48
3

1 

4.518
11 

2.860
11 

70 1.329 4. 8.801 
I I I 

Ca o plagă în corpul acester provincil, trăiesc tre\' nemur\'. de poporc, fără paLric, ,·i 
rleprinsc a rătăci de vecurr prin ţările, care Ic oferă cel mar bun câştig; ele .se slahilr�i· 

acolo, unde sub adăpostul legilor pot să sugă dP

la sânul uner mame vitrege, căreia nu-r dau 11i
mic în schimb. 

Ovreil.', aşa de bine cunoscuţr; GreciY, ca1·1 din 
nenorocire sunt cor mar puţin civiliza(,, el(• 1·n1 
coreligionaril lor şi Armenii, pc care numa, g/1na 
după câştig îY face a-şr alege patria, acolo unr!I' 
le convine. 

Şi nurncrul acestor parasilo crcsce, i,lupă cum 
dovedesc statisticele. 

10. GreciT. Au trăit în totdeauna prin ora�r.
unde s'au ocupat cu comerţ.ul. E de mirar(', l'ă 
o colonie de 29 familff venite din Basarabia, [llljin
înaintea resboiulu'î din Grimea, s'au stabiliL la ,\li
belldor (Tulcea), unde se ocupau cu agricullurn 1).

Dar acestă ocupaţie obosit6re nu le-a conve
nit; azr nu se mar găsesc la AlibeTkior ele cili 2 
Gred care se ocupă cu comerţul. 

În 1850 erau în Dobrogia 250 de familiT grr
c;escr, cele mar multe în Tulcea, 1500 suflelc, apol 
la Sulina 500, la Constanţa 800, la 1\Iăcin şi Baba

dag câte 50.

Fig. 5n. - Grecr. Astăz\'. toţT Grecil se ocupă cu comerţul, la 
c;are au aptitudin'î deosebito. 

În Constanţa tot comerţul este in mâinile Grecilor, Armenilor şi Ovreilor. 
Grecul este ţanţoş, speculant, cămătar, înşelător chiar, fără cca mar mică clragn�le 

către ţara în care locuiesce şi exclusivist. 
Cifra populaţiuni'î grocescr trăitore az1 în Dobrogia, este: 

I JUDEŢUL CONSTANŢA J U D E Ţ U L TULCEA I 

I I 
I c<l � -� -� ..;. tn "' 'O ol c<l "' c<l el "' 
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:f.· tn "' c<l 
i 
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'- UJ 'O C: -� ...., � ·13 !,? ...., Gi,NERAL 
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"' "' c;! •o:l 

11 

o ::, 
:r: u :2 � ui .s P'.l ;a, u E- �
c:: o:: o:: o:: li 

o 

p:; o:: i:i: o:: o 
C, p p .. " 

Grec1 1921 3.383
1 

3391 

I 
31811 

11 

1251 

I 
4.357

1 

I 
171 350

1

. 2214 'l.
5

13

1 

I 
4.248

1 

8.005 

') Aceslia e1"ai1 Găgăuţl, cad vorbiau greceţ;Le; de aceia au rost con!'umlaţI cu GreciI, în slalislicl. 
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11. Armenii sunt veniţr prin imigraţiunr individuale, unir din Homânia, cer mar mulţr
din Turcia şi Asia-1\tlică. E'î se ocupă numar cu comerţul. 

în '1850 erau numai'. 76 famili'i', cele mar multe în Tulcea şi Babadag.
Azr sunt 2.604 sufiete : 

- - JUDETUL CONSTANTA JUDETUL TULCEA 
s <:<l ;!! 

!. 
tD I 

11 

I -'at"' :s ol <:<l 
� ro 'O "' d ro 'O TOTAL POPOR ·ro to h <:<l ·a ·= "' :, U) 'O ,:: ..c, o 

I
GENEHAL ; "' <:<l !!!. •<:<! ci ci "' 
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;E ;E Ul � o:i ;E rn 
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E-< ol u 

ci: o: o: o: o: o o: o: � o 
f- p.. E-< 

I
.\rmenl 18 

1
1.146 96 70 114 1.444 303 105 447 305 1.160 I 2.604 

12. Ovreii erau m 1850 în numer de 119 familff trăitore jn Tulcea (30 f.), Isaccea (20 f.)
�i Bnlnulag (69 f.). Azr trăiesce în Dobrogia un numcr de 4315 sufi.cte: 
' -

JUUP.TUl CO i-l ST AN Ţ A 
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I I 

JUDETUL TULCF.A - � :.::: 
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to"' ro 'a;' 'O c:: ol "' 'O � ·5
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.::2 ol >d ...., 

:, :, 
o:i ;::; f- 'cil rn 
C: o: I o- - f-

I 
ft56 i 2871 3L1 11.003 /, .. , 1 

I I I 

I 
TOTAL 

GENERAI. 

4-.3·15 

1:3. Alte Naţionalităţl. Ma'î trăiesc împrăf;,tiate id şi colo, printre populatiile deja enu
merate, şi următ6rcle neamurr: 

ÎNEAlV 
I JUDEŢE 

i u R r I 
!I :M-��l JUDEŢE I NEAMURI I � I- JUDEŢE I N E A M u R I I - ·li

Con Constanţa Tulcea Constanţa, 
li 

Tulcea
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Serb1 
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ZI 

egren1 

549 
58 
12 

li 
31 

842 Englezl 41 
- Francezi 97 

564 Polon'i 98 
73 BelgienI. -

I
25 Ungur'î 406 I 260 
24 Danez'î si Norv, (j I (\ 

29 I El vetierÎ1 . . 10 

I
-

11 I Indieni şi Perş'î 1 4 

De la 1850 încoce, de când am date statistice mar mulL sau mar puţ,in precise, nu
merul populaţiuni\' Dobrogie\' a fost: în 1850: 1)

... NUMELE 
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NUMERUL FAM!LIILOH DIFERITELOR NAŢII 
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1 
15 591 92 93 25 2Q' 23' 1 3' -11.364 

rn l 33 Hârşova . 165 688' 49( - j - I - - 61 8 - I - '1.363
rn r 71 Babadao- . 557 'l.075� 67� 871 40 117 1 100' - 40 69 3.544 
c:: � 37 Kiislend:'ge . 352

1 
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1 
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1
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') {, Ionesco, op. cit. p. 74. 

www.ziuaconstanta.ro



348 

Dacă la aceste J 1.858 familii am �ocoli câ.lr 5 per�6ne ele fie-care familir, aw111 rifra 
ele ap1'6pc 60.000 1ocuilol'1 in Dubrogia, la începui ul j umăLăţir a doua a v6culuT al 110111,_ 
swc-zecelea. 

In 1864, după o nurnerăt6re a Jur Viskovich, ţ,ifra aproximaLivi( a populaţinui, 1,11• 

hrogie'( era socotită la 140.000 suflete, adică mar mulL de c,U îndoitul GcleT din 1850. 

Ubidni, care arc prelcn1,iunea a cun6sce ac6stă provincie, socotcsGc popula(,Î lt11i •a
cr in anul 1876, la cifra de 222.562 suflete: 

-

l�RAŞE, SA TE 
-

I MUSULMANI NE�MUSUL-
PLASA (CASA) 

V şi MANI 
TOTAL 

CATUNE 

Tulcea. : I '17 I 2838 15426 182M 

Isaccea , .. 10 68 5298 5366 
Kilia \) 31412 30022 6·]434 

Sulina. 12 3HJOO 602 32502 

I Mahmudia. rn 12248 17868 30116 

Babadag. 58 24652 734-1- 3J9\l6 
Măcin .. 26 

I 
24044 1818 25862 

Kustendge 3ft 27\l() 51\l6 7\l86 
Hârşova . 39 326 I 1700 2026 

Medgidie 56 
I 

4384 2626 

li 

7010 
I Total 271 I 134662 87900 222562 

I 

La accslă cifră Ubicini adăoga 20.000 locuitor\', care dup{� el, era dfra pop1Iia(i11111i 
ele la Sud de l\Iangalia şi de la răsărit de Silistra. 

Aşa dar ajungea la un total de 242.562 suflete 1). 
Acestă cifră era cu mult exagerată. Dottain din contră dă pentru acclaş an cifra 

ele 136.632. 

Mar apr6pe de adever pare cifra dată de D-l Dumitru Sturdza, pentru aGclaş an, de 
150.295 locuitorr t). 

In urma resboiulur din 1877-78, acestă cifră s'a micşorat prin ernigt-aţiunT, aşa Kolh 
.in uvragiul seu 3) evaluează pentru anul 1880, populaţiunea de 123.320 suflete: 

Tulcea 43.000 

Babadag . 41.000 

Kustenclge 23.320 

l\Iădn . . . 8.000 

Medgidia şi Cernavodă . 8.000 

Totul . 123.320 

După Baronul cl'Hogguer, care a cules datele statistice în 1880, cifra J_,)Opula\,it'1 n11-
hrogier era : 
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1601
1
1 304 ::1488 363 I - I 224 - I 300 o,r

l 
rrn,8 

1-'al)ada� '13"36 20"7 '10121 40-,3 ·_Jt.16 ·_)5"' 1"'3 11,.2-,4 2"-"'7 1227 5'1" r,3 -1·1\:!2 JO 1-1116�
Tulcea, di,;1.i·ict . . . ! H'l71 5539'

1

. 3360'
. 

298 lH 6 175 -J4.61 9622
1 

li03 4M - 520 �'1:!115 
·

1 

'. < __ _ ' r, ,_ , , , . , · 1 ' � _ I , � · 
9 1 

U U r ,U U U 

hustcnc ,.,c.. . . . . . 14,01 t,7 - ! 25- 8 32 1/�70 177 - 462!� 14ft' '1388 \lll�11 
Cernavoda, Hârsova. 4.40 6028 '16 28 136' - -- 4-40 6'180 - 180 - I 264 -

1
13\lhl 

Măcin ..... _' ... 1 21611 72641 3,6; 1'12 561 - 75 2101 76961 - 301� 126 '1052 - 2i39i 
Sulina. . . 1_�,-� 896

1 
79 ()()8 1 8 32 36 1918· 12 112 81 \JO J lu 5� 

Total · I 21\JJol 24'167 7546-8-88-ll·-11,-�3-71 4381781 233301317261
1

184i?Mu ™l\48i°211021
,lMi3:i

11 i I! 11 I I! I. 
') Nacian. Dobroudja, p. 40, apuci. Hevue de gciographie, an. 187\J. 
') Nacian. Dobroudja, p. 40, apud. Revue de gcographie, an 1879. 
') The condilion of nalion social and politica!. 
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Districtul Mat)galia, cum şi o pai"te clin plasa actuală Silistra-nouă, nu 
Ic 134.735 suflete.( 

In aceste clouc districte numerul populaţier era evaluat la 15.825 suflete; aşa că po-
pulntia totală era în 18

_
8� �e 150.560

_ 
locuitorr. , . V 

nen:;itatea populaţ,101 m Dobrogia este de aprope -17 locuitori pe 1 km. p . 
. \!'.rstă densitate împărţită pc judeţe, e de 16.28 pentru judeţul Constanţa şi 17.51 pen

tru judP(ul Tulcea.
· 111 raport r.u cele-l'alte judeţe din România, Dobrogia are o densitate forte slabă.
Jntl'r rnndiţiunile indispensabile desvoltărff provinciei nostre cis-clunărene, de care

d,·pilld( · progresul seu economic şi social este popularizarea cr, şi, dacă considerăm ra
pnrtul uinlr�f'. 

sol Şi om, putem :ice Că ?r
_
upările d

v
e popul�ţiun\' au tre�uit

v 
să 

v
ca�ce ţ)C111.lllf'IP unui izvod dat de natura, aşa: ţerile cu pl01 rar1 sau cu producţw111 respand1tc .

,.11111 de ex.: stepele, au făcut ca poporele ce le locucsc să fie nomade; câmpiile fertilo 
li ll'Jllatr• clin revărsările fluviilor au creiat popo1·ele sedentare, decr agricole; iar 1.rrile 
lil111"ale �i insulele a.Li favorizat. comerţul. 

Dol)l'ogia rcp1·od uce pe o scală mar mică - bine înţ.eles - aceste trer modu r-r de viaţă 
a pnpcJ1·el01· ce at1 locuit-o; ast-fel dacă fac0m o privire inapor asupra istol"ier acester pro
\i111·.ir din prima jumelate a sccolulu\' al XIX-iea, am vedea, că pc când :Mocani\', c111�c 
riiti·eP1'at1 nobrogia în lung şi în lat cu turmele lor pentru păşune, duceau o viat,ă no-
111aclă, Românii, Turcil', Bulgari'î şi TătariT, locuitorir centrulu\' Dobrogie\' se îndeletniceau 
1·u agl'kultura, iar populaţiunea ţărmulur DunărH şi mar ales aceia a litoralulu'î Măt'il' 
�rgre se ocupa cu comerţ.ul. 

Una din cauzele principale, care a împiedicat popularea Dobrogier a fost, că ea fiind 
n�rzaltt în calea năvălirilor tuturor poporelor barbare, iar mar în urmă pe drumul obli
)!:at al tutumr rcsboelor dintre Român'î, Polon\' şi Ruşr cu Turcil, a suferit în numerosc 
J'itllllurT devastările poporulu\' năvălitor. 

OI'a�ele şi sat.ele erau distruse; numa\' cimitirele rcmâneau, ca singurul indiciu al 
nu111crose1 populaţiuni care altă dată locuia acestă provincie. 

ln urma rcsboiulur din 1829 nu se mar găseau de cât câte-va sate; pretut.indenr nu 
�e inlalniau de cât ruine ale uno1· oracşe altă dată destul de înflorito re şi care în 1850 nu 
mar numrrau de cât câte-va case. 

Din acestă cauză, din 35 de sate ale districtulur KUstendge nu se mar aflau în 
1850 de cât vre-o 12 şi acestea cele mar multe deduse după cimitire, care de alt-fel şi astă-zr 
nu sunt puţ:ine la numer. 

Numar în timpul 1wimilor 50 de ani ar veaculur al XIX-iea, Dobrogia a fost lle trer orr 
(levaslată şi arsă. Locuitori! au părăsit-o în mar multe 1·,\ndurr şi acer care s'au reîntors 
au înfiiinţat sate noue, după r0sboiul din 1828. 

Acestă urmare de fapte, distrugerea şi reconstruirea satelor au lăsat pe suprafaţa 
proYincicr un numcr însemnat de cimitire, care conţin resturr de la diferitele popore care 
au locuit-o şi numar după numcrul lor putem deduce pe acel al populaţ.iuner odinioră 
existente a Dobrogie1, care pe suprafaţa sa, jumătate din aceia a Belgier, pote hrăni un numer 
de până la un milion suflete. 

Heproclucem după distinsul agronom I. Ionescu tabloul satelor, care în 1850 nu mar 
figurau pe hărţ,ilc de mar 'nainlc '). Uncie din ele sunt îngropate şi aslăzr sub ruinele lor 
�i pate pentru tot-deauna. 

') 1. lo11esru. Excursion agricole tlan,; la ptaine <le la Dobrodja. p. 15,70 şi urm. 
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SATE DISPARUTE 

Prislav. 
Beş-tepe Lurc 

cc cc român. 
Dunavet. 
Tort-Kai·aboni. • 
Cernasuf. 
Caraibil. 
Amofalki. 
Micomanti. 
Cîardac. 
Satu-nou. 
Sgrita. 
Suialdi. 
Cerni-chioi. 
Crucea. 
Fântâna Nedeii. 
Mangina 

11�11 SATI·� DISPARUTE

I '181 Roset.
19 Cala ulrn. 
20

1 

Rumbeca. 
2'1 Melodiţa. 
221 Gaidar. 
23 Karakla 
241 Canoski. 

�1 
Uekirge. 
Topolog. 

27 Carla!. 
28 Dul�erul. 
29 Caciamac. 
30 Cadicâsla. 
31 Fental. 
32 SLaja.' 
33 Zaval 
31�, Cheilbaseh . 

11� li 1� li 
� 

SA TE DISP A RUTE SATE DISPAHUTE 
i 

351 Erkesek. 52 Alibei I 
361 CiauskioL 53' Caradurat 
371 Cirini Ml Nalbant.
381 Stâncele. 5

5
1 

Ghiaur-Amsali. 
391 

Bataclî. 56 Turc-Amsali. 
40 Ussube"î. 57 Ivrinez. 

411 
Visteri. 58 Peşlerea. 

!�2 Hasaneşli. 59 Akargea. 
,�3 Cali-chioL 60 Daullar 
1�1 Taş-punar. 01 Caciamac-Ma,·e.
451 Torloman. 62 Caciamac-Mic. 
46 Mongol. 63 cracai. 
47 BerdarI. 64 Draclaular. 
4-8 Cilibi-chioi. 65 Amel-Uzum. 
49 Kusteli 

5
0 carataII 5-i! Carasu

�:;.,S
Pe lângă nesigm-anţa proprietăţii locuitorulur- dobrogian s�

.,_
adi'toga ncsigurn11\n 

averi\' şi a vietH în ac6stă provincie, unde aplicarea legilor cm lăsalt'i°,;.ţ 'furd, pe m,tlla 
unor funcţionarr veniţr numar pentru a se îrnbogăţ.i. 

Tâlhăriile şi hoţ;iile erau în Dobrogia mar de�c, p6tc, ele cât în 01·1 care altu pai-te 1

lmperiulu\' Otoman. 
Baronul de Tolt. a fost atacat în timpul 7�e o _w:i,ndă de tilharr, pc când l1·n\'l'I' a

munţff păcluroşr ar BabaclaguluY, în drumul de î?urfflă la Constant.a, de şi el'a înconj111·at 
de o gardă 1).

Până în ultima decenie a veculur al XIX-iea, Dobrogia era reputată pcnLru banilr•I,· 
cr de tâlharr, pe care cu multă greutate a ajuns guvernul român a le sLâ.rpi. 

Tâlhăriile lu\'. Licinski, Deli-Ali, Asa
�

ehlivan, pentru a nu cnumrra de câ' pe 1·ple 
mar de s6mă, băgaseră spaima în popula: iune. 

Popularea DobrogieT azr, când elenien ul musulman emigrează, când progresul eco
nomic depinde de numerul braţelor, este o problemă pentru guvernul nostru, cal'c o p11II' 
resolvi în douc felurr, dat fiind că popularea prin sporirea locuitorilor din na ·cerr nu p11lc 
da un resultat repede şi mulţămitor. 

Rernâne mijlocul prin colonisare, care s8 pate face cu Românr din patria-mamă şi 
in acest cas resultatul obţinut este negativ, pentru că popularea Dobrogier ar fi 111 dctl'i
mentul României trans-d unărene; cel mar bun mijloc ar fi sau a se coloniza provinda 
cu Românt din cele-l'alte părţr ale DacieT, cu Romo.nr din Macedonia, sau cu clcmcnlr de• 
ginte latină, cum bună-oră italienff, popor muncitor, industrios şi care s'ar asimila mat 
repede cu Românir. 

Numar în casul de neajungere s'ar putea admite popore germane, agriculto1·1, inlr
ligenţr, muncitorr, industriaşr şi comercianţr îndemânatecr, care dep.1.rte de a fi un pcrirnl 
pentru provincie - după. cum crede D-l Nacian 2) - ca neavend stabilitate, clin contră se 
vede la cer care au venit în urma resboiulur din 1877, că toţr s'au stabilit aci. 

Germanul nu are spiritul de exploatare al Bulgarulur, care se îmbogăţescc vara in 
ţara nostră şi iarna trece frontiera, sau banir câştigaţi în Ţara Român6scă îT trimPtc în 
Bulgaria, cum vedem pe fie care zi exemple. 

A por popularea satelor de pe frontiera de Sud cu elemente neo-latine, este o cl,cs
tiune la care nid o dată administraţia judeţulur ConsLanţa nu s'a gândit. Dacă clC'slcga1·1 ·a 
acester chestiunr era atât de uşoră altă-dată, acum prcsintă multe diflcultă(T, de 6rc ci• 
Bulgarir locuitorir satelor, cu greu ar mar putea fi transplantaţr în Nordul provincid. 

Avem pe frontiera de sud: Almaliu, Asarlik, Canlia, Carvan, Dobromirul <lin deal 

1) 1Jemoires sur Ies Turcs Vol. II. p. 211.
2) Dobroudja p. 105-6.
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�· clin vale, Cuiugiuc, Esechio1, Galiţa, Gârliţa şi Lipniţa, sate populate numa\'. de Bulgarr.
··�veni ln plasa Silistra-nouc numar o populaţie hulgărească indoită numerulur întregit po
. ula(iun\' l)Lllgărcsd din Gcle-l'alte 4 plă?T ale judcţuluT Constanţ,a. 
P era mar sigură garnntic pentru paza frontieri'î de acestă parte a Dobrogie1, ar fi 
"ipuhirra satelor mărginaşe cu clementul românesc. 

1 
sii studiem - după D-l Nacian 1) -- mijlocele prin care s'ar putea ajunge la o bună 

i·oloni.;;u·c în provincia nostră cis-d unăreană, în care puţin s'a lucrat· sub acest raport 
in c,•r :25 anr de slăp,î.nire. 

f.tH·1·ărilr preparatorii, scrie un mare economist francez Leroy-Bcaulicu 2), sunt trer: 
viabililulm, măsurarea şi clelimitarea Lerenurilor, care, sau trcbuesc con ;cdatc sau vcn
duh· rol1mi�tilor şi în fine lucrările porturilor. 

«1"ill'ă că'î de comunicaţiune, începuturile colonisăriT sunt grele 9i încete; cultura nu 
�· µ<',te inlindc, din causa lipser mijlocelor de transport �i relaţiunilor :inlcsnici6se; numa\'. 
pl'in con�truirr de drumurT se pote atrage o populaţie numcr6să :;;i da nascerc la sate. 
111·umu1·ile au o mare putere de atracţiune �i când ele sunt numcrose ?i în bună stare, 
ua�l'. rnltura �i form6ză oraşele. O bună reţea de drumurT este ded primul interes al co
!i ,nicr, conclitiunea ele căpetenie pentru progresul cL, 

Sub rapo1'Lul căilor de comunicaţiune, în Dobrogia s'ali făcut progrese însemnate, 
lnlu�r nu s'a ajuns nicT la j umătatca acelora ce Lrcbuiau făcute, ma'( trebucsc că\'. ferate 
la Tukna �i Isaccea, la Mangalia şi O;;trov; numa\' aşa s'ar putea exploata bogăţiile de tot 
li·lul ale at.:cstc'î provincii, cum pescăriile lacului Razelm, vinurile do la Sarica, piatra de pc 
mica Casâmccr şi apr6pe ele pe tot centrul Dobrogic'î, grânele regiuniT din Sud-Vest, etc·. 

Câmpia nepopulată odini<'.>ră. a Bărăganulur, no oferă un bun exemplu ele influenţa cc 
pol avm căile do comunicaţie asupra populări\' une'î regiuni, do şi Bărăganul nu arc 
altllca bogăţfî şi ele tot felul, ca Dobrogia. 

In al doilea rând vin lucrările de îmbunătăţire ale porturilor, pentru care s'au făcul 
�i sr tac sacrifici\', p6te peste puterile ţări! nostro. 

Avem construirea podulur do peste Dunăre, care stă în legătură inLimă cu aceia a 
po1·lulu1 Constanţa, a căre1 clesvolLare de 3.360 metri cheiurr, ar permite acostarea a 25-30 
rnp6rc pe un singur rând "). 

La terminarea lucrărilor, cerb6ica cu cârnele ele aur, despre care povestea poetul Pin dar, 
di lrăia la Istropolis, va renasce la Constanţa. 

Mar trehuiesc însă lucrărT de îmbunătăţire la portul Mangalia, care cu puţine chel
turlr s'ar putea transforma într'un port, care să servescă nu numa\' exportulu'î cerealelor 
din Sud-Estul Dobrogie\', dar şi din Bulgaria mărginaşe Mări\' Negre. 

Cele două lucrărr preparatorff trebucsc să mergă mână în mână cu delimitarea şi 
lmpărţirea pămenturilor la noi\' colonişt\', şi acesta este cesliunea asupra căreia s'a pus 
mar puţin interes ele cât celor-l'alte două. 

S'ar putea împărţi pămentul Dobrogier în parcele de câte 15 hectare de fie-care 
locuitor 4). 

TerP.nul parcelat se va distribui noilor colonişl1 prin licitaţie, la care să nu concure 
llc cât pop6rele ele ginte latină, sau la neajungere, German\'.. 

ln nicr un cas nu se vor conceda terenur\' gratuite; procedeul- după economistul 
l'ranccz sus citat - «n'are nicr o atractfone asupra coloniştilor, ci clin contră se vcd acestia 
alergând în ţările, unde terenurile so vend.» 

Apor coloniştir clepinzend de ordinele administraţie\'., concesionarul se vede impus la 
llărr adcse or\'. prea grele. 

Colonistul e strâns în întreaga lu1 activitate şi plătesce tot-cl'auna concesiunea prin 

') La Dobroudja p. 109 şi urmăl6rele. 
;) De la colonisalion chcz Ies peuples modernes. 
') \'c�li construirea portului �onslanţa. 
'J A so vedea detaliat acestă cesliune în concJm,iun'f. 
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numerose urnilirr, fie căll'C adrninistratiune, fie călre funcţ.ional'iY aclministratie\', rai·" ,_
1 

iau aiei·e de stăpânr, de <'.>re cc trebue ca concesionarul să lucreze după orclinplr s.ilr,,
lnlr'un cuvenl, adminislra(.iunea lucrează, pe cd.nd concesionanil e un au10,na1. 1

rnaşinu., care trebue să e conforme unoe regul\', ade e orr în oposiţie GU intcrPsl'IP 1 111 , 
Procedeul prin licita(;ir a dat resultate destul de satisfăcăt6re, ma'î ales în Sl.alel,•-Unil l ' 

in coloniile engleze şi Algeria. 
Pentru lere·nul'ile din Dobrogia, s'ar fi putut combina aceste două proccdcud', din ca,·,, 

ar fi rcsultat cumpărarea de lerenur·r plătibile într'un numer de rate egale anuale pr 1i11111 
de două deceniT. 

Prin acest mijloc cred, coloniştii s'ar fi legat mar bine de pămnntul cumpărai, prnt,·u 
care trebuia să plătescă cel puţ,in jumătate din preţ socotit din 188u. In plus slalul ai· li 
fosl în profit, <le 6re-ce rlacă se socotea preţul unuY her.tar la 90 leY, ai· 11 încasat păna 
în 1900 suma de cel puţin 26 mili6ne leY anual, ceia cc n'ar rl fost imposibil unur lncuitoi· 
a plăti câte 4.50 lct de fie-care hectar anual, admiţcnd că jumătate <lin populn.(illnra n11 
rxistcntă, avea proprietate de pe timpul dominaţiunir Otomane. 

De ln început preparată şi apo\'. efectuată colonisarea Dobrngil, mar riim,'tn·· dr• zi, 
ceva în wivinţa personalulur însărcinat cu administraţia provincieT . 

. \ccştr funcţionarr nu trebuesc numiţr la înttunplare; cT trebuc ale:-;;Y printr0 r111J1·11ii 
capabm de a îndeplini diferitele insărcint'�rr grele �i delicate ale colonie\'. Er voi· fi m11111,i 
pr un termen mat lung, căd numa\'. ofeiindu-le o garanţie de stabilitate, pul<'nt fi ,;b111·1 
a a vca funcţionari clevotaţ\'. şi desinteresaţY. 

AGeştia vor fi luaţ\'. de preferinţă dintre persanele ol"iginare ale colonie\' ') 
Sub acest rapm t, iacă părerea unu\' economist, Courcelle Seneuil: 
«Primul personal al unc\'. colonil trebuc compus din omen\'. în stare de a t.:011du1t 

agric.ultura, minele sau exploatarea pădurilor, după nalurn terit·oriuluT, comercian(.T r:u·,, 
să importe cu cel mar mic p1·et posibil mărfurile şi procluctelr manufacturiere şi ,·rn·1· s1 
exporte în concliţiun\'. bune produsele colonier. 

Un mic. personal al guvernulu\'. şi unul mar numeros, însărcinat cu instrucţia p1·iman1 
Gomplecteză socictaLea nascendă» 2).

Numa\' ast-fel se va putea ajunge a avm funcţiona,·r, carr să cun6scă bine nm·n
nismul administraţie\'.; din contra, înlocuindu-r continuu şi fără motiv, trebue sit ne a�· 
tcptăm la consecinţ.e rele. 

Sub guvernul nostru s'a pus totă solicitudinea, pentru îndeplinirea a dour- din pu11,·t,-!i
programulu1 de lucru în Dobrngia. 

S'au îmbunătăţit şi înmulţit căile de comunicaţie, inlesnind în parte viabili Laica; s'ali 
luat măsurr penl-ru construirea portulur Constant.a, debuşeul productclo1· n6strc agricoli· �i 
miniere. 

In schimb, s'a cam negligeat colonisarea provinciei n6strc cis-dunărcnc; iar in 
locul populaţiunil emig1-ate (în majoritate Turcr şi TatarT), nu ,-,'a căutat a se adun• dl '· 
menle noue. 

Terenurile emigraţilor au fost cumpărate aprope pe nimic de un singu1· propl'il'lar, 
aşa că în loc să avem terenul îmbucătăţit în parcele de câte 15 licda1·c·, acum a1'Plll 

· moşir de sute de hectare în stăpânirea unur singur proprietar.
S'a ni.micit propl'ictalca mică, favorabilă. crcscerir populat;ier şi s'a încurajn.l wop!'ie

lalea marc, care nic\'. ea nu p6tc fi prosperă, din causa lipse\' braţelor ele muncă. 

') Naria11. La Uobroudja p. 142-3 
') Traile d'econumie polilique. Tom. II, p. 485-6. 

www.ziuaconstanta.ro



CAPITOLUL ll 

flDMINI.STRflTIVfl 

053 

]. Administraţia sub Turcl. Imperiul Otoman, din punctul de vrdcre administrativ, se 
111q�1.1·(ia în guvernăminte, numite yilaieturr. 

\'ilakt ul Silistrer co prindea Bulgaria actuală cu Dobrogia şi era administrat do un 
,ali11 ,·u l'C�edinţa în Husciuk. 

\"ilaidul so împărţ.ia în dr.partamente, numite sangiacur:r. Dobrogia forma un sangiac 
i l'rn adn1inislrat de un mutesarif, cal'e î,;;1 avea re�edinţ.a în Tulcea.· �,rngia.cul DobrogieY, numit după ora;;ul de reşedinţă, sangiacul Tulcer, era împă1·ţit 

111 disll'i<'lc administrate de mudiri. Ele se numiau cazts sau căimăcămiT şi erau în numer 
di • !I, pPnl ru pmvincia ce ne înteresează 1).

No. 
i NUMIREA No. ' No. I 

i (Cazas) I SATELOR , FA?lllLIILOR \i 
TOTAL 

I ·J li Tulcea g 2962 2.962 
2 Isaccea ·11 786 786 

I 3 li Măcin. 18
I 

1.364 1.364-

li- Hârşova. 33
I 

1.404 
I 

1.404 
5 

ii 
Babadag 71 3.928 3.928 

(j Kuslendg6. 37 

I 
t.068 1.068 

7 Mang-alia 36 4-15 I 415 
8 Balcik 84 'l:104 1 104 
9 

li 
Bazar0·ik 89 2.733 2.733 t:, .

ITola! . I 388 li 15.764 15.764 

FiP-care comună rurală era administrată ele un primar (muktar sau subaşa), numit 
dl' gun'rn; ia1' în comunele, unde populaţia ern compusă din naţionalităt.Y diferite, se 
numiau do:r sau tret muktad. 

Col din urmă slujbaş al satului era chehainua (vătă7elul). 
Mutesariful sangiaculu1 era ajutat în lur.rările sale dr un consiliu, numit medjlisi

ida1·Pi-liva, compus din representanţiT căimăcămiilor, de rnu�iul, cadiul, mullasebegiul 
(p1•1wptor), lakrirat-mudiri (secretar) ;;i archivar. 

�ludirul, de medjlisi-idarni-caza, !'Onsiliu compus din delcgaţ.ir cazalelor. 
Un consiliu compus din bătrînT din sat, aleşt de locuitorT, ajuta pe muktar în admi

nistrat.ia comuneL 
1\lulcsariful era plătit anual cu 44.000 Ier turcescT, plus 33.000 Ier diurnă de la Corni-

si1111c•a dunăreană, adică total 14.400 frand. 
Un Caimacam, cu 7.200 Ier salariu, plus 12.000 Ier diurnă, adică 3.840 francT anual. 
Muktaeir se plătiau de locuitorir satului, după învoia:lă. 
Administraţia oraşelor mart, cum ern. Tulcea, so făcea do 1m Tabur-agasi (poliţaiu), 

ia1· in oraf:icle micr, do un Mufctiş (comisar). 
La l'Cşedinţa fie-cărer căimăcămit so afla ci:'1.te un iuz-başe (căpitan), carr dispunea 

de mar multe ZaptiP.!e (Jandarm\'), pentru a păstra ordine în district 2).

Prin hatti-humaiunul din 18 Februarie 1856, roînoit prin firmanul Imperial din 12 
ll,•,·embric 1875, toţT supuşiY Irnperiulur Otoman din tote clasele, aveau drPplul a alege er 
lnsişr, lară înlcl'Vonirea autorităţilor, pe membriY consiliuluY. 

Ernu alcgălorr ioţt locuitori, carr aveau etatea do 20 an'( ,;;i plălfau o conlribuţ.ie
slatulur, fără deosebire de naţionalitatr.-:::::,--

-

Persana alesă trebuia să îndeplincsc.1 următc'lrelc condiţiunY: a) să aibă cel puţin 25 

'.) lo11esrn. op. cit., p. 13 şi i5. 
·) C. T�uclurescu. rnn lrecutul Dobrogie1, p. 8 şi Ul'm.

71890 4-5 
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ani, h) să nu fi fosl condamnată. c) ă nu fi supărai vre-o clată pop1tlaţ,iunoa pifo 1.011
duita sa. 

Distl'icloln 01·aLJ îrnpă1·t,iL e  în cologiud electorale. Fio-cal'C colegiu ei·a Gompus di 11 i111111, 
sule familff (liane) cel putin �ia \'ea dor delogatJ, cn1°1 reuniţi la re�dint.a j urloţulu\' (r·at 

1 

la conak, procedaLJ la alegerea mcmbrilo1° tribunalulur civil şi consiliulu'î disl1·iclul ti1. 
Numcrul memln·ilm· c1·a îndoit dt• c.:d.l ce\' trob11incioş1 şi mutesarif'ul alegea. 
ConsilieriT unur caza so 1·ouniau la reşedinţa Sangiaculur, sp1·0 a alege vo C(•\' dr•si"

naţ\' consiliulur provincior. "

Lista întocmită în acela.ş mod, ca �i la clisl rict, se supun<\a păi orir ValiuluT. 
Jn acela� mod . c akgeau şi mcrnbrir consiliulur Vilniol ulur, care so supu,wan la 

sancţiunea Su:tanulu'î. 
In 01·1-co consiliu, numfrul membrilor ncmusulma.nr ora lotdouna egal musulma

nilor '). 
Cu lot sistemul acosta complicat de func.:t,ionarT, cancclariilr omLJ în cca mar llliH'i•

1wrrgulă. Co1·C'spo1:_c�:!1ta şi mr-cc alte act� �c v,rq� în sag1, carr ('1·ai"1 al1:\1'11a(T IH' i11·i·e\l.
Pc acc�tr �ad c1·a lipil;_t o band;_t de h,\rl.k, care a1·ăla nu melu aut()l'Îlii[.iT, cu (·a1·1· s!' gaia 
in c·m·cspondonţă. 

Dacă cine-va avea nevoie ele vrc-un act, trebuia să rcstornc sacul şi sii mul<' dii" 
Sl'ÎO c,\l, pl:'1.nă să'! găsi.ască, dacă cumva se mar gă.sia net.ul trebuincios. 

Cu 11'.>te l'ă atribuţiunile funcţionarilor administ1·al.ivY e1'au bine clefinilr lJl'Îil h•gY �i 
l'egulamente, lotuşi hbţ,iilr şi jafuri Ic prin snJc �i ora9c, tu.lht'tl'iilc �i <Timolc <'e se- 1·1111ii
toau pe drurnur·ilc mar,, nu fă.ccat1 s(1. se miscc func(ional'iY administ.rativr, Cilt'r !'11ial' 1•1·au 
ocrolitorir lor. 

Pricina cm, că tilhariY fiind clint1·c crcdincio.�i'i' profr:tuluT, în deosebi Ce1·k<'z1 �i 'l'i1-
ta1·1, cad îşT exe1°citau mesc1:ia numaY contra 1·aialelor (supuşilor), ac.lminisl1·ntia nu 111ia 
să audă. OrT-ce pcrsonă streină rcligie'i' lut i\fahomed putea fi ucisă. 

Dacă faptul sr prlrecra conl;rariu, era o cmat{1. nenorocfre pentru strcinr, cn1·p pla
leaLI a.dusc-od forte scurnp încli·ăsncala unuia clin cr. 

Siguranţa pers6nelol', · mar ales st.1·eine, cm dubi6să. In ajunul resboiulur din 1877 �·a 
întcmplat, că un cre�tin să om6re un t.urc în Constanţa. Bande întreg\'· de Turcr a1·11ia\i 
cuti'eerall stradele vociferând:. Kesscli111 ghiaurlarîn baŞ'ila1'i (să tăiem capelele glliaul'ilol'I, 
Populaţia !crc::,lin5. a· scăpat prin intervenţia consulilor ·�i' prin' energicele 'inăsu1·1 alr rni
macamulur. 

Locuitorii denunţau de multf' 01·1 abuzurile, însă erau expuş\' persecuţiunilo1·, piP1·diirii 
avoriY �i chiar a vieţiY. 

Ialtt un cas petrecut în Dobrogia, pc cu.nd era muta�el'if la Tulcea Fahl'i-Bci, ial' ca 
valiu ).Jidl1at-Paş.:1.: Acc:ota primind o reclamaţie semnată de creştin\' şi de TurcT, pl'in 1·an• 
i se aducea la cuno�tinţă nisce abuzm·T, Midhat o trimete lu\' Fahri, în conl1·a cal'llia 
se făcuse reclamaţia. El pc dată î'nainteaz{1. sub escortă la H.usciuk pc toţ'i' reclainanjH, iar 
pe ele alta silesco pe câţ.Y-va locuiturr din Tulcea, a semna un act de protestare, prin 1·ar1• 
se lăuda administraţia sa. Reclamanţir ajunşr la n.usciuk, vezend că valiul 11• cerc �ii 
dovedească. abuzurile 1fotaşerifulu'î, au cerut să se· trirn6ţă o anchetă în' localitate, car,· 
însu. li s'a refuzat. Reclamanţi\', în neputinţ.ă ele a pfoba la Rusciuk faptele pet1'(1rult: la 
Tulcea, au fost condamnat.\' la câte 5 anr închisore �i trimeşr în diferite punclr alr un
periuluT. 

Cu totă. buna administraţie a Jur Midhat-Paşa, care se da ca amic al d rcplă(iT �i l'r·
formator al pl'Ovineie\', ch·eptatea se împărţia 'pc ha.tîr 2).

� aicl-Pa�a, valiul provincier Rusdukulur pc Ja 1850, aduse in Dobrogia o rnulji111crlt· 

') P. C)'()ussf'. La peninsule greco-slave, p. 220 şi urm. 
2) /. Teodoi·f>srn, op. cil., p. '10 şi ul'ln. Asupra aclivilăţi'i Ju1 Midhat-Paşa a se vedea !{cwit;, op. cil_,

pag. ::!l, 77, 9/t, Ul, 1::!::!, 132, 133, l/4.l, H.iJ, 17::!, 181, 205, ::!08, 225, 231, :270, :28Ci, 205, ::!CJ\.l, 31Ci 331., �!ll, 3u\,:J&\ 

401, /4.lli_, 1-3,, H8, /4,i,, 3U\"l, 513 ţ;i 527. 
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�b 8f.>5 � ;; !)� imbunătă(il'T: constt·ui drL.1mul cll' la Silist1·a Io. R�-;;ova-Mah1:1uclchio1-Medgidia. L z -Î� 
mudchioY, unde avea mo-;;1a sn., puse a se construi, rn chclLu1ala sa, fântâna satului, apor 
iodul de piatră de kt ;vtcfigidia pr! ·le apa Cat·asuluY, infiin(.ă o ,a';iul cărnia 11 dele numele 
�ultanuluT Abdul-Medgicl; infiin(.u. sal ul Saidia /' fondă ,;;coir ';ii g iamit în Lote aceste sate, 
· onsl!'u i giarnia de la l\lfahmud-c.h ioY, încurajn,ză ag1·iculLur-a şi în sfi\,r';iit contribu i forLe 
urnii �drs oltarra sangiaculu\' Tulcc,r, peni l'L1 ca1·e Î';iI atrase laudele agronomulu\' I. Io-
n ·�1·0 111 sni<'rra sa i). 

suh !'apo1·lul juridic, dup,1 1·efonna luT Mahmucl al II-iea, exista Ja Silistra un tri
hun:tl JJl'Czidal de Lin mola, 1·el ribuil câte 3:iO asp1·i pr• lună, ial' la Babadag, Hâl'';iOva, 
\l,WJ.!:tlia ';ii Isaccea, celte· o j uclect'Llorie 2) • 

. \l'i'•:-;lii. împărţire s<· rnoclHicit în �J Decembrie '!!r!o. 

Prima inslanţă j ucledLtorescă era la Tulcea, un tl'ibunal (Mecljilissi), presiclat ele un 
niuflW, 1·el l'ihuil cu 24.000 Id turcc:-;;LT pe an (4800 fr.). 

111 lie-c.ai-e C'aza (distl'Îct) era o j udccătorie condusă ele un radiu, plălil cu 6200--1200 
1,,r lu1·1·r•';ili anual, după g1·ade. 

\foia :;;i cadiul erau însoţiţi <Ic judccăto1°1 ale�·· dinL1·e 11ol abm musulman'( �i cre:;;linY, 
,·;11·111·n 1111 li se r)l'etindea cunoşti1Jta legilOl'. 

111 c,1pilala VilaetuluY, era un tl'ibunal de apel presir1al de un mola. 
�Iar rxi:-;l rt un tribunal mixL ele omer"i, compus clin 20 juclrcJto1·1 (10 musulmanr, 10 

,.111·01)('111), ca1·r 1·esolva prncesele comc1·c inlu; apol' consiliile de poliţie corecţionalu com
]HN' in arl'la';i mod ';ii însărciriale cu u1·mărirea crimelor !-;-i de1ictel01· comise de sLreinT în 
111·Pjuclil'iul indigenilor sau vice-vc1·sa. 

Conl ,�slaţiilr dintre membri\' uner comunităţ:r: creşl inc, ovrccscT, etc., erau j uclecate dr• 
pnp1sa111·abin1; în casele nemulţumirT, ace:;;tia recurgeau la autol'il atca tribunalului otoman. 

Col'anul e�t<' baza legisla(.iunit lurccştr, decr personalul judecătoresc se alegea p1'in lre 
111Pmhd1 clel'llluT, clin corpul ulemalelM, al căruY şef este Şeik-ul-Jslam . 

.Jucleriilorul t'xaminând afacerea ]Junea următorul chestionar: olur � (se face) sau 
11lmaz? (nu se face); după cc se respundc întrebărilor, e ia majoritatea :;;i la urmu se în
cil!'ic cu zicerea: «Dumnezeu scic care este mar bine» •). 

Prin Tanzimat (noua lege) ele şi se wevedea, ca creştinit să potă lua pal'tc ca mar
lorr în jusliţi,., însă juclecătorff TurcT se· conduceau după vechile obiceiurr, neprimind pc 
1Trştin1 ca marl o1·r, pentru că in fa11alismul lor credeau, ,·ă nu s'ar face c.lrosrbfre înLrn
raia �i cucedtor. /.,,. 

Modul cum se făcea dreptatea a r(-;mas o maximu în limbagiul Românului: <<Jude-
eală Turcească». 

Nc-musulmanir nu aveau dreptul a fi militarT, ci plătiau pentru aresla o da1·e nu
milă ((beclelul». 

I/ Schimbările dese în funcţiunile juclecătorescr născeau bac.şi�ut·ile, pe care personalul 
I ii sl1·â11gen prntru vremurr, când rcm{tnea fără funcţiune. 

Poponll era conviris, că d1·eptatea c1·a de pa1tea celur care da bacşi� sau avra hatâr. 
Turrnl mat bine calcă legea, ele ctH să strice hatârul. 

Judeuălol'LII turc, aşezat a lene pe sofa, cu pic iorele încrucişate şi sorbind din cafea, 
i111pă1·(ia dreptatea aruncând'o cur voia. 

Se zice, că un cadiu avea să judece un proces civil. Unul clin îmi:iricinnty venind 
cu rate-va zile mar 'nainte de înfătişare a dat o ::-urnă de I JanT, pentru c:1 cumpc'ina <l 1·cp-
111lir să se a1Jlece de p:11·tea sa. După ace ta venind cel-l'all· 1mpl'ici11at a p1·escnl al -;;i el o 
sume'( de banr, cerencl ca drnptal ea s;.'i se dea lur. Cadiul îns.'.'L rcfuzân<lu-r suma, 'T-a zis: 
"�\'ani ce-ţ.T face, dreptatea va fi a c<'luT-l'alt, căcr a veniL mar 'naintc. Eu nu pot fi �n1·
lalan &.'i iau banr de la amândor». 

') Op. cil., p. \Jn şi urm . .,. 
1) llwn11w1·, op. c.:il., voJ.. 17, p. lu �i 1u·m.
') Cruuss,,, op. cil., µ, 245.
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Câtr crime şi jefuirT nu se ocrotiau, iar vinovat.ir scăpau nepedepsit,1 ! 
Poliţia în Dobrogia ora aprope nulă; poliţia rurală �i forest.ieră nu exista. Jli .1Jii·u

urmărirea vinovaţilor, comunele erau rc"(spunzăt61·e do crimele :-;;i <lelictclr comisP , 11 i·aza
circumscripţ.ier lor. 

ln oraşe şi capitalele districtelor, lrnimacamiT aveau pentru ordinea publică, L1·1qJ1• dr• 
poliţie numite zaptie, care în timpff din urmă mar erau însărcina1.r �i cu sl 1'ttngP1·1·:i i tu
pozitelor. 

In aceste funcţiunt ele încredere, prin firmanul din 12 Decembrie 1875, zaplielei,, 
erau recrutaţr în fie-care localitate, pl'intre persanele cinstilc şi de încrederea locuilorii,11' 

Serviciul ele pază noptea în oraşo c1'a forte ilusoriu, fle-care cc•tăţ.ian c·1·a ol)ligal ,1 
umbla cu felinar; gardi�ti\' erau armaţ.r cu nisce ciomege marr, cu Ocr la unul din t:npl'li· 

Serviciul municipal nu exista, fie-care locuitor avea obligaţiune a foco curătP11i1• (!111 
'naintea proprietăţ.it lut �i acestă obligaţiune nu era stricl văzilă. IncendiT emu dese �i tnai·i, 
sacagH ora:-;;uluT făceau cu râ.ndul de serviciu la conak; de pompierr nicY vorbă rn1 Pi·;1, 

Exista în Dobrogia un foi de diligenţe între Ccrnavo .-Cons.Lanţ_a ;;;i Tulc.M, apor d1 · 
la Silistra prin Cuzgun la Medgidia. Ele erau lnflinţate de Valiul <.le la Rusciuk, Midlial-Pa 1. 

Roţ.eua telegrafică se compunea dintr'o linie Tulcea-Consl.anţa-Baza1·gik :-;;i Silisl1a
Mc.dgidia la Hâr:-;;ova. 

Poşla apeope nu exist.a. Vaporele de pe Dunăre ale companier «Lloydn făcPau �i w 
viciul postai oraşelor ţermurene. §J 

Instrucţia publică se resuma în cea religiusă, încredint,ată ulemalelor. 
Limba turcescă este un amestec de persană �i arabă; alfabetul arab sc1·,·1•sr1· d1· 

bază. Turcir întrebuinţ6ză 27 semne, pentru a exprima 33 consune; pentru vomlf' 1J'a11 
semne. Scrisul turcesc nu e acelaş în tote clasele sociale. Poporul de jos, co11H·1·t·h111lul. 
om ul înveţat, legistul, întrebuinţ.eză fie-care caractere particularo. 

Işi pote cine-va închipui dificultatea ce întâmpină un strcin, pentru a 'nvă(a lilnha 
Turcă, de aceia literatura 101· e aprope în întregime necunoscută Europenilo1·. 

Turcff scriu de la dreapta spre stânga. 
Prin ordonanţa Imperială din August '1846, s'a pus baza înveţămentulu1 ln Tu 1Tin si 

coprindea: instrucţia primară, secundară şi superioră. 
Instrucţia primară era gratuită şi obligatorie. Legea prescria fie-că.rut păl'i11I<· ,,1-si 

înscrie în registrele mektebiul ul'. copil ele G an\'. In fie-caro sat exista pe lingă rnosk<'ie si 
câte o scală primară. 

Mektebi (scalele) erau întreţinute de stat. Instrucţia superioră se da în Dobrogia. 11u111:1i 
la Seminarul din Babadag, înflinţ.at în 183î de Mahmud II-lea. Era întreţinut prin vcnilul'ilr 
sale propriI, căd avea ma\' multe moşii, înlre care Zebil. Acest seminar subsisl,1 �i azf. 
Moşia Zebil a fost a Iul'. Ali-Paşa, fondatorul giamie1; acesta se înt1·eţinea cu vcniludl1· m11-

şic1 dăruită de Ali-Paşa, al cărui' morment se află şi az'( în curte. Veniturile erau su01·ie11l 1' 
şi pentru seminar mar în urmă. 

Cele-l'alte naţionalităţ1 n'a veau şcole, ci nu mar câte-va institute pri vate. 
Impositele la care erau supuşr locuitorir Dobrogie't sub Turcr, au fosL: ca1Jila�iunm 

ce se plătea numa\' de către rayale; irnpositul direct şi progresiv în propm[ic cu averea 
fle-cărur contribuabil şi în fine dijma datorită Sullanulu1, care Jo clrepl este propdf'lal'UI 
pămc1ntulur cucerit. 

Capitaf'iunea e contribuţia pe cap, ce fie-caro raya era obligat să plăl<''s<'il. Aii·s�,i 
contribuţiune se numia haraciu, fixat la J 5 piaslri minimum şi 60 maximum; rnijJrn·m
era 30 piastri. 

Clasificaţia se făcea, clupă averea fle-căre\' raya, aşa că eol mar sărac ph11c•a 15, ial'

cel bogat 60 piastri pe an. 
In Dobrogia 15 piastri equivala cu douc zile de muncă. 
Autorităţile aveau un 1·egistru, în cal'o se înscriau născuţiT de part.ca l.JtL1'i>t1le�c;'.,

aceştia ajunşr la etatea de 12-15 ant, începeau părinţi\'. a plăti lmraciul, c;âlc '15, 30 �au l1l 
piastri pc an, după avere. 
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Dec\' numa'î bărbat.îl'. plăteau acest fel cfo dare. 
rnntri/)l(f i11nea, dire1:tă era rcparlisată pc sate, după nu merul căruţelor locuilorilor. 

Prnlru !ie-caL"c ciiru!,ă se plăLca 500 piastl"i pc an, a:;;a de exemplu: H.aşova plătia ca con
lriliu(.iu111 directe 4246 piastri; Chochirlcnr 1700; BogazkioT (Ccrnavocla) 2800 piasLl"i; aJică
pe--ll' 101 ci�r-a de 8746 pi��tri. fcestă cifră ,se repa�Liza . pe nu�1crul familiilor, care erau
dl' 

Jfi7, dcn fie-care fam1l1e platca pe an calc 54 p1astri (un piasLru = 0.20 banl). 
))ij1na era de douc felurT: acea pe produsele agricole, care se numia uşur i;li cea pc 

aniinalt• numită beulik; acestă din urmă dare privia numa\' oile şi porcil'.; cail'. şi vitele 
,,m·nul1' erau s0uLite de beylik. 

Dijma c lua în natură, şi în proporţie de 10° 10• Cel ma, mare profit îl trăgeau Turci\' 
di• Jn darea pe vite, căcr Dobrogia clin causa lipse\' de brate era f6rte putin căutaLă pen
tru agricultură. 

Lnruilodl'. so dedau mar mult creşteri\' vilelor :;;i în special al oilor. Mocani\' veniau 
în fie-care iarnă cu oile lnr în Dobrogia; ele la aceştia guvernul Otoman trăgea cel mar 
marc venit. 

II. Administraţia sub Români. La începutul ocupării, Dobrogia a fosL împărţită în trer dis
fridc: KiisLendjo, Tulcea şi Silistra-Nouc. 

Judeţul Tukea era împărţit în patru plăş\'.: Sulina, Măcin, Tulcea f;ii Babadag . 
.Judeţul Constanţa cop rindea plăşilo: Constanţa, Mangalia şi Hârşova; iar j ucleţul Si

lislra-Nouc, a căl'81 roi;,edintă era la Ra:;;ova, coprindea douc plăşT: l\Iedgidie şi Silistra
\'011e. Plasa Medgidie era formată din vechiul caimacamlik de Medgidia şi dintr'o parte a 
111t1t"fliclikulu1 ele Cernavoda. Reşedinta plăşi1 era la Medgidia. Plasa Silistra-Noue era 
fi,rmală clintr'o parte a vechiulur sandjak Rusciuk, murdiclikul Raşove\' şi câte-va sate 
a�czale între frontieră :;;i Raşova. 

,Jude(ul Silistra-Nou0 a funcţionat f6rte puţin, căcr după raportul prefcctulul', General-ul 
Tohias Ghc1·gl1el, acest j u<leţ fu alipit în 1880, la Constanţa, formând clouc plăş1: Medgidia 
�i Silislm-Noue, îrnpărţ,ire pe care Dobrogia o are şi acum. 

Limita între cele doue judeţe: Tulcea �i Constant.a, începe ele la gura Piritesca (co
municaţia laculu1 Sinoe cu Marea), se îndreptă către S.V. până la ruinele cetăţir lsLro
pnlis, înc;onjură pe la răsărit şi miază-zi lacul Tuzla, trece pe la gura rîuşorulu\' Pelollia, 
nrră spre N. pe t;ermul apusan al laculul' o lungime de 2 km, 

De aci so îndreptă către apus, pe la movila Duirngi, urcă pantele delulu1 Cascalâc
Bair, pc\nă la movila Pericli-iol-tepe; de aci cob6ră către S.V., paralel cu şoseaua Tulcea
Cnnslanţa, până in valea Alciac-dere, se îndreptă c5tre N.V., până în dreptul şi la N. 
:;alulur Scrcmct,, unele face o întorsătură către Nord, apucă către S.V., pe la movila lu'î 
Ti'11lel', laic rîul Cas;,\mcoa la 2 km. spre N.V. de salul Seremet. 

, Cob6ră cătrn S., până la pololo delulul'. Kirislîc-bair, urcă şi cob6ră delul Sercmel
hair, se îndreptă către apus, taie cleiul Kirislic-bair, urcă Ghelengik-bair, merge către 
:'\Y, pană în vârful delulur Cara-tepe-bair, de aci în linie dreptă către N.E., până în rîul 
Casi\mcea la 'l 1"n.500 de satul Kirislik, în punctul de conttuenţ,ă al văir Curu-Gulac.

De aci urc1:1.nd rîul Casârncea, ajunge la con11uenţa acestur rîu cu valea Ciatal-orman, 
rle unde se îndreptă către Norei, face un arc do cerc pe muchia delulu1 Taslâ-culac, dă 
iai·ă.�1 î11 du! Casâmcea la confluenţa sa cu pârîul Râmnic, în punctul numit podul Jur 
Gugea Ahmct sau M6ra Cuc6ner. Urcă spre N. ,V. delul Arman-Tepe, trece pe la movilele 
�lanka-lepc-clormen şi Kiuciuk-kio1; în dreptul salul ul'. Kiuciuk-kio\' se îndreptă către 
apus, iar de la capătul văiT Mandalâc-dcrc o ia către N., pe la palele delulu\' Dulgherul, 
!rece pc la movila Turbencea, printre satele Casâmcea (la E.) 9i Curugea (la V), urcă delul
îu1·bencea, do unde o ia apor către răsărit, până lângă satul Ciauskior.

Se îndreptă apar către N., până pe delul Mişelik-bair, de aci se îndreptă către N.E., 
laic pal"lul I -Iagi-Omer şi delurilo Bataclâ-Başa, Periclic, se îndreptă către N. tăind valea 
Cat-culac, a1Jo1 valea Bas-punar sau Slava merae l)e muchia delulur Baş-punar în direc-
, • , b \nme N.V., laie cleiul Kirisliva şi se opresce în pădurosul del al Topologulur.

])p aci lioln,rul �e îndreptă căl1·e apus pe muchiile delur·ilol" Sultan-Bair, Glliolgik-Bait', 
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apo'î călrn S.V., urcit )i cobt)t",t clelu1°ilc Canal-Calfa )i Ghiunghiurrncz, până in rl1 ·1·p1 11 1
satulu1 Un1mbc'î, ele unele porncsc:c L·lt1·c N.Y. paralel rn1· ulu'î pL\,rîulu'î Aip/11·-,\11 1 111.1
11·uc611d prin saLclc Coium-puna1· �i Aigă1·-AllmcL, taie cleiul Sânâ.1·-t.aş-Lcpcssi, mcl'g<· 111. 1,;
pc'>lclc sudice ale d6lulu'( (ihiunghiurmcz, [1C cai·c l,t capătul văi'( Ulmilo1· o url'.1 şi rnh1JJ·a;
laie valea HogiT şi în fine se îndreptă Găi.re apus, penl1·u a se tei-mina lu. Duw\rc, la � li,11.
ma'î jos ele sal ul Oslrnv, la palele sudice ale lVIovilcT Cazacilor. 

Jm11tu·ţire administmtivă. Dobrogit� cop 1 -inclc clouc j udcţc: Tulcea la Nord şi Cons
tnn(a la Sud. 

A. Judeţul Tulcea ocupă o suprafaţ.ă de 8W6 km. p., clin ca1·c 6143 k111. p. cst1• 1,,,.,.11 
ncprodudiY (203 km. 1). vct1·cle satclo1· şi izlaz; 1748 km. p. clr11 rnu1·1, ape şi sli'uw1, 
1066 km. p. pădurY, 3.12G �tuf); iat· 2843 km. p. teren productiv. 

Fig. 51. - Primar! dobrogeni. 

.Judeţul c coprins înll·e 28°,06' �i 32°,10' longitudine oriental[� ((ihecel, ins. :;;erpil111 ·) 
f;ii între i4°,30', 4.5,i,40· latitudine boreală (Kilia, Duimgi). El se îrnpm·lc 111 paL1·u pl,if 
Babadag, r--Iăcin, Sulina şi Tulcea. (Câte odată s'a împărţ;il în 6 plă)'î, caL"e pc lt\ng,'i a('(""' 
paLrn ma1 erau plă:;;ile: Isaccea la Isaccea şi Istrnl la Cogelac). 

,\ 

a) Plasa Babadag ocup,\ totă partea ele Sud a jud. Tulcea.
Se mărginesce la S. cu plasa Constanţa, iud. Constanţa (vc<.L'î limita jucleţclol' , de la

gura Piriteasca, p,\nă în vîrful dclulu'( Ca1·a-Tepe-Bair). La apus se rnc'ir-ginesc.;<' GLI pi. 
Hâi·şova, clin virful d6lulu\'. Car·a-Tcpc-8ai1·, ptrnii în v,\rfol d6luluT Gl1iolgik-Bai1·, (vcc,lr linrili1 
judeţelor) şi cu pl. Iv!Jcin (o linie apr6pe c.h·<'·ptă, ce a1· pleca căt.re Nord, din vîl'J'ul df\lulut 
Ghiolgik-Dait, până în punctul .Jaila �ol"d). 

Către Nord cu pl. iVlăcin (l1otarul înl 1·e aceste plăşr, esl·e de la pu1 1c;I ul .Jaila :':ol'd 
către răsărit, o linie dreptă pe 4500111 lungitnc, 1x1,nă la Nordul saLulur Ortachio'î). 

Tot către N. şi N.E. se mărginesce cu plasa Tulcea. Limila între aceste dour plăşf 
este : de la N. satulu'î 01·tachioY, hotarul porncsce in linie dreptă către N.J-.:. pe o Ju11gi111c 
de 2¼ km.; ·de aci urcă culmea clelulur BoGlogca, către N. pfrn(� apr6pc de lVlcTdanrhiol. 
coLesce către răsărit 12 km., pină la S. ele :-;alul Posla, de ad in linie d1'6pLă ctd,l"C S.K. 
p<înit la movila Cod-Tepe, avuT cătr-c E., p,1.nă Li, capătul văi'î Isvon 1luT, mcL"gc ditr·c S.
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pr acestă yale: până �n , el 1·eplul rn?v!lcT Deniz-Tep�j el� aci cot�:-;ce c�tre E. în ·1� U\.�\
dn\plă, p<' la N. satului Congaz, cobora valea Cazangia, catrc S.; atrngc cat1·c S.E. ţ('(rrnu] 
itll'UluY Hazelm, pân[L la lVIare în punctul Baliza Engleză 

:-;upl'afa[a plăşiY este ele apr6pe 26�9 km. p. (269.888 hect.); 1·eparti(ia suprafotff este: 
-

li 

NEPRODUCTIV HECT. PRODUCTIV HECT. 

I Suprafaţă I 
I 

COMUN l ') Drumuri, 
Al 

Al I 

li 

Vatră Izlaz ape, stuf şi locuiLorilor Statulu'î Hect. 
I stând şi păduri 

Alibeichio'i 

I
24 439 812 1796 3581 I 6652

1 

Armullia . 38 

1� li 
1866 2955 851 5901 I 

Atmagea . '13 809 '1288 6272 I 84-30
Babadag . 513 4756 2566 '

1 
1623 0458 

Haschioi 
: ·1 

57 
1
735 

I 
-14.51 I 4279 909 I 843-1

Hei'daul 51 370 I G13 8'161 i 5017 I '14221 
Canll Hugeac . , ' 44 220 G803 /� 771 ; 865 12703 
( :arnmanchioY , li 4,2 208 3635 2704 I 2419 9008 
1:aranm,ul' !/ 4-t 443 4,728 I 6726 837 12,75 
Casapchiol . I 5\J 205 ., 53G5 ! s167 I 1598 16084 
!:aHamcea 10::!2 1

1 812 I IJ'i'I 14112 . I 15
� I 

11n8 I 
Ciamurli-cle-jos . 

: I
34 3083 3\J17 u18 8559 

77 i )) )) 

Ciucurova 
f.ogelac
Co11gaz.
Enisala.
Jur/Iofca
:\albanl .
( lrlachioY .
Poluru ... 
Sa1·ichioi . ,. 
Sla va-ru1;ă 
Taxai' 
Zebil .. 

sus 

. I,

: ii 
,, . i 

: � I 

0'11 
/�73 �t I .. o3 i206 

5411 4,74. 
23 , 1-rn
50 'I 200 
35 462 
J, 

, 
'14-1 

4-1 . 204 
02: 240 
73 : 274 : I 00 

1 
702 

.
j

1 ____ 

3
0_11 ___ 

15_2_

j

, 
Tola! . - / 1742i 11308 

6'18
971

1508
837

2410
5017
8G5
90\J

'1623
6272
851

-135'1
3581

6254-5

4545 
3002 

11050 
7103 
1951 

529 
3000 
-1245 
0347 
2540 
3141 

154-54 
31-61 

-12406611 

3083 0834 
5365 0842 -4,28 20545 

���� i

i 

J�7I� 
812 6713 
013 5665 

1451 I 3763 
4756 ! 12971 
800 i 9953 

t866 I 6205 
897311 20579 
812 8036 -----1

70'167 li 200888 

Popula.(ia plăţ;iY Babadag este de 42970 suflete; repartiţia pe comunr, esle: 

SATE 
şi 

U U i\l UN E 
�- - - -���=====i===""====,';==#===e====�s=s== 

. I 81 ! 150
1

1

1 54 1

1

1221 9 sl 3 1
1 41 1 

10/ 
_ i __ li 74 1 i2

1 183
1
1 70 1

1 320
-I - 11 

129: 1321 4071 131i_ oos
.\cad,\n . . . . 
.\libichioi . . 

Total. 
.\rmuLli ... . 
Cambcr ... . 

Total. 
.\lmagea .. . 
Babadag .. . 
Başchioi . . . 
Cineli ..... 

Total. 

I 
Beidaut . . _ _ 
Caildere . . . . 
Sarighiol . . . 

Total. 
' <:anli-Buo·eac . 

Paşa-Casla . . 
Total. 

Transport. 

2J 618 -I 4 - 8 71 --:-I 
102 618 150 58 22 17 12 3 
259

1 
- 22' 44 - 316: 10

1 58 20 10 - - 384 --
3171 20

1 
32; 44 - 70oi 10'

o8�1 o-i! 368
1

j 

îs.= 28 11os!1cd 

t�I �I �I� :: :�,, � 
6 -j:-

1

1

- - -I 35 u5 - - - 587

1 

-

-, 
54- 11591 - ' - - 587 5 

' 286 -1-- 8 357

1

157
1 . ·1 3;2

/ 
-- -I� 9 243 1 _ 

. ,I 658 - -· - - 17 60011571 

. 1:2rno11sss 518'1'20j22121 399411279
1 

14 1 - - -· 203 204 590 201, 097 -1- -: 1341127 390; 1381 651

I -:- - 88 87 297 90 474 
=:-: -,,- _I 222' 214 687 2281 1-123 
-,I - 4 5 466 1 - _I 911 93 300 103 484 -11 - 103

11

·230!,258 2411 1 22! 715! 7541 1886 7051 - _. - -1 5 _,

,

._ - 1 253 222 931 284· -1406 _I _I - ,_ - _I_ -I 71! 72! 198 71 341 
_I - - - 5 _1_ - 324, 294 1129 355 1,47 
-

1 
- 6

1

' - -1 - -1-1

1 

225 1 
237 656 299 '11-18

1

' 
- - -- - - - - - 5 - 11 4 � - - + - - - -11441 -143 400

, 

129 68, 
- 6 1 - _! - - - 374.I' 380 1057 362 1811 

-- _1
1 -1-I 10' 131

/
- -; 171l

1 
rn�

I[ 

491 180 8311
- - - -

� 

-I - -
I 

141, 13;:i 3481 14,7 62?
1 - -

1 
- - 10 '13,- -, 312 304 839, 327 145:>, 

- --1,w,1241/1
rn 5o3;f1/122::m1i

i
2243: 1u488:;22811

1
10002/

') Pană la un cadastru regulat şi o verificare rigur6să a stării proprielăţiI rurale din Dobrogia, nicI 
au�orul, nici Prel'ectu rele şi nic'î Administraţia Domeniilor din Dobrogia, nu garantează exactilatea mesură
lor,loi·; in ori-ce cas aceste Lifre sunt apropiate de adever, ele fiind date oficiale. Această notă servesce pentru
Iole pla�ilc. 
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SATE 
şi 

COMU JE 

' 

:� �- ,� � 
5 

·� g j � ,_ ·� ·a ·� �- 'ol :� ;�

8 g} ;; g.fi�l . 1
11 

! ! j � ! � I I! ! ! I � ! f I � ! i ! � !'§ ��
Trans=po=r =ta =l =. =.=#'

1

1

1

2=1 =(%�>11=8=88 :H 12011221 d 3994\!27\J -! -ll123ll24117ş; 503
1 

1
11
22:2241!!224.3! 6488

1
f2281 111\ltiZ 

Caramanchioî . .  
1 

4.3
, 

- 7 -1-
1 

9
1

1075
1 

16 =I -i 6
1 - 16

1 
- -li- 2381 24.S

I 

686[ 25\1 11;,i; 
Caranasuf. . \li - - - - 8 8821 - - ·-. - 5

1 

- - -. 189
1

191 521-, HJO !M� 
Duimgi 33 - -

1178 - - 5401 
- - -

1
-! 8 - - - -' 151 '156 4-52' 1001 ;5,}

Tolal . : 42J - -1781 -I 8
1

1422 - - ..... -: 8 5 - ·· - 3401 3741 976 350 Jr,031 

Casapchioi . 32
1 

� - _I 51 - 1228' - - _
1 

2, -- - - - - 268 270 731 2\J8, 12ir.1'
Sariurt . 2'1 � -1-- _I 2 7951 - - - 2, - -· - - - 164

1
171 588 172 823 

Tola! . 53 5 - - 51 21 2023
1 
- - -

1 
4: - - - -· - 432 441 1219 4,o; 21�12

Alifac . . 17
1 

21 78 - -1 - 125 - - - -1 
- - - - - 49

1 

52 140 52 241 
Caciamac 371 - -1 - -1 - 71 - - - -

1 
- - - - - 81 81 216 84 3;8

Casâmcea . 8'10 15 - --l 11 245, - - - 1
1 

5
2

, - 1 - - 218 227 643 232 11188 
Ciauşchioi . . -11 - 6 242 -11 - -li - -ii - -· - · - 44

1 

51 155 51 
I 

25111 
Chiuciuckioi . 512 -- _li 87 - - 4 - - - -I 4' - -- - 13'1 126 350 123 1�r 

Tola] . 17101 36 841

1

1
329 -j 11 38·1! - -1 - 1· 1'1 - 1 -- -I 523 537 1514 M21 2:,1}11 

Ciamurli-de-jos 9 - - -_
1 

8 10471 -- - - -! - - - - -, 214 2201 630 216
11 

IIM\\
I Caugagi... 14·3 - -1--- - 165' - - - - - - ---[ 60 62 186 61 3118 

Tola! . 152 - - - - 1 8 1212' - - - -: - - -- -
1 274 2821 816 277 1 3ii 

Ciamurli-cle-sus 'l 7 10 -I - 5 - 977 - - - -, - 4 --· -
1
' 225 2491 53\J 231 11113 

Camena . 10 4 -· - -1 - 503 - -- - 3 1 ·J - - - '110 109 302 1131 521i 
E ki-Baba 100 - _I --

1
-

i 

2601

1 

- - - -

_1 
6 - ·-- - 68 76 222 ,1[ :iru,

Hagi-Omer 118 - -i - - - ··- - - - - - - --' 38 42 108
I 

40
1 

188• 
Testemel . -

1 
- 81, 

- - - 160 - - -- 1 - - - _I 44 48 149 46 2111 
Tola!. 315 14 811 - 5 - 19001 - ·- - 3 7 - - -1 lf85 524 131()! 5fl!f tli\l

Ciucurova . 41 - 161 135 - 2 ffi 222 - - 11 - 13 464;- - 176 178 545 18:2 8•,1.1
Cogelac . 14.3 - 37 - - -I -[ - - -1 4

1

25 8'111 - -' 177 190

1 

653 17
. 
7[110211

,
! 

Tariverde . 4
1 

- - 11 - - 3• _

1 

- - - - 9 628 - --
1 

115 116 424 115 (i.',5! 
Inan-Cesme 4 - - -- - ·- 801 - - -- - - - -�I- - 141 147 517 14111 811:, 

Total . 151 - - 48 - - 804 - - - - 4 34 14·39
,
- -

1
1 433 453

1 1594 433 24811: 
Cong:az . . 121 -1 --

11
-I- 34 8651 

- _

1 

- - - - � - - 178 181
1 

552 m, m1' 
Hagllar . . 7 -_li =. =li:.= 6

1 1 8121 -1

1 
- :=11

I 

-_, - 1 
- - -i 173 1721

J 

480 187
II 

825 
Salul-No(1 407 -- - 6 2

1 
- - - - 11 -

1
--1 94 97 235 \)7 I21il 

Total . 4,26 - -1, - - 461 1679 - - - - - 11 -
,
1

- -1 445 4501 1267 H1! Zilii
Enişala 858 - _

1 

_ - - - -

, 

-
1 

- - - 7 - - -1 162 to9
1 

534 11m
1 

81\5; 
Visterna 269 -

1 
·· - - - - - - - - -,- -, 43 48 178 48 21m;

Tola]. 1127 - -- - - - - - 7 - 1 - -1 205 217[ 712 217
1

1131 
Jurilofca 61 

-
, 5 - - 17 -18281 

- 2 - 28· _I -1 4.01 415 '1125 421 1\111
NaJbant . 543 21 -I 2 7 339 1 -I - 10

1

1 - 51 1!- -i 194 1871 547 J8'f �fHl 
Treslenic 167 13 228 - 40 47 26

I 
- 1 - - 6 - 4 -_, 116 93 322, 10/4

1 

;i,11j 
Total . 7'10 341 2231 2 4.7 386 26

1 

-I - 10
1 

61

1 

5 51

1
- -f 310 2801

1 

862 288
1.
, 145\1, 

Dautcea. 11 _I 45I - - - - _

1 

- . -- - .._,.,-- 8 7 41 8, 51il 
Orlakioi 

Total . ��8 =
1 

��t: = = = i � = = -�,
I 
!1 = i!� = - rn� i2�: 28� m, �rif 

Hamamgi . 30 - -- - - 6041 - _I - 7 _I - �1
1
- - 109 107[ 425 10\/11 IH1 

Poturu . . 7 - - - - - 700 - - - 21 -li 4 -- - 110 1'10 493 110 ;13·
Total. 37 - - -- - 13041 - - - 91 -1 41 _I _ - 219 2171 918 21\i'. 13511

Sarikioi . 19 - - - - - 261 - 787 1456 7 -[1 1C1 -- -- 515 3191 1477 586 ��IJ 
Ba:;;punar . . 169

1 

- - - - - 17[399 - -I - -' 4 -- :- -· 124 113 352 11\l *'I 
Slava rusă · li 12 - - -- 10 2·1- 899

1 
222, 1 -11 2C -� - -i 264 276! 620 288! IJG(i1 » cercheză . 20 - - --- 4 4: ·- 404 293 - 1 1 4 - - 2• 153 163 !fiO 173 i32,

Tola! . 201 - - - - 14 23 ·399 13031 515I 1 1 gs , - 21 541 552! 1394 518. 2,1s;
Chireslic 37 - -· 150 - - 781 - - - 2 -1 - - - _I 64 62° 

141 64 21i71 

Culeli . . . . . 64 - - - ·- - -· - - - - - - 305 - -I 64 611 244 f:IO 30\1 
Râmnic-de-jos . . 261 - 7 - - -- 458 - - - - 8

1 
- 1 - - 152 145I 437 1531 i35

,, » sus . 180 - 144 - - - -· - - - - - - - - -1 oi 681 195 62
1 

3 311 
Toxof . . 71 - 597 - - - 108 - - - - 13 - -- - 179 1781 432 172 7W.II
Moara coc6nei . 317 - - - - - - - - - -- -1- - - - 55 571 205 55

1
31;1

Total . . 1 936 - 748 150

1

- - 644 - -- - 2 21 - 306 --I 581 572 10M fi(i(i, 281171 
Zebi] . · 773 - - - -· 8 280 28 - -I - - 7 a - 210 2241 662 233 III.ii 

Tola! pe plasă · 1:924619'771968
1

962

i
[3211229 17876

II
ITTS

l
39IB

l
1971

1

i

171
i
303

II
� �ll1�:

1
8,07 8641

/l
25622

[
0017114mil

Densitatea populaţier este de aprope rn locuitor\', ·-pe un kilometru pătrat. 
Reşedinţa sub-i)refecl.urer este în oraşul Babadag; acesta plasă se compu110 dinlr'o

comună urbană (Babadagul) şi 24 comune rurale. 
1. Comuna Ali/Jei-Chioz (chior= sal., Aliber = AJibcr, salul Jur \li-Bel) formală din sal 1 ·le

Alibez-cll'ioz şi Ac-cadân. Comuna e aşezată în basinul rîulu\' Taiţa (pc afiuentcle aceslum

Ac-cadân), la 30 km. spre S.V. de oraşul Tulcea şi la 28 km. dr lscJ,ccea, în dr6pln �osf'lt•i

Babadag-Măcin. 
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Hotarul comuni\' începe din vârful deluluT Consul, se îndreptă către răsărit, coboră 
rlclul, tre<'o prin rîul Taiţa, nu departe ele satul Alibe1-chio1, până la polele clelulu\' Sta-
11111nif'ulnc; do aci se îndreptă cătl'e miază-nople, prin movila Pătrn�cu, pc muchia drlu
lur ca,·l'aman-Bair, până aprope ele origina văcr Carbunăria, în dreptul salulur Meiclan
dllnr, apo\' se imlt-eptă cătreS.V., pană în vârful deluluT Eni-Ormangik-Tepe, do unde apor 
11 c·olf'�t·e căt,·c S. pe muchia deluluT Eschi-balâk, o ia apor către apus până ajunge în 
dii! Tn![n, urmează către S.E. cursul rîuluT, până la confluen(a sa cu pâriul Dautcca. 
ll!' ,wi nl'că ia1· d6lul Consul. Lungimea perimetrulur comune'( este de aprope 35 chilo
n1L'tri, iar forma sa aceia a unul: trapez neregulat. 

'.-1<' mă1 ·ginesce la Sud cu cătunele: Cineli ( corn. Ba�kioT) Pj Dautcoa ( corn. Ortaci 1io1), 
d i • care . c desparte prin r1ul Taiţ.a şi delul Consul ; la E. cu comuna NalbanL şi cătu
nul cr, Trestcnic, de care se desparte prin delul Carcaman-Bair; la N. cu comunele Toli(a 
,-i �IPirlanchioY, iar la Y. cu comuna Balabancea, de. care se desparte prin delul'ilc 0l'
�1angik-Tcpc şi Eschi-Balâc. Suprafaţa şi populaţia, sunt arătato la plasă. 

Budgctul comunil este în- mediu do: 3656 ler venit ud şi 0543 Ier la cheltuo!T, clând un 
c!-rcrlc11t mediu de 565 le\'.. Sunt în comună 203 contribuabm. 

CiH de comunicaţ.ie sunt: Calea vicinală Babadag-Măcin, cc trece pc la Sud; apoT 
drumurile comunale ce duc din Alibe1-kiol la Cineli, Balabancea, Accadân-?llcidankinT, 
Coro�-Teliţa, Trestenic-Frecăţe1-Tulcea, Nalbant-Catalor. 

C:omuna are o singură şcolă fondată în 1882 ele locuitorr, şi costă 4.500 Ier, arc un 
i11rcjător. 

Numcrul oleYilor în 1894-95 a fost 58; are venit 10 hectare teren cultivabil. 
C:omuna are o biserică fondată în 1859 do locuitorr, e deservită de dor prootr �i un 

dntăl'Ct ; a fost reparată în 1894 şi a costat 2.400 let. 
Satul a fost fondat în 1833 de locuitorir: Burlacu Ştefan, Dumitru lvanciu, Gumei 

llil', lvancitl Dobre, Niculae Peiciu, Panait Tanase, Stoian �i Vălean Ilie. Se vorbcsce aci 
mult limba greacă fiind un sat locuit de Găgăuţ\'; Românil sunt venifî r:le curtl.nd. In 
.\craclân se află o giamie cu un imam. 

Primăria este în· AlibeY-chioY, ele care depinde şi cătunul Ac-cadân, aşezat la :3 km. 
spl'c N.V. de ro:;;edinţa comunir. (Ac = alb, cacl..'tn = nevastă). Primăria clăcliLă 111 1894 
�i costă 2.400 lcT. Sunt în comună 154 ca:::;e, 45 bordeie, 2 Gc."t.rcium\' şi 12 morr. Numcrul 
ftîntânilor este 16. 

2. Armutli. (Armut = IJCr, satul cu perY). corn ună formată din satele Armutli şi Camber
(probabil: Haber = ştire) aşezate în basinul inferior al rîuluT Taita, la 10 km. spre N.Y. 
rlc Babadag şi 36 km. spre S.V. de Tulcea. Ambele sate sunt aşezate pc şoseaua Ba
badag-Măcin. 

Hotarul amănunţiL al GomuneY începe clin vârful Eşil-Tepe 1.1.l deluluT E�il-Tope, so 
inrlreptă către S.V., taie pârîul Teli(;a la confluenţa, sa cu valea Alcoac-punar, trece 
pe la p6lele d6lulul'. Ghel-Tepe, taie valea OrmangiGula, r1ul Taiţa şi ur.că pe vc'tdul 
il{•luluY Curu-Bair, de unde so îndreptă puţin către miază-zi, până pe muchia delulul'. 
Pietrosu, în urmă o ia către S.V. şi ajunge 111 vârful deluluY Ta;;lâ-Bair; de aci se 
indrcptă către răsărit pe muchia acestui d61, pc c.arc ii părăscsce, luând o direcţiune 
căt.l'c Est, laie drumul Camber-Slava şi ajunge la vclrful luT Caragidi-Bair, ele unele o ia
�!Jl'e miază-nopte, pe la palele delulu1 A mala1·-Bair, print.re drlul Taşbair şi Iaila-Bair, 
pană ajunge în balta Toprac-Kiopru, pe caro o ocolesce, trece prin satele Camber şi Satul
�ou, Laie rîul Taiţa, urcă puţin valea părîuluY Teliţa, pe care o părăsesce spre a merge 
ln linie dreptă în delul Eşil-Tepo. 

Forma sa este aceia a unur dreptunghiu, lungimea sa este de. 4.8 km., iar marginele 
sul� sunL: la T. şi V. comuna Baş-chior; la S.V. cătunul Slava-cc1·kez6scă; la N. şi E.
lcr1toriul ora!';iulur Babadag; iar la E. cătunele Satul-Nou şi Hagilar (alo comuner Congaz). 

Tradiţiunea vorbesce dosp1·e movila Kislegic, că în interiorul er s'ar afla ruinele 
uner biserid creştine acoperită cu păment de Turcr, carr au omorît pe călugări(olo co so 
�fiau aci. La 50 metri către răsărit se află uu tunel zidit în piatră şi var de bună caii-

718\JU 46 

www.ziuaconstanta.ro



362 

talc, cc se zice ('ă a1· col'cspundc locma\' la ('Clă[.uia Eraclca ele la Enh;;ala; ci :-.'a sll'iral
�i s'a astupat. 

I.ocuitof'i\' pun, că în movilă s'ar găsi comor\'; alţ.it, că sunL 111g1·opate al'l1w. lli·�iwi•
acc·stă comună se scie numa\',. că a fo t fondată în secolul li·crnl. de căt 1·e Tăta1\ i·ai·· 
înaintea resboiulur din 1877 -78 au fugit maT totJ şi au fost înlocui(J în marc pai·!" 1• 11 
noma.nr. 

Suprafa(a şi populaţia, sunt arătate Ja plasă. 
Bugetul comuni\'. este: 4622 le'( la veniturr şi 4178 Id la GhelLuclT, cltrnel un csccdenl 

111 mediu de 2219 leL--Sunt în Gomună 230 contribuabilr. 
Case sunt 192, bordeie 15, cârciumr 3, mod' 2. 
Instrucţia se predă într'o �colă clădită în 1887 ele loGuitorr �i costă 2400 Ier, ('ll IIJ 

hrcLare ternn ca venit (600 leY); are un în veţător ; elevr 54. 
Bisel'ică ai·e una cu hramul Sf. Ilic, zidită de locuitorr pc timpul dornina(.iuni, Olo

mane :-;;i reparntă în 1887 costând 2400 Ier; are 10 hectare ele păment dat ele Stat, c dcsenila 
de un preot :-;;i un cântărnţ„ In Camber este de asemenea o biserică, deservită de un 1n·r·ol 

Primăria este în Armutlia; a fost construită în 1887 :-;;i a costat 2400 Ier. 
La Cambcl' în fi.e-ca1·e an la 20 Iulie (Sf. Ilic) este sbol', la ca1·c se adună lu1ne di11 

sat.ele învecinate. La sunetul 1·ăgu:-;;it al cimpoiul ur, flăcăi\' :-;;i fetele jtică hora monotonă. �alui 
este mar mult bulgăres:·. l• emeile pe aicl'. au obiceiul a'ş1 văpsi părul cu c .. \na, arneslr·cali1 
cu scumpie. l\Ii:-;;cărilc lor sunt stângace şi lipsite ele orr ce graţie 1). 

Căt de comunicaţie sunt: şoseaua vecinală Babadag-Măcin şi clrumudlc na.turnir• 1'1' 
duG spre Baş-cltior, Slava-cerkez('.-scă, Hagi!al', Satul-Nou şi CataloT. 

3. Atmauea. Comună a::;ezată în basinul superior al riulur Slava-ccrkez6scă, la. :10 ld
lometri ele orn�ul Babadag spre N.V. şi la 45 km. spre S.V. ele oraşul Tulcea. 

Posiţiunea sa este una clin cele mar pitorescT :-;;i mar si'inătose clin Dobrogia, în mijl1w11l 
pădurilor, la capătul văit Slava şi la 300 m. înălţime d'asupra nivcluluT Mări\'. 

Numirea. satulur însemnă �oim; satul a fost fundat în 184\:/ ele Aclam Kiillll. Cn lir
man împărătesc dat sub marele vizir Ra::;icl l\Iustafa, îX hârăzia dreptul pc vcci11 rl1· a 
stabili colonii germane în acest sat şi a fi capul comuner ce va înfiinţa (Const. J >. Sc/1efrli.

Literatorul clin 1883, No. H şi 12, pag. 655). 
Hotarul comuni\', incep..\ncl din vârful delulu'î Topologul, la limita juele(ulu\', IH11·11c•,1·1• 

căLre N.E., coboră delul, taie valea Arman-ceşrne (ape sulfurase), văile Atmagea ::;i Dulgl11•
rul, până la 2 km. spre Sud-Est de sat ; de aci se îndreptă către 1·ăsărit, pc rnul'l1ia 
clel ul ur Bac-ceauş, pană în vftrful Si vri-tepe; se ridică spre Nord, cob6ră în valea Bal'· 
reau�, urcă delul Iasi-Orman, col)oră iarăşi în valea M usafir-culac şi urcă apor în v,\rl'11l 
d61ulut Dautcea; ele aci se· îndreptă spre apus pe muchia drlul'ilor I;autrea şi Canara
bair, coboră în valea Canara-ceair, merge în susul er şi al \,ăff Ghiobilche, pc la p1'1IPlt· 
clelulur Ghiobilche, rx'tnă în v._\rful Ciubucluc-Bair; coboră apoT către miază-zi pr mu
chiile clelurilor Ciubucluc-Bair, Cale-Bair, prin v,frful I-fagi-Tepe, Ta�lic-13ail', isvorul 
pt\riuluT Ai-Orman :-;;i apor la p6lcle clelulu'( Topolog, ele unde urcă acest. d6l, pi\m't i11 
vt\t fol luT. Fonna satuluT este aceia a unur exagon neregulat, iar lungimea pc1-iliwln1l11t 
ele 25 kilometri. 

Se rnărginescc căt1·c N. cu comuna Orta-chior ::;i Gălunul cT naulcea, ele (·a1·t\ s() rit',· 
parte prin văile Ghiobilche şi Canara-ccail' şi pl'in clei urile Cana1·a �i Daulcen; ln K ru 
comuna Baş-kio·.·; la S. cu Ciucurova, ele car·c se dcspa1·Le prin dclul Bac-cettll� �i prin 
valea Dulgherul; la V. c.;u c;omuna Câ1·.;elarT. 

Suprafaţa şi populaţia sunt u.r-iHalc la pla!::ă : 
Bugetul wmunir esle 2.94t Ier la vcnil,u 1·'( �i 26Ci5 leT la d1clluc!T; cxcedenl ul mcdill 

de 1.381 leT. Sunt în cornună ·83 conLribuabiH. 
Case sunt 74, cârciumr 1, morr 3, font.t\nT 52. 
Instruct,ia publid se 1)['eelă in douf' şcolT: o grărlină ctc copil (frt,beliană), î11 ('Hl'C ,c 

') Lirh,,rt/1,pul. �xcur,:iunT în Dobl'ogia p. 3\J şi urm. 
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invntă 1wrna\' limba germană, cu loc.;al separai; �i o �c1'ilă mixlă rnmână, în n1ro limba 
..,"1.1/muă se predă rlo înv('\ţălorul cumunităţff, c._1,l,o o oră pe zi; ac6sLa din urmă o fun
�ată de stal în 1883, �i are ca venit 10 hoclarc- tot·cn, n'a1·0 local prop1·it\; e frcquenlală 
de 1;4. ('opir. Şc6la germană fondată în 1884 e froquenlală do pesto 20 copiL 

Bisc1·id sunt clouc: una protestantă fondată în 1864 do comunitate; n'are veniLurX ele 
r,it to hrcta1·e date de slat, e deservită de un preot f;ii un diacon; a doua esle capela 
anabaptistă zidilă în 1870, n'are nicT un fel de venit; o întreţ.inută nu mar ele anahaptiştY, 
an' 1111 p1·1•clkaLor caro îndeplinosce acestă funcţiune �i la colc-l'altc capele din jud. Tulcea. 

:,;1, 1·vkiul religios se face de toţr coreligionarir, cc'tntând în cor. 
Căile de comunicaţie, care pun în legătură comuna cu satele învecinato sunt dru

murilr' naturnle: spre Baş-kioY, spre Ortachior, sprn Dautcea, la :-.lăcin cu o ramificaţ,ic 
la C,'1rjclnr\', spre Topolog şi cel de la Ciucurova, ca1·c esLo în mar bună sta,i·c. Spre Ciu-
1 nro,·a �i Cc\rjelarT se va construi o şo.sca vecinală din valea Slava şi Ai-arman . 

.t ('0111unrt uruană Babadau (baba =tată, clagh =munte). Oraş însemnat pc timvul do
rnina(iu11i\' Otomane şi de atâtea ori cita.t în cursul sc1·ierir. 

Vom complecta cu istoricul cc 'l face acestu)' oraş, Dumit1'u Cantemi1·: 
c<To(T Pa7iT însărcina\.1 cu apărarea fronticrcr do No1·d a Impoeiulur Otoman, voci11f' 

Pnl()nieT, se numesc în aclovc-r- Paşa de SilLtra. 
H!nsă locul lol' ele reşedinţă eslc la Babadag, ora;; foite apropc ele Pontul Euxin �i ln 

rln·plul J�accoT, pe care cer vechi o numiau Oblud(a. .Zidurile acestor douc-; cotăty arat,\ 
ll'Chirnca lor şi după modul ele constnwţ,io semănă mar mulL a H.omano de cât Tui-cosd. 
lh• aci S<' polo deduce, că au fost constrllite de llomanr, pentru a op1·i incursiunile bar
harilol' şi mar ales alo Sciţilor. 1)

<1SeJ"aschierul de Babadag avea sub comanda sa totă regiunea coprinsă înlre Haemus 
1llai<'an1), i\faJ"ea Negră, Dunăre �i Tyl'as lDnistru). Acest c-uvcnt de Babadag, clupă uli
mologie îns6mnă muntele lată, ele ore-ce in faţa ora7uluY se înalţă un munlc mar 'nalt ele 
dl 1'81 clin prejur. 

((Împrejur so găsesc vull ur'î, cle o mărime Ci.WC întrece pc tote cclo-l'alle pă:-;(•1·1; c\' se 
nnnwsr «Giujigicmi la TurcT �i la Tatarr. 2)>i . 

Babadagul a servit ca lagăr oşlirilor Tul'cesd în mar t6te 1·esboiole contra PolonieT, 
J!nl<lover :-;;i Husier, ele ad desvoltarea sa merge fol'lo repede, ca şi decudon(a. În soc..;olul 
\Ylll-lea. era cel mar însenrnat omş la gurile Dunărir şi numcra pt1nă la 100.000 sulfolo. 
ln timpul din urmă a decăzut, aşa c..;ă astă-zT n'a i·emas clin vechia lut splencltJro, ele câl 
giamia, proba trecutulu1 glorios de odinio1·ă al Babadagulur, care a fost odată capitala 
provincieL 8) 

În 18G7 ora;,ul avea 1000 case, din care 1 /J în ruină; populaţia de 5000 suii.ole, ccY 
mar rnul(1 Turc: (600). 

Posiţiunen sa este inccln lătore: . înco11j urai ele tror părţ r de m unţT, acopel'iţJ cu păd ud, 
tle pe cal'e se zăresce în depăl'Larn Marca; c..;ă!1·e miază-nopte se deschide Yalea acopo
rilă cu Yii', ce se p1·clungcsc până în termul laculu\'. Numar venind cine-va dosp1·c Tulcea 
[lr'ilc Ycdea clin depărtai·e Babaclugul, clin or'( �i wre altă dÎl'ecţie, fie despre Enişala, :-.Iăcin 
�111 Constanta, 01·a�ul este asc..;uns vecle1·i1. 

Yă�lul clin depărtare a\' crede, că te apropi\' de o localilato l11i.tre, cu stracle largY, 
clădiI·T mă1·e(o; numar intrând vec,tr cd,t ele depnl'te era realitatea: Strado stl'imte �i în
lo�lochial.e, pavate cu pialr-ă de du �i ne1·epal'ate de vromurr. E un !'hin a merge cu 
li-asura pe vavagiul Babadagului. Casele în maro pa1·to niinate, f,.Sl'Lo pu(in higienice. Abia
ilc d'tt-va timp s'au conslTuit cALo-Ya cli:icli1·1 nouc. Totuşr are infăţişm·ea unur Ol'a�
lUI'CC�c;.
----

1) Hisloire ele L'Empire (llloman, vol. ll, pag. 'llt7.
') Idem p. HiO. 

. 
3
) li. F'. Pe1,,1·s, loc. cil. La Babadag, H>1gusani1 avea11 1111 stabiliment însemnai. comercial şi o pal'o-

clne al cărei preoţi avea(1 un f'el de autoritate· eclesia�lică a�up1·a Isacce'î, Tuleii �i allo1' oraşe, unde rn aflai:t
populaţiuni catolice (Kw1it�. La 1-lulgarie danubienne p. 41,-8)
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XurnaT conslruirca uncY căT foralr ar mar puica înlesni lransformarC'a BaharlHgnhu. 
('arc �uh 1·apol'lul clini al ului nu lasă de florii. 

DacJ. pol'l1im de pe ţ(� 1 ·mul N.-V. al bălţi'î Top1 ·ak-kiop1·u, ele li.\ngă Salul-0/()11 -,i 11,, 

lmlreplăm căt 1 ·e S.S-V., umlncl valea S{tnâr-Dcrc, pc la pc>lelc deluJ'ilol' Ta�-Bai1 · �i ,\s
mabl'-Bair; urctmcl apoT d6lul Caragicli-Bair spre apus pc muchia luT, până la pi',11'11' 
d6lulu1 Taslâ Bai1·; de aci c:ălrn S., tăind valea C:al'i-iol-dero �i urd1.11d cleiul Carada-Hail'. 

Dacă ne îndreptăm către răsărit pe muchia acestu\' clei, apoi căi re S. E. tă inu Yi\ilr 
Hribesio-hara, Sevaiov.1-han\; iar de la polele delulur Camena, clacc.t pornim căll'C E. ,i 
tăiem ,;;oseaua ce vine de la Constanţa pe la km. 47, .1po1 valea GeaLlaT-cleresi, i.\jungem la 
polele clelulur Visterna. De aci către N. pe la p6lclc cl6lulur Bairac-Bair. pl'inl1 ·c drl11l'ili• 
B.1lla-Bair şi Stuparu, ne înt6rcem către N.E., urcăm ::;;i coborîm cleiul Culacula-Bah·
Lăicm valea Ceairelor şi în curmeziş delul Calabalak-Bair, trecem pe la p('ilclc mm ilr·l
Kiuciuk-Suhat �i ajungem la ţermul lacului Babadag, pe care dacă 'I Lrec;crn pf' malnl
opus la Kerhanaua salului Zebil şi de aci ne îndreptăm către N.V.V., tl'ccem înapoi liu· 111 
de a lungul, pe care îl părăsim apor pentru a tăia şoseaua naţională la km. 30 �i ln fi11P 11 
luăm de a lungul malului sudic al Băit.ir Toprak-kiopru pani'\. la Satul-Nou, ele uncie a111 
plecat, fr}cem înconjurul Le1 ·itodulu1 ora�uluL 

I• orma lu\' este aceia a unui frapez neregulat. Lungimea pcrirnetl'Ulur este ele 110 km. 
Limitele sunt: Ja X comunele Zebil şi Congaz, ele care se desparlc prin lacul Ba

badag �i halla Toprak-kiopru; la S. comunele Ciamurli de jos, Canll-Bugeac �i ,Jlll'ilo!i·a; 
la E. comuna Eni!:;iala; la Y. comunele Slava-n1sescă 9i Armullia. 

Ora:-;;ul aparţine basinulur laculu\' Baha.dag, lângă. care e aşeial �i se află la :11 km. 
rlcpal'tc ele Tulcea. 

Fiµ·. 52. - Giamia clin Baharlag. 

Suprafaţa şi populaţ.ia, sunt arătate la plasă. . . 
Casc sunt 765, ))orcleic 4. hanurr 10, băcăniT 21, rnor-T 13, fânl1n\' 201. P1-in1t11·11.� a 11"'. ,

clăclilă în 1882 şi a co Lat 20.000 Ier. Instruc(iunea public:ă se dă in cloue �coH p 1·11mu·:·· 
una de băie(r şi una de fete, fie-care cu câte· 2 instilulorT. Şc1Jla n\u·e cl(uli1·e L J1'0t 11·1c·
l\Iar e :-;;i seminarul mahomedan, o şcolă bulgară �i una arm6nă. Seminarul s'i.1, mulai la
1Icclgidia. . .

Sunt în Babadag: 1 bisel'ică 01-todoxă în construcţie �i va cosla 80.000 Ier; o g i ,u1111·:1 

o sinagogă. Giamia, unde se afi.a seminarul, a fost conslruită de Ali-Pa�a la 1G22. �!oi·
mentul Jur se păstrbă �i acum în curte. 

l�uclgetul are î11 mediu: 64.690 JeT la vcnil.ul'I �i 53.796 Ier la chcltuclr, c..:11 Lll1 cxre·
denL de 54.481 leT. Conll'ibuabil\' sunt 820. 
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0ra�ul este reşedinţa sub-prefcctul'i'i', cu local propriu, are o companie 

Heµ:. Tulcea No. 33 cu local propriu, oficiu poşlal şi telegrafic, farmacie,

cu birt. 
scrYidul poliţienesc este aprl)pc nul; municipal de asemenea. 
citilc de corn unicaţ,ic sunt: Şo!"caua naţ.ională Constanţa-Tulcea şi �nsclele vicinalo, 

rai·,· du1· la i\Iăcin, Eni�ala-Jul'Îlofca �i Slava-rusescă; în plus 3 drumurr naturale prin
padurl', dar rare sunt forte puţin frcqucntate. ·.

�>. Comuna Ba;ţ-{(io'i. I• urmată clin douo cătune: Baş-Kioz �i Cineli, este aşezată 111 

I,a�inul 111ijlociL1 al rîuluY Taiţa, la 29 km. spre S.V. de ora�ul Tulcea i;ii la 20 km. spre N.V. 
i11, I1aln1dag. Numele seu însemn(t ·aLul din cap (ba�=cap, kioi=sat) .  Ambele cătune su1Jt 
a,1,za11· pc �oseaua Babadag-Măcin; Ba�-kioi pc sW.nga, Cincli pc drepta Taiţer. 
· Hotarul amănunţit al comunor este: plccand din Vi.trful delulu\' Consul, se 

c,îli'P minză-zi, coboră delul Consul, urcă �i coboră peste cleiul Dautcea, prnlru a tăia 
\'alc•a ?llusafir-culac, t1·ece peste muchia delulur Iasi-Osman, taie valea Bac-ci::wş, pentru 
a IIn·n d6lul cu acelaşi nume şi se opre,;cc în vârful Sivri-Tepe; de aci se îndreptă căire 
�.K. l,ii<· valea Jidini, urcă d61ul cu acest ·nume, de unde se îndroptă către E. oprindu-SC' 
inlr'un \'ârf al deluluY Ta�lâ-Bair. 

J)in accsL punct se înc1r6ptc.'t către N.E. pe la pulrlc c1elurilor Ta�lâ-Bair şi Uzum-Bair,
p,l11ă dă în clrumul comunal Armut.li-Ciueurova, pe care li urmează puţ;in până la polelc 
tlelulur Pietrosu, de unde se îndreptă către N. şi dă in valea rîulu1 Taiţa, l[tngă satul Ba,:;
ldor; tle aci ·c îndreptă către N. E., taie valea Ormangikulac, pc la polele delulul'. Ghel
!l'pe, laie valea pft.rîulul'. Teliţa, la conf-lucnţa sa cu valea Alcmc-punar şi urcă cleiul Sari
Tc•pc, pt\nă 111 v.\rful Eşil-Tcpe; de aci se îndreptă către N. pc muchia delulur Sarî-Tepe, 
p,\1111 în vt\rful cu acelaş nume, de unele o ia către V., taie valea Alceac-punar, rîul Taiţa, 
u1Tu. �i coboră clelul Ghel-Tepe, urcă delul Stamuniculac, din vârful căruia se îndreptă 
L',lll'c S.V., taie rîul Taiţa la confluenta Jur cu pâriul Ac-cadân şi în fine urcc.'i. delul Consul. 

Forma generală a conlurnlul' comunff este aceia a unur patrat, lungimea perimetrulur 
de• 4i kilometri. 

Marginele comunir sunt: La N. comuna Nalbant ;_ la N.V. comuna Alibe1-chio1; la 
V. cătunul Dautcea (comuna OrtachioT) �i comuna Atmagea; la S. comuna Ciucurova şi
,·ătunul Slava-cerkezescă (comuna Slava-rusă); la E. comuna Armutli şi· cătunul Hagilar
(eornuna Congaz).

Suprafaţa şi populaţia, sunt arătate la plasă. 
Ca c sunt 350, bordeie 3, cfLrciurne 3, morT 10, fântânr 17. 
Instrucţia se dă într'o şcolă la Bas-kior, fondată în 1899 de locuitart, costă 34.237 lcr, 

a1·c 10 hect. păment, 2 învăţltorr �i 90 elev'i'.. 
In Baş-chior se află o biserică, la care servesc dor preoţl'. şi un cântăreţ; biserica din 

Ua�-kior a fost improvizată în 1844 de locuitor\', are ca venit 17 hectare teren. Acum se 
1·econstruesce o biserică măreaţă, care va costa 27.000 Ier. Primăria a fost construită în 
1883 şi a costat 8000 Ier. La Cineli e o biserică, reparată în 1898, costă 1000 Ier. 

Satul Baş-kior e din vechime bulgăresc, în Cineli trăiau în 1850 forte mulţr Român\'., 
1·a1·r acum s'au rcspândit. 

Din bătrînr se povestescc, că înfiinţătorir comunii sunt veniţr din Basarabia între 
anit 1828 - 30 şi că s'au aşezat printre Turcir acestur sat. Aceştr din urmă ve9-end. că Bulgarir 
se lnrnulţ,esc, aLt plecat în alte sate locuite de coreligionarir lor. Pe valea Bac-ceauş a fost 
odiniciră un sat turcesc înfiinţat de o semă. de luptătorr contra creştinilor, el' primiră
tei·en ·gratis de la guvernul Otoman. Satul în urmă a dispărut, din causa vre-uner emigrărT, 
probabil. 

Că1'lc de comunicaţie sunt: şoseaua vicinală Babadag-Măcin, apor drumur'î naturale 
�are duc· la Alibe1-chio1, la Nalbant, la Armutli, la Ciucurova şi Satul-Nou. Şoseaua este
lll forte 'bună tare, drumurile sunt în teren natural.

Bugetul comunff are î11" mediu 7.07G le\' la primil·r :;;i 6893 Ier la cheltuielT, cu un ex
cedent do 1,109 Ier. Sunt 335 conLribuabilr.
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G. Conwna Beiclaut (DauL-bc\') compusă din trct ciil-unc: Beidaut, Crtildere (nclo1'ttilJ
Sr,rigllinl. Eslc aşezată 111 basinul mijlociu al 1x\rîulut Br)iclaut, la 25 km. de Babwlw.(, dilii'. 
S.\'. şi la 57 km. de Tulccc1. SC' mărgincsce la N. c·u comuna C;amul"li. ele sus, <l<· <"iii'<· .i• 

dcspai'tc prin cleiul Solugean; la E. cu comuna Poturn; la V. cu comuna Cas,1nw1•a ::i Iii 
S. cu comunell' Toxof �i Cogchk. 

In a doua _jumătate a secolulur XIX-iea cele clour cătune: Beidaut şi Sarigliiol l't·a11 

locuilc numn.1 de BulgarT, iat· Caildcrl' de Turd. Aceşti.a din urmii at.'t emigraL dr• t'.,1(1-,a 
anr, a,;:a că sal.ul acum este nelocuit.. Cail-dr•1'0 c a�ezaL pc valea cu acela7 nume, la 7 kii1. 
spre N.V. de Bcidaut, iar Sarighiol la 5 km. spre V., pe valea Sarigl1iol-dc1·c. Suprafaţa 
:;,i popula(.ia, sunt arătate la plasă. 

Budgctul comuni\' estr,: 6415 leT la venit ,;;i 5.41:7 le'( la cl1elluclT; cu un excr'flPnl di· 
4.83G lcT. Contribuabilr sunt 287. 

Casc sunt 277, bordeie 10, hanurl'. 6, ccî.t·ciuml'. 'l, m01·1 26, fonlânr 67. 
Jnveţămentul sr· predă în douc 9colt 1ntrcţ;inut.e de stat, cu dor 1nvetăto1·t ,;:i U2 rl"''· 

:N'aLI local propriu. Primăria s'a clădit în 1883 �i costă 10.000 Jeff. 
BiscricT sunt trer: una în Beiclaut cu hramul Aducerea :\1I6ştelor Sf. Niculaie, dou,• 111 

Sarighiol cu hramul Sf. Haralambie; aLI 10 lwctarc teren ca venii; fie-cart' arr' dii· 111. 
preot �i un cânlă 1·eţ. 

Drumurr: Şoseaua vicinală, cc se desparte clin f:lOSeaua Tulcea-Constanţa la Ifn.1mtmg1_ 
trece pl'in Ciarnudi-cle-sus, Bcidaul·, prin Sarighiol penlru a duce pre Casâmcea !:ii Tox111', 
cum şi cli-umurile naturale la: Harnafngi, Ciamurli de sus şi de jos, la Esclii-l)alm, Cail
dere, Cas.\mcea, lt.\mnic şi lnan-Cismc. 

Sari-ghiol ins6mnă lacul galben, pentl'U că 111 vecinălatca satulur e�te un Jar a crn-c1 
apă arc colarea galbenă, din causa lutulul'. ce conţ;inr•. 

7. Comuna Cantî-Bugeac. Ascmtă ve ţrrn1U l N.-V. al laculur Goloviţa, ln 55 km. ii<'
oraşul 'l'ulcm spr0 S. şi la 20 km. către S.-E. de oraşul Babadag, e formată di11 dnu<· Sili<·: 
Canlî-Bu.!Jeac (canH=sângcros, bugcac =colţ.) 9i Pa;�a-crîslr, (ferma Paşd). Cel cl'lnlM snl a 
fost locuit numar dC' Tătarr, carr au emig1·at clupă rcsboiul clin 1855 şi au fost î11lr)l'11i(t 
ele Bulgarr; satul Paşu-câ�la a fost fondat ]JC o moşic n Paşe, clin Tulcea pri11 1H3�. J<:1·a 
locuit de Turcr şi Bulgad. Turci! au 0migrat în 1862. 

Hotarul amănunţit al comunil': i'ncepencl ele la poalele movild Visterna, sr îndrepli1 
flirrct către S., taie clclul Vistema, urmcaz(t Yalca Mil-Vel-akeac, trece printre sat,+ 
Ciamurli-dc-jos şi Canli-Bugeak, taie câmpia Tatlâ-Suhat, iezerul cel mic (-iolovi(a şi slu 
ful seu înconjurător, oprindu-se la p6lele nordice ale delulu1 Cara-Burnn, ele nr-i o ia 
dircd către răsirit prin stuf, intră în marele iezer Goloviţa şi după 8 km. lungi1nr ,,, 
îndreptă către N., tăind iczcrnl Goloviţa, trece printrn satele Jul'ilofca şi Paşa-cflsla, d1 1 
unele o ia către N.-V., taie valea Mil-Vcl-Alciac, clrlul Buiuk-Om1an-Bair, Yalea Ccr•li11-
chio1 şi de aci la movila Visterna. 

Forma Jur este a unur patrat neregulat; lungimea perimetrului' esle ele 35 krn. 
Mai·ginele comuni\'. sunt: la N. cătunul Visterna (comuna Enişala); la S. ezcl'Lll Golovi(a; 

la V. comuna Ciamurli-de-jos; la E. comuna Jurilofca. 
Suprafaţa şi populaFa sunt arătate la plasă. 
Buclgetul comunil este de 6.955 Id la venit şi 6 506 la chcltur,IT, dând un c,xcr•dunl 

mediu de 2.242 Ier. Contribuabill sunt 236, 
Case sunt 262, bordeie 4, prăvăliT 5, morr 11, fontânT 169. 
Instrucţia publică se predă în doue şcolr mixte fondate de locuitorr; cca din t:nnli

Bugeac in 1880, a costat 5.000 Ier; c-.ea rlin Pnşa.:.câsla reparată în '1898, a cosi al 1.00t} lel; 
at.'1 ca venit câte 10 hectare pămcnt ; n.u dor învrţătorr şi 120 elevr. 

BisericT sunt dour: una în cătunul Canlî-Bugeac, cu hramul Sf. Voievozr, cliidilil in 
1882 ele locuitorr, a costat 30.000 Ier, are ca venit 10 hectare de pămenl·, dcscrvitli rlr un 
preot şi un cântăreţ; a doua în Paşa-Câşla, cu hramul Aducerea 1VI6ştelor Sf. Ni( n<\ c în 
bună stare, fondată de locuitor\'. în 1842; e deservită el<� un preot �i un c.&ntăreţ. 

Pl'irnătfa clin Canlî-Bugcac rcpaml·ă în t900, a costat 2.000 Ier. 
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8. comuna rrimman-kio'i esLc aşeazln pc ţ.c-rmul de Vest al ]11,culuT Razelm, la 53 km.

căire s.-F.. de oraşul Tulcra şi la 1!J k.m. spt·c 8.-E. de Babaclag. �umele srt1 însemnă

,alttl de la răsărit (ca1·a111an=răsă1"it, kioT =sal.) Pt·ohabil pt0imiT coloni�tT tut·d _,tabilit,'t' aci

erau disăl'itenr (caramanlâl). 
Salul a iosl odinioară port pc ţi•nnul ll.azclmulu,. Pe la 1850 eea locuit în mare parte 

ii,• Bulţ.!al'l şi c,'tţt-va Tu1'CL.

Jlolarnl ,m1ănunţit al comuni\': plccind <lin maL"gi11C'1.1, R1.1.zelmulu1, la 1 km. sp1°e r0-

.;;1dl d,· .ru,·ilofca, se înch-epti't ctitre N.-V. pc Ja p6lelc <leluluT Ivan-Bair, până in vârful

.lurilnfi·a; tlc aci se, îndreptă puţ.in căt1'c N., pină în dreptul satulu'i' Caraman-kio1 pe cul

llll'il dt''1ulu1 Cararnan-kio\'-Bair; apol' tăind culmea o ia c:ătrc Y., trece prin valea Mil
\-Pl-.\lda<.: :-;;i u1'Că în delul Buiuk Onmm-Bafr, de unde se îndreptă către N. pc muchia 
a,· .. �tur de!, până în vârful Sevri-Bail'. 

])p aci se dirige către N.-E. pc culmile Orta-Bair-, Pădurea marc şi Golovar-Bair, 
,1prindu-sc lângă vârful Enişala, de unele c:;c îndreptă ct'itrn • r.., taie valea Cesme-culac 
pe kt pc\Jplc vâ1folu1 Iuk al deluluT Tw;;-Bul'Un, trece peste cleiul Kasavct-Bair, int!'ă 
111 lnl'ul llazelm. tak balta Pirit6şca :-;;i se opresce pf' marginea Mărit, la locul numil 
Fal'ul <·nglez; ele aci ţinend malul Mării o ia către S.-V. p.tnă la locul numit Pahani
llrnni, de unde se ind,·ep1ă către N.-V., t[l,ie Jacul Malceanu, intr;"i, in lacul Razelm f-;,i apo, 
1n linii' drept,\ prin el se dirige către apus ptrnă la ţfrm, I:tngă Jurilofca. 

1"orn1a sa este a unur poligon neregulat, al căl'u1 pel'imetru este de 50 km. 
\lnl'ginC'lc c:;ale sunt: la N. comuna Enişala, de care se desparte prin delurilc Eni

�ala, Golova1·-Bni1·, Ol'ta-Bair, Sevri-Bair; ln V. cu cătunul Visterna (comuna Eni:;;ala), d0 
eal't' sr• ucsparte rwin cleiul Buiuk-Orman-Bair şi c:u comuna CanH-13ugeac; la S. cu 
1·:'ilunul Paşa-cJ�la (comuna Canli-Bugeac) :-;;i cu comuna Ju1'ilof'ca; la E. cu lacul Razelm 
�icu Mm·ea. 

Suprafaţa :-;;i populaţ.ia, sunt arătate la plasă . 
. \f,wă de satul de re:-;;edintă, alte cătune n'are. 
Budgctul cotnunir arc 4.319 Ier la venit '.ii f�·Oi5 leY la cheltuc!T; dă un excedent 

111L�dil1 de 1.371 le,. Contribuabil\' sunt 230. 
Casc sunl 211, bordeie 2, prăvălH 2, morr 18, f'ontânr 126 
lnslrucţiunea se predă întl''o şc1'>lă mixtă fondată de locuitorr în 1887, are 10 hcct. 

pilmînt de cultură; e frecuentată de 7G elcvr, a,·e un în vrtător. Şcola e în ac;eia:-;;r dl-
dire ru vrirnăria ,;;i au costat 11.000 le\'. 

Biserica este construită în 184b, e ma\' mult o casă ele rugăciunr. Arn hramul Sf. 
1;1teorghe; deservită de un preot cu un cântăreţ. Ca venit a·re 10 hect. teren. 

Că\' de comunicaţie are: Şoseaua de la R1badag-Enişala-Caramanchio\'-Jurilofca
l:iamul'li-de-jos ,;;i diferite drumurr naturale, care o pun în legătură cu comunele: Eni
r;.ala, Jurilofca şi Canlî-Bugeac. 

9. Comuna Crtranrtsu(. E aşezil.tă pe ţermul apuscm al laculuT Sinoe, la 47 km. de Cons
lan\a �i la 36 km. de Babadag. Comuna se compune din douc sil.te: Camnasu( şi Duimyi, 
la :i km. spre S.V., pe pârîul Duimgi. 

Cn.ranasuf însc�mnă Nasuf' cel negru; iar Duimgi, nuntaşr. Cel d'1ntâ\' era locuit dr 
llulga,·r în ma,·r parte şi puţi nr Turd; Duimgi, de Tătar\', care acum au emigrat. 

Comunn se mi'.trginesce la N. cu Kasap-kioT; h E. cu lacul Sinoe; la V. cu comuna 
Cogelak; far la s. cu comuna Caraharrnan, din judeţul Constanţa. Suprafaţ.a şi populaţia
sunt m·ătale la plasă.

Budgetul comunff arc: 75H> le\' la venit şi 6817 Ier Ja cheltuel\', clc\nd un excedent 
mediu de 3,513 Ier. Contribuabi!T unt 239.

Case sunt 242, hanurr 3, prlvăli\' 3, morT 18, fontân, 162 . 

. Instrurţia publică se peedă în doue f::iCOlY, ('âte una de fie-care sat; sunt înfiinţate de
111�u'.lo6; au câle un învcţător :şi 82 elevT. Venitul a 10 hectare teren. Şc<)la din Cai·anasuf
i·ludili't in 188 L a costat 3,300 le\'; cea din Dui mgi, în 1895, a costat 2,000 lcT.

P1·imă.ria din Caranasuf construilă. în 1882 a costat '10,000 le1. 
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Biscrid sunt doue: una in Caranasuf, zidită în 1873 de locuitor,, are hramul Sf. \[r,. 

Locliu �i Ciril: ca venit aec 10 hect. păment; o deservită de un preot şi un cânW.1·P(. 1;1 :a 
clin Duimgi este clădită în 1870, a1·0 acelaş venit �i pe1·sonal ca şi cea-laltă. Hrn111ul l',tl' 
Buna-Vestire. La Duimgi e şi o giamie cu un imam. Carana.suf este în legăludi in·i,1 
şoseaua vicinală cu Casapk.io\'. �i Pelet.lia; iar prin drumuri ordinaro cu Cm·ahn1·m1111. 
T·1ri-verclc şi Sariurt. 

10. Comuna Casapkioz. E aşezată la 6 1/2 km. spre N. de precedenta, la G5 km. dP <misul
Tulcea şi la 29 11� de Babadag, pe costelc apusane ale lacurilor Zmeica şi Sinoe. E c-0;11. 
pusă din douc sate: Casap-kioi (satul măcelarilor) �i Sariurt (rîpă galbenă). Ambrle sati, 
ni:'1 fost loc.;uit.c de Bulgarr pe la 1850. 

Hotarul comuni\', începencl de la gum Portiţa, se îndreptă către V. prin lacul H.azrlm, 
prin lacul Goloviţa, trece prin gura Zmeica, intră in lacul Zmcica, până la p61elr, d1'>Julul 
Cara-burun; de aci se îndreptă către S.V., taie cklurile Maadem-Bair şi Mnvila-M,u·r· 
de la p61cle cărnia se îndreptă către S., taie d6lul Haiclân şi merge pană in apropir1l' 111: 
satul Tari-verde; do aci se dirige către N.E., pc lângă drumul comunal Tari-Vrn·dr-Casap 
ldo\', trece printre delul'ile Haiclân şi Caranasuf, de unde pc muchia celur din u1·mii s1 

îndreptă spre S.E., până în vc\rful Coba-Iuk, de aci o ia eătre K, taie lacul Zmeim, pâ1w 
la g.ura Pisitesca şi apo\' pe malul Măril până la Portiţa. 

Forma sa este aceia a unuY clreptunghill neregulat, lung de 55 km. Margi1wlc i,;JI!• 

sunL: la N. comunele Jurilofca, Canlt-Bugeac şi Coamurli-clc-jos; la V. c;omunelP l'olu1· .i 
Bcidaut; la S. comunele Cogclac şi Caranasuf; la E. Maeea. 

Ambele sato sunt aşezate pe pârîul Sariurt. 
Suprafaţa şi popu laţ.ia sunt arătatu la plasă. 
Budget.ul comuniI are 16,408 Ier la venitul'! şi 13,118 le\' la cheltuelt, dilncl un ex.1·1'd1•11t 

mediu ele 16,450 leT. Contribuabilr sunt 322. 
Case sunt 295, bordeie 3, prăvăli'( 3, morT 39, fontânr t 71.

Instrucţia publică se predă în clouc şcoH, câte una de fie-care cătun, cu 20 hcc!. lrr1111. 
Au dor inveţătorr şi 112 elevY. Şcoala din Casapkior clădită în 1899 a c-o<;lal ll,73i 

101; cea din Sariurt n'are local propriii Primăria a fost clădită in 1882 şi a cosi al 8,000 il'Î. 
Biserid sunt douc: una în Casapkior cu hr-amul Sf. Voievozi, clădită în 1875 �i una 

în Sariurt cu hramul Sf. Dumitru clădit,\ în 1884, a costat 22,000 le'î; au câte un ptrnl �i 
un cântăreţ. Venit au câte 10 hect. teren. 

Drurnurr sunt: şoseaua vicinalii ce vine de la Sariurt la CasapkioT, pentru a duri• 
la Caranasuf şi drumurr naturale la Hamamgi, Sariurt., Tari-Verele şi Carnnasuf; nlle 
doU<'i duc la ţcrmul lacurilor Sinoe şi Zmeica. 

1'1. Comuna Casâmcea (Sf. Dumitru, pe turceşte), e aşezată în basinul suvcrior ul 1·,1ulul 
Casâmcea şi e formată din cătunele Alifacî, Caciamac, Casâmcea, Ceau;�-kinl �i Clti11ci11/;-/1in1. 
Depărtarea sa de B::-tbadag este ele 36 km. Se mărginesce la N. cu comuna Slava rusr·�r.1; 
la apus cu comunele Calfa şi Dulgherul (jud. Constanţa); la S. cu comuna Tocsof �i laE. 
cu comunele Beidaut �i Ciamurli-cle-sus. 

Ali-fac (Ali evlaviosul) e aşezat la 5 km. spre N. de Casâmcea pe stânga riulur Cnst\m
cea; Caciamac (fugar, iute la fugă) pe acelaş rîu, la 6 km. spre S. ele Casimcea, Ciau�
kio1 (satul sergentului), la 1 1 /2 spre N. de Ali-facî, pe valea Saslî-cula, iar Chiuciuk-Kiol 
(satul mic), la 3 km. spre S. de Caciamac pe rîul Casâmcea. Aşa dar di.tunele sunt a::r· 
zate în şfr de la N. la S. pe valea superi6ră a Casâmcer. -

Ciauş-kior, Alifacî şi Casâmcea erau locuite numar de Turcr în 1850, ial' Cinu�-ldol 
şi Chiuciuk-kior, de Tatarr. Cea mar mare. parte clin populaţiunile musulmane a t•migral. 

Suprafaţa şi populaţia sunt arătate la plasă. 
Budgetul coinuniT are la venituri 11,810 Ier şi la cheltlielr H,285, cu un exccdrnl 

mediu de 2,627 le'î. ContribuabiH sunt 428. 
Case sunt 43!:l, bordeie 26, 7 cârciumr, 18 morl', 103 fontânt. 
Inveţărnentul se predă în 3 şcoH: una în Casâmcea, fondată de locuiLorl' în 188G, la 

un loc cu Primăria şi a costat 18,000 le\', una în Caciamac, care 11.'are local prnprit1 şi a 
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lrrin in Chiuc�uk-l�ioT; fondal� d� lvocuilo1·T în 1896, � costat 7,000 l�T. Fie-care are 16 �tll.re
IPI'l'J1 ca vumt; nu cal� un m.ve(,�to�. Tola.lui elev1lot· es�e ele :7.::,. . V , 4-'-c,.v l 

Biserid sunt do1H': una ID Casarncea cu hramul St Dumitru, constrmla 111 1900, . · �" 
f:i000 Jer; a <loua în Kiuciuk.-kio\' cu hramul Sf. Niculaie, c;onstruită în 1900, a costat 8,000 
11 ,;_ .\irnimlnuc sunt zidilc de locuitori Au c[1.Le 1 0 hecta,·e te1·en; sunt deservite de ciUc 
III p,·,·ol �i un cântă1·ct,. Jn Kiuciuk-kio1 este o giarnie cu un hogc. Arc 10 hcclare pi:i-
1111,,II, Cil \'Cl1il. 

c:Wc <le comunicaţie, care pun în legăLut·ă comuna cu alte sate sunL: Şoşcaua viei
inia c,· vine· de la Hamarngi, Beidaut �i Sal'ighiol, apo'( drumurile naturale care duc din 
,. ,1u,wlr Cas[lmce1 spre Baş-Puna1·, Testemel, E'schi-baba, Caildere, Sarighiol, Râmnicul de 
11 )i d,· jos, Culeli[I., Ccal.al-Orman, Te1·zicliio1, Dulgherul, Cururlgea şi Kalfa. 

lli· ac�stă comună apa1·ţ.in şi satele disp(u·ute: Siti;�lea, Saxancula şi Tur!Jencea, aşeza.Le 
la 1 km. spre N. ele Casfl,mcea. Acestea au fost distruse de incend·u, iar locuitorir s'au 
l"l"'P;\ndi1. 

12. ('iamw·f'i ele jos. Comună aşezată la v,\rsarea rîulu"t Slava, la '18 km. spre S. de
ltihndag, in stânga şoseler Babadag-Conslanţ,a. Se r,ompune clin dou0 cătune: Cirnnurli

1:-.::1mol,'isa) şi Caug(/,gi (Bătăuş), acesta din urmă aşezat pc stt1.nga rîuluT Slava, în sus la 
· km. de Ciamurli de jos.

Salul Ciamurli a fost locuit n umar de Bulgarr în 1850; Caugagi s'a format în urmă, 
1·nm pc la 1858. 

Comuna se măegineşte la N. cu oraşul Babadag, la V. cu Ciarnurli de sus, la E. cu 
Cnnli-8ugeac, la S. cu lacul Golovit.a şi cu comuna Casapchior. 

Suprafa(a şi populaţia sunt arătate la plasă. 
Bu<lgctul comunil are n,888 leT la venituri şi 6.065 leT la cheltuel\', dând un excedent 

mediu de 4;116 Ier. ContribuabiH sunt 250. 
Casc sunt 201, prăvălir 1, morr 18, fontânr 159. 
O singură şcoală este în satul Ciamurli ele jos, fondată in 1897 de comună, a costat 

10,000 ier, arc ca venit 10 hectare de pămcnt; are un învcţătoe şi 57 elevr. In Caugagi 
1· o �coahl. bulgară. Primăria a fost construiLă în 1882, a cosl.at 10,000 ler. 

Biserică, una în Ciamurli de jos, cu llramul Adormirea faicir Domnulut; clădită .i:n 
1866, arc 10 hectare teren ca venit; e dese1·vită de doT preoţ'î şi un cântăreţ. 

Căile de comunicaţie sunt: Şoseaua naţională Balxulag-Constanţa; şoseaua vicinală 
1·c vine de la Canlî-Bugeac, trece prin Ciamurli de jos şi duce în şoseaua mare; mar 
sunt 3 drumuri ordinare, care duc la Babadag şi Visterna; iar de la Caugagi e un drum 
eal'e vine din �o. eaua mare pc valea Slavcr, pentru a duce la satul Slava rusescă, alte 3 · 
dl'umurr due la Ciamurli de sus, Camena şi Babadag. 

13. ·Comuna Ciarnurli ele sus. Coprinele lot terenul între du! Slava-rusă la N.-E. �i
p,h·lul Bcidaut. Cătunul de reşedinţ:ă (Cietmurli ele sus) c aşezaL apropc ele isvorul pârîuluT 
Poluru, la 19 km. către S.-V. ele Babadag, in drept.a şoselei Babadag-Constan(.a. El se nu
mia înainte Ieni-kazak (Cazaci\'-no!) şi era locuit de cazad zaporojenr, car'( au emigraL 
inaintea rrsboiulur din 1855 şi au fost înlocui(J de Bulgarr. A.foră de că.tunul de reşedinţă, 
mmuna ma\' cuprinde u: măturele 4 cătune: Camena, pe pârîul cu acelaş nume, afluent al 
i'iulur Slava, la 6 1 /2 km. spre N. ele Ciamurli de su , era locuit de Bulga1·r şi puţfo1 TUL'd 
111 1850; TurciT au emigrat toţ1; posiţia acestur sat este încc\.ntătMe, înconjurat de pădurT. 
Hsdii-baba (cscl1i = vechiu, baba= tată; tată bătrân) la 5 km. spre V. pe valea cu acela� 
nume, era locuit odinioară numar de Turc\', carr acum au emigrat, lăsând loc Bulgarilor ; 
lla_gi-Ome1' la 15 km. spre N.-V. pe valea Hagi-Omer, pe clrumul Babadag-Hârşova, la ho
larul julloţuluT Tulcea, e inconjueal, de pădueY şi viT, era locuit n11rna1 de Turd octală, 
lll'um au emigrat şi în fine cătunul Testemel, la isvorul rîulur Bcidaut, la 7 km. spre I .-V., 
l'l'fl locuit. de Tătarr, acum emigra(J . 

. Comuna se mărginescc spre N. cu Slava-rusă, spre E. cu Ciarnurli de jos, . pt'e V.
cu Jud. Constanţa (comuna Calfa), ia1 spre S. cu comuna BeiJaul. 

Supmfaţa 9i populaţia suni. at·ălale la plasă. 

71800 
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Budgetul comuner are 14.781 le\' la venit şi 13.925 lei la cheltuel\', dând un PX!'edPnt 

de 4282 ld. Contribuabil\' sunt 401.
Case sunt 385, bordeie 6, prăvăli\' 4, morr 34, fontân\' 170.

Instrucţia publică. se predă în cincY şcolr; câte una în fie-care cătun, ele sunt fondati 
de Stat, fie-care are venit câte 10 hectare teren. 

Sunt cine\' învcţător'( şi 189 elev1. Numa\' şcola clin Ciamurli-de-sus a1·c loc:al twopl'iu.clădit în 1898, a costa, 21.4-38 le\'. 
Primăria a fost clădită ÎFl 1883 şi a costat 10.000 le\'. 
Biserid sunt trer: una în Ciamurli-de-sus cu hramul Sf. Gheorghe, clădită în anul 

1875; una în Eschi-Baba, cu hramul Metocliu şi Ciril şi una în Camena cu hramul S!'. 11ina. 
Aceste două clin urmă sunt case de rugăciun\'. 

Fie-care arn câte 10 hectare păment, câte 1 preot şi câte un cântăreţ. 
In Testemel se află o giamie cu un imam. 
Afară de şoseaua vicinală, care vine de la Hamamgi şi duce la Esc-l1i-Baba, mar sunt 

!'ji drumurT comunale ce duc la Slava, Caugagi şi spre Hagi-Omcr. 
14. Ciucumva. Comună ruralu aşezată pe cursul superior al dulur Slava-cel'kezt'•si·�. 

lu 1G km. spre N.V. de oraşul Babadag. Nu are alte cătune. 
A fost un sat vechiu rusesc; numele seu însemnă grapă şi at" trebui zis: Cicu('()rn = 

Gropenr. Are poziţie forLe frumosă. 
Hotarul amănunţit al comune\' este: Plecând din vârful Sivri-Tepe (al dealului llni·

ceauş), se îndreptă spre S.E. printre delurile Jidini şi Pelitu, până la vârful Jidini; rl1• ad 
apucă către S. pe la palele clelulu\' Jidini, taie valea Jiclini, urmcză puţ.în valea Cilluµa 
rulur, pe care o părăsesce pentru a tăia rîul Slava-cerkezescă, numită în accslă pai·tl' 
valea Ciucurova, printre satele Ciucurova şi Slava-cerkezescă, urcă cleiul Ciul'u1·orn; 
urmeză către V. muchia acestur de!, până în dreptul satului Ciucurova; ele aci o ia rnlt·i· 
S.V. pe drumul comunal Ciucurova-Topolog, taie valea Kirişliva, urcă d�ilul Ba�-Pumu· �i
dă la hotarul judeţulu\' Constanţa (comuna Topolog).

O ia apo\' către N.V. pe muchia delulur Ba!'j-Punar, trece peste clelul Kil'ii?liva şi�· 
opresce în delul Topolog, de unde o ia către N.E. pe la p61ele delulu\', taie pârîul Al'ma11-
ceşme (Slava-cerkezescct), valea Atmagea, valea Dulgherul, până în dreptul satului Almagea, 
de unde o ia către E. pe muchia el elulul' Bac-ceauş, până în vârful Sivri-Tepc. 

Forma hotarulu\' este aceia a unu\' trapez neregulat; lungimea perimetrului dr /21 km. 
Marginele comuner sunt: la N. şi N.V. comuna Atmagea, de care se desparte prin 

delul Bac-ceauş, valea Dulghcrulu\' şi delul Topolog; la V. comuna Topolog (jud. Con
stanţa) despărţită prin delul Baş-punar; la S. şi E. comuna Slava-rusă, dcspăr\,ilă pd11 
clelul Ciucurova şi valea Călugărulu\'; la N.E. comuna Baş-kioi despărţită prin Mlul PP
litu. Suprafaţa şi populaţ,ia sunt arătate la plasă. 

Budgetul comuncr are 4277 Ier la veniturr şi 4247 le\' la cheltuelr, cu un exccdl'nl dl'
273 Ier. Contribuabm sunt 185

Case sunt 156, bordeie 7, prăvăli\' 2, morr 1, fontânr n'arc. 
In comună se află o şc6lă fondată în 1881 de locuitorr, costă 3000 Ier, arc venit 10 

hectare păment. Are un învetător şi 66 elev\'. Primăria clădită în 18\:J3, a coslat 4.000 lcl. 
Biserica este de lemn, 01:todoxă-rusescă, e zidită în 1820 de un 6re-carc Naum. E 

deservită de 2 preoţ\' şi 2 cântăreţ\'. Are 10 hectare terei:i. 
Comuna a fost fondată în 1765 de un ore-care Naum. La 1832 au venit aci ms�(i ' 

familir turcescr, care certându-se cu Ruşi\' deja existenţr, Turcit au fost mutat\' în curnun� 
Topolog din ordinul caimacamulu\' din Babadag. In 1862 au venit Germanir, care căutal'a 
a goni pe RuşY, cearta lor s'a terminat în 1882. Germani\' au aci o biserică a lor. 

Tătarir au o giamie cu un imam. 
Căile de comunicaţie sunt în teren natural : drumul ce vine de la Topolog pcnlru a 

duce prin Baskioi la Tulcea, apor drumul ce vine de la UrumbeY, de la Atmagca, de la 
Baş-punar, de la Slava-cerkezescă, de la Slava-rusescă şi Camber. E în proiecţie 1;,oscaua 
de la Hârş9va pe la Ciucurnva spre Başchioi. 
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15. Comuna Cn9etar: eompusă din 3 că Lune: Co1etrtc, Tnan-ce;�me şi Tariverdi. E aşec;lată
111 basinul supel'iot' al pârîulu1 Duirngi, la 78 km. de oraşul Tulcea şi la 46 k.111. de Ba
ba<lag. Cfrnd se simţia nevoie, judeţul Tulcea se împărţia în G plă�T, care pc lângă cele 
,liutP mar c1-au încă două: Isaccea şi plasa Istm!, a cărer reşedinţă ora la Cogelac şi co
prindea rom unele Beiclaut, �nrana�uf, C�sapkioi,. Casârncea, Ciamurli-de-sus, Cogclac,
p111111- �i Toxof. Plasa lstrul s a  clcsfim(;at, 1::tr reşodmt,a s'a mutat la Babadag. 

�11tul Cogelac este aşecJat pe pârîul Cogclac, afluent al Jur Duimgi; numele său este 
latiircsc �i Yi1ie probabil de la numele prop1·ii:i «Gogi», pe care îl purtau TăLariT, care au 
iond,tl satul acum 100 an\'. F:Y au emigrat după resboiul din Crimeia �i au fost înlocuiţ.1 
li I ;f'l'lllilllJ. 

Jnan-Cisrnc (Inan = credinţă; Cişme = fontână), a fost sal tătăresc întemeiat de 
lll'tllil'-Bey, tală! Jur Giura-Paşa, care a avut de fiu pe Ali-BcT. Acesta era unicul şi 
d 111a1 mare propl'ietar de moşic din jud. Tulcea în 1879. La Inan-Cişmc se afla la acestă 

rialii ruinele palatului Jur Giura-Paşa şi mormintele membrilm· familiei Tribulu1 tătăresc 
t:obai!T, din care se trăgea şi Ali-Bey. �' vf<mnintolc I ur Giura-Paşa şi Demir-Bcy au fost de 
1i',liî frumusc(ca. Cu retragerea Tut'cilor ,;;i Tătarilor în re ·boiul din 1877--78, Bulgarii au 
fri1·,11w11 piatl'a mormîntulur luT Giura-Paşa, pc ca:1�e era scris epilaful acestuT descendinLe 
al 1rnlrzalt'101· Cobaiir. 

Tal'i-vercli (Tahri = a tot puternic, verdi = a clat), aşezare tătăr6scă lot din tribul 
1:11hail1. Aid rra în 1879 reşedinţa Jur Ali-Bey şi conacul luL Acesta a fost ulLimul desccn
dinlt' Cobaii, sL1·ăncpotul lu\' Giura-Paşa ,;;i se iscălea Ali-Bey-Bini-Gilll'a-Paşa (Const. Scheletti. 
Litcl'alrn·ul, n,nul 1883, No. 11 şi 12, pag. 65G). 

După plecai-ea Tătal'ilor, satul Jnan-Cişmc a fost ocupat de Bulgar\', iar Tari-Verele 
de ( :crmanr. 

Satul Tari-verdi a urmat în totul sorta Cogclaculu1. El e aşe<;lat la 2 km. spt'e E. de 
l:11gPlak, pe şoseaua Babadag-Constanţa. De Cogelac ţ,ine şi localitatea isolată Cainac-Baf

1r-ai11ac = isvo1·, baş = cap). 
Hotarul amănunţit al comuner este: Plecând de Ia palele moviler Joc, situată pe o 

i11itl(ime a delulur Râmnic-Bai!', se îndreptă către S. pc muchia delulur Râmnic-Bair, laie 
delul Iarîm-luk, de unde o ia spre S.V., pe lingă drumul Inan-Cc�me-Toxof, până apr6pe 
tir c11#a tuz 7'iţezj de aci se îndreptă către S., trece prin vârful Buiuk-Cogclac-Tepe şi 
ajunge la hotarul judeţ.ului Constanţa (Cavargik). 

Urm6zfi apor ace t hotar, taie văile Aliculac-Dere şi Alciac-Dere, de unele se ridică 
spre N.E., paralel cu şoseaua naţională Tulcea-Constanţa, până pe muchia d61uluT Cascal.lk
Bail·, urm6zii acestă muchie spre S .E., iar de la un vârf al sru, cotat 115 m., sr înclrrptă 
Ci'itrc N., laie pirîul Duimgi printre satele Tari-vercli şi Duimgi, dă în şoseaua naţională 
Tulcea-Constanţa, de unele o ia puţ.în către N.V., apo\' către N.E., pe lângă drumul Tari
vr-1·di-Polu1·, taie d6lul Haidân, până în dreptul satul uT Sariurt, de unde o ia spre V. pc 
la ]JtJ!clc d6lulu1 Haidân şi taie valea I-fagi-Avat. 

Forma generală a conturului este a unur trapez lung de 50 km. 
Marginelc comuner sunt: la N. comunele Beidaut şi Poturu; la E. comunele Caranasuf 

�i Ca,;apkior; la V. comuna Toxof şi la S. jud. Constanţa. 
Suprafaţa şi populaţia sunt arătale la plasă. 
Case  sunl 437, prăvă.lir 5, morr 10, fântân1 279. 
Budgctul comuner este de 14.614 ler la veniturr şi 10.855 Ier la chclluel'î, cu un cxce

dr·nl de 18.791 le1 în mediu. Contribuabill sunt 881.
Instrucţia publică se predă în 3 şcoll: cea din Cogelac fon dală în 1880, cea din 

lnan-Cişme în 1889, cca din Tari-verdi în 1892. Fie-care are 10 hectare teren ca venit, 
�! ct�le un inveţ,ător. Şcolar\' sunt 148. Numar la Cogelac, şcola are clădire proprie, care 
,a rncepul a se reconstrui în 1900 şi va costa 22.000 ler. Primăria clădită în 1883 şi a 
mslal 20.000 Ier. 
. Biserkă ortodoxă este numar la. Inan-Cişme, cu hramul !nălţarea Domnului, clădiLă 
m 18�::!, (;OSlă 16.000 lor, arc un preoL şi un cântăreţ; ca venit 10 hectare let·en. In Co-
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gclak şi Tari-verdi sunt câte o casă de rug5ciun\'; g<'rmani\' sunt pml<'slanţ\'. In l'i ,:!l'la,·
e şi o giamie cu un imam. 

Căile ele rnmunicaţic sunt nume1·6s0 şi st1·cbal. comuna in l!'>Le scnsu1·ilP. �Inr i11 l iliL
csLe �oscaua naţ.ională Tulcea-Babadag-Constanţa, apoT cfr urnurilc mtlu1tll(' ('(' d t1t · ln:
Beidaut, Putur, Casap-kioT, Toxof, Sercmcl., Cavargic şi Pclctlia. 

l\faT e şi şoseaua Yicinală TariYcrcli-Cogclnc. 
16. Comunrt Conga: aşezată pe du!· Teliţa, la 12 km. spre :N. c1C' Babadag, po -;:o�Paua

Tulcea-Babadag, în dreptul movile\' Deniz-Tepe; afară ele salul de reşedinţă mar <.;opl'ind,,
al Le doue cătune: 11a.r;itm· la 5 km. spre N .V. pe pc't.rîul Hagilar, la p6lelc movilei Ileniz
Tcpc şi Satul-Noii la 7 km. spre S.V., la vărsarea Taiţer în balta Topmc-Kiop1·u. 

Congaz, al căruT nume însc'•mnă satul 0·i.'t�Lilor, era locuii. ele Tăind pifo 1850; 1,1 ,t, 
emigrat uuvă rcsboiul din Cdmeia, ca şi cer din Hagilar, care se zice '�1-a1· tmµp irnnil'!,· 
<Ic la mar mulţr 'J'urcT I -fagi\'. Dar, în limba turcă, însemnă sat mic. 

Satul-Nou a fost locuit de Homânr, car\' şi astti.zt se găsesc: locuind. 
Numele s(u"t em Bedje, care însemnă cort.. 
Comuna se rnărginescc la N. cu CataloT; la K cu j\gi-glliol �i Sn,l'ikinr; las. c·u Zi·l iil 

�i Babadag; ii.1,1· la V. GU 1\.J-rnutli :-;;i NaJbanL. 
Suprafaţ,a şi populaţia suni. arătate la plasă. 
Casc suni. 365, ])Orcleic 3, prăvăliT 3, rno1'1 16, fonlft.nr '150. 
Bmlgelul comuncT este de 9.531 leT la vcniL �i 9.065 Id la d1elluic!T, d,'trnl Lllt f'\'.1'r 

dl�nt mediu de 2.::J:30 lcT. Contribuahm sunt 5G0. 
�coff suni. LL'CI, 111 fie-care sal câte una, fondale ele corn.unii, au clic 10 l1< 1t·I. pi:i1111•111, 

3 învr.ţătod şi -168 elevr. Numa\' în Satul-Nou �c('>la arc local propriu, clă<liL în rnDH �i a 
costat 16.U00 le\'. 

Biserid sunt. 3 · una în Congaz cu hm.mul Naşi.crea MaidT DomnuluT, a doua la Ila 
gilar, zidită ele locuitol'l 111 1858, arc hramul Adormirea, acum se reconsl.1·ucsr.:(' o i>i--P1·iri1 
nouă, care va costa 27.000 ler, a treia în Satul-Nou cu hramul lnl.rnrea în Biscl'idi, n li,,1 
clădită în 1894 şi a costat 9.000 le\' . Fie-care are câte '.i.0 hecta1·e teren. Sunt. drsPnilL•1lr
lre1 preoţi şi tot atâţia cânlăreţ1. 

Căile de comunicaţie sunt: Calea natională Tulcea-Babadag-Constanţa. 
Congaz este punctul de convergenţă al drumurilor comunale ce vin de la ZclJil,Sal'i

chio1, Sabangcak, Agi-ghiol, P.ni-kio'î, l<'recăţer, Nalbant, Baş-kioT �i Camber. 
17. Comuna Eni;ţa/a esLc aşezată între lacul'ile Babadag şi Razelm, la t'i km. spt'I'

t·ăsărit de oraşul Babadag, pe :-;;oseaua vicinală ce vine de la Babadag, pc la Eni�ala, 
Caramanchior, Jurilofca, Paşa-Câsla, Canlâ-Bugeac, Ciamurli-cle-jos la Hamamgi. 

Comuna cop1-inde doue cătune: Eni;ţala (noul pămcnt sfânt), care ca şi l'istem11 a11 
fost locuite de multă vreme ele Român\'; acesta din urmă este aşezat la 4 km. spl'C' S.\'. 
de sal.ul de re:-;;edinţă, pe valea Ceairelor. 

Se mărginesce la N. cu Sarichior şi Zebil ; la V. cu Babadag; la S. cu Cara111a11· 
chior şi Jurilofca; iar la răsărit cu lacul Hazelm. 

Suprafaţa şi populaţia sunt arătate la plasă. 
Case sunt 150, bordeie 1, prăvălir 2, mor\' 7, fontân1 21. 
Budgetul comuncT este de 3.457 lcT la vcniturT şi 3.191 lcT la chclLuic!T, dând un cxn•

dr.nt mediu 1.329 leY. Contribuabil'( sunt '164. 
Comuna are o singură :-;;c6lă la Enişala, clădiLă la 1883, a costal 4.000 Id, n.1·11 uu 

învrţăLor şi1f7 elcvr; posedă venitul a 10 liectare Leren. Localul primăriei se r.:011-;l1·uNC 
,;;i.., va:·costa 3.000 leT. 

· Biserid sunt dour: una la Enişala, începută în 1897, va costa 30.000 lcr, arc ln·ninul
Sf. Treime ::;;i�a doua în Vistcma cu hramul Sf. Ion. Fie-care a1·e câte un p1·eot �i un
GL't.ntăt·C'ţ; ca venii are 10 heclare părnent. fie-care. 

Comuna C'sl.c a:-;;ezu.Uî. pc �oseaua vicinală cc vine de la Babadag, are d1 ·u1nu1·1
naLu1-alc, care pun în legătură ambele sate cu Caramanchior, Juf'ilofca, Paşa-Câsla, Canla·
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Bugrar �i Ccnmul'li-clc-,ios. !\!lele duc pc (1�i-rn1il luvulu\' nazclm la Insula Cazll-Cum ::;i la
i:upul laudna, cum şi clr·umul ec duce la c;clătuia Erac-le�� 1). 

') La un km. spl'e răsăril de salul Enişala, pc vîrf'ul unuI mamelon de pialr::\ jurasică, slatt şi acum 

în pirilH'C ruinele uneI vechI cctăţuI, Heraclea.

t•osiţiunca sa, pc ţcrmul laculuî Razelm, în raţa guriI Porliţa, arală că ea a fost c,,nstruilă ca apă-

111c rnchiuluI golf' Halmyris, după cum e �i părerea crudituluI geolog K. F. Pelcrs (loc. cit. p. 14'1).
E�lc fcirle po::;ibil, ca cetăţuia să fi rost conslruilă pe timpul împăraluluI Bizantin, Heraclius (610-04-1 

,I Chl'.), do la care a moştenit numele; totuşI nicI un autor nu vorbesce desp1·e ea.

ll11pă căderea JmperiuluI, Heraclea a fost ocupată de GenovezI, carI ai:'1 rcconslruit-o; numi1·ea s'a 

pa,lrat, cu tole năvălirile barbare, chiar şi sub TurcI, care în timpul slăpaniriI lor au schimbal apr6pe tole
11nmil'ile. 

Jn �larea de astăzr, celalea arc forma unuI poligon ·cu 7 1alurI neegale. Cea inaî lungă csle 1alurea 

de apu�, unde zidul este de tot dărîmat; lungimea acestei JaturI este de 60 mclri, grosimea zidului la
lemelic de 3 melri; a fost construită din pialră cu mortar. La jumălatea acesteî lalure şi îu arară, se află

un tul'n do pază, lat de 2 metri De aceslă parle, atacul cetăţiI era imposibil, de 6re cc la piciorul zidului
,f,inc;1 e t;lial::i ualural drept în jos, pană la 70 mctl'i adâncime.

J.at11l'a de Nord privescc spre lacul Razelm, ale căruI ape băteau odini6ră la piciorul stanciI, pe
,·arc O construită acestă ]alură; şi pe aci decI atacul devenia imposibil, ele 6re ce inălţimea d'asup1·a ni

vclul111 apd esle de '115 metri. 

Dour tul'IlurI erau ele aceslă parle: unul la unghiul fol'mal de latura vestică cu cea :de Norei, iar 

al doilea la jumâ.talea !alurii de nord, ce era lungă ele 40 metri. Forma lurnurilor era pătrală, de 5 pe 2'/2 

metri de ]alură. 

Fig. 53. - Ruinele de la Enişala. Vederea(portit principale. 
? .,, 4 .... ,.. >• L 

Inl1 a rea în cetate l"e făcea pe două port.I: una la Nord şi alla la Sud; una în prelungirea celeI-l'a1Le 
�i în direcţie paralelă ]alurii de Vest la 5 metri depărtare. 

Latu1·a ele Est, e compusă din treI părţI, fie-care de câte 10 melri, îmbinalc înlre ele sub unghiul'î 
de 100". La fie-care colţ şi în afară era câte un turn de pază ele forma unuI poligon cu G lalurI, din care 
cca maI lungă (de 7 metri) făcea parte din încingătorea celăţuie1; cele-l'alte de c;;Ue 3 metri, frânte sub 
unghiurI de '150°-·rnoo 

Zidul este ras până în temelie ele parlea răsăritenă. Accesul de călre acestă parle este maI înlesni
rio ; stânca coboră în panle line la o �ea formată ele povîrnişul unuI al doilea mamelon (dealul gras), la 
3011 metri departe ele cel d'intâi(t. 

Cca maI bine păstrată este latura ele miază-n6ple, unde se allă 7i poarla principală a celăţuieI, langă_ 
care e un Lurn de ]Jază ele forma celor maI sus descrise. 

P6rla are 3 m. lărgime, pe 4 m. în.ălţime; langă ea se află turnul.

. 
lnlrarea în el se race pe o p6rlă 'nallă ele 7 melri şi largă ele 2 m.; ea esle făcută în părelele în-

'mlel, călre inleriorul celăţi1.
. Inălţimea LurnuluI este ele 10 melri d'asupra ziduluI înconjurălo1·, care era 'nalt ele 5 melri. TotuşI

dm lul'll lip,;csce de la partea supcri6ră, aşa c.-\ nu se p6Le sci i'nălţimea luI J.c allă dală. Turnu]; arn :in
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18. Comunrt Jurilo/<·a. Aşezată pe 1ermul N.V. al lacului Goloviţa, la 20 km. clrp:tl'!i'
de Babadag, se compune <lini r'un singur sal, Jul'ilo/ca, locuit. din vechime clr• Bulgan.
Tătar\' şi cât,T-va Huşr. TătarH au emigrat şi au fost înlocuiţT de LipovcnT. NumrlP sp11 ._ 
spune, că ar veni de la acela al înfiinţătoruluY, Jurilca. 

Se mărgincsce la N. cu comunele Enh;iala, Caramanchio'î şi cu lacul na1/.ulm; la a1111
·u Canlâ-Bugeac; la S. cu iezerul Goloviţa; iar la l'ăsărit cu 1Vfarea-N6gră. Suprnltt (a 1 

popula1,ia sunt arătate la plasă.
Satul este forte rClgulat şi arc înfăţif;,arca unur orăşel curat. 
Are importante cherhanale, care altă dată se alimentau cu pc�Lcle prins în lhl'.1·lm 1 

lacul Goloviţa, chiar :-;;i acum se mar prind ChefalT şi Cambule (o specie ele Plcu1·0111•rle,). 
Chcfalir de Jurilofca se trimet :,;i la BucurcscY, sub numele de licurini de Conslan

linopol. 
La Jurilofca esle şi un centru f6rte însemnat de export al icre101· negre :-;;i al pr·,;:lc·lu\ 

afumat; între altele, mar importantă este afumătoria lu\' Sava Zaharia 1). Ca.·c suni 4tri.
prăvălir 4, mort 15, fontânr '17. 

Budgetul comunir este de 11,936 leT veniturr :-;;i 10,638 lcr la cheltuclT, dami un 1�x1·" 
dcnt în mediu de 6,490 le'î. ContribuiJ.bilY sunt 4-4-0. 

Fig. 54. - Jurilofca vezută de la Cherhanale. (După Licherdopol) . 

.Turilofca are o biserică lipovenescă, clădilă în 1871, arc venit 10 hccL. t.e1·c•n; I' dr
servilă de 2 prţoţr

t 
up _ diacon şi un cântărc_ţ_; se ofictază ruseşce, Arc hramul Inăl(arn1 

Sf. Crucr (Rus. Pacro). 
Lipovenir au o şcolă a lor. 
Şcolă român6scă nu există. Primăria construită în 1883, a costat 10,000. 
Comuna c aşezată pe şoseaua cc plecă de la Babadag, pc la Enişala, Can11m1nrlii111. 

pentru a da în şoseaua ma1·e naţională Ja 1-Iamamgi. Afară de acesLa, ma'i sunL clil'ul'itc dn1-
murr comunale, carT duc la Babadag, Vislel'l1a şi Enişala. 

19. Comuna Nalbant. Se compune din doue sale: Natbant şi Trestenil'. E ai;jczală io

prelungirea uşii de inlrare, două ferestre: cea infe1·i6ră, 'na!Lă de 5 metri şi lată de 2 m., cca de d'asupra
e'î e pătrată de 0m,50 pe latură. .

Lungimea feţeI interi6re a Lurnulu'î este de 10 metri ; cele din afara au cale 3 melri lungime. G1·ost·
mea zidăriei turnulul este de im,50. 

In fine pentru a termina descripţia aceslel bine aşezate şi bine fortificate celăţI, lângă turnul pot·\ii

de Sud, există în interior o gr6pă căplu:;;ilă cu piatră, care se zice că ar corespunde pe sub părn�nl. cu 0 

a!Lă cetăţuie ce se zice a se fi aflaL J_Je varful Consul ele l�i.ngă şalul Al'ln11Llia, aceia cc eslc puţin de cl'e1.ul

') LirJir,1·!107,ol, op. ciL. p. 27. 
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J ·i!iinul rîuluY Teliţa, la 20 km. spre N.V. de Babadag, iar la 3 km. în sus p ii \l � te 
;.�·c:;tenicul. Nall>ant, pc LurGcşte poLcovarul, c un vechiu saL românesc, fondat de Mocanl'. 
�i \[oldovcnl' în secolul trecut. O parte clin populaţie a format în urma răsboiulul'. clin 
i:riinr•ia şi satul TresLenic, ele orc-ce nu figureză pe l1arla lu1 I. Ionescu clin 1850. 

sr mill'ginesce la N. cu comuna Teli(a; la S. u1 comunele ArmuLlia şi Ba�-kioY; la 
r. 1.11 comuna Alibel'.-kioT; iar la E. cu Frecăţel'. şi Congaz. Suprafaţa şi populaţia. sunL
al'iilalf' la plasă. 

case sunt 225, bordeie 34, cârciuml' 2, fontânr 15, mod 5.
Bndgcl ul comunil' este de 4,392 lei'. la venit şi 3,801 Ier la chelLuelT, cu un excedenL i'n

nwdiu de 1,!J56 Id. Contribuabill'. sunt 267. 
Jn comună e o singură şcolă clădită de locuitorl'. în 1882, cu 1 înveţălor şi 69 elevl'.; 

n,.1, ca venit 10 hect. păment. A costat 8,000 le1. Local de primărie n'are. 
Biserică este una în Nalbant, clădită în 1890 ele locuitori'. şi a costat 16,000 Ier, are 

liram ul Sf. Haralambie; e deservită de dol'. preoţ\' şi 2 cântăreţr. Are 10 hect. pământ. 
ln Nalbant e şi o giamie cu un imam. 
Comuna Nall)ant e aşezată la 6 km. spre N. ele �oseaua vicinală Babadag-Başkior i;ii pc 

.11�eaua Cal.aloT-OrtaclliuL Tot din Nalbant mar vornesce o şosea spre Basachio1 �i Ciucurova. · 
De aceslă comună ţine şi locuinţa isolată numită Teke-Trestenic (Tcke i'nseamnă mă-

11,1slirca dcrvişi101·, o sectă religiosă de călugărY otomanl', care se învârLesc în loc până 
rwl jos în spasmur1). Probabil aci a fost o asemenea mănăslirc sau ma\' bine o casă de 
rugăl'iu111•. E aşezată la 2 1 /1 km. spre N.V. de Trcstenic. 

20. Comuna Ortakioz. Aşezată în basinul de mijloc al Taiţ.el', în punctul unde riul face 
un unghiu apr6pc drept de la N.S. către V.E. �i pc şoseaua cc duce de la Babadag J-a 
�liicin, la 213 km. spre N.V. de Babadag; comuna se compune clin cloue saLe: Ortrt-kiot
(1ll'ia=de mijloc, kior=sat) şi Dautcea (saLul Jur Daud). Amândouă aceste sate erau locuite 
mar mulL ele Turcr prin 1850, în Orta-kior erau �i HomânY. Dautcea e a�ezat la 2 km. 
spre S.E. de Ortakior, pe rîul Taiţa, la palele muntelur Consul. 

Se mărginesce la i\T. cu comuna Balabancea; la E. cu Aliber-kiol'; la V. cu Carjclarr 
1i la S. cu Atmagea. 

Suprafaţa şi po{l'ula(ia sunt arătate la plasă. 
Case sunt 130, bordeie 22, cârciumr 2, mor\' 1, fontânr 37. 
Budgetul comunil'. este de 5,066 Ier la veniturT 4,750 ler la cllelLuclT, dând un exGc

denl de 1,579 Ier. Contribuabill sunt 150. 
�colă are una în Ortakior, (n'are local propriu), cu tO hect., 1 învăţător şi 47 elev\'. 

Pl'imăria construită în 1899 a costat 9,600 Jer. 
Biserică, una în Ortakior cu hramul Sf. Gheorghe, cu 10 hect., 1 preot şi un cântăre(;. 

Clădită -ae locuitorr; e mar rriult -6- -casa -ele fugăcf une: În fie-care sat se află câfc o giamie 
cu Gâte un imam. 

Afară de şoseaua vccinală Babadag-Măcin, mar sunt drumurile comunale, care pun 
111 legătură satele cu comunele învecinate : Balabancea, Meidanchior, Ac-cadân, Aliber-chior, 
,\Lmagea şi Homurlar. 

21. Comuna P_otur. Este aşezată în basinul inferior al riuluT Beidaut, aprope de văr
t-area Jur în lacul Goloviţa,. pe şoseaua Babadag-Constanţa, la 21 km. spre Sud de Baba
dag. Comuna se compune din doue sate: Jlamamgi (băiaş) şi Potur (un fel de pantalonr 
lui·ceşLT nurniţ1 şi în românescc «poturr>i ). Ambele sate erau locuite pe la 1850 de Bulgad, 
rn i;;i acum. Hamamgi e aşezat 4 km. la Nord de Potur, la încrucişarea şosele1 naţionale 
Babadag-Constanta, cu şoseaua vecinală de la Ciamurli de sus la Poturu. 

Hamamgi se zice a fi fost fondată de locuitorÎl Dumitru Exar, CosgulÎLl şi moş Stoiu 
Dimi!,rof, la pulele celor 3 movile din apropierea satulu1 şi că mar pe urmă locuitorir s'au
mutul în satul părăsit numit Juciuucuzi, căruia 'r-a dat numele Hamamgi. 

Se mă1·ginesce la N. cu Ciamurli de sus şi de jos, la V. cu comuna Beidaut; la S. 
i·u"comunele CasapkioT şi Cogelak; iar la E. cu lacul Goloviţa. Suprafaţa şi populat.ia sunt
aratate la plasă. 
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Case sunt 219, prăvăli\' 8, mort 17, font,&111 17. 
Bmlgclul comunii cslc 7.3:36 lcY la venii ud' :-;;i 6.7G8 lcT la chcltuelY, cu un CX('t•rl1,II 1 di 

2,840 lc'î. Cont ribuabilY sunl l!J7. 
ŞcolY sunL clouc�: cca din Hamamgi fonclnlă de locuil.orr în 1890, ('usi,ă ,1-.000 lr-I, 1•1, 

zece hctlarc părncnt, 1 î1wr(ălo1· �i 7!) clcvT. Cea clin PoLur al'c 10 llcda1·u pi'.'�nH'1 1I 1 111• 
Vl�(ăl!H' şi 43 elcvY, a fost clădiLă în 1880, şi a c.;ostat 5.000 lcY. 

Primăria a fost conslruită în 188:� �i a eosl.at 4,.000 lcT. 
Biscl'icT de asemenea dou(�: cca clin Hamamgi cu 11l'amul Ad01·nii1·L·a l\lai1·(•1 IJ11I11 

nuluT, clădilă în 1860 de locuilorT, arc un pi·eol şi 2 cântăreţ\'; ca venit, 10 l1ccla1·r· pc'un1•iil 
cca din Pollll' clădită în 1891 ele locuito1-r, şi a costat 20.000 leY, are. lmimul Sf. ,\posloli 
arc 1 preot, 1 cântăr ,ţ !-;ii 10 llccta1·c tel'cn. 

Afară de şoselele de care am vm·bil·, sunL drumur·r nai urale care pun 111 l1·gitlu!'a 
cele douc sale cu cele învecinate adică: Sarilll'!, lnan-ccşme, fo,1,11rnicul ele sus, Escl1i-bid,a 
şi Ciamurli. 

De la Harnarngi mar plecă spre V.· o �osc.a vecinală ce duce pc la Ccamul'li dr·�,,, 
BciclauL, Sarighiol spre Casamcea. 

De acestă comună ţine şi ruinaLul sat Jlr1,11i-kval, locuit de Bulgarr prin lKiO; pi',li· 
că purla numele de Turchiiciamila, probabil Ciamurli Tu1'cesc. 

22. Comuna SarichioL Aşezată pc ţ.crmul npusan al laculur nazclm, la 12 Iun. "i'I'
N.E. de Babadag şi la 22 spre S.E. ele Tulcea; eornuno. se compune numar di11t1·'11n ""' 

Fig. 55. - Şc-6Ja din_Sa1·ic-hioî. (Dup·1 Licllerdopol). 

[Mtc f1·umos, curat şi 1·egulat constl'Uit.. Primăl'ia şi şcola din SarichioT' poL rivaliza r11 
mullc primări! şi ,;;cole bune din unele oraşe alo Românie'î trans-clanulJienu. 

Aci ca şi la Jurilofca sunt vil vestite pentru strugurH lor, mar ales pen!ru monrarc, 
cu toto că şi vinul 101· e forte mult apreciat. 

După o legendă, o corabie care pe lângă alte 111ă1forr avea şi viţ(t, s'a î1111isipal i11 
apropierea .J urilofcer. Locuitorii acestur sat, toţr pescarr, au zărit acea corabio, al 1·11n·I 
c<.;hipaj vorbia o limbă necunosu,tă Im·. Corabia stand în ma,·c mal' mult Limp, .ful'ilol'ct>11 ii 
duceau 6menilor din echipaj (l'ale rnâncărir, în schimbul cărora er le da măr-J'urr, î11lr1• 
care şi viţă, care s'a sădit în J urilofca, de u nclc s'a respânclit 111 satele vecino 1 ). Se zkr,
că ar fi viţă de Bordeaux. 1 

Numele . 'arichior însemnă satul galben. Holarul i.UTiănunt,it: plecând ele la pi',h•lr
movile\' Toc-simiu se îndreptă spre S., până în valea Cazangia, o urmeză ca.t-va limp. 11 

') /,irf,r,rr/()JWI. op. cil. p. 33. 
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iirăscscc pentru a se opri in golf'ul lacului n.azclm numit Cotu, de aci o în. direct dilrr 
��{dl intn\nd în czcrul Razelm, p&nă la o <'irc-care disLan(.ă, ele aci căi.re' N. V. pctnă dă 
la jfrm, tr�cc printre satcl� Sab_:111.?i şi Sar�chi?!, pc_ Ia_ p61clc cl6lulur c;u pomr, Laie «dru
mul piidur11», valea Cazangia, pana. la movila l oc-s1mw. 

Fol'ma este aceia a unur triungl1iu dreptunghiu; lungimea pcrimetrulur o. ·te <le 85 km. 
:,-,, 111itrp:inesce la N. cu cătunul Sabangi (corn. Agi-ghiol); la V. cu comunele CaLalo\' 

i i;1 111gaz; la S. cu comuna Zibil �i, la E. cu lacul Hazclrn. Sup1·afa(a şi populaţia sunt 
;trătatr• la plasă. 

E col mar populaL sat din Dobrogia. 
Lipoveni! au venit din Husia, în urma persccut,iunilor religic'i."C clin secolul Ll'CcuL �i 

·a(i W;it:zat în Sarichio'î, unde se ocupă cu pescuitul, forte puţin cu agricullura şi crcşLc-
r1•a dtclor. 

Cherhanaua de lungă lacul Babadag este a locuitorilor satulur.
Case sunt 536, bordeie 1, cârciumr 3, mor'î 24, fontânr 111. 
Butlg<'lul comunii este de 15.577 Ier la veniturr şi 14.745 Ier la chelluclT, c;u u11 cxce

d,·nl iu l'incT anr (acest excedent este socoLit pe 5 anr penlrn t6Le comunele) ele 4.157 Ier. 
t:rmtl'ibua!Jilr sunt 031.

E o �colă mixtă lipovenescă clădită in 1899, a c;ostat 22000 Ier, ar-e 10 hed. pi'.tmcnt,
� i11YP({ttorT şi 76 elevr. Primăria clădită în 1882 a costat '16.000 le\'.

Biserid sunt cloue: una a popoveţilor, fondată ele loc;uitorr în i873, are hram ul Aclur-
111irca �i alta a bespopoveţilor, clădită pc timpul dominaţiuniT Otomane. Vie-care arc 10
hectare părnent, 1 preot şi 1 cântăreţ,; sunt frumos zidite şi bine întreţinute. 

Comuna este aşezată pe şoseaua ce vine de la Zibil, spre a duce Ja Sabangeak, Agighiol,
dr. Jlar sunt drumurr comunale, care du.c la Congaz, Enichior şi Agi-ghiol. Străzile sa
l11lu1 sunt bine pa vale, îngrijite şi curnte. Din Sarkhior mar porneşte şi şoseaua spre Eni�1.la. 

23. Comuna 8iava-1·usă. Aşezată în basinul superi01· al rîulur cu acelaş nume 9i pc
1JSL'aua Babadag-Slava-rusă, la 10 km. spre S.E. de Babadag; acestă comună se compune 
din t,,cr �ate: Ba;�-Punar (baş=cap, punar=puţ), aşezat pe rîul Slava-rusă, aprope ele i vor ul 
l111, la 13 km. spre apus de satul de reşeclint.ă, pc drumul Babadag-Hârşova; satul ele 1·c
�l'din!ă Slava-rnsă, la confluent.a celor douc Slave şi Slava-cerkezescă pc rîul cu acclu.ş 
nume la G km. pre N.V. ele prncedentul. 

Posiţiunea accster comune aşezată în 111unţ1, este din cele mat frurn6sc şi sănălose; 
adăpostită ele t6te părţile ele arşiţ,a s6rel ut şi vînturile iernii, se bucură ele o climă dukc 
�i curată. 

Slava-rusă e numia până acum 50 anr f(azîl-Sar şi se zice a fi fost fondată acum 
1·1r-o sulă anr ele o fată (Kâz) numită E;�ara. La 1751: nu venit aci lipoveni} IJezpopove(T, 
ia,· in -1804 cer popovT, aflători' şi acum în Slava-rusă. 

Slava-cc1'lrnz6 că a fost fondalii. de un 6re-care ,,_,,,psili Epsilw/ şi a fost locuilă ele 
f)•1·lrnzr vcni(.1 prin 1863 şi pleca(T înaintea rcslJoiulur din 1877. 

l3aş-Punar c.1. fot fondat ele asemenea de Cerkcz\' în a doua j umătale a v6cu1ur al XIX-iea, 
"' au fugil în '1876, şi înlocuiţ.r cu Ruşr, in urma resboiulur din 1877. Aceştia sunt foşliT 
lon1itorr a, dcsfîinţatulu\' sat Teke, aşezat între Baş-Punar şi Slava-rusă. Numele Teke 
insr•mnă măi 1ăsti re ele de1·vi91, o sectă religi6să mahomctană, despre care am vo1·bit mar sus. 

De comuna Slava-rusă ţine .7i miînăstirea Uspenia, aşezată înt1·c Tekc şi sat, la 3 km. 
spre V. de Slava-ruse,. 
. Este cea mar frumosă bisel'ieă clin tot judeţul (nu 11uL11a1 dintre cele lipovenesc\ ci 

�1 creştine sau giamiT). 
Este ele călugăd (o alta de călugiiri(e se află în sat) . 
. ·\ci este re�edinţ.a cpiscopulur lipovenesc, al sccter popovilo1·. 
Din istol'icul aceste)' mănăsti1·1 c scic, că pe la 18�1 salul Slava-Husă, care era fondal ,_,un��! cu

_ 
c„'t.ţ1-va anr mar 'nainte - c;am pc la 1802- avea numar Vl'e-o 20 case :-;;i 30lam,l11; clm ac-est ·at plecară vre-o 20 credinciost si făcură mar sus ele sat o bisericută de IPmn ('<' s 6L l . t V 

V , t l . , _. V I V V I V 
, I 1 

. : , , · c p e vecea �1 a!:-iaz1 111 L'Ut· ea )1se1·1cc1 ce ·1 man; p acancu- e pos1ţ1unea 

il8W 
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loculu,, n�mascră aci; încclul <:u înccLul numcrul lor se ridică, a�a că pc la L8'i:3 a11 r,,. 1 

clcslul ele numeroşi, pcnl,1·u a cerc SullanuluY ele aluncT, J\bclul-A:.d:.i:, a li se H('()rdu Jll'iii 
firman (cc se păsLr6ză �i acum printre hâl'liilc mănăstireT) să li se clca difurile Jll'ivilPgii.
a fl sculi�r de birurr, etc. SultaniI următorr întăresc şi er aceste privilcgff, lucru t:C' ali·""' 
�i pc alţr 6menr a se fact· călugăd, aşa că în 1877 erau în Uspcnia pcslc 200 t:c'tlugal'f;
azr au rcmas abia 60. Guvernul român în virtulea vechilor acte a păslral mănăsl.ircr in·i
vilegiilc obţ.inutc sub Turcr. Biserica este f6rle bogală şi arc venitud însernnalc. E�lc 1·rn1'
Lruită în zid, cu 2 turle; în cel d'intâ1 sunt 8 clopote a căror mărime rnei·ge surn�siv; elf' 
sunl Lrasc de jos prin resorturr. Sunt aduse acum 12 anr. 

:Mănăstirea s'a reparat în ultimit timpT, iar bisericut.a veche s'a păstrat. 
Hramul er este Adormirea Maice1-Domnulu1, pc lipovenesce Uspcnia. 
Mulţimea averilor adunate a făcut ca :Mănăstirea să fie în mar mullc rândl 1 t'1 pl'tulala 

de 1·01-făcctorr. Un ultim cas s'a întâmplat la 25 Iulie 1897 n6ptea, când au fosl omul'i\l 
dor călugărr. 

Comuna se învecinesce la N. cu comunele Armutlia �i Baş-kioT; la S. cu comuuPI,• 
Ciamurli-de-sus şi Beidaut; la V. cu comuna Ciucul'ova; iar la E. cu oraşul Babadag 
Suprafaţa şi populaţia sunt arătate la plasă. 

Case sunt 492, bordeie 29, hanurr 6, prăvălir 8, morr 9, fontânr 232.

Budgetul comuni! este de 18.253 le1 la venitur\'. şi 17.035 le'î la chcltuql\'., cu un CX!'l'rl1•1 1 i 
ele 6.093 leL Contribuabil'(. sunt 444.

Instrucţia publică se predă în următ6rele şcolr: în Baş-Punar o şc6lă mixtă to111h1la 
în 1893 de locuitorr, are 10 hect. păment, 1 în vcţător şi 24 elevr; n'arc local propriit. ln 
Slava-Husescă sunt 3 şcol\': una fondată de Stat în 1898, costă 31.888 Id, are 10 hccl. pă
ment, 1 învctător şi 40 elevr, şi 2 lipovenescT cu câte un invcţător. 

Lipoveni\' nu \;1 trimet copii\' la şc6lă, ci cu învctătorff lor citesc numar psallil'ia �i 
ceaslovul. In Slava-Ccrkezească sunt 2 şcolT lipovenesd ale celor 2 secle. Una din �eon 
construită în 1894 costă 3.000 le1. Primăria clădită în 1897, a costat 15.000 Ier. 

Biscrid sunt: una în Baş-Punar zidită în 1886 de lucuitorr, n'are veniturr; at'P pre11I 
român i-;ii cântăreţ rus, e mar mult o casă de rugăciune; în Slava-Cerkezescă suni clo1JI' 
bisericT lipovenescr ale celor doue secte; cea a bes-popovilor zidită in 1881 are 500 Ier venii, 
un preot şi un cântăreţ; cea a popovilor zidită în 1880 are 50 Ier venit, 1 l)l'C(JI, �i 1111 

cântăreţ. 
Mar sunt 9i cele douc mănăstirr: una de ('ălugăr'i'. «Uspenia)) şi alta ele călugti 1 ·i\e, 

aşezată în sat, zidită în 1804.

Am arătat mar sus, că comuna este aşezată pc �oseaua Babadag-Slava, �osoa mr" 
începe din şoseaua naţională la Sud de Babadag, în punctul numit podul Duva, Li·et:o pifo 
pădurile delulu'i'. Carada, până la salul Slava-Rusă. Pe valea Slava-Cerkez6scă mergi• un 
drum natural, pe la satul Slava-Cerkezescă, iar de aci la Ciucurova; tot din Slarn-r:rr
kez6scă un drum urcă delul Uzum-Bair prin pădurr la Baş-kio'i'. şi Armutlia. 

Ma'i'. sunt şi alte drumuri comunale spre Testemel, Camena, Caugagi, pe valea Sla\'a· 
Rusă, Babadag şi Camber. 

24. Comuna To.To/ ai-;iezată în basinul de mijloc al rlulu1 Casimcea, la 43 Jun. de Ila·
badag spre S.-Vest; la 10 km. spre apus de Cogelac i;,i la 43 km. spre N.E. de Co11stan(a; 
se compune afară de satul de reşedinfL, locuit pe la 1850 de Bulgarr, �i din ur 1 rnU6rL·lr 
cătune: Chirislik (vărărie), numit ast-fel după o pe�teră de piatră văr<'.isă, ce so allit Jl1 

apropiere şi care a servil multă vreme la trebuinţele locuitorilor, c aşezat la 3 km. spr� 
sud de Toxof, pe rîul Casâmcea, e un sat mizerabil, loc;uit altă dată de Tătal'Y ( 1850), ca 1·1 
au emigrat în masă; Culeti (satul cu turnuri) ai;,ezat. pe stc't.nga pârîulu'î Hâmnic-der�, !a
6 km. spre K.V. de Toxof, sat de asemenea cu un aspect trist şi mizel'abil, era lot.:u�I 1 11 
1850 de Turcr şi Românr; Râmnicul de sus ;ţi de jos, pe rîul Râmnic, la N. de CulPll.' la
7 şi 8 km. de Toxof' erau numHe: unul Râmnicul Lăi.ar (cel de jos) şi cel-l'alL H:\mrncul

Turcesc, de i;>i în acest. din um1ă locuiau în 1850 şi Hornân\' şi în fine Mdm C!Jcdnei.' 
la

confluenţa rîulu'i'. H,:hrn1ie cu Cas;lmcea, aci se mar numcsce şi Podul tu-i Jfo,c;ea-A/imet. Inainle
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are1-t din urmă sat nu rxista, ci s'a formal în timpi\' clin urmă sub Român)' c;-i . v�PlU� .., 

1 

'...t-fel fle la o morii, posesia uner 111îmnc ce avea moşic aci. r.nmuna asl-fcl compu V in
� cătnne, din care unul de re:-;;eclinţă, se mărginesco la N. cu comuna 13eidaut; la V. cu
·oniuna Casc'tmcea; la S. cu comuna Pazal'li (jud. Constanţa); iar la E. cu Cogolak. Su
�rafa(a ·;d populatia sunt arătate la plasă. 

r:nsc :-;unt 4V!), bordeie 31, prăvălir 5, rnorr 9, fontân1 116. 
Bu<lgolul comuni! este de 16.408 le1 la voniturr şi H.806 leT la cholLueir, clâncl un ox

ci•rli !III de 1D.4D!) Ier. ContribuabiH sunt 581. 
comuna are trer scoll: una în Toxof, fon dală de locuiLorr în 18 4, cosLă 3.000 ier; alta

111 nt111111ic-de-jos, fondată do comună şi a treia la Mora Coconcr; fie-caro are câte un
111v,�\ător şi 10 l1ec. păment. N'au local propriu. 1Iar o o şcolă germană în Culeli şi una
tun:ă in Toxof. Primăria clădită în 1882, costă 10.000 Jer. 

Biserid sunt douG: una în Toxof cu hramul Sf. Parasclliva, clădiLă do comună în
1!100, costă 12.000 le'î; a doua în Râmnic-de-jos cu hramul Sf. Niculae, e casă de rugădune;
lk-t:m·e arc celte un preot. şi un cântăreţ. La Toxof şi Chirif;,lic mal' există şi câte o giamie
,·11 dle un hoge. 

Comuna e aşezată pe şoseaua co vine do la Sarighiol, prin namnic, Toxof, Chi-
ri:;,lk la Pazarli. 

Jln1111urr naturale sunt în toto direcţ,iile. 
2iJ. Comuna Zebit. Aşezată pc ţcrmul N. al 1aculur Babadag, la 28 km. spre S. de

nra�ul Tulcea şi la 6 km. spre N. do Babadag; acestă comună so compune dintr'un sin
gur sat. 

Din spusele bătrânilor, se zice, că satul a fost fondat ele un Turc bogat, care a venil
<lin Tui·cia de Asia cu mal' rnulţ'î omen'î ar luY, prin secolul al XVlI-lca. El a dobândit un
ad de slăpt\niro asup1-a saLulu'î, iar locuiLorH plătiau lur, dijmă. Viind opit1·op al giamieY
('('ieJ n1ad clin Babadag, întrebuinţa cea mar mare parte din dijmă pentru întrot.inerna
giamieY �i de aci numele satulur Zebil, care în limba arabă însemnă pomană. 

AcLul de stăpânire se zice, că există şi azY la un urmaş al înfiinţătol'UluY satulu1 �i
1·ă mult.Y din Turci'î trăitorr az'î zic, că au vcc;lut acel act, ce era întărit prin semnătul"ilo
a 7 sultanr. 

llomc\ni\' au venit în sat cam de vre-o 160 anr, din Basarabia şi din Moldova; în '1850
satul era românesc. BulgarH sunt veniţ.1 în urma rcsboiuluY din Crimeia. Locuiau şi Turc,
i11 sal; cY au omigrnt înaintea rcsboiulu\' din 1877. 

lu lielul gura Smeului de lângă sat, există o peşteră; locuilorH spun, Gă ar comu
nica cu Enişala şi Beş-Tepe. P6te că acestă peştel'ă ora una clin locuin(ele Troglodi1,ilor,
(lopor al Dobrogie\' cu mult :lnaintea cucerirff romane. 

Lelewcl identifică Zebilul cu vechiul Salsovia. 
Hotarul amănunţ.it al comunH este: din costa n1săriL6nă a laculuY Babadag, se in

<lrcplă căLro N. pe lângă golful Iaculu1 Razelm numit Cotu, ajunge in valea Cazangia,
pe rnrc o urcă puţin, apo'î pe movila Toc-Simuiur, de unde se îndreptă călâi. S.V.
(lrin movila cu Soc'î, pe muchia deluluT din l•'unclul Găvanulu1, trece pe la V. de comuna
Cnngaz, urcă î11 vârful delulu\' Turgal"lea-Bair. 

De aci o ia către N.V. pe lângă pfu-îul Teliţa, până la confluenţa Jur cu valea lsvorul
urmeză pârîul Teliţa, până la vărsarea sa în partea Coda Bălţir a laculur L3abadag, apoY
(frmul Sudic până la balta Toprac-kiopru, la km. 30 al şosele\' Tulcea-Babadag. De aci
peste lacul Babadag, până la punctul numit Cherhana. 

Forma hotarulu1 este a unuY trapez neL"egulat, lungimea poi·imeLrnluY Jur este ele
30 km. 

�forginele comuni\' sunL: La N. comuna Congaz, ele care se desparte prin movilele
�nc-Sirnuiur, cu SocY şi delul"ile Fundul Găvanului ::;,i Tugarloa-Bair; la S. cu Babadag
�1 _Enişaln, despart,ită prin lacul Babadag; la E. cu comuna Snl'ichioY, de care se do parte
Imn valea Cazangia; iar la V. cu căLunul Satul-Nou al comunir Congaz, de care se des
parte pifo rîul Teliţa. Suprafaţa şi populaţia sunl arătale la pla ă. 
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Budgctul comuni, este ele :l6\X:ţ lcY la vcnilurT �i 8.(î.1-1 lcY la chclllwlt, c11 11n PXip 
clcnt. de 2fl0 lcT. Contribuabi!T sunt 172. Casc sunt 165, bordeie 2, băcăni'( 1, 1110!'1 ID, li,11
lt\nr 38. 

Comuna are o şcolă mixtă cu un înveţător şi o învcţătore, o construită cll' lo1·1111u1.1
în 1880 şi costă 10.000 Ic\', frequentată în mcrliu de 93 elevr. Local ele Pl'imă1·ic, n'ai·,·. 

Biserică există una, cu hramul Sf. Dumitru, fondată în "1874 ele locuito,·T; a1·p ,·a 
veniL 10 hectare părnc'nl. şi o vie; are dor preot,r şi dor cântăreţr. 

E a�ezată pe şoseaua vicinală Congaz-Zebil-Sarichio1, etc. 
l\!Iar sunt :;,i drumul'! naturale spre Congaz, Agi-Ghiol şi Sabaugeak. 
b) Plasa Măcin, ocupă tot colţul N.-Vestic al Dobrogie\'. Se mărginescc li1 �lld <.;U pla�;i

IU1,1·şova, din judeţul Constanţ,i:l,, ele la palele sudice ale movile)'. Cazacilor, pe limila dinli·" 
judeţe până in punctul cel ma\' 'nalt al d6luluJ'. Ghiolgik-Bair, cotat 306; la răsăl'il P 

mărginescc cu plăşile Babadag şi Tulcea şi anume: o linie aprope dreptă cc ar pleca 
spre N. din vârful clelulur Ghiolgic-Bair, până în punctul Jnila-Norcl, iar ele aci eăl1·e ,·a 
sărit pe o lungime de 4.500 m. pună ln N. sa.tulur Ortachior formează limita î11L1·r pia 11, 
:Măcin şi Babadag; din acest punct căti·e �- pe delul Boclogea, pe u l'ma valului 1 111 

Tmian; pe lângă şi la răsăl'it de mănăsti1·ea Cocoşul, către N. pa,nă pe u6lul Tcilo1·; p,• 
valea Capaclia, către 1·ăsărit până la lacul n.otund şi în fine către N. la Dunăre, la 1i1lelri 
delulur pe care o. posi(iunea Est:hi-Cale. 

La V. se mărginesce cu jud. lalomi(;a, Br(dla şi Covu1·lu\', de cal'c so dcspal'lc 111'111 
Dunăre, ele la Movila Cazacilo1· p,._\nă la gurn Pl'Utulur; iar la. N. cu nusia, de c·a1·1· 1111-
viul o desparte de Basarabia. 

Suprafaţa plăşir este ele 1346 km. p. sau '134.669 hect., iar populaţia de 27.013 sulll'lr·. 
Repartiţia pe comune şi sate este: 

-, 
NEPHODUCTIV HECT. 

COMUNI ! Drumur'î
Vatră Islaz ; ape, sLul' şi 

sLancl 

Balabancea - I 54 777 I 711 

Carcaliu . i 67 335 3815 

Cârjelar'î 60 729 781 

Cerna 65 4-27 (j'l\) 

Coium-punar 41 4-21 725 

Grecl 
- 69 346 875 

Isaccea 34-1 - 3080

Jijila 4,2 210 ']4-51
Luncavi(a . I 64 658 ']008
Măcin 478 - '18'15

Pici neaga 41 530 002
Pisica 8 2'10 11 4115 

Satul-Noii I 2, 1321 268-J 

Turc6ia . li 36 180 1015 
I Văcărenl. 72 360 2610 . I 

Total. . I '1468 5315 I 262'[2 

i
i li 

li 

PRODUCTIV HECT. 11-

Al 

locuitorilor 

3'158 ! 
I 
I 

'1'179 1/ - I 
4'179 I 
5127 ,,
2860 I 
2807 

3397 I 
2080 I 

!
W 

I3408 
3014, 11 10,0 I 
2,35

1:'1857 1. 
I 

3352 ! 

42147 I 

li 

Al 

SlaLulul si 
pădurl' li 

2844 I 
li 

1902 li 
3365 I 
1238 I

I 8553 
'1750 

1516 

3398 

16'100 

2452 

2400 

223 

3373 

5175 

5238 

59527 

I 

suralh!a
1cc1 

I 

i5H I 
i:l01 
0114 
i�ili 

12W3 I 
5847 

8331 ; 

,181 
[\)(jil 
X243 

(iH,�i I 
5li�li 

8Uill 
H�li.1111641 -

,.11"'
1 

Populaţia plăşiT este ele ".<.7 .943 suflete, 1·epartizate pc comunr ast-fel : 
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SATE 
�j 

CO l\l UN E 

Balabancea 
Geaferca rusă 
Hancearca 
Islam Geaf'erca . 
T'.1iţa 
Ţiganca ... 

Total. 
Carcaliu 
Ac-Punar 
CarjelarI 
Hasanlar. 
Jaila 
Omurlat· 

Total. 
Piatra roşie 
Cerna . 

Total. 
Ai-orman 
Canat-caJra 
Coium-punar . 

GrecI 
Isaccea 
Cocoş 

Total. 

Total. 
Jijila 
Lunca vita 
TichilescI 
Rachel 

Ghecet 
Măcin 

Total. 

Total 
Picineaga 
Azaclău 
Pisica 

Total. 
Satu-Nou. 
Turc6ia 
Igliţa 

Total. 
Garvan 
VăcărenI. 

Total. 
Tola! pe plasa 

I I -
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Densitatea populaţiei este ele 20 locuiLor\'. pe un kilomcLru paLraL 
Aceslă plasă se cou1pune din clouc� comune urbane :-;;i 13 comune ru1'alc. 
Reşedinţa Sub-prefecturi! este in ora9ul Mădn. 
1. Comuna Balrtbancea ocupit tolă valea superi<'>ră a dulu\' Taiţa, e a�czaLă la �!J k iu.

spre S.-E. de Măcin şi la 22 km. spre S. de Ol'aşul Isaccea. Se compune din u1·111tli,'ll'r•lr, 
călune: Balabancea (c01·upţie clin Balaban-ldor = satul lu'i'. Baln.ban), sat locuii nuum1 d,, 
Turcr prin 1850, acum au emigrat în mare pal'to, e aşezat pe mc1,lul d,·cp!. u.l 'l'ili(i!T, la 
pulele delulu\'. Carnpcea, e satul de reşeclinţă; Gia(erca rusă (Giafcr, nume propl'iu) pe \'a
lea Holuclu, la 6 km. spre N. ele Balabancea, a fost fondată de Ruş1 în u1·ma rr�shoiulu,
din Crimeia; Liamcearca, fo tă mănăstire rusescă aşezaLu. pe drepta Taiţer la 5 km. S\H·,, 
N. de Bu.labancea; fsl1J,m-Gia(erca sau aia(erca-Tw·criscă pe valea Coslugea la 3 km. �p,·,,
r.. de Balabancea, a fosL odinioră locuit de Turcr, emigraţ\' acum cu toţii; Trtif fi l1wuili'i 
multă vreme de RuşT, până la rrsboiul din 1877, e aşezaLă pe valea Ţiganca în muni,, 
astă-z1 c.ltunul este nelocuit �i face parte din cătunul mărginaş numit Ţir;anm ). cst.1' la iJ1 ,. 

părtare de 9 km. spre N. de Balabancea; Ţiqanca pe rîul Taiţa la 8 km. spre �- d1• lla
labancea, a fost locmtă de Huşr prin 1850. 

Tot de acestă comună mar ţin: mănăstirea Taiţa la 1 1
/2 spre �- de Tiganca, lu su, 

pc cursul Taiţ:el'., a fost mănăstirn român6scă prin 1850, acum nu maT arc călugă1·1, 1·i i 11 
ca de c1·vcsce preotul din Hamccar·ca ,;;i vin locuitorii din Tiganca. Nu se scic de <'i111• 1 
când s'a foo.dat acestă mănăstire; mora mănăstire'[, Cocoşul,, a,;;zeală pe valea P,\l'lila la·� 
km. sprn răsc11:it de Ţiganca peste dealud, aparţ.ine Mănăstirel'. Cocoşul e la 6 km. sp1·r• :-,, 
de Mănăstire; Crucea lui Jon Agian o locuinţă isolată pe delul Daiaman-Bair. Posi(i11111•a 
t.:ornuni\' Balabancea este pitorescă şi higienică, acrul curat; munţil, care o înronju1·tt at·o
pcriţ;l'. de pădurl'. bătrâne de tel'., îT îndulcesce clima atât vara câl �i iama. 

Hotarul amănunţit al comunii: plecând din vârful deluluT Breazu, d'asupra rnăniislil'1·i 
Cocoşul, se îndreptă către N.-V., trece prin apropierea mănăstireY, pe la p6lclc dr•lului 
Cocoşul, pe muchia delulu1 Cadiul, până în vârful delulur Galmele -1nşi1·ate; în tot acP�I 
parcurs a străbătut de a lungul pădurea Taiţer. De la Gal melc - înşirate se îndreptă 1·1111·1· 
V., coboră în valea rîulur Lunca viţa, pe care o însoţesce până la confluenţa sa cu Lu1H·a 
vicioara, la locul numit podul lui Trancla/il' ). se îndreptă puţ.în către S.-V. şi urcă în vi'ufol 
delulu\' GogonccT; de aci a.pro pe în linie dreptă se dirige spre S.-V., taie valea T.u1H·ă,i
cioara, trece peste delul Ferulul'., prin va1ea Lupulu1, pe la p6lele delulu\' Stubcilol' şi Ul'l'a 
în delul Negoii:i a cărur muchie o urrneză până în vâ.rful Alrnalia; de aci u1·1111î1HI 
acciaş\' direcţiune cu 6re-care cotitur'î, pe muchile delurilor David şi Amzălă'î, pe la pc\ll'ie 
delulur Carapcea ajunge în rîul Taiţa la 2 km. mar jos de satul Balabancea. De ad u1·c1\ 
puţin spre N. pe lângă rîul Taiţa, până apr6pe de satul Balabancca, se îndreptă c-iit1·1· K, 
până la polelc delulur Boclogea, d'asupra comuni\' Orta-ldo\', de unde avol'. se îml1·c'•pla 
către N. pe muchia delulur Boclogea, până la valul lur Traian, pe care îl urmcză. 

Urcă apo'( delul Pârlita, cob6ră în valea Pârlita, la Mora Mănăstirer Cocoşul; <le aci 
se îndreptă către N.-E. urcând în susul văi\' Pârlita, până în delul Breazul d'asup1·a viilm· 
Bădila. 

Forma perimetrulu1 comuni\' este aceia a unu\' exagon şi un pentagon îrnp1·cu1rntc 
pe una din laturT; lungimea perimetrul ul'. este de aprope 110 km., iar suprafaţ,a de pesli: 
75 kmp., adică 7.544 hectare. 

Marginele comuni\' sunt: la N. Isaccea, de care se desparte prin delurile Breazu, 
Cadiul şi pădurea Taiţa; comuna Luncaviţa, de care se desparte prin valea Luncavij6şi 
delul Gogoncea; Ia S. comuna Ortachio1; la E. comunele Ali-be1-kio1, despărţită p1·in de-lui 
Boclogea; Meidanchio1 de. care se desparte prin Valul luT Traian şi cu comuna Niculijl'l, 
de care se desparte prin valea Pârlita şi delul Breazul ; la V. cu comunele Grccr, despăr
ţită prin delul Negoii:i; cu Cerna despărţită prin delul lu\' David şi Amzală\'; cu ciilunul 
Ac-punar (al comunii CarjelarY), de care se desparte -prin delul'ilc Amzalăr şi Cu.1·apcea. 
Repartiţia suprafeţi\' şi populaţier este arătată la plasă. 

Case sunt 291, b01·deie 23, cârciume 5, morl'. 2, fontânT 39. 
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Budgetul corn unii este de 6,278 lc'î la vcniturT şi 5,497 Jet. Ia cheltuelt, cu un cxceden t 
nwdW (pe cincT anT) ele 3.008. Contribuabi!T sunt 268.

Jn t6W, comuna sunt c.louc şcole mixte, 'în Balabancea şi Islam-Giaferca înfiinţate de 
jude( în 91 ş! ?7, vn�au �oc_al propr�u; a_u �a. venit 111 fie-care c��un câte 10 hectare pă
m,:ut; ai1 <101 mvcţc:1tor1 ş1 80 elevJ. Pnmar1a n'arc local proprrn. 

cultul religios este rcpresentat prin 4 bisericr creştine şi o giamie. O biserică. este în 
alunul Bali:tbancea instalată într'o casă cerkezescă, in urma resboiulu1 din 1871-78, are 

Juauiul Sf. Apostoll Petru şi Pavel. In 1897 s'a construit biserică nopă, care a costal 12,000 
lei; c drscrvită. de un preot, care slujesce :;,i la cătunul Islam-Giaferca şi un cântăreţ; ca 

1 nit ar·,, 10 hedarc păment; o a doua Biserică e în cătunul Islam-Giaferca cu hramul 
.\1·11pP1·ă111cnlul Maicil DomnuluT, fondată în 1859 de o rus6ică din satul Giaferca-rusă, are 
111 1·t1nlăl'ct; are 10 hectare Leren; o a treia în cătunul Hamcearca cu hramul Adormirea 
\Jail'i1 Domnul'u1; Ia acestă Biserică vin şi locuitori\' clin cătunul Giafcrca-rusă, care n'are 
llisi·1·ic,'i; este f6rte veche, la început a fost mănăsLire călugă.r-6scă, fondată nu se scie de 
!'i111• 7i c{i.ncl. 

Ciilunul 'Ţiganca n'arc bisericii; locuitoriT din Ţiganca se duc la Mănăstirea Taiţa, 
Jn cal'C s,·1·vcscc preotul din Harnceal'ca. Arc 14 hectare teren ca venit. Nu se scie de 
l'i111• a fosL fondată. 

1;iamia din că.I unul Balabancca, fonclală clupă ultimul r<'(shoiu, întl''O casă veche cer
k1·zi'·s1·ă <ie către Tu1·cir locuitorr clin cătun; are un hogc şi 10 hectare de păment date 
d1• CUllllllli1. 

Comuna Balabancea se attă Ia 2 km. departe ele Ortachior, pe unde trece şoseaua 
lt1lJadag-Măcin. 

Pc valea Taiţer e o şosea vicinală, care legă între densele diferite cătune ale co-
111111wr, aşezate apr6pe t6te pe vale. 

Mar suni şi alte drumurr, care pun în legătură comuna Balabancea cu : Ac-Punar, 
Cc•1·na, Grecr, Luncaviţa, Isaccea, Mănăstirea Cocoşul şi Nicoli(el. T6te drumurile duc peste 
dr'-lurY prin pădurr încântăt6rc de ter. 

2. Comuna Carcaliu, (contras din cara-cale = fortăreţă negră) e aşezată pe ţărmul
nunărff, pe un bot ele cl61 ce înaint6ză către apus prin bălţile Carkaliu la N. şi Igliţa la 
S., <'l'a ollinioră locuită numar de H.uşr, care în naintea resboiulut din 1855 emigrară şi 
m1il'ă apo\' în 1858. E departe Ia 8 km. spre S. de oraşul Măcin. 

Se zice, că acestă comună a fost înfiinţ,ată pe la începutul veculu1 al XIX-lea de 
11iscc pcscai·r Ruş\' şi că purta Ia început numele de Camena. In 1825, satul era destul de 
ma1·r, Turcii i-au schimbaL numele vechiu, în acela pe care îl p6rtă astăzr. 

Hotarul comunii începcncl de Ia Movila Carcaliu de pe delul cu acelaş nume, se în-
1li·i'·plă către S.E., cob6ră delul şi merge paralel cu drumul comunal Măcin-Turc6ia, până 
la capătul răsăriten al bălţi\'. Igliţa; de aci se îndreptă către apus, urmeză puţin malul 
bălţii, o laie curmeziş şi merge pe canalul e1 de scurgere până la Dunăre, de unde în
dl'cptându-se către N.V. urmeză malul Dunărff, coprinzend şi insula Carcaliu; la 2 km. 
spre N. hotarul părăsesce fluviul, spre a se îndrepta către E-, taie pe din doue balta Car
l'aliu, urcă cleiul Carcaliu, până Ia movila cu acelaş nume. Forma sa este aceia a unur 
lmpez neregulat; lungimea perimetrulur de 117 km. 

Limitele comunff sunt: la N. Măcin; Ia E. comuna Grecr, ele care se desparte prin 
delul Carcaliu; la S. cătunul Igliţa al comune\'. Turc6ia, de care se desparte prin balta 
Igliţa; la V. cu Dunărea, care o desparte de judeţul Brăila. 

Repartiţia suprafeţil şi populaţie\'. este arătată la plasă. 
Case sunt 397, prăvălir 6, mor'i 10, fântânr 5. 
Buclgetul comunir este ele 9.340 Ier la veniturT şi de 7.631 Ier la chelt.uelY, cu un cx

<·cdcnt mediu ele 8.542 Ier. Contribuabm sunt 295. 
:::\unt în comună trer şcoH: una română clădită de locuitorT în 1887, costă 3500 Ier, 

"�l'" un invrtălor, 25 elevr; venit are 10 hectare teren; douc şcoIT lipovenesc\: cu do\' în
ve(alorr. Primăria clădită în 1883 a costat 3000 let. Acum se reconstruesce. 
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Biserică r. una lipoven6scă, fondată în L874 <le locuitorY, arc hm.mul St. T1·Pi inr, 111
llrcla1·e teren de h1, Stat, un pteoL, un diacon �i un c·.r\nlărcţ„ 

Comuna este în legătură ptin drumuer naturale cu: l\'fi'tcin (b ace·! om� 1·xisla 1
�osca j u<letiană), Grec, şi Igli(.a. 

3. Comuna Câ.1jelari. Aşczatii în basinul superior al l'ÎuluT Picincaga, pc aflw·11l1il lui
numit <:i\1'jelar1, la 34 km. sp1·c :-:,.1'.. <Ic l\Iăcin; accslă comunii, se compune cli11 ui·iua
t(wcle sate: A!.:-Punar (puţ alb) a:-;,czat pc �oscaua Ba1Jadag-MZicin, intre O1'tnchio1 ,;;i Cei·iia,
Ja 8 km. spre N. de CarjelarT, era locuil nurna'i' de Turc'( in 1850, acum au cmigmt iua!
toţ.Y !';,i înlocuiţX cu Rornan'i' clin Basm·abia; Câ1jelm·t, atul de re�edinţ.ă (potr dt nu1111,11 , 
sru vine de la Cârjali'i'), era locuit ele Turd �i H.omân'i'; Tun�i\' au umign1.L lot.r; /fr1.wui1,1, 
la 2 km. spre apus de Câ1'jelad, numele seu însemnă salul lur lfa an, vrolmbil {i,ndni i ,rul
I uT, ln u 1'ma rrsboi ul u'i' din Ceimeia; Jaila, sat e,i:r1inaminLe turcesc în 1850, a�ezal la (i k 111 . 
spre N. de Carjelad, ap1'6pc de 1oseaua Babadag-'?viăcin �i Uomurlrtr, a�ezal pe pJl'iul r·u
acelaş nume, la 3 1

;2 km. spre N.V. de Cârjelar'i', lntr'o posiţiune pit01 cscă şi să111\tr'i�a. 
Comuna astfel compusă se mărginesce la N. cu comuna Cerna; la V. ,·u Cnii1111. 

Punae; la E. cu Atmagea �i Orta-kio\'; iar la S. cu comuna U1·umbcY, din judc[ul Cnll�ta11\,1 
Ftcpa1'tit.ia suprafeţ.i'i' şi populaţieT pe cătune este arăLut,1 la plas,t 
Case sunL 287, bordeie 65, prăvăli'i' 4, ffmtc\.111 24. 
Buclgetul comuni'( este de Ier 6.60G la vcniturr şi ele 6.06 L Jr,'( la cheli uel\', cu 1111 r'XI'''·

d<�l]L ele 2.722 le'i' ln mediu. Contribuabil'i' sunt 286. 
În comună sunL 2 şcol'i': în Ac-Punar �i rn.rjelar\'; au 3 1nvc�ţ,ător1 :-;,i 113 rlPv1. L1•a 

din Cârjelarr clădită în 1898 costă 10.000 lcT; cea din Ac-Punae în 1899 costă .1,,�,01111{ 
Primăria clădită în 1882, costă 4-.600 lcr. 

Biserid sunt doue: una în C&rjclar l', cu hramul Adormirea Maicc'i' Domnulur, <'litdila 
fn 1868 şi alta în Ac-Punar cu hramul Întâmpinarea, clădită 1893, costă 12.000 11{ Fii·
care are 10 hectare teren, câte un preot şi un cântăreţ. Sunt �i 3 giarni\' cu 3 irnan11 i11 
Hasanlar, Jaila şi Homurlar. 

Comuna e aşezată cu douc din satele sale (Jaila şi Ac-Punal') pe şoseau11 virinnln 
Babadag-Măcin. Mar sunt în r.oprinsul comuni'( d1·urnur1, cm·c pun în legătudi difc•1·ill'il' 
cătune inLre ele, cum şi cu satele învecinate, ast-fcl spre: Cerna, Balabancea, (li'lnrlti111, 
Atmagea, Ciucurova, UrumbeT, Canat-Calfa, Coium-Punar, Al'-Orrnan şi Satul-:fo11. 

4. Comuna Cerna. Este aşezată pe riul Cerna şi pe �oseaua Babadag-1\Iăcin, la 2G k111.
spre S.E. rlc Măcin. Numele seu este slav şi însemnă «negra)), nu sciu prin cc împ1·1·j11-
mre; era locuită în 1850 de Bulgar\'. şi Turc'i'. Se compune din salul de reşrdinţiî. �i 1111 
mic cătun Piatra-1'0şie, fondat ln 1896 de colonişt\' Italienr �i alte naţionalităţ1, cal'c se' rn·up,1 
cu exploatarea pieLriT din delul Piatra-roşie; satul e aşezat la palele clelulut Pial1·a-1·n::ii1·, 
pc drumul Măcin-Hâr�ova. 

Hotarul comuni'i': plecând din vârful Almalia al delulu1 Negoiu, se îndreptă căl1·r s.K pt' 
m11chia delurilor David şi Amzalâ\', până în apropiere de Balabancea; ele aci o in dtt1·r· S.\' .. 
Lrcce pe la palele vârfuluT Cerna, taie valea Jaila şi urcă cleiul Hasanlar, de unde S<' incll'r'·pl/1 
către N.V., taie iară�\' valea Jaila, apo'i' valea Cerne'i', trece pe la N. comuneT Salul-NrH\ rlr 
aci se îndreptă către N. pe lângă drumul :Măcin-Hârşova, pe la palele <'lelulu, Pial.1'/H'O�ir'. 
taie valea Ulmulur, trece printre delurile Priopcea, Caracicula şi Bujor, o ia sp1'<' 11. 1 11 ' 
muchile delurilor Megina şi Daiaman-Bair şi în fine urcă în vârful Almalia. 

Forma lur este aceia a unu, patrulater ne1·egulat. Lungimea perimetrului <k 32 krn. 
Marginele comunff sunt: la N. comuna G-red', de care se desparte prin dl•lul'ilr 

Priopcea, Megina, şi Daiaman-Bair; la E. cpmuna Balabancea, despărţ.ită prin drlul 1\111· 
zală\'; la S.E. cătunul Ac-Punar (comuna Cârjelar\'); la S.V. comuna Satul-Nou; la apus 

comuna Turkoia, de care se desparte prin drumul Măcin-Hârşova. 
Repartiţia suprafeţff şi populaţie, pe cătune şi naţionalităţ.r este arătată la plastl.
Case sunt 366, bordeie 15, hanurl' 3, prăvăli'i' 6, morr 6, fântân\' 11. 
Budgetul comuniT este de 9.519 le\' la veni tur\' şi de 8.989 leT la cheli uc!T, dau un ex·

c:edenL mediu de 2.647 leT. Conb·ibuabm sunt 294. 
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în comună e o singură şcolă, clăditE't de locuitorr în 1880-81; coslă 2i.000 Ier, ifiie O 
heclarc lcrcn, 2 învcţ.ălorr �i i7<l elev,. Primăria clădită în 1886, costă '10.000 ler.

BisPJ'ică are: una, fondată ele locuitorr în anul '184-1, arc hran-iul SÎlnţir ArhangheH 
\lihail şi Gavl'ÎI. Inscripţ,ia c în limba bulgară. Are un preoL �i un cânlăreţ; ca venii. 
;u'<' 17 hectare dale cu tapW :-;;i 10 hectare de la Stat. Biserica reconstruită în 1897, a 
t'(J,l,11 7 4.000 Ier. ' 

�Iar r in comună şi o giamie ele ·crvită de un lloge; arn 10 hecLare teren. 
J>dn comună trece şoseaua vicinală Babadag-I'vlăcin şi Jrumul l VIăcin-Hâr!;,ova; mar 

unt �i drumuI"T comunale, ca,·e o pun în Iegătudi cu sa lele învecinate: Turc6ia, Grccr, 
')'iga,i'ra, Hamccarca, Balaban�ea, Ac-Punar, Hasanlar, A'î-Orrnan şi Satul-Nou. 

:-i. r·o111una Coium-Punar. In IJasinuI superior al duluT Picinega �i la p6Ielc Sudice ale 
d,'.Jului· lilliun-Ghiurmez, la holarnl jurleţulur Tulcea, se aftă comuna Coiurn-Punar, la 
:lli krn. sp,·e S.E. de Măcin. Eu. se compune din 3 sate: Cnium-Punar (fânlâna oiT), ca re
.;i•di11tll, pr valea cu acela� nume; Canrtt-Cal(rt la 3 km. spre E., pe valea cu acelnşr nume 
�i ,li-Omwn (pădurea ursului), la 4 km. SfH'e N.E. de satul Coium-Punar, pe rîul A'î-Orman 
SIÎI Pici11cga. 

Comuna nu dateză c.lc cât de for-Le puţin timp; totă valea A'i-Ormanulur era odinior-ă 
,H·oprl'iltt cu păd urr dese şi locuită ele Tatarr din Crimeia; n'aveau locuinţ.e stabile, ci 
,, ocupau cu brigandaj ul. 

Pc�te acestă populaţ.iune vin Români\' lJasarabcnr f;ii moldovenr, probabil intre 1860-1877 
�i fondară aceste 3 sate, care nu se ved figurând pe harta lu'î I. Ionescu din '1850. 

În urma resboiulu'î din 1877, Românii se adunară în mar mare qumer şi ast-fcl se 
populă valea Ar-OrmanuluT. 

Comuna se mărginesce la N. cu Satul-Nou �i Pici nega; la V. cu Q;-;trovul; la S. ,·u 
l"nnnuer :;ii la Est cu Cârjelarr. 

Repartiţia suprafeţi'î şi populaţier este arătată la plasă. 
Case sunt 207, bordeie 19, prăvălir 4, morr 1, fontânr 11. 
Budgetul comunii este ele 4.530 Ier la veniturr şi 4.417 ler la cheltuel'î, cu un cxrec.lcnt 

in mediu (pe 5 anl') de 565 Ier. Cont.ribuabilr sunt 232. 
In comună sunt 3 şcoH de ambele-sexe, în fie-care cătun câte una; au venit 10 hcct. 

lcl'rn, 3 înveţătorl' şi 143 elev,. Şc6la din Coium-punar clădită în 1898, costă 3.G0O Ic,; 
c1•a din Ai-Orman în 1881, costă 600 leT; cea din Canat-Cala, în 1898 şi costă 3.200 Ic,. 
Pl"imăria clădită în 1882, costă 8 .000 Ier. O biserică este în Coium-Punar, clădită de locuilod 
în 1880, costă 2.000 Ier, are 10 hect. părnent dat de Stal, e deservită de dor preo(J :;;i 2 c„ln
lăl'eţr. Erau şi douc geamir în Coium-Punar şi Canat-Calfa, dar acum sunL părăsite. La 
Ar-0rman şi Canat-Calfa sunt doue case de rugăciunT. 

Comuna n'are nid o şosea, ci numar drumud ordinare, care pun în legătu1·ă i:nLrc 
Pic cele 3 cătune, cum şi comuna cu satele înconjurăt6re; ast-fcl sunt drnrnur·T: spre Pi
cinrga, Satul-Nou, Cerna, Hasanlar, Cârjelarr, Ciucurnva, UrumbeT, Făgăraşu-Nou, Aigâr
Ahmet şi Ostrov. 

6. Comuna Greez. A,;;ezată la p6lele celor ma'î 'nal�r masivr din Dobrogia, la 10 km.
spre S.E. de lVIăcin, acestă comună compusă dintr'un singur sat a fost locuită de Români 
�i Turcl' pe la 1850. 

De la împ1·ej urarea, că locuit.ori'î er se ocupau cu grădinăritul, Turcii Îl ma\' ziceau 
·:nanlâk = cepăria. Nu se scie pt'in ce împrejurare p6rtă numirea de az'î. In unghiul mun
(ilui· la locul numit azr Cuzlulc, se zice a fi fost un vechiu sat turcosc, ar cărir IocuiLorr
s'au retras la Grccr. RomâniT sunt vcniţ1 c.le vre-o douc secole în sat, unde Lrăiau în
1:ună înţelegere cu Turcff, cal'e azr au remas pl'Ca puţin\', 111 schimb sunL colonişt'î Ila
henr, car\' se ocupă cu exploatarea pfoLriT din muntele Iacob şi insula Blazova. 

Hotarul amănuntit al comunir: Plecând din vârful Sulucu al delulu\' Prkopanul către
r�sărit, cob61·ă acest· d61, Lrcce pc la origina văiT Grecilor, pe la Isvorul Jijile1, u1·că 
�,scul 'na!L �i ŢuţuiaL şi <lupii ce 'I c9b6ră taie valea Luncaviţa-mică şi urL·ă în delul 
liogoncca. 

i1890 49 
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Din acest d61 se îndreptă către S.E., îl cob6ră, taie valea Luncăviciora, lrrc(' pr IP
d61ul Teilor, Laic valea Lupului, trece pe la p6lcle deluluY Stubcilor şi urcă în vtu·l'ul di'·lu
lul'. Negoiu, pe care după cc'! coboră spre vale, până în vârful Almalia, se înd1·c'•p!n r·nti·,,
V., trece peste delurilc Daiaman-Bair, Megina, pe la palele d6lulur Piatra-aseu(ita, p,î 11 
dă în urumul Măcin-Hârşova, pe care îl urmeză spre N. pe la p()lelc deluluY l'iali·,i
râiosă, până în dreptul rnovilcY Râiosa; aci face o cotitură căt1'e V. şi se în<l1·r'•p!ff' i ·,'î1t·,,
N.V. paralel cu şoseaua, urcă delul Carcaliu în vârful Ca1·caliu; de aci o ia ntl!·i· E.,
până la polelc d6lulur Grecilor, pc care îl urcă în direcţie spre N., conLinuă lJ(' rnudua
d61ulur Pricopanulur, până în vârful Sulucu. 

Forma lu\'. este a unul'. 
patru lalcr ncrcgu lat; lu n
gimea perimctrulu\' c de 
57 km. 

Margincle comunii 
sunt: la N.V. comuna ur
lmnă Măcin, de care se 
c.lcsparle prin d6lul Prico
panul ur; la $. comuna
Lunca viţa; la E. comuna
Balabancea, de care se
despal'tc prin d6lurilc Go
.goncea, Teilor, Ncgoiu �i
Almalia; la S. comuna
Cerna, despărţită prin
drumul Mădn-I-Iârşova şi
cu comuna Carcaliu. H.e
parLitia suprafeţH şi popu
laţier este arătată la plasă. Fig. 56. - CfLl'iera «Iarol>-Del». 

Case sunt 339, bordeie 0, hanurr 1, prăvălff 8, morr 3, fonta.nr 31. 
Budgetul comuni\' este de 9.107 le, la veniLur\' şi 8.219 Ier la chcltucH, cxc·r1dl1nlul 

mediu (pe 5 anr) fiind de 4.442 Ier. Contribuabi!T sunt 330. 
In comună este o şc6lă clădită de locuitorr în 1893, costă 12.500 Ier, arc 2 în,·r�(,1lol'i 

şi 68 elcvr. Primăria clădită în 1889, costă 8.000 Ier. Bi erică c una cu hrarnul SI. lli1ra
la111bic, clădită de locuitorr în 1883, costă 16.000 Ier, arc un preot şi dor cânLă1·r•(.Y. \Iar,, 
şi o giamie cu un imam. 

Şc6la şi Biserica au fie-care câte 10 hectare teren ca venit. 
Pe la marginea comuni\' trece şoseaua Babadag-Măcin şi drumul Miicin-Ilâi·�m·,t. \/ai 

multe drumurr comunale pun în legătură satul GrecT cu cele înconjurătc'H'c: Cn.r,·aliu, 
Măein, Luncaviţa, Balabancea, Cerna, Turc6ia şi Igliţe).. 

7. Comuna urbană lsaccea. Nurnilă în antichitate Noviodunurn, mar în ul'lllii U!Jludia
(ve<;U aceste nume la partea istorică). Isaccea este aşezată pe Dunăre înl.l'e milele• Gu-lii, 
h 35 km. de Tulcea. Numele seu a trebuit să fi fost Isak-Kio\'. = satul lu, Isak, un pa� 
turcesc din secolul XVI-lea. Mormentul lu\' se vede şi astăz\' între ruinele celii(H, nu de
parte de casarmă, vechiul conac turcesc. 

Pe lângă comuna urbană Isaccea, mar coprindc şi Nlănăstirea Coco;�ul.

Hotarul oraşu lu\'. este: plecând de pe malul drept al Dunărir, din dreptul 111ilc17t. <le 
la gura Ciul neţul, se îndreaptă către S. prin stuf, taie lacul Piatra-călcată, se continuă p!' 
lângă Valea-Rece, pe la polele delulu\'. Galmelc-înşirate, urcă d6lul Cadiului; de aci. p

e 

muchia lu\' prin Pădurea-Mare, se îndrepă către E., urcă şi coboră d6lul Breazului l�c 

lângă Mănăstirea Cocoş şi se opresce între delurile Tugurlea şi Piatra-roşie, de ad 0.1�
către N. E. pc lângă viile Bădila, pe valea Capaclia, până dă ele balla Capaclia, ul'uirzu
puţin malul el'. şi apor îl părăsesce, trecend pe lângă lacul Rotundu şi se oprcscc la Du
năre în dreptul mile\'. 65. 
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forma conturului este aceia a unu\' trapez neregulat, lung de 70 km. 
se mărginesce la N. cu Basarabia, de care se desparte prin Dunăre; la S. cu comuna 

llalal.Jantea, uespărţ.ilă prin culmea Isaccer; la V. cu comuna Lunca viţa; iar la E. cu
'ikolitclul. · 

c,\nd jurleţ,ul Tulcea se împăr(;ia în 9ese plă7T, or-a$ul Isaccea era 1·c'?cdinţa sub-pr-cfcc
lun•T plrt.-;;il r�accea, care coprindea comunP.le: Isaccea, AlibcT-kior, Balabanrca, Frccăţcr,
1 unravita, �kidanchior, Nicoliţel, Parke�, Somova şi Teliţa.

Fig: 5i. - Portul .l$accea. 

Pl'in 1850 oraşul era locuit de Bulgad', Român\' şi Turd. 
In ziua de 22 Iulie 1897, am vizitat Mănastirea Cocoşul. Dacă pl6că cine-va pe jos 

din :\'icoliţcl, peste del prin pădurr bătrâne de te\', face fără mullă olJoselă �i pc recore, 
1'11ia1· la miezul-ziler lu1 Iulie, o orii pânăJa Cocoş. Din vârful d61ulu'î se zăresce mănăs
lil'm în vale către apus, cu clopotniţa er roşie, e vârîtă într'un ungher al vă.ir ,;;i încon
,iurală de tlul urr acoperite cu păd urr. 

, , 

Fig. 58. - Măniislirea «Cocoşul». 

, �cest sfânt locaş. este împrejmuit şi cu clădid, e ca o cetăţ.uie în lăuntrul căreia se
!Jile rntra pc singul'a portă Jin fa(ă; d'asupra acestcr por(1, numai sub liniştila stăpânire
a Homânilol', au mar înclrăsnil · cu.lugăriT a ridica o clopot.nit.ii înaltă de 20 mcLri, ce se pote
l'etlea din dcpărLare. Până în 1883, mănăstirea nu se putea vedea, de cât numar după ce

www.ziuaconstanta.ro



388 

cine-va străbătând pădurea ajungea la p6rta e\'. Sciuse fondalorul cr s'o ascundă pt·hirilrir
bănuitore ale Turcilor. 

La f rontispiciul porţi\' se citesce următcJl'ea inscripţie: «Su/J Domnia M. s. llef!e/11111,,.
mâniei, Corot f, ;�i a So(ier Sale, Regina Eli,abeta, sub episcopatul Prca-Sf'n.nl ulur I,:pi,i·, !J
Iosif al Dunări\'-de-jos, s'a zidit acestă clopot.nită şi paraclis, cu hramul Ado1·mil'f1a \lni,Ti
Domnulur, prin stăruinţ.a şi cl1clluiala soborulur SfinLer Mănăstii·r Cocoş, în lin1pul slai·,
ţier prea cuvioşier sale Arcl1im. Daicul, în anul al 23-lea al stăreţiei sale, in a11ul llliÎ!.
LuireT 1883)) . 

De şi acestă clopotniţă a fost începută în 1864, ea nu s'a terminat de câL ln l�R:J.
Interiorul mănăstfreT este destul de spaţios, are cam la 5 pog6ne suprn.faţiL 
Pe latura din fund a curt.i\' sunt chiliile călugărilor, ca vre-e 50 la nrnnrt', 111 mijJ,,,. 

se înalţă biserica cea nouă, pe frontispiciul căreia se citesc.o: 
«Acestă Sf. şi Dumnezeiască biserică s'a zidit în timpul slărcţieT pi·ea cuvio.�i<'T sal,• 

Visarion archimandritul, începătorul acestu\' sfn.nL locaş; iar cu cheltuiala lJumnisalc llagi 
Nicolae Ghiţ.ă Poenarul s'a ziuiL acestă sfilntă Biserică în aniY de la Hl'isLo.--; 1853)). lllll'
t·io1·ul bisericer este f6rte modest ornamentat: d't.te-va ic6ne, Lârnpla, sfe!'inic,·le, il't, 
noslasul şi tronul episcopal, constituiesc tot mobilierul bisericer, :-;;i acesta dăruit de ]H'I'· 
s6nele piase. 

La intrare, în curte, este mormântul fondatorulur bisericer celei nour, Vi:--al'ion 
In stânga bisericer noue, este cea veche; este mar mult o casă dreplunghiulai·a ,.,, 

o cruce d'asupra. şi acoperită cu olane.
Interiorul este împărţ.it în doue: la st;,\nga sunt 4 camere mid, chiliile lui' Yisarion

,;;i a celor patru călugări, ca1·e au fondat acestă bisel'ică în 1842, cu chelLuiala Jur Igual111 
Irocleanul, unul din călugărr; la drepta este biserica propriu zisă, curată, văl'uilă �i cu 
câte-va ic6ne atârnate pe păreţr. Alăturr cu biserica este o cărnăruţ.ă, în care se piislmli 
craniile călugărilor morţi'. In faţa bisericer celei nour sunt carnerile slareţulu1 mtu111,liln 
ale administrat,ier şi arhondăria. 

Mi s'a arătat condica mănăstirer, în care am găsit scris: «1835. Visarion al'('.hinwn
dritul, fondatorul mănăstirer, venit din Sf .. Munte (era Transilvănean din Făgăraş), îrnp1·1·1ma 
cu dor ucenid, Gherontie şi lsaia, au cumpărat tarlaua ele la o cadînă; :aci mar li\rzili 
(1842) au pus fundamentul bisericuţir vech1. Mar în urmă cu c::\ţT-va anr vine clr sr călu
găresce aci Niculae Hagi Ghiţă Poenarul (din Poiana, Transilvania), care adusr cu �i1111 
15,000 galbenr, 500 or şi 15 car. Cu aceşt\' ba.nr s'a construit biserica cea nour în !8t,:Ji1• 

Stariţul mănăstire\' mar povestesce, că biserica veche, care acum nu mar rxistii, ar 
fi fost fondată de cât1-va din cer 70 npostolT ar Jur Antipa, fugiţT din Conslanl.inopol diu 
causa persecuţiunilor, că acea biserică avea d'asupl'a un cocoş, în amintirea ccluY 1·1· 'l-a 
anunţat Sf. Petru lepădarea de Christos, �i că de aci ar veni numele mă11ăsli1·d şi a 
satului' acum dispărut. 

In spatele Mănăstirer este o cismea construită în anul 1875, de un orr-care Throdrn· 
Moruian. 

Mar înainte mănăstirea avea o avere însemnată, ast-fel prin daniile călugărilor, care 
intrau în ea şi a altor persane evlavi6se, ea ajunsese să aibă 800 hect. pJdurr, 41G hed. 
păment cultivabil, herghelir, turme de o\', bor, capre şi porcr. 

Statul, i-a intentat proces şi stariţul de atunci' Cornilă Săbărc'•nu, ne apărîn<l !Jinc i1,1·
teresele mânăstire\: a perdut tote averile, lăsându-r numal'. 100 hcclarc fJămcnL cull.il,llnl.
din care 20 hectare vi\' la Bădila, doue mor\:: una în valea Lozova şi alta la Pt\l'lila. 

Mănăstirea e· preve<,lută în bu.clget cu 10:000 leT anual. Acum sunt acî 48 <'iilugări,
loţr sunt Românr, mar ales din Transilvania. Biserica cea nouc are hrnmul Sf. TrPimr:
cca veche, Intrarea în Biserică. 

Este murdară şi reu întreţinută, ea mai' are nevoie de multe reparaţi un\'; tI·a.p _'Z3/
bucătăria e într'o stare de murdărie de nedescris; călugărit sunt murdarr, neosvilalwri ,,
1·er. Acestă mănăstire ar trebui pusă sub o administraţie mar severă. . .

Drumul b mănăstire este prin vădm·r, pl'in care m'am întors; o 01·ă 'mr-n. L1·e!Juil jJ 
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t, �3/ străhal drumul clin păclurc, clupă care am cşit în câmpia de pc valea Capaclia, acopcrft.ă 
cu O fr111nu�[L culLul'ă ele LuLun, apoT viile de la Băclila, care se ţin lanţ prin Gurg6ia, până 
la �iroli(.cl, unde am ajuns la orele i sera, după un drum ele Lrer orc pe jos. 

Jn mjp1ca ,le 22 Iulie am rcmas în Nicoliţel, iar a doua zi am pornit spre Isacc;ca, unde 
ani \'izilnt importanla posiţiune de la Eschi-kale. 

ora71t1 Isaccea este vechiu, rcu întreţinut, cu sLrade strîmte. E port ta Dunăre şi debuşeul 
,rndu,-elnl' rcgiuniT, cum lemnărie, grîu şi mar ales vinul din întinsele vil ale Saricer. Io 
t1,1 ora71t1uT, fiind o ·trovul cu acelaş nume, debarcaderul e aşezat la 2 km. mar jos, în 
ilri·plttl nHlVi�cT Vizir-Tepe. -�ncingătorea fortificată se mar păstreză pe alocur:e�, de asc-
111,111,a 7i nm1 multe magazu de pulbere subterane. Era un msemnat punct m1htar. 

ca�c sunL 618, bordeie 41, hanurT 1, prăvălff H, morr 10, fontânr 21. Repartiţia su
prafo\it �i populat.ier sunt arătate la plasă. 

n11dgctul comunir este de 42.216 Jer la venit şi :39.062 le\' la chclLuelI, cu un cxcedcnL 
uH'diiî rln 15.772 Ier. ContribuabiH sunt 914. 

In�ll'Ucţia publică se predă in douc şcoll: una ele băetl'. cu 3 institutorr şi una de 
fcli• 1·u <lour institutorc; ambele fondate în 1882, costă 18.000 lcT; sunt 303 copir înscrh;1. 
Turei, au o şcolă alipită pe lângă giamie. Primăria clădită ln 1880, costă 13.000 101. 

Bisel'Îd sunt doue vechl'. şi în rea stare : una cu h1-amul Sf. Gheorghe şi alla cu hra
mul Sfiutir Voevozr; au 2 preoţr şi 3 cântărcţI Mar este şi o giamie forte vechie, nu se 
de de dnc e clădită; e dese1·vită de un hoge. 

Oraşul este a.;ezat pe şoseaua na1.ionaW. Tulcea<\Iăcin; mar ::;unt şi �asele vicinale 
,p!'e: ;',lkoliţel, Cocoş şi Teliţa. 

111 timpul veculu1 de mijloc drumul principal militar era la Isaccea, el se flespărţia 
la Congaz, Lrccea pe la Nalbant, Frecăţer şi Teliţa. Era drumul tutul'or invaziunilor tur
ce.:;d ln :\folclova, Tătaria, Polonia şi Rusia 1). 

8. Cn111una Jijita, coprinele tot basinul rîulu1 Jijila, satul este a.,ezat la vărsarea rîuluT, 
in mla7tinele ele la S. laculur Jijila, la 6 km. spre N. de Măcin, pe şoseaua naţională 
�Jădn-Jijila, care ele la acest sat se continuă spre Văcăren1-Lucaviţa la Isaccea. 

Din bătrînT se povestesce, că satul a fost fondat de Tătadr din Crimeia goni(.'i de Ru�r, 
a!'um vre-o 200 anr. Hornânir veniţ1 în sat sunt Bn.sarabenr, care nu mar puteau suferi 
ilornina1iunea rusescă. Pe la 1850, satul era locuit n urnar de Român1, cad goniseră pc 
TiilariY de altă dată. 

f:ornuna n'arc de-cât un singur sat, Jijila. Numirea e slavă. Hotarul amănun(.it al 
rn111u11ir: plecând din balta OiT se îndreptă către S., taie balta, gl'indul Otlogulu\', balta 
lle11ilor, pâ,nă în balta Somova; de aci o ia către S.E. pe muchia delurilor Cheia şi Pri
l'Opanulur, prin vârful Sulucu; ele aci către E. pe la origina văilor GrecT şi Jijila, până în 
il11lul Piscul 'nalt şi 'fuţuiat; se îndreptă apor către N. pe muchia delulur Pctros, până în 
1,h·ful Killău, de unde o ia către s. V. până dă în valea Jijila, urmeză cursul acesLuT rîu 
rnrn 2 1/� km. şi după ce îl părăsesce, urcă către N.V. pe delul Milcovulu\', taie valea Jur
Bmn, trece nu departe de satul Jijila, urmeză valea Nucilor, taie lacul Jijila �i ajunge
in halta Oir. 

Fol'llrn, conturului este aceia a unur d1·cptungl1iu frânt, lung de 60 km. 
11lal'ginclc c;o111u11H sunL: la N. comuna Văcăren1; la S. şi S.V. oraşul 1Iăcin, de c;arc 

>I' de�pal'le prin clelurile Cheia :;;i Pric;opanul; la S.E. comuna Gred; la E. comunele Ba
lahanl'ea :;;i Luncaviţa, de care se desparte prin delurile: Piscul 'nalL şi ŢuţuiaL şi Pietrosu. 

f:a:::;e sunt 2M), bordeie 3, prăvălir 1, fontân1 22. Heparti(.ia suprafeţil'. i;ii populaţ.ier
1·slc a1·ătală la plasă. 

Budgelul comuni\' se compune clin 4.869 le1 la veniL şi 4.442 le\' la chelLuelT, dând
1111 excedent mediu de 2.'135 ler. Con'.ribuabi!T sunt 223. 

') A se vedea ha1·La ce înso1.esce scrierea lu, /. !011csw: «Excursion rlans la plainc de la Dobrodja»,/Jriruu dr, '/'oft, op. cit. voi. II, p. 213 şi harla lu, K. F. Peters. 
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Instrucţ,ia publică se predă într'o şc6lă mixtă, c lădilă în 1879 ele locuitorr, cosi;1 10.nno
le\', arc un înveţălor şi $)5 elcvr; ca venit, 10 hectare pămcnL. 

Primăria clădiUi în 1888, c.:oslă 8.000 lcT. 
Biserică e una cu hramul Sf. Gheorghe :-;;i Sf. numiLru, zicliLă in 18:'>Q clD mair"lriil

Alexie cu părinlclc lVIiha\' i;ii cu locuiLoriY; arc un preot i;ii un c{1.nlăr·et, ; ca venii ai·, 111 

hectare păment. 
Afară de şoseaua de care am vorl,il, mai sunL clrumurr naturale căire: Garvan,

Văcărcnr, Luncavit.a, Grcd şi Măcin. 
9. Comuna Lunr:rwiţa, coprinele Lol basinul rîlllu'î Luncaviţa, se compune din 2 ,alr

(Luncaviţa şi Rakel) şi Mănăstirea Tikitesci.

Satul de rc!:;icclinţă c aşezat pc clrrpla rîuluT Luncaviţa, apr6pe ele vărsarea luY 11! 
gârla Ciulne1,ul, o departe de Isaccea de 18 km., ele Tulcea de 55 km., iar de l\Iăcin du li k1

11. 
Salul a fost fondat de nomân\' clin Basarabia, nu se scic când; a fost locuii uumal 

ele Român'î, car\' au suferit f6rtc mult clin causa năvălirilor Lălărcsd din Bugoak. 
Rakel aşezat la 3 km. spre răsădi. ele Luncaviţ.a, pc f;iOSeaua Luncavi(a-lsa1·1·l'a, 

aprope de gârla Ciulneţul, c un sat de asemenea înfiinţat şi locuit de Român'î basarahe111,

cu muH înaintea jumctăţiT a cloua a sccolulur al XIX-iea. 
Mănăstirea Tikilescr, af;iczată în fundul uncr văr scurte, :::;pre Sud ele ('hcrhanaua '11•

lentic, la 1/c.! clistanţ,ă inLrc Isaccea F;,i Rakcl. E o mică biscricu(ă, care all.ă dală a,·t·a 111a1
mulţ'( călugă.rr lipovcnr bcspopovr, azr sunt 3 călugăriţe bespopovc, plecate ele la Cili1·11l. 
nema'î putcncl trăi �ntre călugăriţele rnsoice. 

Hotarul comunil ast-fcl compusă este: Incepencl de pe malul clrcpl al Dunării, in faJa 
milc'î 76, se îndr6ptă către V., trece pe lângă balLa Crapina, laic în douu halta Pnpi1ia 
F;,i merge până lângă insula Popina-mică şi dă pe grindul cel marc numii. Pisim; d1· 
aci o ia către S.V. tot pe h\ngă balta Crapina, t[l.iC grindul Pisica i;ii gârla Ciul1w(11l. d1• 
unde apo'î se clirige către S.E. pe lângă baltă, trece pe lângă insula Popina ascunS.:L 

De aci se îndreptă către S., taie gârla Ciulnoţul, urcă valea Ncveslclni(a, lai1• ,;,11· 

scaua naţională Isaccca-Mădn, valea Puţul-Popi\' şi urcă în vârful Kitlis al d6luluY Pini rosu; 
ele aci o ia căLre S.E. pc muchia d6lulu'î. Pietrosu, până în vât'ful d6luluT Pisn1I 'nall -�i 
Ţ'u1.uiaL, de unele se îndreptă spre E., taie valea Lunc.:ăvici6ra, ur·că şi cob61·ă deliii r;11-
goncca şi dă în valea Luncaviţa, la locul numit M6ra lur Trandafir, ele unele urmi·za 
cursul văi\' Lunca viţa-mare, până în cleiul Gal melc-înşirate; de aci o ia către N„ lrcte 
pc lângă mănăstirea Tikilcser, taie şoseaua naţ.ională Isaccea-Măcin, taie în dou,� lmlla 
PiaLra-călcată şi se oprescc la Dunăre, la gura gârlcr Ciulneţul, în dreptul milo\' 71. 

So mărginesco la N. cu Basarabia, de care se desparte prin Dunăre; la S. 1·11 rn
muna Balabancea, dcspărt,imlu-se prin valea Luncaviţa-marc şi dealul Gogonc:ca �i 1·u 
comuna Grecr; la V. cu comuna Văcărcnr; la N.V. cu comuna Pisica şi la E. t.:11 ls,wcr·,1. 
Forma conturulu1 comunir este aceia a unu1 dreptunghiu neregulat, lung de 78 le 

Repartiţia suprafeţff şi populaţiei este arătata la plasă. 
Case sunt 376, bordeie 38, prăvăliT 12, morT 15, fontânr 12. 
Budgetul comunir este de 10.965 Ier la veniturT şi 7.680 Ier la t:hc!LucH, cld,nrl un 

excedent mediu de 16.424 în curs de 5 anr. Contribuabm sunt 5G1. 
Instrucţia publică se predă in douc şcol\': una în Lunca viţa, clădită ele lon1ilor1 in 

1890, costă 5.700 lcY, are 10 hectare pămcnL, 110 copil şi un învc(ălor; a doua ln Hakcl, 
clădită de locuitor\' în 1899, costă 11.582 Ier, arc un învc1,ător, 34 elevr şi 10 hectare teren, 
Primăria clădită la 1880, costă 10.000 Ier. 

Bisericr sunt trer: una în Luncaviţa cu hramul Sf. Dumitru, e clădită de locuilort
în 1827, are un preot, dor ctmtăreţr şi ca venit 10 hectare teren; a doua în Hakcl cu
hramul Sf. Niculae, zidită în 1859 de locuitorr, arc un preot şi un cântăreţ; ca venii !O
hectare păment; a treia tot în Luncaviţa fonclată în 1898, costă 45.000 Ier. 

Afară de şoseaua ce vine ele la Isaccea, comuna mar o în legătură prin drurnun
ordinare cu satele învecinate: Nicoliţ.el, Mănăstirea Cocoşul, Tiganca, Tait.a, r;red. t·u
oraşul Măcin, cu .Jijila şi Gal'van. 
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10. Om;wl A/ărin de care depinde cătunul Ghecet, aşezat în faţa Brăiler, la unirea

hratnlu1 n11nărca-vcchc cu Dunărea-nou<�.
Wkinul esl.c aşezat în colul co Dunărea-veche face către apus; o departe de oraşul 

Tulci•a de GO kilometri. Trecutul acostur oraş este arăLaL la partea islorică. ln 1850 era

Ionul rlc TurcT şi HornânT, iar în Ghecet erau numa, Turd Numele acestul' din urmă

111si'•nrnii trce.;cro, propriu acestur punt.
La o(_'uparca Dobrogid de Românr, oraşul numera 400 case şi o populaţie de 2.000 

ulleil'. 
lle :-;,i a�czat pc un platou 'nalt, co domină Dunărea cu 50 metri, posiţiunea Jur esle 

1rurn1'1să �i sănălosă, totuşr oraşul o murdar, rcu pavat şi rcu întreţinut, strade strâmte

i inlol'l!,d1ialr, prăvălit cu învolilorr lato, co !'-;8 prelungesc în stradă, în fino totul are
rnfr1(i�u·ei.t unur oraş oriental. forte putin a progresat do la venirea Românilor şi de sigur 
,a n':mJ,nc mult ă  vreme în acestă stare. Lângă oraş sunt ruinele uner vechi cetăţJ, pro
hahil Amldum ; nu se mar cun6sco de cât fundaţia şi şanţul, are forma unur exagon 
'l!-lal. 

Jiolarul oraşulur, începcnd do pe malul Dunării, de la locul de 
,,·urg1•rc a l  laculur îvfocanul, se îndreptă către S.V. până la Ghecet, 
dr· ad către E. pc braţul Dunărea-veche pe lângă oraş, o ia către S.
'. \'., op!'indu-so la 4 km. mar sus de oraş, de aci taie în linie clr6pLă 
n'ilrl' E. balia Carcaliu, urcă cl6lul Can:aliu până în vârful său numit 
mol'ila Carcaliu, c.;ob6ră dolul către N.E., laic drumul Măcin-Ostrov şi 
�c oprescc la palele delulur 
firccilor ; de aci ocolosce acest 
di'·I, ur(·ă m LH.:hia dol ul u'î Prico
panulur, din piscul Sulucu se 
il](]rcptă dl1·e N.V. pe muchia 
accluiaş c161 şi pe aceia a de
lulur Cheia; o ia către V., peste 
rlclul Sărăria, Laio şoseaua Tul
rm-.Jijila, trece printre clelurile 
Aganim �i Orliga, Laie gârla Co
lkerulur, p;.\nă la bal la Somova, 
litngă grindul cu acolaş nume; 
rlr ad în linie clrepLă se dirige 
către �-, tăind balta !lenilor, 
grinrlul Ollogul, balta Oir, grin
rlul �i g;.\rla Combrer şi se o
lH'CS<.:c JJC ţ.frmul sudic al la
cului Lăţimea, de unde se în
rlrc[Jtă <.:aLre S.-V.-V., pe !ângă 
balia Mocunulu'î, prin pădurea 
nolăşeilor şi se opresce la Du-
năre, la vă.rsarea bălţii Moca- Fig. 59. - Giamia din Măuin.

nulur. 
Se mărginesce la N. cu cătunul Azaclău (com. Pisica) şi cu com. Jijila; la S. cu com. 

r.a1-araliu; la S.E. cu com. Satul-Nou; la E. cu corn. Grec\'; iar la V. cu Dunărea, care îl
desparte de jud. Brăila.

Forma lut este aceia a douc trapeze neregulate, unite între ele ;�lungimea perimeLrulur 
e.�lr ele 80 km.

HeparLiţ.ia suprafeţir şi populat.ier este arătată la plasă. 
Casc sunt 753, bordeie 27, hanurr 7, prăvălir 34, morr 8, fontânr 22. 
Buclgctul comuni! este de 73.068 ler la veniturr şi 57.223 ler la chelLuielr, dând un 

exwlcnt mijloc u pc cind an\' de 2'1.316 ler. Contribuabil\' sunt 788.
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Şcoll' sunt dorn':: una ele hăiot'î !;ii una de feLe, cu do\' inst.il.ulorr f;iÎ rlouă inslilnloit1·p
ambele sunL fonclato în anul '1879 do locuii.or\'. Acum so roclădesco un a!L lo<·al. 

Bi ol'ică orlodoxă o una, <.:u hramul Sf. Niculae, clădită în 1863; arc un pI·eol �i 111
cânlăl'oţ; ca venit arc 10 hect. lo1·011 do cultură. 

Giamir sunt douc: una este reconslruită în 1860, în locul alteia arsă în r<�sl>oinl din 
Cl'irneia; ea a fost consLruită do Berber Hagi Ahmet., la anul ogil'er 1177. 

Pc inscripţia ecler ele a doua so cil.esce: C<]•,sto făcută acestă geamie ele l\luslan ,\ga, 
pentru binele obstesc şi să dea Dumnezeu să mar fac �i alte bunălăţ,T. I.a anul egil'd llti:l.,, 
Turcir au o şc6lă ele băieţ.'î şi una ele fote. 

Do la Măcin la Ghocet este o şosea naţională; între Ghocct şi Br-ăila e un vaprll'as 
co fac:e curse locale. Tot la Gl1ecet e şi cablu Lelegrafic în Dunăre. 

l\lăcinul o aşezat pe şoseaua j udoţ.iană co merge la Isaccea. 
InLrn Jijila şi Lunca viţa, aL·6slă şosea so continuă spre lsacc:oa; ma'î sunL <11·11111111,1 

ca1·r pun în legătură oraşul cu: punci ul Orliga, Jijila, Luncaviţ.a, Gred şi Car!'aliu. 
11. Comuna Pidneaga. E aşezată la văl'sarea rîulu1 AT-Ormanul sau Piri11<•nga, la

p()lele 1Ioviler Cazacilor; depărtarea sa do 1Uicin este de 26 km. spl'o miază-zi. :'\111111·!1· 
::,;cu ami.ntesce poporul Pecenegilor. 

Prin secolul XVlll era un sat turco-tătar, distrus în '1775. 
Posiţia sa era pe cleiul Carierelor i;,Î 0I'a port la Dunăre, până la caro ora un rln11n 

aşLernut cu piatră, numit drumul Jur Justin (p6to Justinian); urmele acestur dl'tlm sI• 11·d 
�i aslăzr. 

Pe la 1828, un i\Joş Petru Pelin, din judeţul Brăila, a veniL ::;;i a fa.cut aci un hrml1·i11, 
apor au mar venit din Basarabia: Moc;; Crăciun, Simion, lon Tulimeu şi au for-mal �c1t11I 
actual, care a păstrat numirea celui vechiu. Tătari1 veniţr clin Bugoac au fondat )i 1•1. 
probabil pe la 1838-40, un alt sat pe drepta rîuluT, aşa că la 1850 existau clour �al,· r11 
numele Picineaga: unul român . pe stânga, care o cel de azr, şi allul tătar pc clri'·pla 
rîulu1; acesta din urmă a fost părăsit înaintea ultimului resboiu. 

Hotarul amănunţit al comunir este: plecând de la conffocnta gâl'liT Bălanu <'li ll11-
11ărea, se îndreptă către E., până dă în valea UlmuluT; de aci o ia către S. pc vale•, p,111a 
la confluenţa er cu Cerna, urcă spre răsărit cursul rîuluT, îl părăsesce �i so i1Hlri'•phi
c:ăLre S., trecend prin movila Breazulur, taie rîul A1-Orman, urcă şi cob6ră d6lul f;1ti1111-
Ghiurmes şi ajunge în hotarul judeţului la polele d6lulu1; de aci o ia către V., taie cl1·um11l
Ostrov-Satul-Nou, urmând hotarul judeţulur, până' la Dunăre, în locul unde se varsti viri'1�t1
comunii Ostrov; urmeză cursul Dunărir în jos, până în punctul de unde am plecai.

Forma conturulur este a unur dreptunghiu neregulat, lung de 37 km. 
Se rnărginesce la N. cu comuna Turc6ia; la E. cu Satul-Nou; la S. cu corn. Oslr111· 

(jud. Constanţa) şi la V. cu Dunărea, care o desparte de judeţul Brăila. 
Case sunt 264, bordeie 8, prăvălir 4, morr 2, fontânr 5. 
Repartiţia suprafeţir şi populaţier este arătată la plasă. 
Budgetul comuni\'. este de 6.201 leT la venitur'i'. şi 5.483 le'i'. Ja chelt uol'î, dând un cx<.:1•d1)11I 

mediu de 3.591 Ier, în timp de cincT anT. Contribuabilr sunt 309. 
Comuna are o şc6lă, fondată în 1880 de locuitorr, costă 14-.000 Ier, al'c un l11v1�(ălo1·, 

o învrţăLore şi 100 elevr; ca venit are 10 hecL. teren.
Primăria fondată în 1881, coslă 12.000 leY. 
Biserică e una, fondată în 1900, costă 35.000 Ier, cu hramul Sf. Voiovoz.r; arc un veuil 

de 250 Ier, 10 hect. de păment; e deservită de un preot �i un cântăreţ. 
Comuna e aşezată în apropiere ele drumul Măcin-Hârşova. Ma'î are �i d1·un 111I·1

c:omunale care o pun în legătură cu satele: Turcoia, Cerna, Ac-Punar, Jaila, llasunlnl',
A\'.-Orman, Coium-Punar, Aigăr-Ahmet şi Ostrov. 

12. Comuna Pisica. Corn una este a.;ezată în mla!:;itinele Dunări'î, în cotul clini I·e f ,illn(t
şi Reni �i se ('ompune din doue sate: Pisica, sat vechiu românesc, fondat în secolul /VUI-le�
ele refugiaţi'î din Basarabia şi :Moldova, e aşezat chiar pe Dunăre în Cotul îvI, dinLrc (,aln\t 
şi Rehi, la 24 km. sp,·c �- ele îvlăcin �i Jl::Jtdiiii în fa(.a (;alat,ilor, pc grindul Zăl1ica, ln
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11 J<m. spre V. de prcccdcnLul ; ci se nu mia Zăt6m ,;;i era locuit pe la 18!'>0 rlc Români 
�i Bulgar{' 

Hotarul amănunţit al comunii este: plecând de pc malul Dunării în faţa BrăilcY, la 
si·m·p;<'t·ca hăiţii Mocanul, se înclr6pLă către E., ocolcscc halta Mocanuluî, până dă în balla 
l,l\inu�t, rlc unde o ia către N. la Vadul Lăţimea, apo\' puţin cătl'e .E. se înt6rce către S.E. 
prin stuf,_ taie �ri�1clul Pisic� ;V de aci o ia către E.,_ tai� _balia Po�it�a _:;;i se oprc��evla Du-
11,,rr, în tata m1le1 76. Urmcza malul drept al fluvrnlm m sus, pana rn faţ.a Bra1le1. 

Fol'ma hotarului este a unur poligon neregulat., ce semănă cu clouc romburr unilc 
I�, 1111a cli� l�Lurl' ;  lun�ime� perimetrul�\' este de 112 km. . V S<' 1rnwg111esce la N. cu ,1ucl. Covurlm, de care se desparte prrn Dunare; la E. cu Basara-
ilia, d('!-pilrt,ită tot de fluviu; la S. cu comunele Văcărcn'( şi Lunca vita şi la V. cu jud. Brăila. 

Jlepal'li(ia suprafeţil şi populat.ier este arătată la plasă. 
Casc sunt 176, bordeie 2, prăvăli\' 8, morr 2, fontânr 12. 
Hudgclul comuni\' este ele 8.519 Ier la venituri' şi 7.799 Ier la chcltucH, dând un cx-

1·1'dc11l mediu de 3600 Ier. Contribuabilr sunt 92. 
Jn comună sunt cloue şcoll: una în cătunul Pisica, fondată în 1888 ele locuitorî, cuslă 

1:,00 Id, arn un înveţ.ător ,;;i 40 elevr, ca venit are 10 hcct. teren; o a doua în Azaclău, fondată 
iii' lon1itor·Y în 18H8, costă 3500 le\', arc o instilut6rc şi 20 elevr. Local de primărie, comuna n'are. 

Biscrid sunt clouc: una în cătunul Pisica, cu hramul Sf. Niculae, fondată în 1881 de 
l11r11itorr pe ruinele alteia vechr, costă 5.000 Ier, are 600 ler venit şi 500 Ier spese, c deser-
1ilii de dor preoţr şi dor cânlăreţr; o a doua biserică e în Azaclău, zidită ele loc.;uitorr în 
18:J't, are ca venit 230 Ier şi 10 hectare teren; e deservită ele un preot şi un cc\ntăreţ. 
Hramul biscricer este Sf. Niculae. 

Comuna este legată prin drumud ordinare cu Cl1erhanaua de la Lata, ele-a lungul 
malulur Dunăril, cu Azaclău şi Ghecet. De la Azaclău e un drum ce vine la Garvan, ele 
la Pisica un altul ce vine la Văcărenr. Mar are legăturr peste Dunăre cu barca, la Galaţ\'. 

1::J. Comuna Satul-Nou. La vărsarea rîulul: Cerna în mlaştinele ele pe ţ.crmul drept al 
llunărir se află aşezată comuna Sa.tul-Nou, compuSc:1. numar clintr'un singur cătun, la 24 
km. spre S. de Măcin, pe drumul Măcin-Hârşova. Nu e fondată ele ct\t în urma rcsboiulur 
din Crimeia, de Român\', veniţ\' din Basarabia, împreună cu Bulgarii. 

Se învecinesce la :N. cu comuna Turc6ia; la E. cu Cerna; la V. c.;u comuna Pici
neaga; iae la S. cu comunele Coium-Punar şi Cârjelarr. 

Câ;i·la lui Teodoro(, este o localitate isolată la N. de Satul-Nou; nu e locuită. Salul csLc 
abia în formaţie, de şi clateză de mar bine ele 45 anr; e curat şi bine întrcţ,inuL. 

Case unt 136, bordeie 6, prăvălit 2, morr 4, fontan\' 5. Repartiţia suprafeţiT :-;;i poi)ulaţieT 
este a1·ătală la plasă. 

Buclgetul comuni'î este de 3.806 Ic\' la venitul't �i 3.5o3 Ier la cheltuel\', dand un exce
dent mediu de 1.213 le'î. Contribuabil\' sunt 165 . 
. _ In comună e o singură �colă, clădită ele locuitorr în 1882, costă 6.000 le\', are un învrţălor

�1 4-2 elevT, are venitul n. 10 hectare pămenl. Prirnă1·ia construită în 1884, costă 10.000 lcT. 
De asemenea ai·c o biscrkă cu hramul 1 ascerea lVIaiciT Domnulur, zidită ele locuitorr 

i11 1875, ai·e venit 10 llectal'e păm�nt.; e de. ei·vită de un preot şi un canlăre(. 
Afa1·{t de d1·umul care pune salul în legătură cu Turc6ia şi Ostrov, mar sunt �i cll'umu1·1 

1·0111unale spre Cerna, Ak-Punar, Jaila, Homurla1\ Hasanlar, Ct1,l'jela1'1, A1-0rman şi Picincaga.
. 14. Comuna Turc6ia, este a�ezată pe Dunăre, la p61ele delulu\' lacob, la 18 km. spre 
:-:;, ele Măcin. Ea se compune clin clouo sate: Turc6ia şi lyli/a, la G Ion. spre N.V. de cea 
d'inli.'tiu, pc Dună1·c, lângă ruinele cetăţir romane Troesm-is. 

Tu1·c6ia e fondată pe la 1830 de llomanir veniţl'. de peste Dună1·e, fugind de asupl'irile de pe 
aluncr. Se spune clin bătrân\', că ma\' 'nainte prin aceste locu,·r erau pădud întinse şi de'c :;;i pc
la "marginile lor se găsiau b01·deie Joc.;uiLe de Tu1·cr :-;;i Tătarr; că salul nu era pe locul cc-'l ocupă
-�zt,ci pcsLe braţul Dunăei'îvecllY; că pe la 1834-, Hu. i\'lt.11:1.ndBrăila, locuilori\' din al'est at, ce apar
!:11eau clomc•niulur Brăile\', au Ll'ecut Dunărea şi s'au a:-;;czal în satul de azr, clist1·ugend colibele
1 ui·rilor şi făcc\nclu-�r casc chiu.1· pc cimitirele Joi'. T .a 1H50, Tu reoia era. locuit numll.J ele Homânt.

il890 50 

www.ziuaconstanta.ro



394 

Comuna se învecinesce la N. cu 1\[ăcin; la V. cu Dunărea-veche, care o <lrsparlr, rlr

jud. Brăila; la S. cu comuna Salul-Nou; iar la E. cu comunele Cuma �i GrccY. Iii l8!Jk 'a 
înfiinţat un nou sat numit Iacob-Deal, la polclc munlclut' cu acela:;; nume, alcăluil ili 11 1 11 

crători\', ce se ocup cu exploatarea granitulur. 
Repartiţia suprafetil şi populaţier este arătată la plasă. 
Case sunt 276, bordeie 93, prăvălir 4, fontân1 13. 
Budget.ul comunff este de 13.888 ier la venitur\' şi 10.525 lcT la chclluicll', dând un r-x

cedent de 16.786 leY, în timp de 5 anr. Contribuabil\' sunt 290. 
In comună e o singură şcolă mixtă, fondată la 1882 de locuitorY, costă 10.000 Ier, a1·c 1111 

învct,ăLor şi 92 elevr; ca venit are 10 hectare teren. Primăria clădită în 1882, costă 6.000 Iii 
Arc o biserică cu hramul Sf. Niculae, clădită în 1862 de locuitorr; are ca venii 10 

hectare teren ; e deservită de dor preoţr şi dor cântăreţr. 
Comuna e aşezată pe drumul :Măcin-Hârşova. 1\Iar sunt :;;i drumud comunale cc �er 

vesc de legătură între Turc6ia şi Carcaliu, Grecr şi Cerna. 
15. Comuna l'ăcărenr, e aşezată pe pintenile muntos cel mar de miază-noplc-apusan

al Dobrogier, la 15 km. spre N. de Măcin şi la 63 km. de Tulcea, · pc şoseaua na\ional.1 
Isaccea-Măcin. Ea se compune clin douc sate: cel de reşedinţă şi Garvan, aşezal la 1 k111 
spre apus do Văcărenr. 

Ambele aceste sate erau locuite numar de Românr şi probabil au fost fondale lol "" 
cr, pc la începutul veacului trecut. 

Se mărginesce la N. cu comuna Pisica; la S. cu comuna Jijila; la E. cu comu11a 
Luncaviţa şi la V. cu Măcinul şi cu Pisica. 

Reparti(.ia suprafeţil şi populaţier pe sate şi naţionalităţ,1 este arălală la pla�ă. 
Case sunt 419, bordeie 3, prăvălir 7, morl'. 14-, fontânr 21. 
Buc.lgetul comunff este ele 9,473 ier la veniturl'. i'ji 8,G94 Ier la chelLuelr, dând un l'Xr1·

clcnL mediu ele 3,894 le\' în timp de 5 anr. ContribuabiH sunl 360. 
Sunt în comună douc şcolY, în fie-care căLun calc una; au trcr :învcţ.ălorr !;ii 108 clP11; 

ca venit au câte 10 hect. păment. Sunt fondato de locuitor\' în 1884. 
SunL douc biserid: una în Văcărenr cu hramul Sf. Niculae, zicliLă în 182G de Al1·

xandru I, Împăratul Rusier; a doua în Garvan cu hramul Sf. Gheorgllc, fonctală de l1Jl'11i
lorl'. în 1875. Fie-care are câte un preot şi un cântăreţ. Ca venit au 10 l1ecL. teren, flc-1·,11·e. 

Comuna fiind aşezată pc şoseaua naţ.ională Isaccea-Măcin, e în legătură cu aceste d11w• 
oraşe, înlre care e aşezată. Mar sunt şi drumurr comunale, care duc la: Azaclau, J>isirn, 
Luncaviţa, în valea Taiţer, la Jijila şi Măcin. 

Pe drumul dintre Jijila şi Garvan se află ruinele uner cetăţur numită Gher111efl, drspn· 
care nu se scie nimic. 

r) Plasa Sulina coprinde partea răsăriteană a Dclter şi a t.inutulu1 lagunelor. Ea �e 
ctesparle ele plasa Tulcea printr'o linie, care plecând do la Baliw. Engleză pe Marea-N1\:ra. 
se îndreptă până la ţcrmul laculur Razelm, pe care îl urmeză până la gLll'a nrunovului, 
apor pe gârla Dranov şi pe ţcrmul S.E. al laculur Dranov, până la gura Cemct,u. 

De aci se continuă pe gârla Cerneţu-Florea, până la punctul trigonomell'ic Cc1·111·!11-
Florea, de unele părăsind gârla se îndreaptă către braţul Sf. Gheorghe la Calinova, urmi'!ză
in sus braţul Sf. Gheorghe, până la gura gârler Litcov, apo'( pe gârlă în sus pi1uă la colul 
despre vest, merge în linie dreptă pe ţermul laculul'. Obr-etin, până în brat.ul Sulina la 
mila 22, coboră pe braţ până la mila 2'1 şi de aci către N. până la gârla Lopatna, ia 
direcţia către V. pe grindul Stipoc, până la c6da laculu'î Bacin, ele uncie se îndr6plă căll'C 
N.V., pană în braţul Chilia la coc.la de V. a oslrovulur Talar.

Se mărginesce la 1. cu Basarabia, despărţită prin braţul Chilia; la V. cu plasa Tukca; 
la S. şi E. cu Marea-Negră. 

Suprafaţa accster plăşT este de 2.263 km. p. sau 226,36D hcclarc, iar popula!ia de 
11,161 sufielo. 

nepartit.ia suprafeţiT pc comun8 :-;;i sale este: 
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NEPRODUCTIV HECT. PRODUCTIV HECT. 

C:OMUN I 

r:araorman . 
Chilia-Veche 
Sal11I-No11 . . 
Sf. Gheorghe . 
�fi�lof'ca . . . 
�uima ... 

Total . 

Vatră 

18 
81 
41 
40 
33 
57 

266 

Izlaz 

640 

Drumur'i, Al ape, stuf şi locuitorilor stânc'i 

45000 
27000 
23800 
38045 
35000 
?2000 

200845 

1704 

1704 

nepa1-ti(.ia populaţier, pe comune, sate şi naţionalităţi', este: 

11 COMUNE 
şi 

SATE 

·a ''" 
o 

a:: 

bi, 

UJ 

::, 

-< 

Al 
Statulu'i 

şi păduri 

'iS cd 
..Q '->cd
a; 

5500 
4507 
8317 
1625 
1590 
1375 

22914 

·�
E"' 
i:,:, 

,_ 

·a
o 

(.) 

Suprafa�ă 
Hect. 

50514 
33932 
32158 
30710 
36623 
33432 

226369 

Uzlinn . . . . 17 - 161 - 1 - 13 13
1 

52 141
1 

78 
Total . . .21 - 648 7 9 · 20 - 3 - - ---- - - 169 183 555 175 907 

r:araorman . 104 - 5 191 15

1 

1701 503 1611 820 

Chilia-Vechia. 580
I 

1 289
1

351 - 17 3 12 -1- 2 - - - 57 481
1
1359 5'131 2414 

Lelea . . . . 92 - 508 - ·- 6 - - - - 7 - -- -- - 115 "114
1 

396 119 625
1 Srilul-Nott . . 405[- 11 -- 7 - - 9 - -- - --- - 83, 76

1 
273 87 432

Tola! .. 497
1
-' 12 519 -- '13- - 91- - 7 -- -- -'

, 
-I 198

1
100 6691 206 1057 

si: Gheorghe . 102 - 14- 592 4
1 

- 1081 - - 9 _ 

1 

_ - ---_! 154 1571 518
1

157
\ 

829
Periprava .. 11- -- - - 333·- - - --- - -1--11--- - 66 63 215 85 344 
�fişlof�� . . 12

1

- - - - - 6�51- - - -- ·-· - - _I_ - -· - 133 13! �30
I 

159

� 

. 697 
Iola! .. 23- -- - -1018-- -- - ___ 

1
_ ----- - 199 191 645

1
244 1041 

I Sulina .... 803 5 268 22 35 594 7 - 2056 444 173 9
�

5 117 2

1

2 7 6 11 4211 1211 986 27161 1299 4013 
Total pc plasă 2·126 5 wi 22103 3642 1387 99 2214

1

447 311 
m 1s1111 

1
7:lt 7 Bi.IT 4t

11z505 2"1\:!4
1
6462

\\
259 '11161

Din causa prea multor mlaştini, bălţ\', lacurr �i gârle, densilatca populaţie1 este forte 
�labă, ele 4- locuitor-I pe 1 km. p. 

Hcşcdinţ;a plăşi! este în oraşul Sulina. Coprinele 2 oraşe �i 4 comune eurale. 
T6te localităţile clin plasa Sulina, au fost descrise la Capilolul «Delta». 
d) Plasa Tulcea. Ocupă partea de N. a jud. Tulcea. Se mărginesce la N. cu Basarabia,

de rnrc se desparte prin Dunăre şi bl'aţul Chilia; la V. cu plasa l\Iăcin; la S. cu plasa 
Babadag; iar la răsăr-it cu plasa Sulina. 

' 

Suprafaţa ace Ler plă7r este de 2,316 km. p. sau 231,674 hectare. 
Repartiţia acestor suprafeţr pe Gomune f;,Î sate, este: 

li 
NEPHODUCTIV HECT. PRODUCTIV IIECT. 

JI Suprafa�ă COMUNI 

li 
Vatră Izlaz 

.\gighiol I 65 328 • I He8Lepe . I 54 270 
C:l.�la 

l
i 

31 150 
Catalo1 . 36 1412 
Frecăţe1 

: I 
30 568 

Mahmudia 231 -·-
Malcoc1 41 486 
Meidanchior 34 208
Morughiol 62 3'10Nicoliţel . "197 140Parkeş . . 22 112
Sarighiol �t I

320Sarinasuf 361 Satul-Noi't 24 -
Somova 44 220 Teliţa 40 140 Tulcea 738 -

Total . 1773 5025 

Drumuri, 
ape, stuf .,i 

stanc'i 

10805 
5528 
8047 
3812 
2815 

"12709 
'10030 
2775 

10700 
2815 
6700 

15080 
9300 

"19238 
6953 
2857 
2239 

132673 

- ---

Al 
locuitorilor 

6112 
4009 
2198 
3856 
3233 
2177 
2347 
2135 
2330 
2268 
1048 
5378 
4176 

514 
2253 
2284 

12678 
58996 li 

Al 
Statului 

li 
Hect. 

şi păduri 

·1506 li 18816 
2030 I 11900 

492; 10918 
1461 10577 
918 7564 
157 15274 

1500 14674 
4805 9957 

830 '14232 
3825 9255 
'15"19 9401 
137 20979 

3828 17725 
25(i 20032 

2812 ·]2282
'1815 7136
5297 20952

33207 231674
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.. 

Popu laţ.ia plăsiY osie ck 4-1::360 suOolo; clon,.;italoa lncuilorilor cslo d<' 21 IJ(' km. p. 
Hopartiţia popula(.ici' pc na(ionalilă1.\', �ornuno ,;;i salo, cslo: 

COMUNE 1 1: E- ··
1 

ri · i 11 J '21: ,_ ,�1·1�11$· ,_ 11 I 11� • 

s1i·E li � li Î 'E '.: 1'

1 

B ; li 'v.- Î
I 

.!:l 'ş � / ·.;; g 1-� ; � b I •.;; ii !� 
o ,oi ::, � -�' &; � :::: .. � ... ţ li iii :§ == 2 � .;;; � I o <j !: 

-�===,,==o::= t!J E- E- E--
==-lk=�c?-=c=ll=a=:h < � d � :J:, � u -_; ţ 

A . I. I ·10\l113001 - 291 ·10
1 �181 -- ,= 

-�101 I I 1
1 

2831-28·91 
I gig 110 

I I 
1 -- - --

,,
-

1 803 rn1 1�,, 
Sabangia . lt55 -I - - - --1 -· - 'l 9j - - -1- 901 86 2981 Q5, 4·.4

· Tola! . 1546 300

, 

- 2\l, 10, 18 7 - 29 - - -- - - 373• 375I 1191 4-119'' Jr� 
Beş-Tcpe . . . 815 - - 14 �ii 

25
3451 28�

51 5i. -
1 -1--:1-J

_ 

23! 2�1J 665 ;m' 1)1-
Pârlita . . . . 41 - - u - - - - --, 81 16 Hl9 rul ,, I I I li 

I 
\/1 ,, 

Total. 856 - - '14 - 1li 289: 294 5 51 -
1 - - -

1

- 318 207 864 331 11;
Calalo'f . . . 356 7 · 2
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rteşoclinţa plăşit este în comuna CalaloT. Plasa coprinde douc c;omuno ul'ban<': (�lall·

mudia şi Tulcea) şi 15 comuno rurale. 
_ 1. Comuna Ayi-G!tiot e a�ezată în basinul laculuT Agi-Ghiol, la 15 km. spru S.1�- dr

ora:;;ul Tulcea. Se compune din cloue sale: Agi-Glliot (agi = amar, ghiol= lac), la t·apăltil

ele No1·cl al lacului Agi-Ghiol, e reşedinţa comunff �i Sabangia (selbalec), a�ezaL pc (frrnul

laculur Razelm, la 5 km. spre S.V. de col d'întâ\'. 
Ambele aceste sate au fost fondale do Turd', prin secolul al XVIII-loa, îns6. cu ocnzi:1 

rcsboiuluT din 1829, Turci\' au llăl'ă.sit satele şi au fost înlocuit.\' do Ftomf1,nT, po care· 11

găsim locuindu-le la 1850. 
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comuna se rnărginesc8 la N. cu oraşul Tulcea; la S. cu Jn,cul Razelm; la V. cu 
comunrle Congaz şi Calaloi ; la E. cu comuna Sarighiol. 

Hepal'tiţia suprafctiT şi populaţie)' comuniT este arătată la plasă. 
case sunt 348, prăvălil 11, mor1 20, fânlânr 114. 
Budg<'tul cornunir se corn pune din fi.44-1 lei la venii u rr şi 5899 lcT la cllcltuc!Y, dând 

un ,•x1·Pdent. de 2.718 leY, în timp de cind anr. 
su11I în comună 523 conLribuabiH. 
(:())nuna are 2 şcoll: una mixtă în Agi-Ghiol fondată în 1892, costă 12.000 Id şi una 

mixtii in Salxwgia, fără local propriu; fie-care are celte un învcţător. Totalul elevilor este 180. 
\',•nil a1·r fie-care câte 10 hect. păment. Primăria fondată în 1892, costă suma de ]P,1 9.400. 

Bisel'kt sunt douc: una în Agi-Ghiol cu hramul Sf. Voievoz\', clădită în 1860; a doua 
lll �a!lnngia cu acelaş hram. Fie-care arc câte 10 hect. pămellt şi sunt deservite <le câle 
u11 ]ll'POl �i un cântăreţ. 

La 1\gi-Ghiol este o şosea nu tocmar în bună stare, re vine ele la Tulcea �i se con
ti11w1 JH' la Sabangia, SarichioY, Zebil; mar sunt şi clrumurr comunale, carn leagă cele 
d111it· snl<· eu comunele învecinate: Sarighiol, Sarichio'î, Zcbil, Congaz şi Catalor. 

�- ('rnmma Be;ţ-Tepe a�ezală la polcle apusene ale masivulur munto:-- cu aGelaş nume, 
1·:11'<' i11sernnit l'incY movile, căcY 111 adcvrr masivul are cincT mamel6ne inlănţuite de la 
,·. 1·,tll'e K

Comuna coprinele afară ele salul de reşedinţă, aşezat la 24 km. sprP, E. de Tulcea :;;i 
la.-> km. ::ipl'e V. <le l\1Iahmudia, ve şoseaua vicinală Tulcea-�fahmudia şi satul Pr11·/ita, 
d,· pe l>rn(.ul Sf. Gheorgl1c, la 5 km. spre N.V. ele Bei;i-Tepe. 

Comuna a fo t foncla.lă în secolul al XVIII-iea de Turcr, ea se numia Bcş-Tepe tu1·
,·,•s1·, in oposiţic cu Beş-Tepe romanesc, care ma'î în urmă s'a numit Mahmudia. 

In rrs!Joiul din 1828, satul a fost golit de locuitori şi dărîmat de Ruşr, nu s'a rl:!staurat 
dt• d,t în 1856, ele aceia nu'! vecl figurând la 1850. 

Ilotan1l amănunţit al comuniT este : Plecând din grindul Stipoc, se îndreptă spre S., 
laie gâ!'ia Şonda, apucă puţin căLrc V. şi apor către S., taie gârla Ciobanul, de unde se 
inllrt',ptă spre S.V., taie braţul Sulina la mila 40, trece printr'un mk lac, taie bratul Sf. 
(�licol'glle la. 2 km. mal.' jos de salul Prislav, ajunge în valea Sofular, pe care o urcă �i 
după puţin drum o pără escc, penl1·u a urca valea Curcusu-Mare şi dă în calea vicinală 
Tulcna-Mahmudia. 

De aci se îndreptă către S.E., pe lângă şosea, o părăsesce, pentru a se îndrepta spre 
S., ocolescc ramificaţiile apusane ale clelutur Cairacil, oprindu-se la 3 km. spre E. de satul 
Sal'iglliol, de unde se îndreptă către E., apor către N., taie delul Cairacil, o ia spre E., 
11c la p6lelc Iul.' Nordice, se îndreptă cătl'e N., taie şoseaua vicinală Tulcea-Mahmudia, 
de unde se dirige către N.E., taie delul Beş-Tepe printre al treilea şi al patrulea vârf, 
apo, laie braţul Sf. Gheorghe, la un km. spre V. dP. Mahmudia, pe la palele ruinelor ce
lăţucr Bisericuţa, intră în stuf, lasă lacul Cara-Suhat la stânga, taie gârla Mark.el, gârla 
Lilcov, urmeză ţermul răsăritean al laculu\' Fortuna, din capul nordic al căruia se în
dreptă către N.E., taie gârla Şonda şi ajunge la grindul Stipoc, în dreptul uner târle; de 
aci o ia către V., pe lângă grind, până la lacul Bacin. 

Lungimea acestul.' hotar, care are forma unu1 poligon neregulat, este de 85 km. 
Marginele sale sunt: la N. comuna urbană Chilia-Veche, de care se desparte prin 

grindul Slipor; 1a V. cătunul Prislav (corn. Malcocl.'); la S.V. comuna Sarjghiol, de care 
se tlcspartP prin şoseaua vicinală, prin valea Curcusu-Mare şi movila Cerdaculul.'; la S. 
căl11nul Caraibil (comuna Sarinasuf), de care se desparte prin o parte a delulur Cairacil; 
la E. comuna urbană Mahmudia. 

Repartiţia suprafeţff şi populaţ.iel.' este arătată la plasă. 
Case sunt 275, prăvălil 4-, mor\' 15, fântânr 32. 
BudgeLul comuni! este de 4.421 Ier la venitur\' �i 4121 Ier la cheltuel\', dând un ex

rrdcnt de 1.4.97 Ier. 
Sunt în comună 398 contribuabilT. 
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Instrucţiunea publică se predă în douc şcol\' mixte, una clădită în anul 187D dr' lrw1Ji 
lorir de Beş-Tepe, a coslat suma de 4.000 leT; are 20 hectare pămr'ml., c.;arc 'T adU1· un
venit anual de 120 lcT; esle în bună stare; are un învcţălor plătit de SlaL; numt'tt'ul 1'!1•vil1Ji· 
este 84; a doua în Pârlita înfiinţată în 1897, are un înveţătoor şi 58 elevr; n'm·e local wnpi-ii1 

Sunt în comun dour biserici' ortodoxe: una în Beş-Tepe, cu hramul Sf. llurniti·u 
l"onda1ă ele locuitor\' în 186(1; e de lemn; arc un venit anual de 450 Ier şi ar0nda a 1,; 
hectare teren; e deservită de un preot, un paracliser şi un cântăreţ, acum se 1·c•e11 11. 
slruosce şi va c03ta 55.000 le'î. A doua în Pi1rlita, cu hramul Sf. Voevoz.r, fonuală di ·

locuitori în 18o9; e în bunii stare; are 520 le\' anual venit, cum şi arenda ele la 10 ltccla,·L· 
teren; e deservită de un preot, un cântăret, şi un paracliser. 

l\fahomodanil au o geamie in Beştepo, deservită de un hoge; <' inlreţinutii U(' l'o1·e-
ligionar1 şi de Stat cu 60 Ic\' anual. 

Afară do şoseaua vicinală Tulcea-Mahmudia, mar sunt şi drumurr ordinar(•, ean 
pun în lrgătură comuna cu Caraibil, Sarighiol, Agi-Ghiol şi cu şoseaua naţ.ională Tul1·pa. 
Babadag. 

3. Comuna Câ#a este aşezată la apus de oraşul Tulcea şi so compune numar di11
satul de reşedinţă, Câşla, care se zice că a fost întemeiat ele un turc bogat Hus( 1i11 El!·1111I, 
ca loc de târlă do 01. Pe la 1844 vine Niculae Tololoiu, Rom;_\n din Basarabia �i se :-la 
bilcscc aci, împreună cu alţ,ir, deschide cârciumă .;i clădesce biserică. Pe la 1850 salul 
era locuit de Turc\' şi Românr. 

Hotarul amănunţit al comunff este: începcnd de pr malul drept al Dunării, rniln .t,, 
se îndreaptă căt.re S., taie prin stufărir gârla Somova, apo\' la uscat, şoseaua naţionalii 
Tulcea-Isaccea, între km. 9-'10, urcă şi coboară dolul Coazima, de la palele caruia 11 în 
puţin către V., până la delul Cort.el, de lângă care face un mare arc de cerc, o ia ('ttl!·r• 
S.E., pe la N.E. de satul Frecăţer, prin delurilo Cartai-Tepe, SUt-Bair şi pe la p<'>lrlP apu
sane ale delulur Tauşan-Tepe, o ia către E., ocolind acest del şi ajunge lângă şosr•nua
naţională Tulcea-Babadag, în dreptul km. 7, do unde se îndreaptă către N., urmând valm
Tauşan-lol, intră în stuf, taie lacul Câşla şi gârla Somova şi se opresce la Dunărr• in
punctul Ceatal-Ismail.

Forma hotarulu1 este aceia a unur trapez neregulat, lung de 32 km. Repai-ti(ia su
prafeţil şi populaţie\'. este arătată la plasă. 

Marginele sunt: la N. Basarabia; la S. corn una Frecăţor, do care se dcsparlr prin 
cJ6lurile Cartal-Tepe şi Si.it-Bair; la V. comuna Somova; la E. oraşul Tulcea, dm;piir(il 
prin valea Tauşan-Iol. 

Case sunt 121, prăvălil 1, morr 8, fântânl: 4.

Budgetul comunff este do 2.123 le\' la veniturr şi 189 t ler la chcltuelr, cu un cxcc•dPnl 
de 1.162 Ier. 

Sunt în comună 102 contribuabilT. Comuna arc o şcolă mixtă fondată în 1883 dr· 1°
cuitorr, costă 4.600 Ier; are 10 hectare teren dat de Stat, un învcţător şi 42 olev'î. Pl'imărin 
n'are local propriu. 

Pe ruinele vechir bisericr din 1844, s'a reconstruit în 1880 o biserică noui1, dr dtlrr• 
locuitorr, a costat 30.000 Ier; e în bună stare; are 10 hectare de păm�n t do la Stal ; l' d('
servită de un preot, un diacon şi un paracliser. Terenul Îl produce 380 lor venii anual. 
mar are 120 ler de la primărie; cheltuielr sunt 332 Ier. 

Afară de şoseaua naţională Tulcea-Isaccea, comuna mar e pusă în legătură p!'in 
drumurr ordinare cu satele învecinate: Catalor, Frecăţer, Poşta şi Teliţa. 

4. Comuna Cataloz e aşezată în basinul mijlociu al rîulur Teliţa, pc şoseaua Tulrca
Babadag, la 12 km. spre S.V. de oraşul Tulcea. Ea se compune din satele Cr,talo'f �i Enr
cliioz (Satul-Nou), aşezat mar la Sud de precedentul, pe aceiaşr şosea la 4 km. sp1·e Sud. 

Catalor este un sat de tot nou, fondat în urma resboiulu1 din Crimeia, de HomânY .�i 
Bulgarr, veniţr din Basarabia. Eni-chior este mar vechiu şi a fost înfiinţat de Tătal'it din 
Bugeac, er au emigrat în mare parte, înainloa resboiulu\' din 1877-78. 

Hotarul amănunţit al comunii'. este: plecând ele la palele d6lulu\' SUt-Bair, se înd1'epta 
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către s., trece p1°intre satele Catalor şi Frecăţcr, tăind rîul Teliţa, pe la m6ra lui' Hagi-
\"elicu, urca ş1 cob6ră dclul Catalo\', după care se îndreptă către S.E., până la p6lele delulur 
Ghiulclr-Tepe, urmând pu(in valea lsvorul, de unele se îndrrplă către E., taie d6lul Ghiu
lele-Tepe şi riul Teliţa, printre satele Enichio'î şi Congaz, merge pe muchia delulur 
ccatal-Bair, opdndu-se în vîrful delulur Ort·a-Bair; ele aci SP, îndreptă către N., până într'un 
lil'f al tlc'•lulur Dcşli-cairac, ele unde o ia puţin spre V. pentru a se îndrepta iarăşr spre N., 
printre d1'>Jurilc H.ecli şi dc"lul Marc; pornind apor călrc N.V., taie valea Cardonulur şi şoseaua 
rM(inualii Tulcea-Babadag, si după câte-va, cotiturT ajunge la p6lele drlulur SUt-Bair. 

Forma sa s6mănă cu aceia a unur patrulater neregulat; lungimea pcrimetrulur este 
di· �,\ kilometri. 

Cmuuna se învecinesce către N. cu Câsla; la �.E. cu oraşul Tulcea, de care se des
p:u'li' prin cl6lul Mare; la E. cu comuna Agighiol; la S. cu comuna Congaz, de care se 
1bparle prin c16lul Ceatal-Bair; la V. cu comuna Frccă;cr şi cătunul Hagilar (al comuniT 
C1111gaz), de care se desparte prin d6lul Ghiulele-Tepe şi valea Isvorulur. Hcparliţia supra
li•(iI ,;;i populat.ier este arătată la plasă. 

In 1·(1111ună sunt 306 casc, 1 bordcY, 5 prăvă!H, 10 morT şi 139 frlntanr. 
Budgctul comunir se compune din 7,267 Ier la vcnitur-T şi G,475 Ier la rhclLucH, dând 

1111 1•xredcnt ele 3,961 Ier. 
Sunt în comună 411 contril.rnabilT. 
ln Catalor este o şc6lă mixtă cu clor în vrţătorr, e fondată în 1880, a costat 5000 Ier. 

\111111•r-ul elevilor este 107. In Enichior e de asemenea o :-;;colă fondată în -1900, a costat 
:MJOO Id, are un înveţător şi 59 elevr. Primăria a fost clădită în 1890 şi a costat 3,500 le\'. 

Biserir-r sunt doue: una în Catalor cu hramul Adormirea Maicer Domnului, fondată de 
l11rnit01·1 în 187 4, acum se reconstruesce şi va costa 45,000 Ier; are 10 hect. teren arabil, 
un preot şi un cântăPeţ; a doua în Enichio\' cu hramul Sf. Treime, e zidită de locuitorr în 
IRW, ai·c 10 hect. leren; are un preot şi un cântăreţ. Mar sunt în Catalor 3 bisericr rusescr. 

Afară de şoseaua naţională Tulcea-Babadag, pe care sunt aşezate ambele sate, comuna 
mar r pusă în legălură prin drumurr ordinare cu: Malcocr, Beştepe, Mahmudia, Sarighiol, 
.\µ;ighiol, Sabangeak, Sarichior, Congaz, Satul-Nou, Hagilar, Nalbant, Trestenic, Frecă(.e1, 
Cfo-fa �i Tulcea. La CataloT se află reşedinţa plăşi\'. Tulcea. 

5. Comuna Frecă/ ei e vecină despre apus a comuner precedente, e a�ezală pe valea
riulur Teli(.a, la 14 km. spre S.V. de oraşul Tulcea; se compune nu mar din satul Frecăţer, 
rar·c• pe la 1850 era locuit de Turcr şi Homânr. 

Se învecincsce in, răsărit cu comur1a Catalor; la V. cu Teliţa; la N. cu Câşla; iar la 
S. cu Nalbant.

Repartiţia suprafeţff şi pcpulaţier este arătată la plasă.
Case sunt 154, bordeie 20, prăvă!H 2, mort 7, tântânr 17. 
Buclgctul comunil se corn pune din 3,242 Ier la veniturt şi 2,838 Ier la cheltuieir, dând 

u11 excedent de 2,021 Ier, în timp de cincT anr. 
SunL în comună 154 contribuabilL 
Comuna are o şc6lă fondată în 1898, costă 600 Ier, cu 10 hect. de la Stat, un învc

(ător şi 52 elevr. Primăria clădită în 1883, costă 10,000 Ier. 
Biserică e una, cu hramul Aducerea rn6ştelor Sf. Nicolae, zidită în 1879 de locuitori. 

rn 10 hcct. de pământ date ele Stat; are un preot şi un cântăre(. Acum se reconstruesce 
0 nouă biserică şi va costa 35,000 Ier. 

Filiala acester bisericT este cea din cătunul alăturat, Poşta. Biserica s'a construit în 
tuoo şi a costat 40,000 Ier. 

De la Catalor se desface dih şoseaua naţ.ională, o .,osea vicinală ce lrcre prin Nal
hant, 0rtachiol'., Cerna, Măcin. O altă şosea e în proiecţie pe valea Teliţd la Teliţa. S'a 
l�cmt numar până la Cilic. Afară de acestea mar sunt şi dr�murr naturale spre: Po�ta, 
:-ilnnova, Cisla, Tulcea, Enichior, Hagilar, Nalbant şi Treslenic. 

6. Cnmuna urbanii, Mahmud'ia este aşezată. pe braţ.ul Sf. Gheorgl1e, la pr'.>lele răsări
tene ale d6lului Beş-Tepe, la 29 km. s1Jre S.E. d.e -oraşul Tulcea. 
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Pal'e-se, că oraşul de a7,\' esLe zidit lângă ruinele vechiulu\' Salsovia, din <'.n1·r• n'au
mar remas de cât Lemeliile c0Lăţ,i1. Ea avea 125 melri lungime şi tot atâta lăţime. A1·<· lim11a
unur exagon cu 6 laturr; aşezată pe un platou de pe bratul Sf. Gheorghe, pe ,·;u·, ii
domină cu 50-70 metl'i. 

In 1872, zidurile de piatră ale cetăţi\' aveau în partea bine conservată, o î11c\l(iuH· de 
3 metri şi n lăţime de 2. In afara zidurilor, de jur împrejurul cetăţii, se afla un �an\ de 
pămcnt, ce o înconjura ca o cingătore; acest şan1, avea pc la 1872 o adâncime- nu iii 
Lote părţile păstrată - ele 5-6 metri. In mulhe locurr şanţ.ul astupându-se, s'a t1·,uiliii·
mat. în val. 

E posibil, ca acest şanţ să fi fost opera Genovezilor, care au stăpânit 111 vecui de mijlnc 
po aci. Ceecetători\' de comorr au găsit în aceste ruine nisce vase do pi\.mcnl colo;;n l dl' 
marT, făcuto din păment ars şi ingropatc la un stat de om. Ele orat'1 pc din lăuntru r',llJ 
tu:;;ite cu pânză şi erau pline cu mălaiu ars, cea cc însemnă că au fost al'se, de a<'i ,1 
deduce, că cetatea a fost distrusă printr'un grosnic incendiu, probabil în timpu l n,11',tli
rilor barbare. 

In resboiul din '1828-29, o luptă., ale cărer det.aliT sunt. necunoscute, a avut Inc 11 
apropiere de Mahmudia. 

Din tirnpr necunoscuţ\', oraşul a fost fondat de o colonie do Românr, care n ilP!1 
irnmirea de Beş-Tepo românesc, spre deosebire rle cel turc. 

Sultanul Mahmud II, pe la '1832, declară localitatea ora-;; şi o numi Mahmurlirl1; nri 
fondă :;;i o giamie, caro s'a reconstruit de Abdul-I-faziz. Tot cam în ace:;t timp, u li11111li1 
românească, numită Gâscă, a zidit biserica creştină. :Mobilierul aceste\' biscricT a t1·r·r·11t 111 
urmă la Biserica Sf. Niculae din Tulcea, clădită 111 1846 de aceiaşi' familie. 

In ajunul resboiuluY din 1877-78, oraş.uJ a fost fortificat în partea sa apusnnit win 
dour uvrage marl.' semi-permanente, dar care n'au folosit la nimic. 

Astăz\' oraşul are forma unu\' dreptunghiu, cu basa cea 01ică rezemată pc lmt(ul :-.r. 
Gheorghe. Terenul e în pantă <1ulce spre braţ. 

Are o stradă principală prin mijloc şi câte doue laterale paralele, 111 drepla �i sl,\n�a 
acesteia; cele transversale sunt scurte, strâmte şi neregulate. 

Pe strada principală sunt aşezate prăvăliile cu streşin\'. prelungite şi spl'ijini!P lJl' 
stâlp\', au un aspect cu totul oriental. 

Oraşul este nepavat, murdar; iluminatul este ilusoriu, paza ,5i serviciul munit'ipal. 
de asemenea. 

în administraţia oraşulu\' mat sunt coprinse şi cătunele Gor,qova (descrisă la lklln) �i 
Cara-Suliat, aşezat pe braţul Sf. Gheorghe la 3 km. spre Vest de oraş. 

Hotarul amănunţit al oraşulur este: plecând din grindul Stipoc, se înclrept.iî. nU1·r s. 
prin stuf, taie gârla Şonda, gârla Ciobanul şi ajunge la braţul Sulina lângă mila 3(i, tai,• 
braţ.ul, se îndreptă către S.V., taie grindul şi gârla Rusca, gârla Markel, trerc• p<' li\11�;1 
lacul Cara-Suhat, taie braţul Sf. Gheorghe la 1 1 /t km. mar sus de oraş, urcă dclul lks
Tepe, printre al 4-lea �i al 5-lea vârf drept spre răsărit; de la polelc delulul'. se îml1·i'·pla 
către S., până în vârful delulu\' Cairacil; de aci se îndreptă către E., urmând mucliin di'·· 
luluT, oprindu-se în delul Morughiol, d'asupra laculu\' Sărat, de unde o ia către N., p,\na 
la braţul Sf. Gheorghe, apo, prin stuf către N.E., trece braţul la Kerhanalc, laie gi\rlrle 
Markel şi Litcov, trece pe la răsărit de lacul Gorgova, până la lacul Obret.in, u1·111ă1·r,rc 
malul apusan al acestu\' lac către N.V., până la braţul Sulina, pe care îl trece la mila 2�;
urmeză către răsărit braţul până la mila 21, ii părăsesce, se îndreptă către N. pc I.\n?a 
lacul Triozor şi dă în gârla Lopatna, urcă cursul aceste\' gârle spre apus pcîlltL la gr!II·

dul Stipoc. 
Lungimea perimctrulu\'. este de 120 km. Repartiţia suprafeţi\' şi populaţ."01 este al'ălală 

la plasă. 
Case sunt 436, bordeie 3, prăvălil 4, mor\' 10, font.ânT 1. 
Budgetul comunil se compune din 15.520 le'î la veniturr f-;ii 14.731 lor la ehclt.unlr, thlnJ

un exceclenl, in timp ele cinc'î an\' de 3.944 Ier. 
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Sunt în comună 299 conLribuabilr. 

Instrucţia publică se predă într'o şc6Jă mixtă, cu dor învcţătorr, fondată de locuitor!'. 

în 188J, cosUi 4.000 Ier, are 10 hcct. păment ca veniL, e froquentată de 142 copir.
Primăria n'are un bun local. 
Biscl'id sunt: o biserică creştină, despre care am mar vorbit, ea a fost reedificată 

111 !Sfii, !-i'a 1·cco11struit în 1899 şi a costal 35.U00 lor; arc filiale în Gorgova şi Cara-Suhal. ;

li' 1111 p 1·eol !;li un cântăreţ; ma, e o biserică a lipovenilor bcspopoviţr, una a lipovenilor

iam111iad �i una a lipovenilor popovr; se mar atiă şi o giamie despre care s'a vorbit,
lt·�<·nilă de 3 hogT, cum şi o sinagogă cu hahamul er. 

Ora7ul esle aşezat pe şoseaua vicinală cc vine de la Tulcea şi se continuă până la 
1,unaY<;t; mar sunt şi alte drumui·, comunale spre: Bei-bugeac, Sarinasuf, Caraibil, Sari
J,iol, ,\gi-ghiol 9i Catalor. 

7. Comuna Matcocz, întemeiată pe la începutul veculur al XIX-iea, de o colonie de
r;rr111an1, sub ascultarea unufa, Ignatz Hoffart, ucis de TurcT în rcsboiul de la 1855; crucea 
l111 se p6tc vedea �i astăzr, (Const. Sc/ieleli. Literatorul, anul "1883. No. 11 şi 12 pag. 655), 
,, a,;,r •zală pc bra(.ul Sf. Gheorgl10,J la 7 km. spre răsării. de Tulcea. In 1850 ca �i azr satul 
.�1sl ilH',uil de Gcrmanr.; 

Fig. 60. - Satul i\falcoei. 

Pr lftngă satul de reşedinţă, corn una ma\' cop1fode : Pristav, despre care se va vorbi 
la pa1·lca islol'ieă; Ilgani-de-sus, Ilgani-de-jos, Romula şi Principele Carol; aceste din urmii 
I :--..1,lr de curând înfiinţate în Deltă, ele prefectul judeţului, reposatul Neniţ,escu. 

Hola1·ul amănunţit al comuniT este: plecând de la p6lele nordice ale delulu1 Imalac, 
se îndreptă către E., taie valea Sarighiol şi după mar multe cotilurr ajunge la origina 
văir Curcusu-1\fare, de unde se îndreptă spre N., pe lângă acestă vale, dă în valea Sofular, 
JJe care o u 1·1116ză către N.K, până la braţul Sf. Gheorghe, taie bl'at,ul la 2 km. mar jos
tip Pl'islav, trece printr'un mic lac, taie braţul Sulina la Mila 40, o ia putin către N.
ll'r-o 4 km., apor direct către V., taie braţ.ul Tulcea la mila 46, ocolescc lacul l\falcocT,
11 ia spre S.V. de-a lungul Văil-Marr, până la p6lele delulur Imalac.

Forma a este aceia a unur dreptunghiu neregulat, lungimea de 48 km. 
. Se învccinesce la r . cu cătunul Pardina (al comunff Satul-Nou); la Y. cu oraşul
fulcca; la S. cu comunele Agi-ghiol şi Sari-ghiol; la E. cu cătunul Pârlita (al cornuner
&·�-Tepe). 

Hcpn.rlit,ia sup1·afet,i1 şi populaticr, este arătată la plasi'.L 
Casc sunL 273, prăvăliT 3, morr 5, fonlânr 52. 

71890 51 
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Budgetul comuner se compune din 4.44-0 le'î la veniturr şi 4.179 Id la cheltuirlr, rlnur1 
un excedent mediu ele 1.308 Ier. 

Sunt 209 contribuabilr în comună. 
Şcoll sunt douc: una privată în Malcod, clădită de locuitorl' în 18!)1, costă su11w d,, 

1.500 Ier, are 10 hect. păment, un învcţător şi 60 elevr; una mixtă rornân6scă în P i ·i-,Ja\'a 
înfiinţată în 1879, are 10 hect. teren, un învct,ător f;,i 40 elev\'. N'arc local propriu. pl'Î' 
măria clădită în 1883, costă 10.000 Ier. 

BisericT sunt doue: una catolică, fondată de locuitorr în lVIalcocT la 1880, are 10 hecl. 
teren şi un preot, una ortodoxă în Prislav, zidită de locuitori în 1859; are 10 hect. tei ·r•n, 
c deservită de un preot şi un cântăreţ. Tot la Prislav mal' e o biserică ortodoxă construila 
în 1885 de locuitorr. Are Hramul Sf. Dumitru �i e deservită de personalul prccedcnll'i. 
Cea din 1880 se reconstruesce şi va costa 35.000 Ier. 

Afară de şoseaua vicinală, mar sunt drumurile naturale spre: Sari-ghiol, Agighinl 
�i Catalor. 

8. Comuna Meidanchioz (meiclan= loc viran, chior =sat) e aşezată în basinul supcl'ior
al rîulu1 Taiţa, la 90 km. spre S.V. de ora::,ul Tulcea �i la 35 km. spre S. de Isaccea. 

Nu coprinde de cât satul de reşedinţă, înfiinţ.at cam pe la anul 1823 de familiile 1," 
mâ.nesd, TuslăresciY, Sendresci\' şi Mulilescir. A fo t tot-deauna un sat. eminaminlc 1·omii
nesr., chiar sub dominaţiunea Turcilor. 

Hotarul amănunţit al acestei' comun\' este: plecând din v1rful deluluT Bodng„n, 81, 

îndreptă către E., taie delul Isvornl şi îndreptându-se către S.E., după mar mullc ('()lilu1,r. 
ajunge la Valul luT Traian, de unde se dirige către S., pe muchia deluluT Furn.lul-Bu l'(1i, 
până în vîrful Cilicul; o ia către S.V., taie valea Cişmeler, urcă delul Orrnangit.:-Tc•pc, d,• 
unde pornind către S., taie valea Boclogea şi în fine urcă delul Boclogca. 

Forma conturulu1 este aceia a unur romb neregulat, lung de 38 km. 
Se mărginesce la N. cu comuna Nicoliţel, de care se desparLe prin d6lul lsv111·11I; 

la E. cu comuna Teliţa; la S. cu comuna Ali-be'î-kior şi cu cătunul Islam Gl�al'P1·,·n; 
iar la V. cu comuna Balabancea, de care se desparte prin delul Boclogca. 

Repartiţia suprafeţff şi populaţie'î, csle arătată la plasă. 
Case sunt 195, bordeie 84, prăvăliT 2, morr 10, fontân · 10. Budgctul comun ir Pslc dt•

G.21O ld la veniturl' şi 6.140 la cheltuielr, d,\nrl un excedent în timp de 5 anr <.J,, :m l1{
Sunt în corn ună 215 conLribuabill'. 
InsL1·ucţia se predă înlr'o şcolă fondată în 1899 ele locuitorr, costă 25.910 lcY; ari• 10 

heclare pămcnt, un învcţător şi 67 elevr. Primăria construită in 1883, costă 4.00IJ Id. 
Comuna are o biserică cu hramul Sf. Voevozr, fondată în '1844 de locuilm·r; n1·1· !O 

hectare teren ; e deservită de un preot şi un cântăreţ. 
Comuna e legată prin şoseaua Nicoliţelul şi prin drumurr ordinu.re cu salcie învP<'Î· 

nate: Nicoliţel, Teliţa, Cilicu, Poşta, Trestenic, Ac-cadân, Ortachior, Balabancea, Islarn
Geaferca, Geaferca-rusă, Hancearca şi Tiganca. 

9. Comuna Morugh-iol ocupă totă partea peninsulară, coprinsă între braţul Sf. Gheorghe,
Dunăveţul şi mlaştinele laculu1 Razelm. 

E aşezată la 36 km. spre S.E. de oraşul Tulcea şi la 8 km. de Mahmudia. 
Se compune din următorele sate : Morughiol (moru =albastru, ghiol =lac), afi()zal 

apropo de braţul Sf. Gheorghe, pe <;osta lacului Morughiol; Dun 1tveţul-de-sus i;,i /Jună11Bf'.tl
cle-.Jos, una la N. şi cea-l'altă la S. pe gârla Dunăveţulu1, la 5 şi 7 km. spre S.E. de Morugliw�. 

I.a Morughiol este aşa numita Cetăfuia, formată dintr'un zid de piatră gros <le 2-3
metri şi cam 180-200 în perimetru. 

În corpul acestu\: zid, din distanţ.ă în distanţă, se află urmele a 16 -20 turnurr
'. 
dc

vărlate între ele de 2-10 metri, avend astăzr 1-2 metri d'asupra zidulu1. Zidul pe1·1mc
Lrulu1 e acompaniat de un şanţ, care, cu tote depunerile inundaţiunilor, a remas suspei�da!
in aer, căcT pămcntul de sub temelie a fost scos de căutătoriT de cornorT. Zidul p1·,·s�1'.�a
o legătură neregulată de pietre calcar6se, lipite cu mortar de var amestccaL cu nut1-
midă pisaLă.
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ccrcrtărilo făculc până acum n'au dat mei un resullat. 
In localitate p6rtă numirea de Geneviz-Kaleh (cetatea genoveză) şi este posibil, ca 

,•a să n fost o cetate zidită de Genovezi, în timpul miirircl' lor la gurile Dunării, pe rui
ielc vre-unur castru, cca din urmă santinelă ele pc ţ,ermul drept, la N.E. ImperiuluT, la 
;,undui de întâlnire al rnaluluT drepl al văff Dunăei\'.-cle-jos, cu acel al c6stelor apusene ale 
\lărff-�cgre. 

La 2 1 1i km. la E. şi S.F. de cetăţuie, pe malul Dunăvăţulu\', se află în apropiere de 
!",atul nunăY<-;ţul-dc-sus, între el şi Dunăveţul-de-jos, o cingătoare de păment ridicată şi 
u(' 11 încăpere considerabilă, înconjurată spre N.V. şi Sud cu un şant de 5 m. lăţime, iar 
p,c E�t, arc malul Dunăvrţ.uluY de 10-15 metr i înalt. I id o urmă de păment ars sau de 

piai l':l. v 

d • V t t t• V • t • I) l • V Se t.:1'edea, ca acestea 111 urma . un c:ons ruc,rnm prc1s orice ; e e msa sunt aşa 
11muitclc lagăre ale Cazacilo1· zaporojenr, pe care er le chiemau Setch şi despre care s'a 
1orhit la ci nografie. 

Salul Morughiol pare a fi fost ele curcrnJ înfiinţat de către coloniştil Tătarr, vrniţr 
din Bugeac, acc:-;;tia au emigrat înaintea resboiuluY din 1877-78 şi înlocuiţ1 Lle IluşT. 

De comuna Morughiol mar aparţine şi Cherhanalele de pe braţul Sf. Gheorghe, de 
la Caciatna şi alte doue fără nume, apol' una pe ţerrnul laculur Dranov, doue pe 
v·r11rnl laculu1 Razelm, la gura Dranovulur şi gura Dunăveţulur. 

Jlolarul amănunţit al comuniY este: plecând de pe malul Sudic al laculur Obretin, se 
indreplă puţ.in către V., apor către S.V., taie o mică gârliţă, trece pe lângă lacul Gor
gova, taie gârlele Litcov şi Markel, trece braţul Sf. Gheorghe pe la Kerlmnale, urmeză 
pujin malul drept al braţului, până la 4 km. mar jos de Mahmudia; de aci se îndreptă 
c,llrc S., laie mar multe gârle, urcă şi cob6ră d6lul Morughiol, trece pe la apus de lacul 
�ăral şi se îndreptă spre S.E., până la p6lele delulur Cara-Bair, de unde o ia către S.Y., 
inll-Ct ln slutăriY, ta.ic gârla Clincţ, de lângă ca.re se îndreptă puţin spre S., până dă de gârla 
llunăv<�l, urrn6ză a.cestă gârlă, până la vărsarea sa în Razelm ; a.por de la gârla. Dranov 
111·m(•ză limita între· plăşile Tulcea şi Sulina, până la Obretin. 

Fomm conturulur este aceia a unuT dreptunghiu neregulat, Junt\' de 180 km. 
Se mărginesce la N.V. cu Mahmudia; la E. cu Cara-Orrnan, de care se desparte 

pl'in gârla Litcovulu\'.; la S. cu comuna Sf. Gheorghe, de ca.re se desparte prin gârla Cer
llP(u; iar la V. cu cătunul Bei-Bugeac al comuni\'. Sarinasuf. 

Hcparti\ia suprafeţir şi populaţier, este arătată la plasă. 
Casc sunt 327, border 1, prăvălir 11, morr 8, funtânr 2. 

Budgetul comunir este de 8.948 Ier la veniturr şi 8.050 Ier la cl10ltuelr, dând un ex
ecucnt de 4.490 Ier, în timp de cind anr. 

Sunt în comună 249 contribuabilL 
lnstrucţ,ia publică se predă în doue scolr: una in Morughiol, înfiinţată de locui torr in 

1884, are 10 hec. păment, un învăţător şi 58 elevr, n'arc local propriu. A doua, e rusescii 
in Dunavrţul--de-jos, la care vin şi copiff din Dunaveţul-de-sus, fiind între cătune numar 
2 km. depărtare; e înfiinţată în 1892 de locuitorr, cu 10 hectare păment, un in veţător şi 
50 elevr; n'are local proprii:\. 

Primăria a fost clădită în 1883, costă 10.000 Ier. 
, Sunt în comună patru bisericT: una în Morughiol, cu hramul Sf. Gheorghe, clădită 
111 1883 de locuit.or\.', a costat 22.000 leT, cu 10 hect. păment, un preot şi un cântăreţ ; a
doua în Dunavcţul-de-sus, cu hramul Acoperămentul MaicH Domnului, clădită în 1900 de
lu��ilol'l, costă 28.000 Ier, c!..I 10 bec. pămcnt, un preot ş i un cântăreţ; doue în Dunaveţul
tlc-Jos, zidite în 1881 şi 1895, ace.3ta din urmă a co.stat 10.000 Ier ; au câte 10 hec. păment, 
un ]H·cot, şi un cântăreţ. Mar e şi o giamic în Morughfol, cu un imam. 

Şoseaua vicinală cc vine de Ia Tulcea-Malunudia, trece prin Moeughiol şi duce la 

') LJ,•aghicescu, op. eil., p. 201-2. Ediţia 1885. 
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Dunaveţul-dc-jos, apor o ia către V. prin Be1-Bugeac-Sarinasuf, Calica, Sabangiak, Sai·i
chior, Zebil, pentru a se uni cu şoseaua naţională Tulcea-Babadag la Coda Bălţir. 

Mar sunt şi drumurT comunale spre: ·Mahmudia, Be.7-Tepe, BeT-Bugeac, Sa1·ighiol .1 
Agi-Gliiol; către răsărit porneşte de la Dunaveţu!-de-sus un drum comunal, p0 ţ,,1,111 � 1 
drept al braţulu1 Sf. Gheorghe, până la Cherhanaua lvancea, iar de aci dacă t.1·ecc111 lmt 
ţul, drumul se continuă până la mila 8, de pe ţ,ermul Mărff-Negre. 

Alte drumurr în regiun8a mlăştinosă a Dranovulur sunt, dar ele sunl expuse 1n 
inundaţff 

10. Comuna Nicol'iţelul. Se crede, după întinderea valurilor ce 'l înconjură, că satul
Nicoliţelul e clădit pe locul vechiului Traianopolis. El era legat pe sub pământ cu Novio
dunum, ce era un punct înaintat al acestuia. 

Satulu1 i se atribuia nu ele mult o populaţiune de 30.000 suflete. Astăzr se mar nu
mesce Fi'mtâna Necletea, Satul Mănăstirez saft Nicoliţel.

Intre Nicoliţel şi :Mănăstirea Cilicul se găsesc o mulţime de zidurî antice: în pădu
rea, mar cu semă, ce desparte aceste douc localităţ1 se găsesc multe fontân1 ţ\i aprduch• 
romane, şase sunt de piirnent ars, ca la 4 metri dimensiune, îngrnpatc, d'asupm ctfrrll'a 
au crescut m·boi·T. 

În pădure pe munte, la V. satului, se află ruinele unur mare lagăr roman de fon1111 
pătrată, avend 150 m. de latură. 

Printre lucrurile găsite aci, este de remarcat un vas clesgropat de călugării mtina�
t.irer, de sub rădăcinele unur stejar, la o adâncime de do'f metri. Acest vas era acope1·il 
cu o placă de piatră, pe care crescuse arborele; vasul se crede a fi conţinut vin sau 

ereale. 
Monede antice (romane. elene şi bizantine), precum şi ruine de tot felul, acopr•1· mat 

totă regiunea clin jurul acestor mănăslirr. Asupra templulur roman se va vorbi la parl,1a 
istorică. 

La Sudul satulur se află un valum de părncnt, lung de 2 1/2-3 km.; el încingr p,• o 
mare depărtare Nicoliţelul. In el s'a găsit câte-va monede, ca de mărimea celor de 50 I.mm, 
dar mar grose şi după asigurarea lu'( Fr. \iV-eickum, ele aveau inscripţiune romarn'i. 

Tot aci s'a găsit şi o te1'rnă romană, care exista pc la 1857; era zidită în piatră 
cioplită şi cărămidă, sub păment la 2 ½ metri. 

Pietrăria a fost scosă şi terenul nivelat; cu pietrele scose se zidi biserica 1·on1ână 
din Nicoliţel. 

Peters (după asigurarea luT F. \Veickum), crede că aci a fost sediul uneia din lrgi
unele 11-a Herculea sau I-a Jovia, ce păziau trecerea de la Noviodunum. In acesl sat se 
făcea odată pe an târg la 2 Maiu, care atrăgea multă lume. In acestă zi eşia dinll''un 
puţ. apă căldăcică, căreia locuitori\' H atribuiau proprietăţ1 terapeutice. Se numesce azl 
Fântâna Smeulur. 

Comuna de azr a fost din vechime locuită de Român'( Basarabeni, car\' au �i l'on
dat-o, se crede, pe la începutul veacului XVIII; se scie positiv că la 1850 sal ul era cmi· 
namente românesc. 

Mar cuprinde sub a sa administraţiune şi Mănăstirea Saonul, clădită în urma rcsbo
iulu1 din 1877-78 de 0 călugărr ruşi venitJ de la mănăstirea Cilicul, er înfiin\.al'ă mal 
întâiu o mică mănăstire de lemn; mar târziu au reconslruiL pe cea actuală în 1882, e , 
locuită de 14 călugări şi 6 fraţr. Mănăstirea se întreţine de Stat cu 1.000 lcT; arc 84 ltccl, 
din care '16 hect. vil. 

Mănăstirea e murdară în general; biserica de asemenea; călugări\' sunt Lol. aşa Je 
neospitalierY, m urdarY şi răr, ca şi cer ele la Cocoş. 

Comuna se învecinesce la N. cu comuna urbană Isaccea şi cu Dunărea; la Vcsl i;u Ba
labancea; la S. cu Meidankior şi la E. cu Parkeş şi Teliţa. 

In apropiere se află renumitele vil de la Bădila, Gurgoaia, Sarica şi viile Oache�e, care
dau vin în abondenţ.ă şi de forte bună calilate, mar ales negru. 

Repartiţia suprafeţff şi populaţier, este arătată la plasă. 
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case sunt 377, bordeie 19, hoLel 
Bucl1rc-lul comuni\' se compune din 12.387 lcT la 

I', 

110 exccdenl de 7.04.S ler, în timp de cind anr. 
sunt in comună 3;37 contribuabilr. 
Instruc(ia publică se predă într'o şc61ă, clăclită în 1881 de locuiLorT, a coslal '10.000

lt·Y· art• tO hcclare teren, 2 înveţătorr şi 170 clevr. Primăria clădilă în '1884, costă '10.000 Ier. 
' BisPricT sunt două: una f6rlc vechie, clădită pc ruinele unur lcmplu roman, nu se 

�dr n\rul, ea a fost îngropată sub o movilă; legenda spune, că s'a dcscl1is singură în ziua 
dl' Sf. At.11anasfo, a doua zidită de locuitorr în '1892, are hramul St. Paraschiva, a coslal 
:r.J.()()(l 1cr; acum se restaurează, are 10 hectare teren, 2 prcoţr şi 2 cîntărcţr. 

�oscaua na(.ională Tulcea-Isaccea trece pe la Nordul satuluT, care c legal cu ea prin
lr'n �osca vicinală, la Podul Ghencil; mar sunt allc drumurr ordinare, care duc spre: 
nraforca-l'usă ,;;i Ţiganca. Şosele vicinale o legă cu Coco?ul, Tcli(.a, Cilic ?i l\tleidankior. 

11. Comuna Parkeş. Este aşezată pe gârla Somova, la 16 km. spre apus de oraşul
TnkPa, în dreapta şoscleT Tulcea-Isaccea. 

Se invecincsce la N. cu Dunărea, care o dcsparLc de Basarabia; la V. cu ora?ul 
!,at'cea; la S. cu Nicoliţclul şi Teliţa; iar la E. cu comuna Somova. 

Comuna coprinele numa\' satul Parlceş, fondat de Românit Basarabenr, pe la începutul 
\'caeulu1 al XIX-lea şi a fost LoLdeauna locuit numar de Homanr. 

Reparliţia suprafoţir şi populaţicY, eslc arătată la plasă. 
Casc sunl 133, bordeie 3, prăvăliT 2, morT 2, fanlânT 2. 
Budgetul comuni\' se compune din 2.5Hl lcT la vcnilurr ?i 2.506 la chclluelT, cland un 

ext:edcnl ele 64 leT. 
Sunt în comună 105 GOnlribuabiIY. 
O singură şcoală e în sat, zidită de locuiLor-T în 1899, a costal 600 leT, are 10 hectare, 

l înv,�\ălor şi 38 elcvr.
Primăria clădită în 1897, a costal 1.000 Ier. 
Biserică. este una, făcută de locuilor1 în 1898, coslă 21.700 leT, arc hramul Sf. AposlolT, 

1·11 un preot şi un cântăreţ. 
Salul e în legătură printr'un drum comunal, pc marginoa garleT Somova, cu comuna 

:-iu111ova la E. şi cu mănăstirea Saonul la Vest; de la mănăstire, drumul conduce în ?O
:-caua judeţiană Tulcea-Isaccea. 

Alte drumud'. ordinare leagă salul Parkc� cu şoseaua mar sus arătată. 
12. Comuna Sarighiol. Este aşezată pe ţermul nordic al laculur Hazelm, la 17 km. spre

S.K de 0I"aşul Tulcea. Ea se compune din doue sate vechi românescr: Sari[Jliiol (sari= galben,
ghiol= lac) şi Cal'ica, la 2 km. spre S. de precedenlul. Hotarul amănun(it al comuniY eslc:
plecând clintr'un vârf al deluluT Ceatal-Tepe, din N.V. comuniT, se indreptă către S., dc-alun
gul acestur clei, face câte-va cotiturT, trece printre satele Agi-ghiol şi Sari-ghiol, se oprescc
la V. ele satul Calica; de aci o ia către V., până la lacul Agi-ghiol, pornesce către S. pe
malul laculur, până la comunicaţia Jur cu Razelm; ele aci o ia spre S.E, străbătând lacul
p,lnă Ia hotarul plăşir, coprinele insula Popina, ese din lac, trece pe la apus de satul Caraibil,
oprindu-se la p6lele sudice ale delulur Cairacil, apor se îndreptă către N.V., pe la palele
drluluT Calica, până la pulele movile1 Ceardaculur, de unele o ia către N., până dă in şoseaua
vidnală Tulcea-Mahmudia, pe care o urmeză, apor o părăsesce, spre a se îndrepta către
S.\'., taie valea Sarighiol şi în fine se opresce în vîrful delulur Ceatal-Tepe.

Lungimea perimelrulu1 ast-fel descris e de 35 km. 
Se învecinesce la N. cu comuna Malcod şi cătunul Pârlita, de care se desparte prin 

liQseaua vicinală; la E. cu comuna Beş-Tepe şi cătunul Caraibil al comunir Sarinasuf şi 
cu lacul Razelm; la S. cu acela;; lac, iar la apus cu comuna Agi-ghiol. 

Repartiţia suprafeţir şi populaţiei, este arătată la plasă. 
Case sunt 370, prăvălir 2, mor\: 2, fântânr 149. 
Buclgetul comuni\'. este de 4.946 Ier la veniturr şi 4.486 le1 la chcltuiell, dând un e -

cedent ele 2.30L le\', în timp ele 5 anr. 
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Sunt în comună 334 contribuabiH. 
Instrucţia publică se predă în doU(� şcoH, câlc una în fie-care sat, fie-care cu dip

un învcţălor; ele au fost consLruitc de locuitorY. Sunt ajulalc de comună cu 30 ll'Y .i ,·u
venitul a câte 10 hectare teren. In ambele şcon: sunt 125 clcvr. �coala din Susigltiol, l'ia
di!ă în 1887, costă 8.000 Ier; cea din Calica, clăclilă în 1880, costă 8000 lcT. 

Primăria clădită în 1880, costă 10.000 leY. 
In comună sunt 3 biscrid: două în Sarighiol, cu hramul Inălt.aroa DomnuluY �i :-;r, 

Nicolae, sunt construito de locuitod, una în 1860 şi a doua în 1898, a costat 28.000 ]p1, 
sunt deservite de 2 prcoţr, un diacon �i un cîntărcţ; are venit 1967 lc\' anual, cum �i 10 
hectare teren; a treia este în Calica, e construită în 1860; acum se reconstruescL' :;i \<l

costa 27.000 101, are hramul «Aducerea moaştelor Sf. Nicolae», arc un preot, un rlittt·nn.
un cîntăreţ, 1571 Ier venit, 408 Ier cheltuie!\' anuale �i 10 hectare păment de cullu1·ă. 

Comuna e aşezată pe şoseaua vicinală ce vine de la Dunavcţul-de-jos, pentru a mcrgr 111 
şoseaua naţională Tulcea-Babadag. Mar sunt şi alte drum ur\'c omunale, care legă cele dour '-<tir 
cu: l\forughiol, Caraibil, Agi-ghiol, Tulcea, Malcoc'î, Prislav, Pârlita, Beş-tepe şi Mailmll(]ia. 

13. Comuna Sarinasuf, aşezată la răsărit ele precedenta, pc ţrrmul laculur Hazcl111. ,,
compune din următorele sate: Sarinasu(-= Nasuf cel galben, pc şoseaua vicinală Du11a\'1'\· 
C6da-Bălţff, la 35 km. spre S.E. de oraşul Tulcea, Bei-Bur;eac (coltul boiuh1l), la :3 km. s1u·1· 
E. de precedentul, pe şosea între Dunavcţ '�i Sarinasuf, şi al treilea Crt1·aiuil, la 'U .,
departe 3 1

/2 km. de Sarinasuf.
Comuna se mărginesce la N. cu Mahmudia; la V. şi N.V. cu Bc�-Lcpe; la S. ('U lanil 

Razelm şi la E. cu comuna Morughiol. 
Ea a fost fondată în 1864 de locuitorr Românr şi Bulgarr din salcie Vislerna �i llPi

daut, plecaţr din causa lipser do teren cultivabil şi s'au stabilit la p6lclc d6lulur Cainwil; 
după dân. Îl au venit Tătarir. 

Repartiţia suprafeţff şi populaţie, este arălată la plasă. 
Case sunt 267, bordeie 1, prăvăliY 1, morr 15, fontân\'. 87.
Budgetul comunir este de 3.400 le\' la veniturr şi 3.338 101 la cholluiol'î, dând un nxcP

ctent de le1 314. Contribuabilr 305. 
Sunt în comună 3 şcoll: una română în Sarighiol, fondată de locuitorr, cu LO lwl'lare 

păment, un învcţător şi 56 elev\'.; douc şcolr private mahomedane, cu 2 învc(ătorr �i 20 
hectare teren; aceste din urmă sunt în Caraibil şi Bei-bugeac. 

Nid-o şc6lă n'are local propriu. Primăria construită în 1890, costă 1.000 Ier. 
Biserică e una ortodoxă, construită de locuitor\' la 1874 în Bei-bugeac, arc 10 hul'!arc 

Lcren, un preot şi un cântăreţ. In Sarinasuf, biserica c construită în 1892, a cosi.al 1�,.000 
Ier; e deservită de un preot şi un cântăreţ; în Caraibil şi Bei-bugeac se află cilc u gin
mie cu câte un imam. 

Afară de şoseaua vicinală Dunaveţ-Coda-Bălţi\', ma\' sunt drumurr ordinare care pun 
în legătură celo 3 sale între ele, cum şi cu cele învecinate: Calica, Sal'ighiol, Tulcea, �lal
cocr , Prislav, Pârlita, Beş-tepe, Mahmudia, Morughiol şi cele douc Dunaveţe. 

14. Com,una Satul-Nou, compusă din cătunele Ceatal-ckioz, Prt1'dina, Pătlăgeanm ?i Solu/.
Noit, fiind t6te în Deltă s'a descris la acel capitol. Do acestă comună depinde �i ::;alui no11 

fondat, numit Principele Ferdinand.
15. Comuna Somova, compusă dintr'un singur sat, aşezat pc gârla Somova, la 12 Iun.

spre apus de Tulcea, pe şoseaua naţfonală Tulcea-Isaccea, a fost înfiinţat - sc zke - de 
trer pescarr Românr-Basarabenr, acum vre-o 40,0 anT. 

In 1850 satul era locuit numa1 de Jlomân1. 
Comuna se învecinesce la N. cu Dunărea, care o desparte de Basarabia; la E. ,·u 

comuna Câşla; la S. cu comuna Frecăţer şi la V. cu comunele Parkeş şi Teliţa. Hupar
tiţia suprafeţff şi populaţier este arătată la plasă. 

Case sunt 233, bordeie 3, prăvăli\'. 3, morr 6, fontânr 6. 
Budgetul comunil este de 4.518 le\' la vonit.urY şi 4.296 leY la cheltuieH, cland un ex

cedent de 1. 110 Ier în < ·ind anr. Con trilJual)ilY sunt 282. 
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f;c61a din Somova este fondală de locuitor\' în 1880, a coslat 10.000 leT, are 10 hectare 
teren: dor învr(ălorY (fiind mixlă) şi 150 clcvT. Biserică are una, clădită în 1880, cosLă 
:f,.000 Ir•\', cu un preot şi un cânlărcţ. Primăria clădită în 1884, costă 20.000 Ier. 

Pc lângă şoseaua naţională Tulcea-Isaccea, ma\' sunt şi drumurile comunale spre : 
f'arkrs, Trli(a, Nicoliţel, Cilicul, Poşta, Frccăţe'î, Catalor şi şoseaua naţională Tulcea-Babadag. 

W. Co111una Tel-ifa. E aşezată în basinul superior al rîulu\' Teliţa, la 20 km. spre S.V.
,I" Tul<"Pa, :-;c compune din următorele sate: Teliţa, înfiinţată de n.omân'î, nu se scie când, 
ca PI'a locuită de n.uş\' �i Român\' pe la 1850; Poşta, numită ast-fel, pentru că aci era un 
pUilt'I de schimbat cai'î, în timpul când drumul cel mare de la Babadag spre Isaccea mergea 
pc ralea Tclit.er, satul fiind Ia jumătatea drumului' între aceste două oraşe importante a1Lă
dat11; e aşczaL mar jos pe rîul Teliţa, la 7 km. spre răsărit de satul Teliţa; Sarica, de 
nirâud lnfiiinţat, în mijlocul unei' regi un\' acoperite cu vi\', întindere de 400 hectare; pro
dul'r cd mar bun vin din Dobrogia şi cel mar mult. Satul e compus din ma\' multe chrame 
,1„ păzilorr ar viilor, casele sunt rcspândite între Teliţa şi Nicoliţel. 

Cele două mănăstiri' 
df' maic'î, Cilicul, aşezate 

f·i�· valea Teli(.e\', între Te-
li(a �i Poşta aparţin de 
Con1. Teliţa. 

Aceste mănăstiri au 
lil�t înfiinţ,alc de Archi-
111andriLul Oteţ Atanasiu 
originar din Chilia-Nouă, 
pc la anul 1843-45. Hra
mul este A.dormirea lVIai
cer Domnulur. 

In Limpul rcsboiuluT 
rlin 1854 s'a l'etras de aci, 
călugărul Atanasie cu 4 
monach'î şi 8 monahie şi 
apo, L1·eccnd Dunărea s'au 
labiliL la Ismail în maha

laua MaLrosca, cu scopul 
de-a înfiiuta o chinovie 
mixtă de bărbaţi' şi femer 
la un loc. 

Fig. 6'1. - Mănăstirea Cilicul.

Consisloriul l'Omân de pe aLuncr, nu numar că nu a permis, dar a obligat acestă clică 
rle de1·becle1, ca: sau să se respândescă pe la diferitele mănăstirr din ţară, sau să se ducă 
du unue a venit. După mar multe uneltirr ale Jur Otcţ, ca să potă rămâne în Ismail şi după 
n tărăgănire de 10 an\', acest corupt monach trece cu ceata sa de desfrânaţr în Dobrogia, 
unde capălă în voire a se stabili din nou la locul Cilic-dere. 

Aci Atanasiu a înfiinţat o chinovie după placul seu, compusă din bărbat.\' şi femer. 
,\por tl'imese emisari în Basarabia, ca să atragă adepţL 

Şi 111 adever, femer fanatisate işt lăsau bărbaţ.i\', copilele părinţii, chiar familil intregr 
l�r vindeau avutul şi se duceau a se stabili în raiul lut Oteţ Atanasiu, depuind averile în
mâna Iul'. şi supuindu-se cu totul ordinelor Jur.

Cu modul acesta, în decurs de câţ.1-va anr s'a adunat la Cilic o populaţiune de 400
indiviz!'., de ambele sexe şi de t6te vârstele. 

ALanasiu îş'î alege o suită din femeile şi fetele cele mar tinere şi frumose, cărora 
s'a siliL a le procura t6te plăcerile putinciose, în cât ele să potă crede că au găsit raiul 
pu pămcnt, împreună cu densul; restul însă, bărbaţ'î �i femer au fost pu ·1 la o muncă 
obosii.ore �i necontenHă, spre a putea procura mijl6ce îndestulăt6re fericiţilor şi neavend 
spre 1·csplată, de cât o hrană şi o îmbrăcăminte misernbilă. 
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VesLca traiulu\' fericiL al l�r Alana iu s'a rcspânclit în L6te împrejurimile; o multinw rl,,
curioşr creştin'( şi Turc, de prin oraşele dunărene, se ducea să vadă ac6slă. rninu11c IH•au
c,lilă până acum în coprinsul hisericer ortodoxe. Paşa ele lş, Tulc:ca incă, o vizita ndc:--r 111'1. 

Intre acestea, partea cea nefericită a chinovie\', mal' ales femeile, au devcnil g"lr',. r 
au început a iscodi 9i ghici secretele noulu1 monachism şi s'au dcsilusional ele 1·ainl 1 11 
OLcţ Atanasiu .;i în fine s'au revoltat: Oteţ a devenit pentru ele diavolul împcli(al. Pă
răsind mănăstirea cca necurată, ele l'a.u denunţat \a totă lumea. Mar nenor-ocile a,, liisl
mamele ale căror fete căc,luser-ă în sorta fericirer, căd nu le puteau smulge de arnh 111 
acesLă învălmăşală, .o mare parte din băr-ba(\' şi fcmer 'au adresat cu suplice la episro
pia de Ismail, rugându-se a fi primite să se inl6rcă în România 9i să li se dea voie a-,l 
fo1·ma aci mănăstire, unele să-ş1 petrecă viaţa. Ncacordându-li-se de MinisLer- ac6slă rr'c 
rcrc, multe din ele s'au descălugărit. Câte-va au cerut concursul gu vernulur ron1t\11 rl" 
a-şr putea sc6tc fetele şi banii ce au depus în mâinile Jur Atanasiu, la care oc.;asie af1
arătat în consistoriul episcopie\' mar multe trăsud din viaţa chinovială a accstur imposloi·.

O femeie a arătat, că causa pentru care a părăsit mănăstirea Jur Atanasiu, osie co1 1 
vingerea de necu viinţelc şi scandalele ce se fac acolo ele către accsL om ; că ci osie fr'J1·i1• 
corupt moraliceşte; că are relaţir neiertate cu unele din călugăl'iţc; că csLc de-apuru1·1·a 
inconj uraL de o suită din femeile şi fetele cele mar tinere, al căror traiLI csLc îml ukil 11, 
tolă privirea, pe când ce1-l'alţ.1 şi ccle-l'altc sunL rodw;,'î la stricLul necesar i;ii supu.•;ff la 
mund grele; că chiar suplicanLa, în calitate de icon6mă, urmărită ele brutala pasi11111• , 
acelul' individ n'a avut alt chip ele scăpare, de c{1.t depărLarca de acolo. 

Alta a arătat, că a dat douc fete ale sale la acea mănăsLirc, dar con vingomln-�c d 
acolo este un loc, nu de mântuire, ci de corupţiune, a voit să-şr ia cqpilcle acasă, m,ă 
nu p6te, fiind-că OLeţ A1anasiu, nid nu-1 permite a se întâlni cu densele. 

A Lreia suplicantă a arătat, că ca împreună cu bă1·baLul şi Gll 5 copii mid s'a tl11, 
să rcmână pentru tot-dcauna la mănăstirea Jur ALanasiu, unele ma\' din'nainlc <liirl11sl' 11 

fiică a lor. ET au petrecut acolo numar 4. săpUim1.\n1, clar vczcnd scandalclo, �·a,, rJp,. 
guslat de mănăstirea aceia, '�\'-au luat copiit ii s'au rclnLurnaL în ţară. Nu poL lns,'t sr1\l11 
din mâinile Jur Alanasiu pc fiica lor cca mar marc, ca.re osLc sub apnSpc pază. a survilc'>1°Plor 
mănăstire\'. Despre conduita luT Atanasiu, ca a spus, că pcnLrn densul şi ale Jur se pl'r:µ,l
lcsc în deoscbT mâncăr-1 de carne, pc când celor-l'altJ cu Lot.ul le opresGC ac6sla; ra 1:I 

arc în chilia sa petreceri cu căi ugări (.ele cele tinere, că vorbescc cu dcmsclc I ucrurr 1wiPr
lat.e, Ic îmbrăţişeză, :;;edc inlre densele clesbrăcat numar în căma�e, că el a sădit 111 ele 
nisce obiceiurr 9i superstiţiunr înjosit6re, s. ex.: a se socoti ca o apă sflnt,ită1 apa c.;11 mrr 
el li;il' spală pici6relo, precum �i cârpele cu care se şlerge de sud6rc, cLc. 

Tote au arăLaL încă urmăLorcJc de!';pr-c modul disciplinar şi adminisL1·aliv al a1t1lt•î 
d1inoviT: 1. de şi in acea mânăstire se ţinc la arăta.re 6re-ca,·e orânduială călug,'tri'·�r·,1 
i;ii hiscric6scă, supel'iorul lor nu parLicipii la. acele or-ânduicH; 2. spre ajulo1· in admi 
nistrare, Atanasiu a numiL egurneniţă pc una clin călugăl'iţe, care e a  doua pursonă după 
densul în mănăsLire, că pl'imesce insl-rucţiunr ele la cl6nsul, este nedcslipită ele ci i;ii-1 sr• p1·e
Lincle consideraţiune de mare sfinţenie, ca �i superiorulu\'; 3. că afară ele aer.a og11nw 
niţă pe lângă superior este o suită de 50 de tinere; 4. că pentru a povula acea 111<1m,,
Lire să trimct femer şi un călugăr, care umblă prin satele de prin Basarabia, dc•sc'l'ifl 
cu culorr viY sfinţenia mănăstire\' Jur Atanasiu, îndemnând pe locuitorT, că dacă nu Jl'. 11
a se duce cu întregile lor famili\' spre a se mântui acolo, să trimetă măcar pc una dm 
fiicele lor. Ce\' simpli fac ceea-ce făceau crc9ti1�H primitiv\': vencl tot ce au, prc(,ul clohân:
dit şi pers6nele lor proprH le depun la disposiţia lu\' Atanasiu, numa\' să le mânluiasca 
sufletele. Alţil se duc e\' mar întâiu spre vizitare şi încredinţare; călugăriţele propagan
diste înştiinţeză pe Atanasiu de asemenea vizite 9i în mănăstire se iau mesurile nece&1.i·c.
pentru ca vizitatoril să rcmână pe deplin mulţumiţ\' cu mănăstirea. 

Suplicantele acestea încheiau, cerend ajutor spre a-şr scote fetele din legătul'ilc t'urup
ţiuner, precum şi baniT ce depuse eră in mâinile corupătorulu1-impostor - unn 200 �al
benr, all.a 50. 
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Tole areslca s'aLI adus la cunoscinţa guvernului' român; s'a cerul, ra să se ia mă�...,_ 

prin adminislrat.iunilc juclcţ.clor clunuscnc; a nu se pcl'mitc în t.al'ă ]),:tl'ba(,Y �i fcmcY L)l'O
parralni·r de rnonachismul Jur Atanasiu şi tolclcodală să mijloc6sGă la PaLl'iard1ia cGu
,n�i iră, n J'ielica acest scandal ele la costele Românier şi se propusese : 1. ca pe Ala
na.;ii1 ._J 'l lrim6tă la o mănăstire de la Sântul-Muntc, unde după spusa lu\' s'ar fi călu-
' i1ril; 2. f<'mcilc să se scotă din mănăstirea Ciliculur şi care va voi să se consacre vict.iT 
� iollill'llk<'Sl'l, să se aşeze într'o mănăstire deosebită, în depărtare cel put.in ele 4 orc de 
Cilii', inr <·u.i·e n'ar voi a se deosebi de bărbaţr, -ă se trimotă Ia lume, de unele au venit; 
l. alftl femeilor cât f;ii bărbaţilor ce ar rcmine la viaţa, monachicescă, să li se pună ·u
lJl'ri111' �i supcl'i6ră, nisce pcrs6ne înzestrate cu adcvcrată cuvioşie, care să pună pc calea
,·pa dl'i'•plă pc acele nenorocite, jertfe ale imposturer Jur Atanasiu. 

(;uvcrnul român a luat în t6t.:.'t seriositatea aG6stă afacere. Pe de-o parte, a elaL ordin 
1,1 1,·,1r adrninislraţiile judeţelor dunărene, a nu tolera pe emisarir Jur Atanasiu, să facă 
propagande prin comune şi pe care '1-ar prinde cu asemenea fapte, să-1 predea fără în-
1,\rziere înaintea justiţicr, ca pe nisce impostorr, iar pe ele a!La a comunicaL în copie 
adresa J<:pisGopicT, Agentulur ţcrir Ia Constanlinqpol, spl'e a atrage scri6sa luare aminLc a 
a11lol'i!Milor bisericcsd' de acolo, asupra scandalclor arăta.le, contra can6nelor �i a bunelor 
1nornvur1 �i totdcoclată a mijlofi înapoiel'8a ce se reclamă, cum şi a averilol' depuse 
al'olo de Gătrc persanele suplicante. 

Pairia ·hia s'a ocupat Ia început sel'ios 
de acc'�stă afacere, a chemat pe Atanasiu 
la Cnnslanlinopol, unde l'a retinuL mar mult 
lirnp, 

ln fine !'a liberat cu hotărîrc ele a 
il,·n�chi femeile ele bărbaţt, clestinînd u-lc o 
aliă lol'Uinţă. Alanasiu s'a reînturnat ele 
la Conslantinopolc, cu drept recunoscut de 
prnpl'icLar al mănăsLirer, după legile Im
periuluY turcesc, şi ca inviolabil în acestă 
rnlilale. El s'a aşezat la locul său de mai' 
'nainle in mijlocul femeilor. 

::;Fig. 62.:-:oteţ1Atanasiu.�ill 
t!Fonclatorul Mănăstireî Cilirul. 

Spt'c a arăta, că ţine cont de dccisiu
nca Palria1·d1icT, de a deosebi călugăl'iţelc 
1lc rălugăd, a tăcut pentru accşlY din urmă 
11 deosebită locuinţă, la o mică depărtare 
r](' locuinţa femeilor, rcmâind însă amân
două acesLc locuinţe sub administraţia chi
novială a aceluiaşY superior, Alanasiu. Ne
mulţumirea însn, continuă si între bărbat)' 
�i intre fomcY. Călugărir î1�trc altele su�l 
nelini�tiţY, că Atanasiu fiind recunoscut de 
proprietar al mănăstircr şi avutulur er, pro
Clll'aL de dânşir pl'in b:.u11 depu:-;:\' in mâinile 
lu, �i prin ostenelile lor, p6te să-r alunge 
d� acolo, când va voi, sau p6le a lăsa prin 
clironomie orr a vinde acel loc cur va voi. O parte din călugăl'iţc nesuferind a mar fi 
conduse pc calea morală de ALanasiLI, s'a el us în Rusia spl'C a se a:-;:e:,:a la rnănăsl.it'ile ele 
acolo, 1) Călugărit au fosL strămutat.r mar în urmă ele la Cilicul mic, Ia o nouă mănăstire 
fonrlală în 1882, la Saonul. 

A�a s'a urmat la mănăslirea Cilkul, sub aclministraţ,ia lu'î Alanasiiî, protejai ele TurcY. 

') ,llellriselle/r. Lipovenismul p. 469-4-iS.

71890 52 
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El a murit la 1880 Noembrie 15, după cum e citesce pe piatra mormântală din slflno 
inlrăriT în biserică. 

"a 

Aslăzr mănăslirca se află înlr'o curte m'are de !) pogone, inconjurală t:u gar·rl di ·
nuiele; in faţa intrării este biserica de lemn, lângă care, clopolnit,a; în clr6pla, o l'l,'îdi r·i ·
lungă, terminată cu o mică capelă, în fund allă clădire lungă, pentru Jocuint,elc t:ălugil l'ilr•
lor; la stânga în fund, grupurr de case, fie-care aparlincnd uner maicT, care cslc �i propricla·,·a 
cascr. In faţa bisericer alt grup. 

In biserică, în stânga este epitaful, care se zice că costă 3.000 de galben)' şi eă a 
fosl dăruit de un general rus, apor tâmpla şi iconcle aurite aduse din Rusia. Sunl apoî 
36 strane şi scaunul stariţe'i', tot de lemn. 

Intrând în Linda bisericer, avem în stânga locuin(a stariţcr mănăslit'c\'. 
Prelutindenr domnesce ordinea şi mar ales o curăţ,cnie, ce potc servi de exemplu m,'i
năsLircr Cocoşul. 

Am intrat prin chiliile şi uneia şi celer-l'altc mănăstirr ;;i sunt in măsură a sp11111, 

de visu şi fără nicT o exagerare, că amândouă pot servi de exemplu: Coco�ul pc111 1,11
murdărie, Cilicul pentru curăţenia sa. 

Sala de mâncare de la Cilic servesce de paraclis. 
Biserica este învelită cu tinichea vopsită verde; cele-l'altc clădirT cu Linkhea ni'•gră, 
Guvernul luase iniţiativa a orîndui în mănăstire o invcţătorc penlru limba 1·0111,Hm,

însă puţine rode a dat în timp de dor anr, cât a funcţionat şcola. 
Călugăriţele sunt forte recalcitrante şi nu voiesc a învăţa limba romârn:L 
Oficiul divin şi totă slujba bisericească se face în limba rusă; preolul cslc n;�; �·a 

mar numit şi un diacon român, însă cu mare greutate pote sta în mănăsli1·0, care 11t1111fră 
astăzl' vre-o sută că.lugăriţe. 

Lângă biserica cea mare se afiă o peşteră lungă de câte-va sule de metri; Ul'casli1 
pc:;;Leră a servit pentru morminte. 

Acum călugăriţele nu se ma\' îngropă în peşteră, ci numar capelele murlclm 1• 

păstr6ză într'o ladă. 
Intrarea în mănăstire se face pe un pod peste apa Ciliculu\'. 
La 2 km. mar jos, pe acelaş pârîu, se af-iă mănăstirea Cilicul filiala.

Ac6�ta a fost clădită pentru călugăd, care au stat în ea până în 1885, t:âncl au l'o,I 
mutaţr la Saonul, iar aci sunt astăzi' tot călugăriţe. 

l\ilănăstirca filială este un singur corp de clădire, la capătul de l'ăsărit al căl'ein ,1.· 

af-lă paraclisul; restul servesce de locuinţe călugăriţelor, care mar au şi deosebit Lrcr ca,e 
în curtea mănăstirer. 

Şi aci ca şi dincolo este 01·dine �i cul'ă(enic. Posiţiunea acester din urmă oslc :-rl
batccă, înconjurată de păduri', din care nu se vede, de cât forte de apropo. 

Prin situaţiunea e\' pe fund ul văir CilicuJ, mănăstirea, mar ales cea marc, cslc de¼' 
orr supusă inundaţiunilor provenite din apele d6lurilor ce o înconjoră. 

De aceia din fondurile, de care mănăstirea dispune, din donaţiun'i şi din sl.n\11�u1·ă, 
s'a proiectat a se clădi o altă mănăstire, pe un platou situat lângă şi la intra.rea în mă
năstirea cea mare. 

După plan, construc.;ţiunea este măreată, după fondaţiunr, car'( în anul acesla s'ai1 Jll· 
c.;cpuL (1901), acestă nouă mănăstire e destul de spa(.iosă şi solidă, fiind conslruWi lu 
piatră extrasă din nisce carierr din apropiere. 

Se crede, că întrega clădire va costa, împreună cu r.hiliile, vre-o 200.000 lcT. 13i�erica 
va fi cu două etage, un ul în jumătate sub-sol �i va servi de ca voll al osemintelor uălugă
riţelor şi ca biserică de oficiat earna, etaj ul de sus va servi pentn1 a se ofidn vara. 

!nălţimea biserico· d'asupra terenulur va fi de 52 mctl'i, iar adâncimea su!J-,;ulului
12 metri. 

MănăsLirea a1·c ca venit 150 lJectare de păment, din <.;are 15 hecl. vi\', în piu� l'ă 
a1·c sulJvent.ie de la SLaL de 5.000 le'i' anual. 

Mar are şi Lrer morr pe apa Ciliculu1. 
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Jn comuna Teliţa sunt 347 case, bordeie 4, prăvălii 3, morr 7, fontânr 17. Reparţiţia 
,uprafo\.i'î f;,i populaţfo1 cornu niT, este ară lată la plasă.

Budgclul arc 4.850 le1 la veniLurt şi 4.641 Ic\' la chcltuclY, dând un excedent de t.045 
1 1 ,r, in dncr an\'. 

sunt în comună 191 contribuabilr. 
1 11 Tcli(a o o bi.·crică fondată în 1803 de Românr; are hramul Nasccrca Maicel' Dom-

iultir; arc 10 hccL. păment, un preot şi un cântăreţ. 
sdilă existu una tot în satul Teliţa, înfiinţată în '1879, arc 10 hecL. pămcnt, un în vc

, lor 
0

şi 23 elevr. In Po�ta este de a-;emenea o şcolă, cu un învcţător şi 37 clcvT. Nic\' una 
,liii scotr n'au local propriu. Primăria clădită în 1884, costă 9.000 Ier. 

'ti. Cn11111na urbană Tulcea. Oraşul Tulcea e construit lângă ruinele vechiulur castru 
rnnian J\cgysus, care se va de crie la partea istorică. Trecutul oraşuluT, înainte f;,i după 
1•111,1,1·irca otomană, se confundă cu acela al întregir provincil, numită sub adminisLraţia 
iurceasc:ă «Paşalîcul de Tulcea)), a cărer reşedinţă era în oraşul Tulcea. 

\J"u sciLJ, de unde îşT trage numirea pe care o portă astăzt El a fost cucerit de 
Tiu·1·1 în H18, odată cu Isaccea, de către Sultanul Mahomed 1-iu. 

i11 secolul XVIII-lea, Tulcea a jucat un rol important în resb6iclc dintre Ru�r :;;i Turc'î. 
111 1770, Tuf'dt aduseră pc la Sulina mar multe vase de rcsboiu, pe care apol' Ic puseră 
,uh adăpo ·tul zidurilor ceLăţH. 

lluf;,ÎL, sub generam vVeissman şi Mecnop, trec Dunărea, pun mâna pe ora;ml şi gar
ni�1\na Tulccr, apoY dau asalt cctăţir, arcl vasele ce le găsesc în port, arunc tunurile ce
lă(iY în Dunăre, apor după ce fac un măcel îngrozitor, încărcaţ'( de pră<,l\' trec Dunărea la 
!,mail, la 10 Decembrie. 

În anul următor, la '12 Martie, generalul vVeissman trece de la Ismail la Tulcea, cu 
i20 grcnadit'l' şi 30 artilerişt'î, bate pe Samsongi-Aga şi ArnauL-Paşa, ce apărau cetatea 
1:11 500 ostaş\'. 

ln acelaş timp TurciI sunt bombardaţr şi de pe apă. vVeissman se înturcc biruitor 
la bmail cu pradă de 29 tunurr şi 5'1 prisonierT. Opt şlepu1·1 turcescr au fost arse, iar pc 
alle 15, Ru�il au pus pe l\foldovenr şi pe Gred, carr locuiau aci şi le-au trecut în Ismail, 
la 13 i\fartie. 

La 3 Aprilie, vVcissman trece din nou Duuărca cu 1400 grenadirY, 40 artileri:;;Lr, 200 
muschctarr şi douc tunurr şi se îndreptă spre Isaccea. 

In luna Maiu, Ruşir treccnd Dunărea Ia Tulcea, sunt bătuţr de astă-dată :;;i goniţ.r 
după insula din faţa oraşului; de aci Ruşil' împiedicau trecerea Turcilor din Dunăre în 
�larea-Negră . 

."Wcissman trecu din nou 11uviul Ia Tulcea, baLe 8000 de Turd, arde casele şi vasele
lor. ln acesLă luptă cad morţ\' 1000 Turc'î şi se fac iOO prisonierr. 

Generalul ru trece din nou Dunărea, supune lagărul turcesc din faţa ccLăţiJ, bale 
l1itii. pulel'Ca t[lrc6scă venită de la Vizirul din Isaccea. 

După douc zile de luptă, \iVeissman se înt6rce la Ismail. 
El mar balo, puţin mar în urmă., un alL corp, care venia de la Babadag. 
La 7 Octombrie, ,iVeissman plecă iară�l' de la Ismail şi se repede asupra Tulccr. 

lnvingc oştirea turcescă, pune mâna pe lagărul otoman, le ia tunurile, clă asalt şi ia 
cetatea Tulcer, apor puncncl mine, o saltă cu totul în aer şi distruge oraşul, după co a 
lual de aci mar Loto muniţiunilc, tunurile, lă�lile cu ban\' şi pulbere şi după ce a umplut 
1·u pămt;nt t6Lc şanţ.urile de prin prejur, făcute de Turc\'. 

După aceia repec;lt;ndu-se spre Babadag, face minunr de bi·avură, bătcnd pc Turd 
in y)te părţ.ile, în urm{t �o înt61 ce la Tulcea şi de acolo la Ismail, duccnd cu densul pc 
to(1 Cl'c:;;tini\' ('C fugiall de robia Turcilor.

La 24 Aprilie 1773, Potenkin trecC1 Dunărea Ia Tulcea, distruge un corp de 6000 
îurcr, arde podurile, vasele, muniţiunile �i ia mul(l prisonierY. 

In 1789 Tulcea fu luată cu asalt de către amil'alul rus Ribas. 
La \l Junie 1791, lh1�i1, sub comanda luY Hcpnin, bătură crunt IAngă acesL oraş, pe Turd. 
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Vechiul oraş Tulcea, cum !:ii cetatea a!:ia ele renumită în Lrecut a fost dislrusă cu !olul <li· 
Ru�r, în rrsboiul clin 1828-29. Ora�ul adual s'a consLruit la răsărilul celur vccltii1, in 111•1118 

accslu1 rcsboiu, pc o vaio co coboră la Dunăre prin mar multe terase în forma unu, an,
filcaLru. 

I 

< 
"' 
c,. 
"' 

.., 
"' 

I'-> 

Graţie posiţiunir sale, noul oraş Tulcea se desvoltă f61·te curând. Călătorul france7. �:. 
Allard, care l'a vizitaL prin 1856, iatl� ce zice despre Tulcea: «Este cel ma\' mare ora7 din 

acestă regiune a Turcier; construit în amfiteatru pe versantul N. al şirulur muntos Bcş-Tepe, 
Tulcea este situată într'o posiţiune încântăt6re, în fundul unu\'. golf format de fluviu. Portu! 
::seu este forte frequentat �i face un mare comerţ. Populaţiunea sa este una din cele mai

, 
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amestecate din orient. Turcit constituie3c colonia administrativă 5i militară; BulgarH îm
preună cu Moscoviţi\' !';,i RusniacH fo1°meză grosul populaţiune\'.; e întâlnesc aci şi mulţr
nomc'tnr �i l\IoldovenL O sută de familii germane locuiesc în împrejurimile oraşu Jur; ace:;;tia
sunt fugarr din coloniile germane, pe care R.uşiT le-au stabilit în Sudul Basarabiei şi că
rni·ii guvernul le cerea imposite ,;;i soldaţi. Colonia comercială o tormeză Ovreii polonezr,
r;rri:H şi Armenil; ea e destul de insemnată în Tulcea.» 

Dupii. 8 anr un alt călător, eruditul geolog K. F. Peters, în de-atâtea orr citală impor-
1.intisima sa lucrare, zice despre Tulcea:

Fig. 65. -lMonumentul reanexări'ij}DobrogieT. 

. «Oraşul are 2800-3000 case, şi în afară de gamis6nă, funcţionar\', consulate şi func
(ion�rit Comisiunii Dunărene, are o populaţie de 30.000 locuitorr, care în ordine descen
denta se împarte în următ6rele naţionalităţr: Ce\' mar mulţ\' şi mar bogaţ\' sunt considerat\' 
Grecit, apo\' Bulgarii. După er vin Ruşi\' (fără deosebire de confesiune), Români! din Mol
dova, Ovreii, Armeni\', Turcil şi în sfârşit Tătari\'. 

După informaţiile guvernatorulu\', după spusele lu\' 'Neickum, domiciliat de mar 
niulţ1 anY în Tulcea, populaţia este cea de sus. După Viscovid cifra este de 22.000 suflete.» 
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In ajunul rrsboiulu1 ultim, Ali-Paşa , Comandantul Lrupelor turce c\' din Dohro"i"
puse a se forLifica Tulcea cu mar multe uvragi\' de păm<�nt; unele din ele exist �i a'7tt.L 
După cum vom vedea la partea istorică, aceste forlificaţ,i'î n'au ajutnl întn1 nimi1· la Oi'U

parea oraşului ele Ru�l'. 
După luarea în stăpânire a provinciel'. de către Statul Român, soscsce în T11kl'a 1 .. ,

vaporul Arpad, în ziua de 15 Octombrie 1879, A. S. Re,qalii Carol f, în oţ.it dr I'<'gi·plalul
:M. Kogălniceanu, Ministru de Interne, de doctorul Davila, de Colonel Leca, lVIinistn1 de 
Rrsboiu �i de P. S. Iosif, Episcopul Dunărit-de-jos. 

Călcând pe pămcntul dobrogean, A. 8. Regală, c;lice: «Mulţumesc pentru fn11116sa in
L1mpinare ce'ml'. faceţ\'; voiu iubi Dobrogia, precum iubesc România, din care aslM1 fa1 ," 
parte; tote silinţele melr vor l'i9îndreptate, spre a da acest.er provincit drsvollarc�a ('('il 

ma'i' întinsă şi fericită, la care arc drept prin importanţa şi posiţiuiwa sa. >> 
Miercur\' 17 Octombrie 1879, A. 8. Re,1Jală pune piatra fundament.ală a monumrnlului 

reanexăriT, pe stânca de lângă Dunăre, numită de atunc\' Hora-Tepe, adică Colnicul lini·11L 
::'lfonumcntul a fost executat de sculptorul român Gh. Vasilescu �i costă îrnprcuw1,·i 

instalaţia 64.000 Ier. El a fost ·naugurat în ziua de 14 Septern brie 1900, sub înţcl(•pla a 1. 
ministraţ,iunc şi prin --:tăruinţa rcposatulu'i' prclcct al judeţulu\', 16n Neniţescu. 

Fig, 65. -· f'ol'tul Tulc.:ea. 

Cifra populaţiuniI oraşul ul'. Tulcea er-a în 1879, de 17.948 suflete, împărţilă asl-11•!: 
G.744 Bulgar\', 5.304 Român1, 1.876 RuşT, 1.736 Lipovenr, 324 Gred, 160 Armenr, 304 Isiw•li(l.
224 Tătarr, 300 Turcr · şi 976 diferite naţionalităţl'..

Hotarul amănunţit al oraşulur este : Plecând de la Ceatal, se îndreptă căLre S., l1'1)t.:1' 

pe la palele delulu1 Tulcea, urcă apor pe valea Tauşan-Iol, până la şoseaua Tulcea-Ba.lmdag; 
de aci pornesce către S.E., taie şoseaua, o ia pe la palele delulur Redi, apoi către S., pr la 
palele delulu1 Uzum-Bair, de unde se îndreptă spre E., taie valea Tulcea, Lre('c pc la 
palele delurilor !malac, Ciatal-Tepe, taie valea Sarighiol, se îndreptă către N.; t.1·ccc p1·in 
movila Iacob-Mog, urmeză pe Valea-Mare, taie şoseaua vicinală Tulcea-Mahmudia, l1'PCC 
pe lângă satul Malcod, taie braţul Tulcea la mila 46 şi după ore-care distanţ.ă, o ia căire 
V., prin lacul Roşu, apor către S.V. la braţul Tulcea, mila 56 şi apor urmeză în sus cursul 
braţulur, până la Ceatal. Forma sa este aceia a- unur dreptunghiu neregulat, lung de 8!! lu.

11;
· Se mărginesce la N. cu Satul-Nou, la V. cu comuna Câşla, la S. cu comunele E111dn01

şi Catalor, la E. cu Malcod.
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C:,) ¾,,. �' oraşul se împarte în două colorr: galben la apus, roşu la răsărit. 1 � � 
Locuitori\' cunosc rna'î bine vechia sub-împărţ.irc pe mahalale, ast-fel: mahala tl.

tăr&it:ă la V.; Lul'cescă la E.; bulgărescă, lipovenescă, germană şi ovreiască. Românil
�i Grecii sunt răspândiţ\' peste tot oraşul. ' 

Administraţia e în sarcina unuT primai· şi a 9 consilierr. Oraşul numără 5.500 casc 
i 81) stradc. 

Jnti·e stradele mar principale ·unt: Carol I, Elisabeta, Port.ulur, Babadag, Isaccea, 
\lalun11dia şi �tefan cel Mare. Are trer barierr spre ora�ele: Isaccea, Mahmudia şi Babadag. 

Privit c.k Ja Dunăre, oraşul are aspectul unur amfiteatru în evantaliu, ale cărur stradc 
radiază <'ătrc un punct central, portul, şi 1ăiate transversal, dar înt.r'un mod neregulat,
li· altPle micT şi strâmte.

ll<' o pa1'te şi de alta a extremilăţ.ilor sale, semicercul se sprijină la Dunăre pc două 
11,ovile d,, pia t.ră: colnicul HoriT la răsărit şi delul Tu lciT, la apus. 

Intinderca oraşulu1 este prea mare pentru numărul locuitoril01· săr, iar casele sunl 
ii11 ·11t1ju1·nlc de grădini întinse, cu pom\' rodiLorT, vie �i legume. 

Fig. Gli. - Bisel'ica ,:i şcolele bulgare clin Tulcea. 

Centrul, care este partea despre port a oraşului', este bine întreţinut, iluminat şi pavat; 
ari este concentrată t6tă activitatea . 'i viaţa - sub tole raporturile - a oraşulur. 

Din causa prea mare, întinderr, edilitatea publică şi serviciul municipal este geeu de 
h1dcplinit. l\fulte din strade sunt nepavate şi rău iluminate; noroiul şi praful domnesc pre
lulinclenr prin mahalalele mărginaşe şi dacă oraşul n'ar fi în pantă către Dunăre, ajutând 
asl-fcl scurgerea apelor, acestea ar deveni nisce focare de miasme, prin stagnaţiunea lor. 

Plantaţia şi grădinele ajut f6rte mult la salubritate şi dau mahalalelor oraşulu\' un 
aspect pitoresc. 

Partea de jos este supusă inundatfonilor apelor DunăriI, car\' câte-o dată se revarsă 
p..'\nă la 2 km. departe de matcă. 

T6tă acestă parte a oraşulu\' e formată din loss, care pătrunde în formă de golf pe 
rnlca st.rader Babadagulu\', până la Biserica Sf. Niculaie. care în 1864 era la bariera de S. 
a oraşuluL 

Dcs,;oltarea sa, oraşul {l. luat-o în timpi\' din urmă, căcT după un plan din 1864, giamia 
� afla la barirra despre Mahmudia, iar către apus clădireta Comisiuni\' Dunărene era cu 
mult în afara orasuluL 

Sub administ�aţiunea noastră, Tulcea ':;;1-a schimbat aspectul oriental de altă dată, 
numer6se conslrucţiunr publice şi particulare, înfrumuse1eză oraşul. Palatul administrativ
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e o clădire măreţă, în faţ.a căreia s'a ridicat statuia gloriosulur stăpânitor al Dohl'flrrjp 
Mircea cel băLrân, lângă parcul municipal, locul de clistrac(.ie al orăşenilor. ,. 1' 

Apor 9coalele ele băieţr 1?i fete, spitalul comunal �i militat, bisericele 9i conslnw\iun 
ale particulal'ilo1·, se întrec prin eleganţa şi curăi,enia lor. Ora$ul are acum 5.500 casp :J�
bordeie, 10 hanurr, 71 prăvălil, 54 morT $i 165 fântânr. 

Cazărmile ocup mnrginele oraşulu\', pe delurile înconjurătore. Sunt ilcsLul de• inl'a
pătare şi higienice. 

Piaţa satisface tote trebuinţele locuitorilor, cad duc o viaţă iefLină, graţ.ie imbel�u
gărff a tot felul de alimente. E ele mare necesitate a se construi o hală. 

In oraş este reşedinţa autorităţilor administrative şi judiciare ale judeţ.ului Tulcea 
a Hegimentulur �o. 33; scaunul episcopatulu1 grecesc, sediul protoiereului jud 1ţ,ulur. hi, 
măria 01 aşulu1 a fost construită în 1897 şi a costat 32.000 le\'. Consulatele existente 111

Tulcea sunt: Husesc, Grec, Austro-Ungar şi Turc. 
Şco!T sunt: un gimnasiu românesc înfiinţat în 1889; un gimnasiu bulgăresc înlI·r.(inul 

de comunitatea bulgm·ă; $apte şcolr primare, de băeţr (No. 1 a fost. fonuală în 1872; >ird

in 1876), 5 şcolr primare ele fete (No. 1, fondată în 1877), o �coali:i, mixtă; două �('()IT bul
gare, una rusă, una greacă, patru ovl'eiescr �i una turcescă. 

Şc61a primară a fost. clădită în 1889 şi a costat 80.000 leT. 

t 
In oraş sunt mar rnulle 

biserid ale dif'critelrn· na(111 
nalităţ\': Bisci'ica mlPdal:1 
cu hramul Sf. Niculaif', zidila 
in 1846-47 de familia 1·11-

rninescă «Gâscă», a1·c rn ll
liale, biserica elenă t·u h1·:1 
mul Buna-Veslir<! �i ('<'a 1·u 
sească cu acela� hram; apnf 
biserica rornâncasdt Al'îljll'
rărnc\n tul 1Jaicir Do11rn11!111 
biserica rusească cu lmu11ul 
Schimbarea la faţă, bisr•1·il'n 
bulgărească. cu lt1·a111ul ')f. 
Gheorghe. 

Mar sunt: o giarnir 1()11-

Fig-. 67. - Biserica «Acoperămenlul Mai<'iT Domnului» rlin Tult-ea. dată În 184 7, trCl Sinagogr,, O 

biserică a lipovenil01· popovr, 
una a lipovenilor bespopoveţr, una catolică, una luterană, o casă de rugăciune a niium
liacilo1·, 'una a anabaptiştilor, un schit lipovenesc de călugăriţe şi o biserică al'lncan:t 

Budgetul oraşuluX este de 526.054 Ier la veniturr şi 479.U55 leT la cheltuiclr; di\nd 1111

excedent de 46.099 ler. 
Marca oraşuluT este aceiaş\' cu a judeţuluT, do\' delfinr. 
B. Judeţul Constanţa ocupă o suprafaţă de 7150 km, pătraţi.
Judeţ.ul e coprins intre 24\58' şi 26°,36' longit. orientală (după Paris) şi lnL1'r /i:lu,41' 

�i 44° ,58' latitudine boreală. 
Se mărginesce la N. cu judeţul Tulcea, la V. cu judeţele Brăila şi Ialomi\.a, de ml'!'

se desparte prin Dunăre; Ia Sud cu Bulgaria, de care se desparte prin fronlim·a ronv1•11

ţională şi la E. cu Marea Negră, de la frontieră· până la gura Piriteasca. 
Marca j udeţulu\' este o corabie. Se împarte în cine\' plăş\': Constanţa, Mrdgidia, �lan· 

galia, Hârşova şi Silistra-nouă. 
(Câte odată s'a împărţit în 6 plăşr, pe lângă cele de sus, ma\' era plasa T1·aia�1 (.'.u 

reşedinţa la Enişemlia şi coprindea o parte din comune ele la plăşile Mangalia �1 81· 
li 'Lm-nouă), 

a. Plasa Hâr�ova ocupă t6lă regiunea de N,V, a judeţulur Constanţa, în IJasinul
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,'ului sarniul, ele a lungul Dunării de la Movila Cazacilor, până la satul Boazgic. Se măr
�
1
inrscr la N. cu plasa Măcin; la 1 ·ăsărit cu plasa Babadag; la miază-zi cu plăşi le Con

�,au(a ,;;i 1fedgidia; la V. cu Dunărea.
� Limita dcsp1·e Sud a acester plă�Y este: din hotarul j udeţulu1, la movila cotată 170
la\'. rk satul Kirişlic, o linie apr6pe dreptă căire apus până la cleiul Zavol-Bair, pe
dl'UIIJUI de la Băltăgcsd la Capugi, lângă punctul El'lrnsek de sud; de aci către Sud-Vesl

I'" 1,uhnca deluluY Zavol-Bp,ir, până la punctul cotat 89 de pc linia telegrafică, apoi tăind
1.tli ·n Bou.zgiculu1, până în uelul Panar-Bair .. ;i în fine către V. pe culmea acestui del, până
la 1iurn11·c, intre ostrovele de la vale şi Boazgik.

�uprafaţa plă�il este de 134786 Hect., repartizate ast-fel: 

I NEPRODUCTIV HECT. PRODUCTIV HECT. I 

1· 

. 

COMUNI Drumuri, Păduri Suprafaţă 
Valră Izlaz ape, slut' şi Hecl. Al Al Hecl. 

I slâ.ncl locuilorilor Stalului 
I 

.. 

I I 
1i82 I 827 ICalfa .. I �� I

482 '1400 9476 14064 
Ciobanu I 241 2081 I 439 2C105 4685 10039 

, I 
Dăieni . 55 275 59'1 81 - 5649 4-51-i 11198 
Gitrlir.iii 

: !I
3•! I 17'1 . 382 295 3507 5261 %41) 

Ghilllăresci 41 153 '101 50 3360 3740 7445 
llarşova 272 - H97 354 2056 3274 7153 
Ostrov 42 209 702 160 5952 33'14 10469 
Saraiu . 79 468 322 - 9056 1315 11240 
Riritt . 1ft9 744 654 ·- 21'104 3057 25708 
'topal 59 295 4-20 538 8841 1763 11916 
'fopolog 

. 

i
i 

28 

� 

241 '1840 3382 2247 7880 
!..:rumbei . . ; 78 1 192 1210 3677 2486· 8034 

I Tolal. . i 982 1 7,40 6367 78665 3i471 134786 
11 

Plasa Hârşova are o populaţie ele 26748 suflete, carr repartizate pe comune şi sate, sunt: 

I COMUNE ! 
� 
l' i I 

� 
!I ,_ 

1 �i 1 'a "" 'c Î I c � ';:: I � Î 

I 

S A T E 
l

i 

j ! § >� j � I � � � jl 'g., 8. ţ 2 ..., ;,:. < P f:-< I Cil ;:: i:.:, ::,li� ;:::1 o < 
===='i=��=#====!!===!!�=='s==s===�= 

Calla 
Cul'udgca 
Haidal' 
Rahman ... 
Ramazanchioi

I �lahomelcea . 

Cioban .. 
Cadi-Caşla . 

!Jăieni . 
Garliciil . 

I �
�iz�ăresci 

I 1cl11lesci . 

I Hărşova . 
Uslrov . . 
Aigar-Ahmet 
Balgiu. 
Sa1·ai . 
CarapeliL 
lJnlgherul 
Cartai . 

1 Capugi 

718\l() 

'l'olal . 

'l'olal. 

Total. 

'l'olal. 

Total. 

Transport. 

4i8! ='
I 
-=, -= -_I - - -1-1 _I -1 __ I _I, -I 4i8��t1 = = -1 -, -I - 1 

- - - - ��i
666 2 _ _ _I _ _ = � =1 11i =- = =

1 
= 

�8ăi8� =-i = = = '114 = = = -·! =11 =- = =
, 
= 306

2lt54 2, -
1 

- - 114I - - , - -· 1 -- - - - 257 J tt�� - - - - 21 - - - -I -i - - -I - tt�
�1�1� � �I � = !' = = = =:

1 
=l,1 � � =!, � mi� 

1313 _ 361 _ __ _ _ _ I _ - 24 13i3

i!i = 11 = = = = 1 =1 :1 = = :�1
1 

=i = J�i 1640 177 21o! 14 638 224 - 291 
- 13 32 16 44' 45 3088 

1
2�� � �I = 1'111 14 - = = -: - -- = �1 =- 1026 

1478 4 3 - '1151 14 
= - =, - = - 5 - 1gig 

153 - -1- - - - - - -I - - - -- 153 
1027 - - - - 74 - - - 1

=
5

1 

- - - - 11'16 
265 - - 81 - - - - - - - 346 
8'16 - _I - - - - - - - - - - 816

2261 - -1- - 155 -- - - 1
-=-
5

1 

-_ -- - - 2431 
10'19 - -- - 8- - - - - - 1027 
476 - - 144 - - - - ·- - - 620

1"'°i'4m- 1-84-, 3-Uf15-75-3
1

-66-1--=135 -i-2
-81 33

1 

21 843149
11-12 -0°11---1 -74_1_7 1 

53 
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COMUNE 
şi 

SATE 

Erkesek 
Muslu-Be1 
Şiriu 

Muslu 
Pantelimon 
Satişkio1 
Terzikio'i. 

Topal 
Boazgic 

Topolo� 
Doerarn 

Urumbe1 
Făgăraş 

T ransporlat 

Total. 

Total. 

Total. 

Total. 

Total pe plasă . 

"' 

'.:: 'Z
'5 

ol ., 
g to E., 

'3 ... ,.. 
i:c C!) "" < 

Densitatea populaţier este de 20 locuitor\' pe un kilometru putrnJ. 
Reşedinţ,a sub-prefecturi! este în oraşul Hârşova; acestă plasii se compune din 11 

comună urbană (Hârşova) .<;;i 11 comune rurale. 
1. Comuna Calfa. Este aşezată în basinul superior al rîuly\' Saraiu, la 15 krn. sp1'c N.K

de Hârşova şi la 40 k.LT1. spre N.V. de Constanţa. Coprinde urmălorele ciHune: f'rrl/it, pe 
rîul Saraiu şi în clrepLa şoseler I-Iârşova-Ciucurova, a fost multă vreme lqcuil llc 'fftlal'ii 
veniţ'( din Bugeak; ma\' jos, pe cursul rîulur, satul Ramazan-Cliio'f,, (llamazan = p11sl, 
KioT = sat), la 3 km. spre S.V., a fost odinioră forte populat de TătarT şi dist!'us dl' nă
vălirile Cerchezilor, acum a început a se reînfiinţa; a por mar jos la 2 1/t km. 1x· ('u1·sul 
aceluiaş rîu, satul Ralmwn (cal), de asemenea tătăresc, pe la 1850, �zr are un asprd mi
zerabil; la 6 1/2 km. mar jos de Calfa, este satul Haidar (nume propriu), înfiinţat de Tăla1·1, 
în urma resboiulu\' din Crimeia, acum este puţin populat; pe pârîul MahorneLcea, afluent al 
Saraiulur, alte douc sate: Mahometcea, la 12 km. spre S. de Calfa, a fost un sat lălăresc 
în 1850 şi distrus in resboiul din 1855, acum a început să renască �i în fine Cumd!fea la 
origina văir Mahometcea, pe malul stâng al pârîulur, a fost înfiinţat ·de Tătarir Bugeccnt, 
în urma -resboiulur din Crimeia, numele său însemnă sec, adică fără apă, de la rîwţH'Ui 
care adese or\' secă. De acestă comună ţine şi satul dislrus, numit Osen-Bet, pc vale, la 
răsărit de Ramazan-Kioi, astăz1 se numesce Siliştea; satul nu s'a mar reînfiinţ.at tlc la 18:ij, 

Comuna se învecinesce la N. cu Topolog :;;i Urumber; la E. cu Casîmcea (jud. Tulcm); 
la, S. cu comuna Saraiu şi la V. cu comunele Dăienr şi Gârliciu. 

Posiţiunea er este forte plăcută, terenul fertil, satele neregulate. Sunt în comună U:Ju 
case, din care 26 bordeie. Repartiţia suprafeţH şi populaţiei, este arătată la plasă. 

Budgctul corn uniI constă clin 10.311 le\'. veniturr şi 4.877 Ier cheltuie!T, ceea cc <.Iii un 
excedent de 5.434 Ier. Sunt 479 contribuabill în comună. I 

Are tre\' şcoH, câte una în cătunele Calfa (local cu chirie), Curudgea, clădită în 18�V 
şi Rahman, clădită în 1885, fie-care are 10 hectare teren, dat de stat, câte un învc(ălorşi
totalul elevilor a fost 115 elevr. Localul primărier a fost clădit în 1893. 

Biserică este una în Calfa, cu hrnmul «Adormirea MaicH Dornnulu\')), clădită în 1800,

are 10 hectare teren, un preot şi un cântăreţ,; în Mahometcea şi Rahman se află �i cale

o giamie, cu câte un hoge.
Comuna este aşezată pe şoseaua Hârşova-Ciucurova şi pe valea Saraiului. Mar 5t'.nl

şi alte drumurr ordinare spre: Topolog, Hagi-Omer, Ciauş-Kior, Casâmcea, Dulghcl'U, Ca

rapclit, Gârliciu, Dăenr şi Făgăraş. 
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2. comuna Ciobanu numită şi Gr6pa Ciobonului, ocupă basinul interior al riul}�
;

: <,i) 
pe drApta gârlff Băroi11, între lacurile Ciobanul şi Hasarlik-Ghiol. E aşezată pe ş · -.�u=· =-=""'
llttr:;,Ova-Ciobanul, la 8 km. spre N.E. de Hârşova .;i la 96 km. spre N.V. de Constanţa. 
se compune din douc sate: Oiouanut, vechiu sat românesc, pe t:ermul de sud al laculuT
cu ar(•laş nume şi Cad-i-Câflet (Câşla Cadiului), pe ambele maluri'. ale văff cu acelaş nume,
la r,îs."tril de Hârşova, între şoselele Hârşova-Ciucurova i;ii Hârşova-Constanţa .

. \t:<f;I <lin urmă sat nu s'a format, de cât sub stăpânirea r0mânescă, mar înainte nu 
r•ra loruil. 

S<' mărginesce la N. cu jud. Brăila, de care se desparte prin Dunăre; la E. cu co-
11111111'1<' (râl'iiciu şi Saraiu, de care se desparte prin Băroiu, lacurile Cioroiu şi Hazarlîk,
.;fi-s•IPl1· Ost1·ov-I -Iârşova şi Hârşova-Saraiu, prin drumul comunal de la Eschi-Sarat la 
\lu�lu şi prin delul Cadi-Câşla; la S. cu comunele Şiriu şi GhizdărescT, de care se desparLe 
prin dt''1ul Cadi-Câşla, d6lul la Tre\' Movile şi valea Caimacli-Dere; la V. şi S.V. cu Hâr-
1,1-a, <le care se desparte prin valea BentuluT, delurile Caraula şi Ciobanul.

ConLurul hotarulu\' e lung de 54 kilometri. In comună sunt 371 case, din care 4G bordeie. 
11cparli!ia suprafe!ir şi populaţie\', este arătată la plasă. 
BudgeLul comuni\' esLe de 3.222 ler la veniLurr şi 2.81G le\' la cheltuel\'.; excedent este 

d1• 40G le\'; sunt 258 contribuabm. 
�t:olă este una în Ciobanul, clădită în 1881, are un înveţător, 10 hectare teren şi 74 elevr. 
Localul PrimărieT a fost construit în 1882

Biserică, una, cu hramul «Sf. Ion>J, zidită în 1886 şi întreţinută de locuiLor\', are 10

liect. leren, un preot şi 3 6menT de serviciu. 
Comuna este aşezată înt.re doue şosele judeţ.îene, care o pun în legătură cu Hârşova, 

�amiu �i SatiscllioY. Mar sunt şi diferite drumur\' comunale, care t6t.e dau în aceste doue şosele. 
3. Comuna Dăieni. Este aşezată pe gârla Băroiu, apr6pe de vărsarea în Dunăre, ocupă

ambele văr Topârscea şi Panga, înt1°e care e situată, la 26 km. spre N. de Hârşova şi la 
l02 km. spre N.V. de Constanţa. 

Comuna nu coprinde de cât satul Dăienr, care la 1850 era populat numar de Români 
w·nit\' de peste Dunăre. 

Se mărginesce la N. cu Ostrovul, de care se desparte prin gârla Băroiu, valea Mo
şulu\' $i delul Cairac; la E. cu Urumber, de care se desparte prin valea Cai rac, valea Me
zrlulu\' f::Î delul Stanche1; la S. cu Gârliciu, de C[l.re se desparte prin valea Bertescr; la V. 
cu Dunărea. 

Lungimea perimetrulu\' hotarului este de 40 km. Sunt în comună 459 case, clin care 
u4 bordeie. 

Repartiţia suprafeţff şi populaţ.ie1, este arătată la plasă. 
Budgetul comuner este de 11.911 101 la veniturr şi 5.30G la cheltuelt; excedent este de 

G.!i05 !el:; sunt 335 contribuabil\'.. 
Comuna are o şc61ă mixtă, clădită în 1880; are dou'î înveţătorT şi 97 elevr. A fost 

rlădilă de locuitorr. Are 10 hect. teren de cultură. Primăria clădită în rno2.
Biserică este una, cu hramul «Sf. Paraschiva», are un preot, 2 cântăreţi şi 10 hect. 

teren. A fost construită de Jocuitod', în 1873.

Afară de drumul Hârşova-lVIăcin, mar sunt drurnur'î comunale spre: Aigăr-Ahmet, 
Făgăraş, Calfa, Ramazanchio\'., Rahman, Haidar, Carapelit şi Balgiu. 

4. Comuna Gârliciu este aşezată pe gârla Băroiu, ocupă totă valea Pietrişulu\'.. E de
parte la 21 km. spre N.E. de Hârşova şi la 96 km. spre N.V. de Constanţa, pe drumul 
Hârşova-Măcin. 

Comuna se compune dintr'un singur sat, care în 1850 era românesc; ea se înveci
nesce la N. cu Dăien\'., de care se desparte prin valea Bertesd; la E. şi S. cu Eni-Saraiu, 
despă1·ţ,ită prin delurile Erkesek1 Cilibiulu\', Viilor şi privalul Dăroiul; la V. cu comuna 
Ciobanul şi cu Dunărea, care o desparte de jud. Brăila.

Forma hotarulu\' este aceia a unur trapez alungit, lungimea Jur este de 43 km. Salul 
are 341 ca e, din care 27 bordeie. Repartiţia suprafeţH şi populaţ;ie\'., este arătată la plasă.
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Budgetul comunii rstc de 3.811 Ier la veniturT şi 3.3L4 leT la cheltucH, excedentul fiind 
de 4.97 Ier. 

Sunt 253 contribuabilr. 
Comuna are o şcolă mixtă clădită în 1880, are un învcţător şi 7<J elev,. Pi'iu iiida 

clădită în 1882. · 
Biserică are una cu hramul Sf. Niculaie, zidită şi înLrct,inul·ă dr comună, c·u lO 1 i"1• 1 

leren date de Stat, are un preot şi 3 cântăreţr. Biserica a fost clădită în 1865. 
Pe lângă drumul mare Hârşova-JVIăcin, mar sunt şi drumurT comunale spre: Ai11ă,·

Ahmet, Făgăraşu-Nou, Calfa, H.amazanchioT, Hahman, Haidar, Carapelit, Balgiu şi Eni-Sa,�aiu 
5. Comuna Gh.fadărescz. Aşezată pe Dunăre la 9 km. spre S.E. de Hâr:-;;nva; acrsla

comună se compune din satele: Ghizdărescz, care pe la 1850 ern locuit de Ruşr şi Tikiles,·, 
la 6 km. spre S.E. de precedentul, pe rîul cu acelaş nume, a fost locuit de o coloni(' t1i'.
Germanr, în 1850. 

Se mărginesce la N. cu H[trşova, de care se desparte prin valea Caimacli-dere si ,·u 
comuna Ciobanul; la S. cu Şiriu, de care se desparte prin d6lurile Musiu şi El'kcscl�; l,t 
S. cu Topalu, de care se desparte prin dolul Olacu şi valea Cekirgea; la Y. cu DunărP:i
care o desparte de jud. Ialomiţa.

Forma hotarulur comuni\' este aceia a unu\' patrulater neregulat lung ele 28 km. ,\111 
beie sate au 338 case, din care 20 bordeie. Hepartiţia uprafeţir şi populâţicr, ('SIC' nl'iilal,, 
la plasă. 

Budgetul comunil este de 4.423 le'î la veniturr, 2.::S81 ler la cheltuelr, cx(·r.d(•11lul fii1ul 
de 2.042 Je:r. 

Sunt în comună 238 contribuabil\'. Primăria n'are local propriu. 
Are doue şco!T, una în Ghizclărescr, clădită în 1882, are un învcţător şi 4.3 ele\'1. 
în Tikilescr, şcola are local cu chirie. 
Biserică este una în Tikilesd, cu hramul Sf. Gheorghe, zidită în 1895 :-;;i lnl1·P(i11ulă 

de locuitod, cu 10 hect. teren de la Stat, un preot şi 5 omenr de serviciu. 
In Ghizdăresd se află o biserică lipovenescă. 
Satul Ghizdărescr este aşezat pe drumul Hârşova-Cernavoda. ln comună duc �i dn1-

mul'ile vicinale de la Tikilescr şi Ghizdărescr spre Cadi-Câ�jla, lVIuslu-ber, Şiriu, Capugi, 
Erkesek şi Topalu. 

Pe la nordul comunff trece şoseaua Hârşova-Constanţa, cu care c în legăludt prinll''u 
:-;;osea comunală. 

6. Comuna urbană Hârşova. Acestă cetate vechie, aşezată în punctul unde lh111ă1·Pa
îşr unifică braţele, pentru a se ramifica din nou, ocupă o posit.iune s·rategică înscrnnal,1, 
de aceia sub dominatiunea turc6scă a fost teatrul mar multor lupte sângerase înlrr Tu1·1·1, 
Românr şi Ruşr. 

Modul ocupărir er de Turd este arătat în partea istorică. ln timpul rcsMiclOI' lui 
MihaT-Vitezul, Albert Kiraly, după ce bate pe Turd în doue bătălir, pe uscal şi pc Du
nărea îngheţată, desface un corp de soldaţ.1 ce'r forma garnisona, arde şi pradă oraşul, ia 
cu asalt cetatea, în ziua de Sf. Vasile 1594, şi apor se intorce triumfător în ţară. Pră(Jilr 
fură aşa de marr, că RomânH abia putură să le ducă cu er. . 

In 1595, Mihai trimete un detaşc1ment din armata sa, sub comanda Spătarului Prrda
Buzescu şi a Comisulur Radu Calomfirescu, asupra Hârşover. 

Turcir din acest oraş, aflând despre sosirea Românilor, le eşiră în întâmpinarr, dai· 
Românir H bat, '1 trec Dunărea, făcendu-le mu,lt reu, în g(Jna ce le dete până la Hâ.1·:-;ova, 
pe care o luară şi arseră. 

Cu acestă ocasie Kiraly, prădă tote oraşele turceşti până la Ismail şi Varna. 
In 1659, Rakotzi, prinţul Transilvaniel.', făcend alianţă, prin jurăment, cu Ivlihnl'a 

al III-iea în contra Turcilor, începu a preda şi jefui oraşele turceşLT după mal'gillea l�u
nărH; trecend ttuviul în Dobrogia şi ajungend la Hârşova, Rakotzi fu încolţit a� de bmc 
de Turd, că abia scăpă <lin mâinele lor. 

Până în 1771, istoria nu mar vorbesce nimic despre Hârşova. 
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'] v I] . Jn accs an, co onc u 1·us t1maşcv, pus sa paziasca gura r1u u, a om,ţa, se repede 
111 JI;\r�va �i pune mâna pc fortifîca(,iilc lurceştr şi pe 8 lunur\'; apoT alacă pc Turcl' la 
haionclă. O bombă rus6scă cade în cetalc peste un dcposit de praf, zidurile sar în aer,
imprt•ună ru comandantul turcesc.___, 

Jlu�ir profitând ele momentul favorabil, se reped asupra Turcilor zăpăciţi, '1 ucid fără 
mil.1 �i pun mâna pc întăriri; cr găsesc în cetate 70 tunurr şi 2000 prisonierT. 

Opresc pc s6ma lor tunurile uş6re din tabără, iar pe cele clin cetate fiind prea 
,n•l,·, le cufund în Dunăre, apor ard magasiilc şi bagajele turceşLr." 

1 11 1773, Iunie 21, Rornantzov lrccend Dunărea, este întâmpinat de o armată de 10.000

,inwur, sub comanda lut Osman-Paşa. După o luptă crâncenă, Ruşil'. remân biruitorr, co
prind Jh\.rşova �i după ce întăresc pe Potenkin aci, pun mâna pe tabăra turc6scă şi se 
Iar "'li'ipanT pe 30 Lle tunurr. � 

Jn 1809, ll.uşiT pun mâna pe castelul, ce se ridică .,i astăz\' în ruine în punctul, unde 
irnîl(imilr• Hârşover întâlnesc t,ermul Dunăril. Fortificară oraşul, prin uvragir ele campanie, 
,lahiliră un cap ele pod şi apoT retrecură Dunărea, călre sfâ1·şitul aceluiaşr an. 

I.a sfr\.1·şilul Jur Maiu 1810, un corp ele 60.000 Ruşr, sub comanda generalulu1 Ka-
1111,nsky, Lrcce Dunărea la Hârşova, servindu-se ele capul de pod, deja făcut. 

Adislă manevră deşteptă 
alentiuuea Turcilor, carr ridi
L'ill'ft uci în 1822, uvrage regu
lalr. 

In 1828, generalul Macla
lof, cu 4 batali6nc şi douc 
t•,carlrone, fu destinat a lua 
lh\i·�ovu. 

Oraşul fu în vestit de H.uşr, <" 

carr 'l bombardară, fără mult 
rlcct, cu câte-va bateriY slabe, 
slabilitc la mare distantă de 
relate. 

Cu L6lc că uvragele sale 
nu fură distruse şi că cetatea 
abunda în muniţff şi provi-
1,iunr, ca ceru a capitula ele 
inelată ce auc,li de predarea 
lkăild. Tol aşa fu şi cu Tulcea 
�i Conslanţa. 

Fig-. 68. - Hârşova. (După K. F. Peters).

La 5 Iulie, t6tc cetăt,ile la vale de Silistra, până 1a:valul lur Traian, erau in mâinile Rm;;ilor. 
Căderea u.cester cetăţi' fu atribuită, orr cât de tari' ar fi fost u vragele sau posiţiu nile 

Hu�ilor, cause\'. următ6re: Porta neputencl trimete multe trupe în ele, păzil'ea lor trebui 
a fi lncrcdinţată populaţtunir, care fiind slabă la nume r, se emoţionă uşor de scirile ce 
veniau �i per�lencl u-ş\' moral ul se predă. 

Din nenorocire, clupă luarea cetăţii de Ru!:;,r, în acest oraş isbucnesce ciuma.I/ 
Cu tote acestea, el tot servi ca punct de trecere peste Dunăre şi de · comunicarea 

arn1ater cu Imperiul, în care scop stal.ul-major ordonă construcţiunea peste fluviu a unur 
pod, la începutul Jur ·Maiu 1829. In 1850 oraşul era populat ele Turcr, numar mahalaua 
\'aro� era locuită de Românr Tr.ansilvănenr. 

ln 1854, Ruşir re.u>;iesc a trece Dunărea prin acest punct. 
ln vara anulur 1877, Hârşova, Tulcea, Isaccea, etc. sunt ocupate succesiv ele Ru�'î, fără 

ITP-o opunere cli n  partea Turcilor, care se retrăgeau de bună-voie spre Sud, înapoia Va.lulur. 
. ln jos de Hârşova este punctul numil Vadul OH, despre r,are vom vorbi la partea
l�torică. Se numia ast-fel, pentru că pe aci treceau oile, r·are veniau pentru păşunat din
li·ansilvania în Dobrogia. ·
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AstăzT oraşul esle lipsit. do întăriri, ruinele zidurilor înconjurălore şi a cclă!ilor m;1r 
ginar-;;o se mar vcd încă. Oraşul a perdut caracterul oriental şi Lindo din zi în zi a t!Pi'"lii 
mar românesc. SLradole sunt largr, binif:iOr întret,inulo şi iluminato. Pe malul nu11,11,1

există o grădină publică destul de bine aranjată. 
Construcţiunile au început a se ridica din nou pe ruinele fostelor bordeie luri·p,_.l1.

ToLul reînviază în acest oraş. 
Este aşezat pe o înălţ.ime ce domină Dunărea, şi so al1ă la 80 km. cleparlo do Conslari(a.
Se mărginesco la N. şi V. cu Dunărea; la S. t:u comuna GhizdărescT, ele c:arc se r1,,,_ 

parlo prin valea Caimacli-dere; iar la E. cu comuna Ciobanu, despăriilă prfo rl6ludll 
Ciobanul, Caraula şi Bentul. 

Repartiţia suprafeţff şi populaţier este arătată la plasă. 
Sunt în oraş 1073 case, din care 86 bordeie. 
Budgetul se compuue din 90.294 le\' la veniturr şi 56.786 Ier la choHuiolY, rămc'1,nr•w1 

un excedent de 33.462 Ier. Sunt în oraş 561 contribuabil'i'. 
Oraşul are: o şcolă primară de băetr şi alta·cte fete, au un institutor şi cloll(-; in!-itilul,',1,p,

sunt frequentate în mediu de 246 elevr. 1\!Iar sunt şi douc şcolr turcescr. 
Biserica cu hramul Sf. Niculaie, a fost clădită de locuitorr în 1857, are un [H'Col i 

3 omen\' de serviciu. :Mar sunt şi doue giamff, deservite de doi hogi. 
Hârşova este în legătură prin şosele vicinale cu Ciucurova, Constanţa şi l\lcrlgidia, 

cum şi prin şosea cu satul Ciobanul. 
7. Comuna Ostr01 ul pe care o vom numi Ostrovul de jos·, spre deosebire de 1·umuna

urbană Ostrovul de sus, nu departe de frontieră. Acestă comună ocupă tot basinul riulru 
Hosti, este aşezată pe gârla Veriga, la 35 km. spre N.E. de Hârşova. Se compunl' rliu 
douu sate: Ostrovul la vărsarea rîulur Rosti, este sat vechiu romanesc �i Aigăr-Ahmet (1rnme 
propriu de persană), odinioră tătărăsc, aşezat pe rîul Rosti, la 6 11� km. spre E. de Ostrov. 

Intre ele se află ruinele satulur tătăresc de altă dată numit Ta;�burun (nas ele 1,ialrăJ. 
Au mar existat în 1850 pe teritoriul comuni\' Ostrov de azr, alte douc sale Lătăresd': .lro/,
lar şi 5eşmiler, care au fost cu desăvârşire distruse în resboiul clin 1855 şi nu s'aN mai 
ridicat, nid urmele lor nu se mar cunosc. 

Se mărginesce la N. cu comuna Picineaga; la E. cu Coium-Puna.r; la S. t:u i;o11111-

nolo Urumber şi Dăienr; iar la V. cu Dunărea. 
Repartiţia suprafeţi\' şi populaţier, este arătată la plasă. 
Sunt în comună 386 case, din care 76 bordeie. 
Bugetul este: 13.107 Ier venit.ud, 4.101 101 cheltuielI, excedentul fiinrl do 9.006 lcY; suni 

207 contribuabilr în comună. Primăria clădită la 1880. ŞcoH sunt dou0, câte una în fic-cal'e 
sat, au câte un învcţător şi 116 elevr. Cea din Ostrov clădită în 1884. In Aigar-Al1mcl 
are localul cu chirie. 

Biserid sunt douc: una în Ostrov cu hramul Adormirea Maicer Domnului, dădilă 
in 1896 şi alta în Aigăr-Ahmet, cu hramul Sf. Ghorghe, clădită în 1887; fie-care au calc 
un preot şi un cântăreţ. 

Comuna de reşedinţă e aşezată pe drnmul Hârşova-1\!Iăcin, mar suni �i clr·unrnr·r. 
comunale care 16gă cele douc sate ale comunil'. cu: Picineaga, Ai-Orman, Coium-Punal', 
Urumber, Fagăraşul-Nou şi Dăienr. 

8. Comuna Samiu ocupă toL basinul inferior al rîulur Saraiu; e aşezată la 18 1rn1,

spre N.E. de oraşul Hârşova şi la 86 km. spre N.V. de Constanţa. Se cornpunr rlin

următorele sate: Eni-Sara'i, de reşedinţă, pe ambele malurr ale rîulur Saraiu şi pe �os�a�a

Hâr�ova-Ciucurova, se deosebesce de Eski-Sara'i (vechi ul- Sar-aiu), sat distrus de H u�r 1 11 

1828, ruinele Jur se vcd pe ţermul lacului'. Hasarlîk. Eni-Saraiu .Q('a pe la 18GO lul'url

de Tătarr; Balgiu, pe malul drept al rîulu1 şi la 3 km. mar sus de Eni-Sarar, sal

de curând înfiinţat, în urma resboiulur din 1855; apo'î Carapelit mar în sus pe du, la 2 1101·

de precedentul, a fost locuil de Tătarr care l'au înfiinţat prin 1842 şi în fine Dulf!herul 

pe valea cu acelaş nume, la 3 km. spre S. ele r.arapelit; ac.est sat e fondat pl'in 1860 dr

RomânT-Transil vănen ,. 
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comuna se în vecinesce la N. cu Gârliciu şi Dăien\'; la E. cu Calta; la S. cu Şiriu; 
iar la v. cu comuna Ciobanul. 

ncparLiţia suprafeţil şi populaţie1 este arătată la plasă. 
In ccUe patru satele sunt 524 case, din care 30 bordeie. 
Budgetul comunit constă din 15.850 le\' venitur\' şi 5.718 le\' cl1elLuieH, excedentul fiind 

di • to.132 lcY; sunt 440 contribuabi!T. Primăria n'are local propriu.
�unt în comună doue şcoH: una în Saraiu, clădită în 1902, are 10 hect. pământ, cu 

110 u1v<\tător şi 95 elev\'; a doua în Dulgherul, cu un înveţător şi 80 elevr. A fost clă-
dit,i in 1887. 

Biscrid sunt iarăşr doue: una în Saraiu cu hramul Sf. Gheorghe, e zidită de locui
lorf JJl'in 1888, are dor preoţ\' şi 4 6menr de serviciu ; a doua în satul Dulgherul clădită în
IXG!I, cu hramul Sf. Impăraţr Constantin şi Elena, deservită de un preot şi do\' cântăreţ\'. 
Jn CarapcliL se află o giamie, cu un hoge. 

Comuna este în legătură cu Hârşova prin şoseaua din valea Saraiu; alte drumurr 
,·1H111lllalc mar sunt spre: GârUcY, Dăienr, Făgăraşul-Nou, Curudgea, Cartal-Seleuşu, Muslu 
,i Cadi-Ct't�la.· 

0. co,;lltn({, \',iriu. Pe o clină şi pe alta a d6lulu1 InşiraLelor şi la 24 km. spre S.E. de
!fill'�ova, în sLc.\nga şoselc\'. ce duce la Constanţa, se întinde în formă alungită comuna
�iri11, care coprinele afară de satul de reşedinţă, fondat de Mocan\' prin ţ858 şi următorcle 
alle opt sale de prin împrejurul acestuia şi anume: la 3 km. spre S. satuf Capugi, locuit 
dt) mullă vreme de Tătar\'; aşezat într'o posiţiune frumosă, pe valea Capugi (numele său 
insi'•mnă portar); Ca1·tal Seleuş, pe valea pariul ul' Cartai, afluent al Casâmcer, la 5 k. spre 
ribăriL de Şiriu, era locuit pe la 1850 de Tătarr; Pantelimon, sat înfiinţat de Român\' pe 
ruinele fosl.ulur sat tătăresc Ceatal-Onnan (furca-pădurir), distrus cu desăvârşire în rcs
l"1i11I clin 1855; aci era reşedinţa Chanulu\' Tătarilor dobrogenY, satul e la 14 km. spre S.E. 
de �il'iu, pc parîul Ccatal-Orman, într'o poziţiune sălbatccă, care amintesce călătorulur · 
p11sl.iclatea ele odini6ră a Dobrogie1 şi pe fundul văi\', la răspântia mar multor drumud, 
l01: ele adăpost al tâlharilor de altă-dată; Erkesek mar mult o grămadă de ruine printre 

r CUl'C abia se zăresc câte-va locuinţe mizerabile; satul este aşezat pe d6lul Erkesek, la 
X km. spre �- de Şiriu; Mustu, sat la isvorul pârîulu\' Tikilescr sau Î\Iuslu, la 4 11� km. spre 
�.V. ele Şiriu, într'o regiune fertilă în cereale, a început să renască; are case bune ,;ii 
liigic11ice; Jvluslu-bei, ma\' jos pe valea Tikilesd, la 4 km. spre apus de Şiriu; Satiskiol
compus din Satiskioi Român- şi Tătar, ambele forte apropiate şi la sorgintea rîulut Boazgik, 
la 7 km. spre S de Şiriu, la palele d6lnlur Alah-Bair, aşa de mult venerat de Turcr �i în 
fine satul Te1'z'i-lcio' i pe valea pârîuluY Carta], ceva mar jos de satul Cartai şi la 6 km. 
S[JI'C S.E. pe Şiriu. 

Ast-fcl compusă, acestă comună destul de mare, se în vccinesce la N. cu Sara.\'; la 
\'. c.:u comunele Ghizdărescr şi Tapa.lu; la E. cu comuna Casâmcea; iar la S. cu comunele 
Ta.wunar şi Pazarli. 

Repartiţia suprafeţil'. şi populaţid, este arătată la plasă. 
Cele nouă sate au 1196 case, din care 90 bordeie. 
Budgetul comunil'. conţine: 48.175 le\' venitur\' şi 13.735 leT chelLuieH, dând un ex

cedent de 34.340 Ier; sunt în comună 867 contribuabiff. 
Primăria a fost clădită în 1879. 
Există acum şese şcolr în satele: Capugi, clădită in 1890, Cartai, clădită în 1899, Pan

lclimon (cu chirie), Erkesek (cu chirie), Satiskioi clădită în 1899 şi Terzikior (cu chirie); 
fie-care cu câte 10 hectare păment, cu un în-veţător şi un total de 295 elevr. In Cartai· 
mat e şi o în veţăt6re. 

ln l\iluslu �i Şiri� se află câte o şc6lă turcească. 
Biscricr sunt: una în Carta] cu hramul Sf. Voevozr, clădită în 1890; una în Panteli

n,on, cu liram ul Sf. Pantelimon, clădită în 1889; una în Satiskior cu hramul Nascerea 
�_laiccr Domnului, clădită în 1880. In Erkesek şi :tviusu-be\' se află câte o casă de rugă
nune; fie-care din ele are câte 10 hectare păment de la Stat, câte un preot şi 2 oamenr
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de sm·vieiu; ma\' sunL şi 5 giami\' in: Capugi, SatiskioY, Şiriu, Musiu şi TerzikioT, fl 1 ,_1,nr11 

cu câLc un hogc. 
Comuna csLe aşezată înt1·e cele dou,; şo ele ce plecă de la Hâr�ova, una (1111 ,1, ln

Ciucurova şi alta la Constanţa; mar sunt şi clrumurr comunale care legii înt1·e elp saI,,1,,
comunii, cum şi comuna cu satele învecinate, asL-fel sunt clrumurr spre: Cadi-C,\�Ia, sa. 
raiu, Dulgheru, Curudgca, Casâmcea, Caciamac, Kiuciuk-kior, Toxof, Chireşlik, Gllclin!!,·I,,
Saragea, BăltăgescY, Boazgik, Calakio\', Topal, Tikilcscr şi Ghizdărescr. 

10. Comuna Topol()[J este aşezată 111 basinul superior al rîulu\' Eni-SaraY, în mijl1wiil
uncT regiun\' dolurose acoperilă cu pădurr, la 44 km. spre N.E. de Hârşova ?i pc !;>0si•nua 
Hârşova-Ci ucu ro va. 

Comuna se compune din douc sate: Topolog (care la rându-\' coprinele Tn7,olo.?ul tltt11r 
la N., a fost· locuit pe la 1850 numa\' do Tătarr, şi Topologul romin la 300 m. mar jos I"'
riul Topolog, a fost fondat de Român\'., în urma rcsboiuluT din 1855; az\'. ambele formi'•za 
acclaş sat), şi Doeran'i pe pâdul Hagi-Omer şi pe drumul ce vine de la Hârşova priu 
valea Saraiu, pentru a <luce la Babadag, la 4 km. spre S.E. de Topolog. Posit.iunca aeP,1 111 
din urmă sat este clin cele ma\' pitorescr ·şi ma, plăcute din Dobrogia. Pr8babil ci a fo,l 
infiintat de Roma.nr prin 1860. 

Comuna se învecinesce la N. cu A.Lmagca; la E cu Ciucurova �i Slava-rus{i; la S. 1 ·1, 
Calfa; iar la V. cu comuna Urumber. 

Reparliţia suprafeţir şi populaţ.ier este aretată la plasă. Satele au 446 casc, din ,·a,·" 
!)O bordeie. Budgctul comuni! constă din: 9145 Ier veniturr şi ld28 Ier cheltuiC'IT, 1·1�111,1111 ·1111 
un excedent ele 5017 Ier. Sunt 288 contribuabil\'. Primăria clădită în 1899. 

lnstrucţ.ia publică se predă în douc şcoH, câte una în fie-care sat, au 2 înv,�(ăl111·r ;i 
7 l olcvr. Cea din Doeran\'. clădită in 1833, iar cea din Topolog în 1884. 

La Topolog mar e şi o şcolă turceseă. 
Biserid sunt doue: una în DoeranY, cu hramul Sf. Gheorghe, clădită in 1\)0ll, �i 11I1a 

în Topolog cu hramu1 Sf. lmpăraţr Constantin şi Elena, clădită în 18!)9, fio-ca.f'c a1·e e,\11' 
un preot şi 2 oament de serviciu ; în Topolog se ma'f află ?i o giamie. 

După cum am aretat, comuna se află pe şoseaua Har.;;ova-Ciucurova; afa.ră dl' ttf'i'•sl,l 
�osea ma\' sunt şi drumueT comunale, care o pun în legătură cu satele: UrumlmT, C,i.1jc
lar1, Atma.gea, Ciucurova, Baş-Punar, Hagi-Omer, Calfa şi Făgăraşul-Nou. 

11. Comuna Tapatu este aşezată pe Dunăre în sus de Hârşova la 22 km. !;ii p1· ril'l1-
mul Hârşova-Cernavocla. Ea se compune din doue sate: Topat,t, reşedinţa comuni\', r,sle un 
vechiu sat românesc, şi Boaz9ik, sat tătăresc în '1850, mar sus pe Dunăre, la 10 Iun. de 
Topal şi la vărsarea rîulu1 Boazgik; între ele pe drum şi aprope la jumelalc dislall(n ,r. 
afiă ruinele de la Cala-kio'i, care după vechimea lor par a fi restur\'. dintr'o const1·ut.:(i11nr' ro
mană; săpăturr nu s'au făcut de cât întâmplător, �·au descoperit sarcofagi\'. :;ii picl1·c: cu 
inscripţ.iunr, unele romane, altele greceştr. 

Probabil aci sunt ruinele vechi\' cctăţ.1 Capidava. 
Comuna se învecinesce la N. cu comuna Ghizdăresd, de ca.re se despal'lc prin n1ilt• 

Cekirgea şi Tikilescr; la E. cu comunele Şiriu (de care se desparte prin cl6lul 1':l'lw,ekJ 
�i Taşpunar (clespărţ.ită prin delurile Zavol-Bair şi Panar-Bair); la S. cu comuna Scinwnil
marl', de care se desparte prin delul la Movila Grecu lu\' şi prin Valea-Mare; iar la\'. cu 
Dunărea, care o desparte de judeţ.ul Ialomiţ.a. 

Repartiţia suprafeţir şi populaţ.ieT este aretată la plasă. 
Sunt în ambele. sate 657 case, din care 78 bordeie. 
Budgetul comuni\' se compune din 13.2:18

° 

Ier veniturr !;ii 6658 leY chclluie!T, rc1ml1wud 
un excedent de 6560 le'f. Sunt în comună 460 contribuabiir. Primăria s'a clăcliL în l880,

ŞcoH sunt dou<\ în fie-care sat. câte 111m, ambele au fost construile în 1880 şi ail lrrt
inveţ.ătorr ?i 71 elev\'. La Boazgik se atlă şi un maestru pentru lucrul manual. ,

BisericT sunt cloue: una în Boazgik, cu hramul !nălţarea DomnuluT, clădilă 111 JHS8,
şi una în Topalu, cu hramul Adormirea MaiceT Domnul ul', clădită în '1865; flc-('a1·t• are
câte 10 heGlare date de Stat; ambele a11 3 1mwţ'( şi o oameni de servicitL 
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î.omuna c a!-;iczală. pc drumul Hârşova-Cernavoda, care merge d'alungt1l �C)kJL

L \ "şs

nunăl'iY; mar sunt şi alte drnmurr comunale sp1·c: Tildlcsd, Capugi, Erkesek, SaLiski� 
Băllăgci;ill, Chiorcc:;;me f;ii Taşpunar. De la Boazgik se ramifică din drumul Hârşova-Cer-
navoda, un a!Lul, care duce prin Taşpunar şi Tortoman la Mcdgidic. 

12. Crnnuna Urwnbez. La origina rîurilor Hosti f;ii Picineaga şi la palele cl61urilor
,�hiun-(;l!iurmcs f;ii Ghiolgik-Bair se at-lă comuna Urumber sau Orumbd (Orum=numc 
proprÎll, hc1=litlu de nobleţe la Turd). 

Ea se afiă departe de Hârşova la 44 km. spre N.E. !-;ii se compune din clouc sale : 
1,.,1111/iPi, care prin 1850 era locuit ele Turcr :-;;i Roţ:nânr, c a!-;iezat în mijlocul uncr regiuni 
padllf'<JS(' !-;ii sc�lhatece şi satul Făgăraşul-Noft, la origina văir Rosti, la 3 km. spre S.V. ele 
rrunihcY, c un sat de curend fondat de lVIocanr, care au case destul de bune, af;iewte pc 
0 �ingură uliţ,ă. Pe teritoriul coinunil şi pe valea Aigâr-Ahmct sunt ruinele vechiulu1 sat 
v111xiter distrus. Era tătăresc în 1850. 
· ' Comuna se invecinesce la N. cu Cârjelarr; la E. cu comuna Topolog; la S. cu comuna
Calfa 7i la V. cu comuna Ostrovul-de-jos. 

He partiţia su prafeţir şi populaţier este arătată la plasă . 
. \mbele sate au: 369 case, clin care 41 bordeie. 
Budgetul er constă din: 7018 Ier venitur\'., 2872 Ier chelluielT, rcmâncnd un CX(;l'ent rlc 

H!i(i ier. Sunt 271 contribuabm. Primăria clădită în 1899. 
Fie-care sat are câte o şcoală cu un înveţător; totalul elevilor în mediu 110. :;,cula clin 

f'rumbd clădită în 1880, iar cea din Făgăraş în 1891. 
Comuna are doue bisericY: una in UrumbeL cu hramul Sf. Dumitru, clădită în 1886, deser

\'ilă de un preot cu 2 cântăreţr şi a doua în Urumbe1, clădită în 1890. Are un preot şi un cantărcţ. 
Pc teritoriul comun.ir nu trece nicr o şosea, are însă drumurr comunale care o pune 

in legătură cu salele: Aigăr-Ahmet, Coium-Punar, Canat-Calfa, CarjelarY, Atmagea, Ciu
rul'Uva, Topologul, Calfa, Hahman, totă valea Saraiulur :,;i drumul de pe malul DunăriT, 
de pe la Gârliciu, Dăienr şi Ostrovul-de-jos. 

b) Plasa Constanţa ocupă totă partea N.E. a judeţulur Constanţa, pe litoralul l\lăril', 
inlre gura Pt0iteasca şi lacul Tuzla-Ghiol, coprinele ba 'inul inferior al riulur Casc.\mcca, 
basinul laculur SLit-Ghiol, basinul răsăritean al Carasulur şi acel de N. al lacuiur Tuzla. 

Se mărginesce la N. cu plăşile Babadag şi Hârşova (limita, între plăşilo Constanţa �i 
Babadag este descrisă la limita intre c;ele douc judeţe, limita intre, plă;;ilc Consanţa şi 
Ilâ1·!;,ova este numar de ti km., socotite spre apus de la punctul cotat 170, de la V. de salul 
Chiri!C,ilic); la apus se mărginesce cu plasa Medgidia; iar la S. cu plasa Mangalia. I -Iotaru 1 
despre aceste �loue din urmă plăşi începe de la 6 km. spre V. de movila cotată 170 (des
pre care am vorbit), către S. pe delul Dorobanţul, pc la movila Bilarlar, pe culmea dolu
rilor To1·toman şi Paşpala-Bair, <le aci se întcirce către E., trece pe la movila Derekio1,
laic valea Derekior, urcă delul Carol I şi în linie aprcipe dreptă către S.E., taie cleiul Hagi
Cabul !;iÎ cob6ră în valea Ciobanului. 

De aci se îndreptă către V. până la 1 km. spre S. de satul Caratai, înconjură pc 
la apus satul Nazârcea, taie valea Horoslar, face un arc de cer cu convexitatea către 
apus, trece pe la Eski-Duran-Iol-Tabiassi, dă la linia do drum ele fier, la S. de Alacapo 
�i dupe ce taie valea Carasu e îndreptă către S. pe Ja răsărit de Kiuciuk-:Murfat, şi în 
dreptul BLilbi.ilulu\' o ia către E. pc.\nă la valea Omurcea, se 1ndt·6ptă către S. prinlre Osman-
lacu (la V.) :;;i Mahometcea (la E.). 

Apropc de satul Abdulah se indreptă cătl'e E. !-;ii după mat multe int-lexuo ităty, dă
ele lacul Tuzla, pe care îl urn16ză până la Mare. 

l\faT coprinele afară de acesta terito1fol corn uni\' Copadin, clcpăl'tat de plasă :-;;i co
prins inti·e plă!-;iile Mangalia �i Medgidia. E o anomalie administrativ;,\ acestă împărţire,
ca un sat din lerilol'iul altor plă�r, să fie dat la plasa Constanta, de care e departe ca la
10 km. 

Sup1·afa1.a plăşiT este ele 133211 he(;I. : 

71890 54 
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ocnsilatca populaţie1 este ele 23 locuilort pc un kmp. 
Hcsedinţa sub-prefecturi\'. esLc în comuna Caramurat. 
,\()stă plasă coprinde o comună urbană (Constanţa) şi 12 comune ruralo. 

427 

1. comuna Caraharman. La coda laculul'. Sinoe, la gura Buazulur se întinde comuna
t:aI"nlHtrman (arie negră), la depărtare de 42 km. spre N. de Constanţa. 

Ea coprinele tot basinul rîulu\' Peletlia şi se compune ... din următorele sate: Cam-

111111111,11, rn reşedinţă, era locuit prin 1850 de Turcr, Peletlia, pe rîul cu acelaş nume, la G 
lrn1. �JJl'l' �.V. de Caraharman, a fost locuit de TurcT şi Român1 înainte vreme şi Tmian,

,nliin\at in 1885 de Români, la 4 km. spre S.V. de Caraharman. Se învecinesce la N. cu 
i:aranasuf şi Cogelak, de care se desparte prin d6luriJe Caşcalik-Bair, Duimgi şi lacul 
r·uzla; la E. cu Marea; la S. cu comuna Gargalik, de care se desparte prin delul 
Pl'lnllia, ial' la V. cu comuna Cicrâcci, de care se desparte prin movila Căldări'î, Ciacal-Bair 
�i dclul Gargalîk. 

Repartiţia suprafeţir şi populaţier este arătată la plasă. Cele 3 sate au 260 case, din 
,·arr 22 bordeie. 

13uclgct ul er se compune din: 4,427 Ier veniturl'. şi 2,908 le\'. cheltuiclT, dând un cxce
i!1·nl de 1.310 Ier; sunt 203 contribuabilY. Primăria n'are local propriu. �colt sunt douc 
r11ralc mixLe: una în Caraha.rman, clădită în 1881 �i una in Peletlia; au treT în vcţătorl'. şi 
S'.I l'lCVJ, 

Biserică esLc numal'. o casă de rugăciune în Peletlia, cu hramul Acoperămcntul Maicir 
1l1111rnulu1, arc 10 hect. teren de la Stat, un preot şi un cântăreţ,; în Pcletlia şi Carahar
man se află câte o giamic, fie-care cu câte un hoge. 

Comuna esLe aşezată pe şoseaua cc vine de la Cogeali şi aprope de Peletlia trece spre 
:l., pentru a duce la Caranasuf. Mal' sunt şi drumur:r comunale spre: Duimgi, Tari verde, 
Cogclak, Serernet, Cavargik, Palaz- mic, Taşaul, Şahman şi Gargalîk. 

2. Comuna Caramurat. La polele deluluT Dorobanţul şi la încrucişarea mal' multor
dn1murr importante, ce conduc de la Constanţa şi Medgidia la 'Hârşova şi Babadag, la 
211 km. ·pre N.V. de oraşul Constanţa, este aşezată bogata comună Caramurat, compusă 
n11mai clintr'un singur sat, locuit oclinioră numal' de Tă.tarl'., care au emigrat în timpi! din 
urmă �i înlocuit cu o harnică colonie rle German:r şi H.omânr, cal'e a tr-ansforn1aL cu Lotul 
sla,·ca satului, devenit azl' apr6pe un orăşel, bine aranjat cu case higienice şi solide, stradc 
largr, drcpLe şi curate. 

Se învecinesce la N. cu Pazarli, de care se desparte prin delurile llanlik-Bair şi Dolu
fact\-bair; la S. cu comuna Caratar, de care se desparte prin dolurile Hagi-Cabul şi Mural
llair; la E. cu comuna Cicrâcci, ele care se desparte prin delul Caramurat-Bair; la V. cu 
rnrnuna Carol I, de care se desparte prin delul Carol I. 

Repartiţia suprafeţil' şi populaţiet, este arătată la plasă. Case sunt 439. 
Budgetul comuni! este de 7,428 Ier veniturr, 4-,973 Jer chclluiell', rrmânencl un cxc.:cclont 

tle 2,455 le\'; sunt în comună 445 contribuabill'. Primăria clădită în 1882. 
Comuna are o şcolă clădită în 1895, cu patru invc(ător·r şi douc înveţăt6re, c frcqucn

lală de 120 clcvl' în mediu; ma'i' arc şi o sc6lă catolică. 
BisericT sunt: una. ortodoxă cu bramul Sf. Gh0orghc, Glădilă în '1884, arc un preot �i 

2 drnlăreţi şi una catolică, cu dour preoţT. J\tfa'( e şi o giamic. 
Comuna e aşezată pe şoseaua Canara-Hârşova. 
Prin drumurl' comunale, Caramurat ma'î e în legătul'ă cu: Cn,rol l, Ester, Palazu-Mic, 

Dolufacâ, Cicrt\cci, Cogeali, Hagi-Cabul si Docuzol. 
3. Cnmuna Carnl l. La 6 1

,� km. spre apus de precedenta şi la p1jlcle sudice ale dcluluT
lloroban(ul, se întinde comuna Carol I, la 34 km. spre N.V. ele Constanta. 
. Ea c compune din douc sate: Dorobanţul, numire dată de Homanl' fostuluT sat exclu

sivamcnle Lătăresc, Bilarlar, aşezat la 4 km. spre V. de Carol I, ::,i satul ele reşedinţ.ă, care 
c,-a de asemenea locuit numa\' de Tătar, prin 1850 şi se numia J)analriol (satul vi(,eilor).

Se mă1·ginesce la N. cu comuna Pazarli, ele care se desparte prin culmea cl61ulu\' Do
rnban(.ul; la S. cu Tortoman �i Cal'alaT; la F:. cu c:omuna Cai·amu,-at, de cc1,re se despai·lc 
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prin dolul Carol I (DanakioY); iar la V. cu corn. Ta�punar, ele care se desparte prin ili'>lni 
l\Iallomel-Bai 1'. 

Heparli�ia suprafcţ,ir .. i populat.ier este arătată la plasă. Cele clour sale aN H7 ('a�· 
Budgetul cr conţ.inc, 9,01G Ier la veniturr, 5,218 Ic\' la cl1cltuielt �i 1·emt\ne un excerli!iil 

ele 3,798 ier; sunt 366 contribuabilr. Primăria cJaclită în 1882.

Fie-care sat are şc61a luT; sunt trcr în veţătorr şi 115 elev\'. ţ;c6ta din Carol I l'litrlila 
în 1899; cca clin Dornbanţul, în 1886. In ambele sate se află �i câte o şc6lă turrcscă. 

BiscricT sunt: una în Carol I, arc hramul Sf. Voievozr; are to hect. te,·en dat de Sial 
c deservită ele un preot şi 2 cântăreţ\'.. A fost clădită în 1888; cea din Doroban(.ul ari'. 
hramul Sf. Vasile, a fost clădită în 1885. Fie-care sat are şi câte o giamie. 

Prin salul Carol I trece drumul Medgidia-Carol I-Ester-Sercmet-Cogelak; iar la n. 
robanţul încrucişeză 10 drumurr comunale; a�a dar comuna e în legătură cu: Ta�-punar·, 
Kior-ccşme, Saragea, Ghelingek, Pazarli, Ester, Caramurat, Hagi-Cabul, Kiostel, Docuzol, 
:Medgidia şi Tortoman. 

4. Comuna Cicrâcci. Este aşezată în basinul inferior al rîulur Casâmcca, la vărsar,•a
sa în lacul Taşaul; e la 26 km. departe de Constanţa, spre N.V. 

Afară de satul de reşedinţă, C-icrâcci, locuit numa\'. de TătarT in 1850 �i a::,ezal Jll
ţermul apusan al lacuJur Taşaul, comuna mar coprinele: satul Caracoium (se numia mar 
'nainte Memet), c aprope de l\Iare pe ţermul sudic al laculur Taşaul, la 5 km. sprP "·"· 
ele Cicrâcci, a fost locuit de Turcl'.; Cavargic pe stânga rîul ur Casâmcea, la 11 km. spl'c 
N. de Cicrâcci, a fost locuit de Tătarr odini6ră; satul Cogeati, vechiu sat tătăresc, se 1H1111ia
Siit-ghiot prin 1850; e aşezat la 6 km. spre S. de Cicrâcci, apr6pe de t;crmul de Nord al
laculu1 SUt-Ghiol, pe şoseaua Constanţa-Tulcea; puţin mar la răsărit, satul Mamaia, pe \fr111ul
Mărff, la capul nordic al uner limbr de nisip, care desparte lacul SUt-Ghiol de Marc; salul
Patazul-Mic, care prin 1850 era locuit de Bulgarr, e aşezat pe stânga rîulur CasamcPa, 111

stânga şosele\' Constant.a-Tulcea, e un sat mizerabil, departe de 8 km. spre N. de Ci<:1·a1·1·i,
Taşaut, locuit odini6ră de Turd şi Bulgarr, azr abia p6te merita numirea de sat, fiind ma\
mult o grupare de bordeie, fără nicT o regulă aşezate; se află pe ţermul laculur Tuşau!
la vărsarea rîulu\' Casâmcea şi în fine satul părăsit Dolu(acâ la 2 km. şpre N. de CiCl'lkd,
era locuit o dată de TătarY, care se ocupau mar mult cu tălhăriile. Şi acum locuil11rir
vorbesc cu gr6ză de omorurile ce se făceau pe valea Taşaul, la satul Dolufacâ.

Comuna se învecinesce la N. cu Cogelak, de care se desparte prin cleiul Ca:;;(:aldk
Bair; la S. cu satul Canara (com. Palazul-Mare), de care se desparte prin şoseaua Cam
murat-Canara şi lacul SUt-Ghiol; la E. cu GargaHk, despărţindu-se prin lacul Ta�ul. 
valea Taş-culac şi delul Taşaul-SMî, cu Marea-Negră, cu cătunul Peletlia (com. Camliar
man), de care se desparte prin delul Peletlia; la V. cu Caramurat, de care se desparle 
prin cleiul Caramurat şi valea Dolufacâ şi cu cătunele Ester şi Seremet (corn. PazadiJ, 
despărţindu-se prin cleiul Dolutaci, Beriş-Bair, apa Visterna şi valea Ali-culac-dcre. 

Repartiţia suprafeţi1 �i populaţie'( este arătată la plasă. Comuna are în total 536 nN', 
· din care 14 bordeie.

Budgetul comuniT are 15.547 lei la venituri şi 6.213 la cl1eltuiel'î, excedenLul (lirnl dr 
9.334 Ier. Contribuabm sunt în comună 458. Primăl'ia clădită în 1881.

Şcolr sunt: una în Cavargic, clădită în 1902, are un înveţălor; una în Ci<.;l'âcd, clă
dilă în 1902, are un înveţător; în Caracoium e o şc6lă lipovenescă; în Caracoiurn �i Co
gcali se află câte o ?G6lă turcescă, iar in Taşaul sunt douc şcoH turcescT. Numcrul copiilor 
ce frequenteză acesle şcolT, este de 212. 

În Cogeali e o casă de rugăciunr protestantă; în Caracoium, o biserică Jipovcnc!'ică. 
Iar 111 Caracoium şi Cogeali se mar află şi câle o giamie; în Ta:;;aul, clour giamiT. 

Comuna esle aşezată pe 9oseaua naţională Constan\;a-Tulcea, cum şi pe cea vicinală
Cogeali-Sariu1-t. O :-;;osca vicinală duce de la Cicrâcci la Caramurat. Drumut·T naLu1·nlc 0 

pun în cornunicatie cu satele învecinate: Ester, Pazarlia, Scrernet, Cogealac, Cnt·nilarman, 
Şahman, Horoslar şi CarataT. 

5. Comunfl urbantt Constan/11. Om:;;ul :-;;i p0t'Lul maritim Consl·anţa este a�ezal [W capul 
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notarul amanunţ1t al oraşului, este: plecu.nd de pe malul Marn la m1aza-n6ple de 
Taliiirarirt vechie, la 5 km. sp1·e N. ele ornş, o ia mar înlâiu către V., pe malul nordic al
larl'lur Anaclolkio1, apo\" înconjură acest lac pe malul �cu apusan, lJC la p,'llclc rcsăf'itcne
,ii,• d,:,Julur Anadolkior, pc la resărit de satul Anaclolkio\' �i urcă pc movila Ta.lina-tepe; 
1,, ,Hi o ia, t'ătrc S.V. ,pe pantele răsăl'itene ale delulu\' Constanta, până la locul de întrc
lai,·i·,· al \'alulur de zid, numit al lu\' Traian, cu calea ferată Constanţa-Cemavoda; de aci 
111 Jiui,• <11·eptn se dirige spre S.E. către Mare, taie muchiile d6lurilor Laz-Mahale şi al 
\ iilrn·. cum �i ;;oseaua vicinală Constanţa-Mangalia şi se opresce pe malul Mări\' la dcs-
1 iid1•i·,·a \'iii\' Sara-iuk. Urm6ză apor ţ.frmul Mării, până la Tabăcăria vechie. 

Forma hotarulu1 este aceia a unui romb neregulat; lungimea totalii este de 20 km., 
,11prnlh(n totală a Lcritoriulur aparţinând 01·aşulu\' eslc de 1.189 hectarP. 

S1 1 mă1'ginesce la N. cu cătunul Ana<lolkio\'; la V. cu terilol'iul accluiaf;i căLun ; iar 
las. c·u cătunul Laz-Mahale. 

\'atra oraşului se compune din douc părţ'î: cea peninsulară prelungită în Mare în di
l'l'l'(iunca S.-Estică, are forma unur trapez cu baza cea mică (S.) la Mare (dcsvoltarca 
d1sl1·1 fiind ele 700 m. de la Vamă la clădi1·ca Instit.uLuluT Geogrnfic), iar cu baza cca 
11ia1'l' (N.) se legă cu partea continentală (po o lungime de 950 m., o linie care ar pleca 
i111 la (t-rmul vestic, în drepLuI Spilalulur Militar, până la ţcrmul de est la 200 m. spre N. 
dt1 biserica grccă.) 

Ccle-l'alte douc laturr (de E. f;ii V.) sunt scăldate de Mare (cea de E. cu o desvoltare 
d,• 10:iO rn., iar cca de V. cu o desvollare de 1500 rn.). 

Amhele aceste din urmă laturi presintă sinuosilăţ\' mar mult sau mar puţin pronun-
1a1e. Cca ele V. închide Golful şi portul Constanţa. îvfalul formeză aci dow� terase până 
la �lare, aceste terase au fost tăiate în taluz de luc1·ările portulu1. 

C6sta de sud este apcrată contra ruptu1·ilor f;ii dărîmărilor, de un postament de piatră 
n.• inainleză în Mare pe o distaniă de 4-50 m. şi la o adctncime sub apă din 20-25 pici6rc .. 

Costa de resărit este mar abruptă şi expusă adesc ort rupturilor causate de bătaia 
1alul'ilor. Postamentul de piatră e pu(in vizibil de acestă parte, afară de doue promontorii, 
la Biserica Arm6nă şi cea Elenă, in colo pretutindeni acestă c6stă se surpă neîncetat. 

Partea peninsulară asL-fel încadrată, are o suprafa{ă de 892.500 rn.p. 
A doua parte este cea continentală, Lot de forma unur trapez, în care numar latura 

rc�să1'il<\n(t (lungă de t.250 m.) este udată de l\fare. 
Acc'slă parte ocupă o suprafaţă de 1.260.000 m.p. 
Suprafaţa totală a veLrcr oraşulur este aproximativ de 2.152.500 m.p. sau 215 hectare 

2.500 m.p., cu o aesvoltare de coste de apr6pe 4.500 m., din care numa, 500 m. ser
vesc de port. 

Cota la colţul Bulevard ulu\' Elisabeta (spre Hotel Carol) fiind cea mar j6să, de 9 metri, 
ial' aceia din virful movilei Avretok (lungă casarma Cavalerie1) fiind de 55 m., avem, pe o 
lungime de 2 km. distanţă, ce separă aceste doue puncte, o diferenţă· de nivel de 30-35 rn. 
(socolit la p61ele movile1:); acesta revine a zice, că terenul cob6ră de la N. la S. cu o pantă 
de om ,015 pe metru; în direcţia E.-V., panta este abia simţită. 

Constanţa datoresce existenţa sa, naturir fericite a 'terenului pe care este clădită şi 
care Îl servesce de soclu. 

Dacă observăm stratele de piatră regulat suprapuse ce o înconjură şi care sunt destul 
d� pronunţate în Mare, la Biserica Elenă, Bişerica Armenă, la Hotel Carol şi pe t6tă 
r·osta sudică până la port, dacă asemenea constatăm mâncăturile şi surpările ce se fac
pc ţrrmul de E. chiar sub ochir noştri\', ne vom asigura cât de mult se datorescc existenţa 
Conslnnter, numar postamentulu1 format în epoca te1'ţiară din teren miocen. 
. De aci cred, c:ă oraşul în vremurr depărtate se întindea mult în Mare; ruine se ved
şi aslăzr în aproprierea Hotclulur Carol, la câţ1-va metri în Mare. 

StmLul aGesta âe lcspezr supra-puse 9i destul de bine u11iLe inL1·e ele, se înlirnle ori-

-

www.ziuaconstanta.ro



430 

zonlal pc sub oraş; sondagiT făcute au dovedit că cu cât înaintăm către N., cu at,11 �, 1 .. _ 
tele de piaLră sunt la ma\' marr adâncimi. 

a 

Jn parLea conlinentală miocenul lipsescc şi e înlocuit cu quaternar-dilu vie, aci'"'ila 11 
semnă că la sfirşitul erer terţiare, Constanţa forma o insulă în mijlocul Măl'ir. 

De numele oraşulu1 Constanţa 1), de care se legă acel al poetului roman OYidiu. i],, 
istoria şi ubiquitatea acrstur oraş s'au ocupat timp de mar multe v6curr <mwn\' c•i·wlit 
care n'au putut deslega problema identificări\' Tomis-ulur cu Constanţa, de c,\L ln a dnu: 
jumătate a secolulur al nouo-spre-zecelea. 

Asupra nurnelu1, pe care l'a purtaL oraşul vechiu, sunt cloue părcrr; uniT numi�mali,·i 
îl derivă de la un erou eponim TOMOC, ce se dă ca fondatorul Jur; aJtH, de la vri·liul
-rip.vo = a îmlJucătăţ.i, referindu-se sau la ţ.crmul dentelat al oraşuluT, sau la l1·acliţiurn•n, Cil
ac.i Medea a tăiat şi aruncat membrele fratelu1 e\', Absyrthe, după cum pnvcsl<•st·p Uvidiu: 

«InJe Tomis diclus locus hic, quia fertur in illo 
Membra sorot· fralris consecuisse sui>l 2 • 

(Acest loc fu numit apo\' Tr,mis, fiind-că aci se zice, că o soră a Lăial 111P1nlll 'l ·I,• 
fraLclu1 seu). 

Sigur este, că Tomis a fost o colonie milesiană, fondată pe la 700 a. Ch1·., îiilr(' 
Ist.ros (lu 250 stadiY) şi Callatis (la 280 stadiY); aşa ne spune Strabo, care arată di l"' lin, 
pul său (domnia lu\' Tiberiu), era un oră.'şel 3). 

După cum probeză monedele, Tomis era independent şi făcea parle din rnnfi•d<'1·a
ţiunca celor cind oraşe elene, de pe castele Pontulu1-Euxin 4). 

Tomis, ca şi cele-l'alte oraşe confederate a fost supus de Roman\', câţt-va anr înai11l1•a 
căderir republicer. 

Limba vorbită de Tomitanr era cea elenă, în care după spusele Jur Ovidit1 PJ'i111 
amestecate multe cuvinte Getice 5).

Nenorocitul poet se plângea acum 19 v6curr despre clima şi mar ales desprr• lipsa 
ape\' în oraş: 

«Nu pot suporta clima, nid să me obişnuesc cu apa de aid. Nu se găscs<'P în Torni, 
apă ele beut, de cât aceia din lacur\', amestecată cu apă sărată de Mare)). 

Cât de mult simţită trehue să fi fost lipsa aper în Constanţa, de la înecpul ul r1'f'i 
nostre, se vede din aceia, că plângerea sa, poetul o repetă în doue rîndurr. 

Din nefericire, nid astăzr oraşul nu stă mar bine sub raportul aper (1900). 
El trebuc să fi fost întărit cu şanţurr şi porţr pe timpul luT Ovidiu, de c'>t·c-<'e îu dnu11 

rîndurr arată, că întăririle nu mar pot pune stavilă năvălirilor barbare. 
Şi pentru că e vorba de poetul, care a trăit 8 anr în oraşul nostru, găsesc C'ă nu nr 

fi de prisos a-1 schiţa biografia. 
Publius Ovidius Naso s'a născut la Sulmo (azr Sulmona), în Abruzz\', la rn alP Cali•n

delor lut Aprilie (20 Martie) anul 711 A. U. C. (753 a. Chr.), adică 43 a. Chr., dinll''O 11Pd111 
familie eq uestră, care se bucura de o poziţie onestă. 

Porecla de Naso (năsosul) o moştenise de la un strămoş al seu, după cum Cicr1·n, 
moştenise acestă poreclă de la tatăl seu, care avea în vîrful nasulu1 un neg de măd11wa 
unur năut (cicer = năut). 

Ovidiu, ca şi fratele seu mar mare, Luculus (mort în etate de 20 anl), ş1-a făcui pdu-

') După Gr. G. Tocilescu. Monumentul de la Adam-Klissi. - A. Papactopoulos Vretos. La ilulgarie an
cienne et moderne. Mich. Soutzo. Coup d'oeil sur Ies monumenls antiques de la Dobrodja. Publ. dans Hevuc 
archeol. Fr. 1881 p. 201-15. Nissanl. Oeuvres d'Ovide. - Du1·uy. Histoire des Romains. - A1111111tr IIJ'u/u. 
Ovidiu în exil.- Lt. 111. D. Ionescu. CercetărI asupra oraşuluI Constanţa. 

2) Trist. Lib. I. Eleg. X.
8) Geograph. Lib. VII., Cap. VII.
4) .iJlion11et. Description des medailles antiques Greques el Romaines. Tom. I, p. 301-3. 13ui1rk. X Seclion

des inscriptions de la Macedoine et de la Thrace sous le No. 2050, p. 79. 
6) Trist. Lib. V. Eleg-. VII.
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ca(ia Ja noma, un?e, C_?I:form dorinţelor tatălu'î seu, s'a destinat advocaturiT, însă voca
(iunea sa era poosia; cac1 : 

((Cuvintele - zice el - se aşezau în măsură şi devonia vers orT-ce scriam.>> 
Tatăl sc'iu se opunea tendinţelor pootuluY, îl pedepsia chiar; Ovidiu cerea ertare pă

l'intrluY s<'\u în versurr.
�rar toty, carY au scris despre biografia poetulu'î, '1-au dat ca profesorr pe Plotius 

lirippus, cel mar mare gramaLic al timpulu\' pentru elocinţă, pe Aurelius Fuscus pentru 
'"to!'ictt :;;i pe Portius Latro. 

intru t.\rziu, Ovidiu se perfecţionă în Athena, unde învcţ,ă filosofia cu poetul Macor, 
nuln sa, <..:u care vizită apo\' Grecia, Asia mică şi Sicilia„ 

După o biografie găsită la începutul unuY manuscript din operile sale, Ovidiu paro a 
li �r·1·vit ln m mată, sub Varron în Asia, însă acestă aserţiune nu so găsesce în nicr una 
din scl'icl'ilo poetulul', contrariu, în multe din poesiilo sale vorbosce despre nooxporienţa 
q in de-ale militărioL 

Do şi preocupaţ.iunea poetulur nu ora magistratura, Lotuş'î el a ocupat funcţiunr în
,1'llll1alo :;;i în această ramură, ca arbitru, judecător, triumvir, centumvir şi în fine decemvir. 

De şi ora laticlavius· '), totuşr nu luă parte în Senat 
((N'asculL-- zicea el - de cât vocea muzelor, care mă poveţuiesc la doico tar nientc, 

c:u·r zilclr îmT trec în lenevire, patul .,i lenea imr slăbesc deja sufletul, pe când dorin1a 
dl' a pliiccu uner frumuseţt Linere pune capăt ruşin6ser mele nesimţ.irfo., 

Ovidiu s'a bucurat de amiciţia c.'>menilor celor ma1 iluştri ar timpulu'î seu, ca Virgiliu, 
lloraLHi, Prnpertiu, Galiu şi Tibul. 

Cu acesta din urmă, Ovidiu era în f6rte strînse legăturr, aşa că la mort.ea acestuia, 
podul compuso la mormentul amiculut seu una din cele ma\' frumose elegi\'. 

Eşit dintr'o familie ilustră, Ovidiu se ma\' bucura, de amiciţia şi protecţia Împera
lulu1, caro în ziua quinquinalelor cavalerilor romanr, August îr dărur un cal şi îl numcră 
int1·c cavalcrY, prima distincţiune publică. 

Acesta e viaţa lul' Ovidiu, ca om public. Ca om do litere, Ovidiu a scris mult şi de 
ililerile genurr; lur i se aLribuie şi on6rea - după uniY biografî- a fi fost întemeietor-ul 
lragedier romane. 

Casa sa din Capitoliu şi vila dintre căile Claudiană şi Flaminiană era deschisă tu
lu1·or bărbaţilor distinş\', printre care, afară de ce\' mar de sus citaţt: Varon (cel mat 
savant dintre Roman1), Hygin (mitograful şi bibliotecarul palatului imperial), Celsius 
(!Iippocra.Lole latih), Carus (preceptor), M. Cotta (consul), H.ufin (questor), Suillius, Sextus 
J>ompeius, Brutus (pote fiul omorîtorulur lur Cesar) şi Maxima, ruda soţier lur Ovidiu 2).

SunL multe şi diferit comentate causele, care au îndemnat pe August să trimetă în 
exil pc poet. Dacă trebuie să credem pe Sidonius Apollinaris, causa a fost relaţiunile 
amorose dintre Ovidiu şi Julia, fiica lu\' August. Sidonius întrevede în «Corina», cântată de 
Ol'idiu 111 poema sa «Amoresll , pc Iulia. Epitet.el<:\ pe care Ovidiu le atribue Coriner, se po
trivesc în adever cu caracterul desfrânater fiice a Jur August. 

Părerea Iur Sidonius este însă puţin fondată, de ore ce exilul lulier precedeză cu 11 
anr pe acel al lur Ovidiu. 

Dacă ar trebui să credem, că motivul exilulu\' era, pentru că Ovidiu întret.inea· rela
(iun\' amorosc cu Julia, fiica fiiccr Iul' August, pentru că acesta a fost exilală la mica insulă 
Tremurus, în acelaş an în care Ovidiu pleca la Tomis �) ; însă deosebirea de etale înt.rc 
Ovidiu şi Iulia, face să cadă şi acestă părere. 

') Trist. X. 39. Laticlavius purta la mână o bandă ele purpură, ca semn că e fiu de senator (G1·. G. 
1'orilescu. Rev. archeologică. Anul I. Voi. I. p. 119). 
. ') Dintre scrierile poetului remase pană la nor, sunt: Heroidele (2'1 cap.), Amorurile (3 cărţî), Arta 
�ubircî (3 c�inlece), Vindecarea amorului,· Co melicele, Haleulicele, Melamorfosele ('15 cărţî), Fastele (13 cărţî),
fristele 15 cărţî), Ponticele ('lo cărţi), Consolaţiune Livie'î Augusta, Ibis, Nucul şi Epigramele.

') TaciL. Miu. IV. 7-L 
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Ma, lesne este a se crede, că conduita Iulio,, trăclând moravurile sale sl1'kal<', ni· li 
<loşLepLat în August iclf'ia greF;,ilă, aceia că 6re care 1·claţiun1 amor1'>se ar fi oxislal Î lili·r · 
ea ..,i Ovidiu. 

UnH sGl'iiL01·1 sust.in, că amorul 1·uşino al IuY Ovidiu cu Livia, soţia Jur ,\ugusl, ai· 11 
causa exilului, sau eă Ovidiu cunoscca incestul ÎmpăratuluT cu fiica sa Iulia; deslul 11t111ia1 

că August luttnd de prnlext liccn(a pocrnulur «Arsarnandi» 1), do şi el fu.-csr publi1:a1 1• 11
10 an\' inainlca cxilulur, făr·ă a-r se tace vre-un proces, d numa'î în virLuLra unu'f rdil 'I 
imperial, în anul 7G3 A. U. C. (10 d. Chr.), iar după alţi!, 761 A. U. C., se ordllnă lui 
Ovidiu a pleca îndată la Tomis. 

Poetul avea atund peste 5Q anr 2). 

Exilul poet.ulu1 era numar o relegaţiune, de aceia el nu'ş1 pcrdu speranţa rcînlna1·<' 1't'ii 
prin rclcgaţ,iunc nu 'ş1 perdea nicY di·cptul ele cccives romanus)>. 

La pleca1·c, poetul i,;;1 exprimă desperarea într'o frurn6să elegie. 
Fra in n6ptea de 19 Nocn1brie �) anul 763 A. U. C. ·1) sau 8 (l. Clu0

.; casa sa resuna tir, 
vlânseLele amicilor rcrnaşr credincioşi poetul ur; fiica sa, Perilla, se afla atund în Afrint 1·u 
soţul c,, însărcinat cu 6re-care aface1·1. Desperarea soţ.ier poetului fu la culme. O\'idit"1 ,·, 11
să se ornare, insă amiciT şi femeia ii ret,inură; Celsius l1 încredinţă, că nu trohuc a pi1•nll' 
speranţa reintoarce1'ÎI. 

În desperarea sa, poetul al'se mar multe din scrierile -ale, inLre care �Ielan1rn·fn�f'!1·; 
din fericire în ·ă ele erau rcspânclite şi în public. 

Cum, iarna fiind, navigaţiunea era întreruptă, trebui dar puternica voin(,'i a Iul 
August să silescă pe Ovidiu a infrunta pericolele drumulu\'. 

El trebui să plece la Tomis în luna Jur Decembrie, de aceia ne spune, că su!cl'i fi'l!'l1· 
mult din causa furtunelor "). 

El se îmbarcă la Ancona sau Rimini 6), pentru a trece în Grecia, îns(t f'u1·l11na li 
aruncă clin nou pe c6sta Italier, de caro părea că nu se putea despărţi. 

Din nou traversând Marea Ionică a trecut Isthmul 7); apo, pc la Samotrako, la TPm
pyra, ca să traverseze în fine ţara feroşilor Bistonien, (Tracia), pe când corabia 1:-;;Y u1·m11 
înainte drumul pe lângă litoral, la Tomis. 

Drumul seu prin Trncia nu putea să'I facă de cât numa\' prin frumnsa vale a EIJl'ulul. 
până la Uscudama-Adrianopolis, de aci peste muntele Idrantscba (fie că era mar comori 
prin valea de alăturr a Tundjer sau mar direct prin Sadama), la ţcrmul Ponlulur :-;;i pi• 
urmă prin defileul litoral, peste ultima ramificaţie a Balcanulu'î. 

Acest drum era ca o c6rdă la arcul depărtat ce trebuia să descrie corabia. sn., �i 'I 
făcea să evite intemperiile călătorie1 pe Mare în Pontul Euxin. 

Pe timpul exilulur poetului se afla prefect al Moesie1, Cecina Severus, iar ca. 1'<1gr al 
Geţilor, Cotys .. (Xenopol. op. cit. voi, I. 101 şi Ponticele, scrisoarea IX). 

Traiul seu aci este bine descris de poet în Elegiile III şi X din Tristele şi Epislnla \'lll, 
din cartea III-a a Ponticelor, traduse în românesce de D-l B. P. JTasdei't.

El ne-a lăsat uri tablou viu şi încărcat ele natuea imaginativă a unur pooL, d<'spre 
clima şi populaţiunea ţerilor de la gurile Dunărir şi litoralul învecinat al Mări'f-�egrn. 

') Causa exiluluI a remas după 19 vecurI o problemă penlru 6meniI de lilere, care s'a(1 ocupat cu 
biografia poelulu'î, de 6re-ce nicI el însuşI - în speranţa zadarnică a uneI iertărI din partea luT Augu,I 
sau a succesoruJuI acestuia - nu o arată precis. 

1) Trist. IV. 10 Vers. 93 -4.
') Domnul Tocilescu susţine, că plecarea luI Ovidiu s'a înlamplal în Decembrie. (Monumentul de ln

Adam-KJissi). Comp. Tr. I. 'li-2. 
. . . . . gelido l1·cmerem cum mense Decembris. 
Scribentem medias Aclria vidiL aquis: 

') /Jurny. Voi. IV. p. 141 note 3. 
") Trist. I. 'l 1. 1-4. 
c) Iar nu Ja Brinclisi, după cum pret111d unH auLorI (7'orill'sr-u. Adam-Kli,;,:i p. 141t).
7) Trist. I. 4,3. 19, I. H.5.
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Poetul a murit la Tomis, în primit anT ar domnie\'. luT Tiberil1, la anul 17 d. Chr., 
trd anr in uema morţi'r lu, August, întâmplată la rn August, anul 14 1). 

Eusehiu ne spune, că Geţ,i'( iL făcură o inmormântare onorată, în castelul de la Tomis 2). 

statuia t'C s'a înălţat de Român\'. pe piaţa Constanţe\'., este opera distinsului sculptor 
it,ilian Ettore Ferari. Ea are înălţimea de 2.50, aşezată pc un piedestal de marmoră albă.
p1, li.Ita pi(Kl<>. t.alulu\'. stau scriso patrn versurl' din elegia III-a a Tristelor (vers. 73-6). A
,t ridkată în 1887.

Sub Caracalla, Tomis era Me
trnpola Scythiei, Hierocles în S-y-
no('dnn1us �i Tabula Peutimgeriană, 
J1 arată ca unul din oraşele mart 

Aci a fost �i scaunul unur epi
""·npat numil al Tomisulur a). 

i:ra clin urmă menţiune despre 
11I'1hul nostru o face Constantin Por
pl i,0rogcnetul, în «De Thematibus» 4). 

,\supra distrugerii TomisuluT 
bt11ria tace, este sigur însă, r,ă el a 
fn,l thlrîrnat de Bulgarr; când şi 
rum, nu se scie. 

Ccle-1-alte delalir asupra istorier 
ora�ulur se găsesc în istoria genc
ral,l a Dobrogicr, a cărer sortă a 
i111pă1·tit�it-o. 

De şi se pierduseră orr-ce urme 
despre existcriţn oraşului, totuşr nu
mPlc seu rPmăsese nepieritor, prin 
exilul �i rn6rlea Jur Ovidiu. 

La începutul secolulur XVl-lea, 
Caclius Calgagnini, egumen la cate
drala din Ferara, unul din 6meni\' 
crndiţr ar timpulur, vorbind despre 
0Yidiu, într'una din poemele sale 
a upm Sarmaiier, pe care o vizitase, 
zice că vechiul Tomis se numia de 
eătre locuitorr, Tomisvar. � 

Câţ\'-va an\' în �' un alt om 
de litere Italian, Hercule Ciofano de 
Sulmone, într'o bioarafie care înso-

o ' 

\&;ce metamorfoselc 1 ur Ovidiu, arată 
că locul morţH poetulur este Tomis, 

Fig. 69. - Statuia Iul Ovi<lii:1. 

rrnumit acum Kicw» şi că locuitori'i' numiau un Jac vecin Ovidevizero, adică lacul lur Ovidiu,
De atund şi până astăzi, s'au emis nenumfratc păre1'1 asupra oraşului Tomis, unele 

mar ncfonclatc ca altele. Ast-fel: Sarnick.i (Sarnicius) ca şi Cara, pun oraşul la CetaLea
.\lbă; pe când Sultzcr, la .Tulcea") 

Orlelius, în lucrarea sa de geografic 6), luându-se clupă Gaspa1' Bruchius, afirmă că 

1) Du1·uu. Hi»loire des Romain», VoJ. IV, p.
') ,I. Bru/n, op. cil., p. 22.
1) Vezr «lslol'ia cclesiaslicăi,.
') Lib. li.
3) fol'Y"· Chilia f;,Î Cetatea Albă, p. 12--13,
0
) Thesaurus Geograpliicus, 1596. 

il890 

l/i-5. 
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la 1508, acesta clin urmă a găsit la Sabaria (az.'î Stein-am-Anger, Szombathely in 1'ngai·iai.
în niscc săpături, mormu.nlul Jur Ovidiu �i c,\ pe piatră era scris un epitaf, <'<' sp ,·,·pd" a
fi fost al poetuluT. 

I-Iofmann, în «Dicţionarnl Universal)) 1) aclop!·i.\nd părerea lu'( 13um1an, ZÎ<'<' c;'l v,•rlnul
Tornis, Turci\' îl numesc Babha (Babaflag). 

«Tomos, Aelian el St.rab.; Torni. Ptolc.; Tomis. l\ilarrellino; Tomisw,11', Car·lio Calga�
n ino, KiO\Y, Ciofano ... Nune Babba Turcis; ctiam nune rnunita cum po1'l 1 1 pf'r1·apnr·i iu 
Bulgaria regione. Hic lacus hoclieque Ouvidoune-.Jezcore.>> 

In dicţionat·ul de Jstoric al luY Moreri 2) citim: «Torni, Tornis,Yar, viile de la Turquie
cn Europe. Elle est sur la cote de la Bulga1'Îe enti-e la viile de Varna et celle de Cltiusloiw, 
Quelques geographe prennent Tombwa1· pour l'ancienne Tomis, Torni, Tomarn, '1'1111 111 
que !'exil et la mort du poNe (hicle rendirent cclebrn, rnais Ies autres mel.lent "elf<' 1111• 
cienne Torni i't 8[1.bba, situec sur la rnemc cote, au nord de Torniswar». 

Cornpilatornl Villeneu ve, în arti ··olul s0u despre Ovidiu �), scrie: <dn 1802, Monil1Jl'li1 
�i alte ziare din Pa1·is anunţă, că săp1nclu-sc la fondaţiile uneT fortăreţe la gu1·a llum11-i. 
101 anir Huş\' au descoperii. un mormânt, ce 5e crede a A al Jur Ovidiu, vcnlru n'i acoln 1 

fnst. or[tE;;ul Tomis, căcT aceste locur'î emu cunoscu!e rlc mullă_ v1·cmc sul) numele dr l..i, 
,:uli-Ovirloli, lacul lu\' Ovicl. Tot aceste zia1·c arlăogau, că s'n. găsit in morm,'tnl u11 h11,t 1 
că noua fortă1·eaţă s'a numit Ovic.lopol. 

Mal' în urmă (21 l\larlic 1803), un colonel german, fosl. in serviciul nuskY, c!Ps111i11[i 
�lirea; numele laculu1 desp1·c care era voi-ba, nu era dat în memoi-ia poeluluY, ci s(' 1111111ia 
lacul oilor, căcT aci se spălau oile înainte d'a fi îmbarcate !a Ackerrnan; ::U"r"�t,1 nu111ir1• 
flata cu mult inaintea săpăturilor făcute». 

Vechiulu\' Tomis s'a lYl[ l.1 dat şi numele de Tritonicc şi Constanţ.ia. clupă (Mrlli11s:
«Tomis, Tr5p.u;, Sl1·aboni; Torni, Tof!ot, Pto!omaeo; Torncus, Top.ci>,;, Slepl1ano el Tonws, Pliuio; 

1doesia inferioris oppiclum Ovidii nobilis poetae exilio ... Tritoniccm apuci Pomponi11111, 
Constantia apud :Mare Nigrurn vocatUL·.»

Mannert comite aceia,;;'( erore, ca Caclius, când zice că Tomis se numcscc acum '!'11-
misvar 4), pe care Montraye îl aşeză întL"e Varna şi KUstendge (vccl1ia Conslan!ia ''), ln 
S. de I\Iangalia «există un sat numit legni-Pangola sau Tomisvar», iar Bl'Uzrn la Mnrli
niere, in marnlc sPu dicţionar de geografie critică 6), ii aşeză chia1· la oraşul Tf'mi�n1·n.
luându-se dupf't Calgagnini, afirmă că aci a fost exilat Ovidiu.

Schaffarik în 1829, aşeză Tomis la Mankalia. Ami Boue zice : «lesne p,',l.c 1·Pcu1l!'1�l'f' 
cine-va I-Iistropolis in Kamharman, Constantinca în Konstendsche, Cala!is în �langalia, 
Bizone în Kavarna, etc.» 7)

Kepert in Atlasul Topografic al Pontulur Euxin, planşa, 17-a, a,;;rză Constanlia <;:tu 
Constantiana între Istropolis şi Tomis: 

n. Papadopoulos Vretos, consul grecesc la Varna, descoperi în 1851 la AnadoikioT, n 1•11-
Mnă de piatră, lungă de 3 piciore şi la.tă de două, ce a servit ca piedestal unerstaLuY dclicnli1i11 
ono1�ea lu'î Lucius Verrus. Inscripţ,ii:mea de pe colonă scrisă în g1·eceşte, zicea: «Norocului. Coi'
poraţ.ia armatorilor din Tomis, onoreză pe fiul Imperatorul ul: Ma1·cu Aureliu, pc Vcrl'Us Cesar 
cu statuia sa, ridicată prin îngrijirea lut Publius Titus cel tânăr, cu propria sa clwlluială11• 

Ilustrul archeolog, Th. Mommsen adoptând părerea D-luY P. Vretos, adrnitf' la ill('rpul,

di Tornis este la Anadolkio'î 8), până când d. de MUl1lbach, după. două. inscrip(iu111 d, .. ,. 

coperite şi copiate de dânsul n), identifică. Tomis-ul cu Constanta de astiizY. 

') Lexicon Universale. Gcnevac, '16,8, Voi. IV. 
') Paris, t74!l, Tom. VI. 
") l-libliographie u-niverselle. Tome XX.Xll, p. 300, Pari�, '1822. 
') Geographie der Griechen und cler ROmer vo11 Ma1111crl. Tom. 8. 1822. 
'') Voyagcs cn Europe, Asie eL Al'l'Îquc. ·17�7. Tom. JI. p. 208. 
") Veni!;:e. ·Jiltl. Tom. 10. 
7) La T11rquic ct·E111·opo, 18'f3 Pa1'iş. Tom. II, p. 389.
") C. I. L p. 11t4-.
9) C. I. D. JJJ, 7Ci5, i70.
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o-ni\' Ch. Robe1't 1), :Jules Michel 2), Ern. Desjardins 3), G. Perot 1) şi Mich. C. Soutz

�·au pron11nţat cu drepl cuvânt, pentru identitatea Constanţ,eT cu Tornis. 
Situaţia acestur oraş- zice el. Soutzo-- a fost mull;ă vreme discutată şi s'a căulat 

li'll'IP departe de locul adevărat. Acum t61ă lumea erudită e de acord a'l aşeza la Con
,lan!a; căd Anaclolk.io'î esle un sat în inte1'ior, nprope de balt a  SiHghiol, unde �e găsesc 
fi'wll' puţine urme (probabil pietre cu inscripţ,iunT aduse de vremurr din Constanţa, nu 
in�ii to11da(iunr de zidărie). 

Din contra la Constanţa, la fiecare construcţie nouă se scot pietre şi monede antice, 
can· portă adesea numele ornşulu'î MHTPOOOAE�K IIONTOT TOME�K. 

Fnndaj.iile monumentelor vechi sunt incă vizibile 111 multe puncte; astfel aproape de 
\larr•, in tranşeia drumului de fier s'a descopel'it baza unor scriT ele col6ne ale căror sfă
n11rn'i.turr s'au găsit in apropiere. 

Escclcnta lucrare a sculptorilor indică un uvragiu clin epoca Antonină, probabil un 
IPlllplu ele ordine corintiană şi de dimensiuni considerabile. 

După spusele locuitorilor .. 'au găsit nu departe <le aci statut şi inscripţiunr, care s'au 
lrinws în Anglia. 

!lesturile hizantine nu sunt ma\'. puţin numer6se; se găsesc la fie-care pas funda
(iunr de zidărie în cărămi�ă din acestă epocă şi se ştie, că la Torni - Conslanţa de azr 
- -prl'ioda bizantină s'a prelungit forte t.ârziu.

Chiar numele de KListendje, după cum observă Desjardins, nu este de cât o corupţie 
t111·ci't a cuvcntulur Constanţ.ia, ce oraşul a purtat în secolul lV-lea. 

Se pote clar considera posiţ.ia Tomisulu'î, ca definitiv fixatu la KUnstendgc. 
In săpăturile ce s'au făcut în port, pe ţărmul Mării, lungă spiLtlul militar, s'a <lat 

,n 1898 de ruinele uner construct.iunr imense - dacă socotim clupă mărimea scărilor -
l'sle probabil un templu; este curios, că col6nele ce s'au gă it sunt pe jumătate cu S<.;ulplu
rilc terminate, acesta însemnă, că construct,iunea nu era cu desăvîrşirc terminală, ctmd vrc-o 
năvălire a barbarilor, s'au vre-un cutremur de pământ a dărâmat-o. 

In fine pentru a încheia acestă parte -asupra ubiquităţi'î oraşul ul:', nu se p6te ma\'. bine 
11P c,U citând părerea lu'î Desja1 dins, clin 18G7:

«Supraveghiându-se t6te dărâmăturile şi construcţiunile KListendgc-:, după ct\j,T-va anT 
,ir putea cine-va să'ş\' facă un muzău şi un corpus de inscript,iun'î locale)). 

«Un mare nurner de monez\' s'a găsit la Tomis din epoca impcriah'i, de la August 
până la Filip; pe revers sunt variate şi multe din ele au conservat imaginea monumen
lrlor oraşulu1 vechiun. 

«De semnalat, un templu al lu\'. Bachus, pe piesele din timpul Jur Caramla :;;i Geta; 
trmplul lu\'. Jupiter, pe piesele lu\'. Geta şi Plautila». 

«O monedă a Jur Titus, reprezintă un alt templu)). 
Jupiter şi Bachus [Jar a fi fost de o venerat.ie deosebită a oraşuluT Tornis . 
.\fuzeul din Bucuresc\'. posedă câte-va piese de la Tomis. 
Oraşul a fost de mal'. multe orr distrus şi reedificat; istoria Jur se pole urmări în is

loria generală, până în secolul al X-lea, când Bulgarir l'au distrus cu dcsăvârşire.-
Apr6pe nici o menţiune despre oraşul nostru nu ma\'. găsim în urmă; TurciT ocu

pând Dobrogia înfiinţeză pe ruinele Constanţie'î, nume ce purla de la Constantin-cel-1\lfat'C, 
portul lGistendge, care în 1787 era reşedinţa şefului unuT rlcpartament comandat de un 
Aga; aci se încărca grâu pentru Constantinopol; portul seu era f6rte nesigur r.). 

Nimic nu mal'. remăsese din splend6rea Tomis-ulu'î şi Constant,id, nid urmele mărc
(clor construcţiunr, nic'î numele. 

1) Note sur Ies debris antiques recueillis en 1855 a Kustendje p. 4.
') Le. travaux de defense des Roumains dan la Dobroudcha (Mem. tles ani iq. de Fr.) XXY 219-29.
") Lellrc a M. Henzen ... publ. în Annalli <leii" inslilulo, '1808 p. 27-J.
') Mcmoires d'archeologie, d'epigraphie el d'hisLoire, p. 182.
'') Cuup d'oeil sur Ie monumenls antiques de la Doborud,ia. Hev. arch. fr. 1881, XLII p. 287.
") Peyssonel. Commerce de la Mer Nofr, 1787, p. 159, vot. 11.
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ln adcvr.r, că p1·in ,·ecurile XII-iea şi XHI-lea Genovezi\' făceau un întins (·on1Pr·\ ad.
însă po1'Lul genovezilor, ca şi 01·aşul, fuseseră (listruse. Urmele nr.estu\' po1·t se vcclent'1 1,;\11;,
mar de-unăzr, în fundul golfulu1 Constanţa. 

Turci\' făcuseră aci o fortăr6ţă, care nu le servi la mrnw, în rcsboiul din 18:!8; în 
1850 întă1·irile erau rase, portul era f6rle pu(.in f recuenlat din causa nesiguran(d, abia 
8-10 coi·ăbi\' veniau pe an să încarce in Constant.a griu sau orz.

cd(ilstemlj6 - zice I. Ionescu -- 1) în 1850, a fost un vechiu om:;; comercial, rondai
de Gcnowzr. Portul avea cl1ciurr construite în piatră cioplită, însă. a fosl aşa de neglijai; 
în cât a lăz\' vasele nu se pot apropia din causa dărâmăturilor; din accslă causă rslp 
nc'sigur. 

El a trebuit să fi fost forte inffo1·ilor allă dată, dacă s'ar judeca după rnul(inwa 1.,1_ 

l<'lllclo1' de granit, marmoră şi ornarncnle, wrc fo1'rneză grămcc;lr de pieL1·e in ruinu. 
KLislendj6 găsindu-se pe ţărmul lVIăriY, nurna1 la 10 ore departe de Dunăre, estp l'!u•

rnaL a juca un mare rol în comeri;ul dintre Orient :-;;i Occident. 
Din nenorocire el nu este la adăpost natural, şi pentru acesta trebuc conslruil u11 

dig ele 150 melri în Mare, încep6nd clin locul unde mar exisl·ă incă fondaţiunT vrd iL 
NumaJ cu arenda districtului, s'ar putea construi un port, ca(C să adăposlc'scă <'.<'l pll(ill 
300 vase. 

Acum importanţa Jur este aşa de neînsemnată, în ci\t nu percepe n·cr un tl1·cpl d,, 
vamă asupra productelor ce se încarcă-aci». 

In 1859, starea oraşulur şi porlulu1 nu era mar bună. 
«Constantza, numită de Turc\' KListendge - zice Papadopoulos Vretos 2) - este un ndl' 

oraş, cu o populaţ.iunc ce nu trece de 3000 suflete, din care 500 sunt supuşi g1·ccT şi sp 
ocupă cu comerţ ul. 

«Are un mic golf, unde vin câte-va corăbir, care încarcă gra.u şi Llnă prnl1·u t:1111-
stanlinopol. 

«Iarna este apr6pe tot-deauna furtun6să, de aceea se int.emplă aci numerose nnufrngiî 
vaselor, care ar îndrăsni să părăsescă porturile dunărene, pentrµ a merge la Conslanli
nopol. 

«De şi em în primele zile ale Jur August, când am vizitat Constanţa, totuş\' lempem
tura era rece şi un venl de Nord sufla cu putere. Aianul, care şedea de mar mullii. Vl'('IIH' 
aci, ne asigură că iarna e f6rte aspră şi lungă .. 

«Locuitorir ded trebue să sufet'C mult, micile lor case fiind f6rtc rcu conslruilc �i 111. 
călc,lite cu balegă de vite. Acest mod de incălr;l.ire e de alt-fel comun în Dobrngia, din 
causa lipser de lemne şi a marer clepărtărT a pădurilor. 

«Aerul esle sănătos, însă apa nu e nicT abondentă nicT sănăt6să. Legumele sunt grl'i"I 
de găsit, grădinăriile lipsesc cu totul. Arbori'( fructiferr sunt de asemenr putfo numero�r 
�i l.<Jli.i. l'Cgiunca până la Cernavoda e_�Lc sterpă. 

«Numa'î către sfârşitul primăveri\' câmpiile devin mar vesele. 
«Dintre tote edificiile publice ale vechil Constant.a, n'a mar rPmas aslăzr ele t'.,\1 dnur� 

micT col6ne de granit verde, căzute la păment şi la 6re-care depărtare una do .alia, sp1·r 
ţcrrnul Mări\', sub o mică movilă şi f6rte aprope de câte-va blocurr marr de piatJ·ă pnll'u
unghiulare, frum6se resturr ale zidulu'î construit de Împeraţii' bizantini. 

«ln lăuntrul oraşulur .se află de asemenea, înaintea l)OrţH uneT cârciumr, o lcsp<'d1• dl' 
marmoră ru un baso-relief clin timpul Cruciadelor, iar vis-a-vis o bucată do marmori:i 
albă, pe carr. sunt scrise câte-va litere şi cit're greceşLr, ce credem a ·fi taccnd parte di11-
L1·'0 inscdpţir. bizantină, sub domnia Imperatodlor latinfo. 

In anul 1850 oraşul avea 80 case a). 
In 186], Constanţa era cel mar neînsemnat sătuc turcesc; cu.Ic-va colibe ut' lc•nlll 

') Excursion agricole dans la plaine ele la Dobrodja, p. 31�-35.
2) La Bulga1·ic ancienne el model'lle, p. 186 --188.
'1) Lu11Psto. Op. cit., p. 1Jl.
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r.ură\itul st raclelor şi scrvh_;iul inccncliulu'î se face dr. 20 pompier\' �i 

m,uurătorr. Af'a1·ă ele iluminaLul clccll'ic - destul ele iJusol'iu - bra�uJ se

:J.'>9 l,1mpr. 
sub raportul administrativ, oraşul se împarte în dour color·'î: (;aJben şi Ro�u. T6lc 

,t1ilnl'ită(il<' sunL legate pdn llr Lelcf'onic .

. \IimcnLarea ora�ulu\' cu apă este ca pe timpul lu'î Ovidiu, cu tole proiedelc �i slucliile 

,,, s·a11 fttn1t în acestă privinţă, penti·u care s'a cheltuit, numa'î 111 cursul unur an, suma

dl ' 81.(KK) Ier.

Fig. i2. -.. Primii.ria:din Constanţa. (a.� r'. f, T. ) 

ln anu! rnoo s'a împrejmuit tcr-cnul foster pieţr Belidie şi s'a transfot'mat înl.l"o fru-
1111',să grădină, numită grădina «1Jircea cel Mare)). 

Lipsescc oraşulu'î u11 abatol'iu, o hală, un local ele prefedură, unul pentru licelÎ. Lip-
�e�cc comuni\', c.tpa. 

Fig. i3. - Şcola p1·imal'fL «l'l'indpele Fel'clinanrl �i i'l'incipesa Mal'ia», clin Costan\a. 

13udgelul comunrr este clesechilibrat cu 20.753 leT, pe anul 1900. 
:darea oraşulu1 este o corabie cu pânze, lingă un far cu steg în vîrf. 
Repartit.ia populatiel: este arătată la plasă. Pt·irnăria FL fosl. clădită în 1896. 
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Inst rucţia puhlică se prerlă în următorele şro!Y: u,� �in�na;1,ill cu 4 cla"?,v 2 )<'rilr lll'i
mare ele bae(.t �t 2 de fele; o :;;cola a c·01111111i.
tăţH bulgare, una Elenă, una i\rmc,an,1, una
Mahomedană, şi două OvreiescT. Şc6Ia Pritnara 
ccPrincipete Ferdinand şi Principesa il111r111» 1 
fost clădită în 1893. Şcolele: bulga1·ă, P!Pna. 
armeană şi mahomedană, au local propi·ii1 . 

Sunt în oraş afară de Caledrală, ut·ma
t.orele biserid, sinagog'î şi giami'î: BisPi·int 
Elenă (din 1867), Biserica Bulgară, una Caio
Iică, una protestantă, una Armeană, !]01111 
sinagogTşi 7 giamiT, din care douc marl': itah 
muclia (clin 1822) şi Azizia (clin '1860). 1

) 

6. Comuna Copadin. Cu totul isolalct r1„
limitele plă�iT, comuna Coparlin e a)rzala 11, 
un platou înalt de 137 m. cl'asupl'a ni\'t'lul i11 
::\Iărir, la încrucişarea mar multor d1·1m1111·, 
importante din S. Estul DobrogicY, depai·lc· r!, 
45 k. spre S. V. ele Constanţa. 

Se învecinesce la N. şi V. <'ll ,·01111u111 
Mahmut-Cuiusu; la E. cu BLilbOI; la S. cu rn 
munele Carabacâ şi Agemler, t6le di11 plii)ile 
Medgidia (cele d'intâ1 3) şi ·Mangalia. 

Comuna coprinele numa'î satul Coparlin. 
locuit altă dată de TurcT. 

Repartiţia suprafeţi1 şi populati1•1, ,·�li' 
arătată la plasă. Satul are 244 casc, clin t·,11·r 

Fig-. 71, - Giamia «Azizia», Constanţa. 2 bordeie. 
Budgetul com uni'î constă di11 9.380 lr·Y la 

veniturr �i 3.038 Ier la cheltuie!T, dand un excedent de 6.34-2 Ier. Sunt 287 contribual>i!Y. Pl'i 
măria construită în '1882 

Fig. 75. - Cel'c;UI 111ilita1· clin:r:o stanţa 

Comuna arn o �colă, clădită in 1899, are] un ln vet,ător�· şi D5 clevY, sunt bi 1- �cnll

l.urcescT. In sat c o casă de rugăciune protestantă şi 6 geamii.

') Delalil a "e vedea: «Cercolăr1 asupra Orn!;<ulu1 Constanţa>>, 1897. 

www.ziuaconstanta.ro



r.ornuna o în legătură prin (lru11111r1 eu C:crnavocla, t\fcdgiclia, l\fangalia ::;;i Bairam
dl'fi<·, nscnwnca şi cu: Caciamac;, Malimul-C:uiusu, B(illJLil,. Elibi<..:l1iu1, Enigc-l\lahalc, Os
ia,11·,•a, ,\gcmlcr, Sofular, Bef;aul, Carabacă şi tolă valea Borungca. 

n i. cn,11111111 Grti·[Jab'k. E a!'jiczată în hasinul laculu1 cu acclaş nume şi ocupă Lot lcl'i
,riul, p,\nă l:1. capul Midia. 

Fig. 76. - Vede1·ea portului Constanţa. 

Se compune clin urmălor·cle sate: Ga1'gatîcuL-mic, ca reşedintă, c aşezai pc Wrrnul 
\ ,tl laculuY cu acela:-;; nume, la 28 km. spre N. ele Constanţa, a fost locuit in 1850 clC' 
Tălat·T, Uarr;aliwt-ma1'e, la 2 1 /t km. spre N. de p1·ecedentul, pe pariul cu acelaş nume :-;;1 
.�ahman, între lacurile Taşaul şi Gargalîk, la 4 km. spre S.V. de satul de reşedinţă. 

l;ig. 77. - Con�lanţa. \"erlere <lin pol'l. 

Se mărgincsce la N. şi E. cu Caraharman, ele care se clcspat·lc prin cl6lurilc Gar
galik, Ciatal-bait· şi movila Căldări\'; la V. şi S. cu Cir,r;_\cci, de care se desparte prin 
'.lelul Taşa.ul-sîrti, valea Taş-Culac, cleiul Şahman şi lacul TafC:aul; la S.E. cu Marca N6g1·ă, 
111 ca1·e se prelungesce capul Midia. 

Hcparti(ia suprafeţir şi populat,ier, este arătală la plasă. Casc sunt 35\:J. 
Primăria c inslalal,1 în c;_1să cu l'iiir-ie. 

718\JI) 

... 

56 
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Bud
b
crcl,ul comunii conslă clin 7.31G lcT la venituri s,·i 4-.4l7 le\' la cheltuiri\', , .. ,1 ,1 • 

un excedent do 2.899 lcT. Suni 202 c;ontribuabil'î. 
I 1/llif'fl(I 

Şcolr sunt douc: in Gargalîcul-mare, consLruilă în 1885, :;;i mic, Gonst,·uil:t în 18�! 1„
2 în vc1ătorr, un maestru şi 90 elevr. In Şah man e o şcolă turceasdi. 

Biserică există în Gargalîcul-mic, clădită in 1894, are hramul Înăl1arna. I .a !;,al1111,, 
e o giamie. 

Şoseaua, ce vine de la Cogeali prin Caracoium, trece prin comună, pentru a i1 111 .I' 
spre Peletlia şi Caranasuf, şoseaua este în bună stare. 

Mar sunt şi căr ordinare spre Peletlia, Cavargic, Palazul-mic şi Taşaul. 
8. Comuna llasancea. E aşezată în extremitatea răsăritenă a văi\:' Carasu �i s1, ÎII

Undc către S., până la valea Omurcea; se află pe linia drumulur de fier de la Conslan\a 
la r.ernavoda, departe de 13 km. spre apus de Constanţa. 

Ea se compune din doue sate: Hasancea ca reşedinţă, locuit pc vremud' de Talal' 
şi Mahometcea la 6 km. spre S., pe valea Omurcea, la confluenţa sa cu valea ?\lahomel1 ·pa 
c.:eair-dere, a fost locuit de asemenea de Tătarr, prin 1850. 

Comuna se învecinesce la N. cu Palazu-Mare; la E. cu Tekirghiol; la �- cu o. 
man-facâ şi la V. cu Omurcea şi Osman-facâ. 

Repartiţia suprafeţir şi populaţier, este arătată la pla-;ă. Case sunt 259, din caro G bol'flei,,. 
Lângă calea ferată, ce nu are aci staţiune, e aşezată frum6sa vilă a proprielat 11! 111 

moşier, D-l Pariano, lângă o fântână pentru apă, sistem american. Acest Domn a1·1• �i 
ferma din Mahometcea, unde întreţine şi se ocupă cu îmbunătăţirea raser cailor doll!'og1•11i. 

Primăria a fost construită în 1882. Budgetul comunir are : 13.641 Ier la vouilurr si 
1.761 Ier la cheltuielr; dă ded un excedent de 11.880 Ier; are comuna 1\:10 co11Ll'ilnmbil1. 

Biserică şi şcolă nu există în comună, .-unt 2 giamir în Hasancea şi una în l\ilalto11wll'Pa 
Hasancea e eşezată pe :-;;oseaua, care vine de b Constanţa spre ?\IudaUat·. 
Afară de acesta ma'î sunt drumurile comunale, care duc.: spre: Alacap, Nazarcea, 1 [ol'l)slal', 

Palazu-Mare, Anadolkior, Laz-IVIahale, Hasi-Duli.ic, Abdulah, Osman-facâ, Bi.ilbOI �i l\lwfal. 
9. Comuna Omurcea. Alălurr şi la 2 km. spre apus de I -Iasancea se afl{� ,·omu11a

Ornurcea, pe linia drumulur de fier, care n'are staţ.iune aci. 
Ea se compune clin satele: Omurcea :;;i Nazarcea, ambele locuite de TăLarr pl'i11 lXf1fl. 

�azarcea e aşezat pe valea Horoslar-alceac, la 5 km. spre N. de. Omurcea. 
Se rnărginesce la N. cu Alacapu şi Caratar; la R c.:u 1-Iasancea şi Palazu; la :-.. 1·11 

Hasancea şi Osman-facâ; la V. cu Murfatlm·. 
Repartiţia suprafeţff şi populaţier, este arătată la' plasă. Sunt în comună 2:iD rnsc. 
Primăria a fost clădită în 1881. 
Budgetul cornunff are: 11.824 Jet la veniturr şi 2.742 ler la cheltuielr, dccT dă un 1•x

ceclent de 9.062 leL Sunt 190 contribuabil'(. 
Giamff sunt 4 (2 în Omurcea, 2 în Nazarcea). 
�colă este una mixtă, în Nazarcea, clădită în 1891, cu un în vrţ.ăto1· :;;i .H l'!i•vî. 

ln Omurcca si r azarcea se află :-;i câte o scală turcească: 
Şoseaua, care vine de la Has�ncea teece si prin Omurcea, pcntrn a duce la M 111'1hllar. 
Drumurr comunale legă mic doue sate ale comunit cu: Cal'alar, Cogcali, Ca11al'a, 1111• 

l'Oslal', lVIahometcea, Osman-facâ, Bi.ilbi.il, Kiuciuk-Mudat :;;i Alacapu. 
10. Comuna Mw'('atlm·. La 5 km. spre apus de Omurda şi pc calea fcl'al.'.'t Crn1slrn 1 la·

Cf'rnu.vocla, ce arn stat,iune aci, se află comuna lVIul'fatlar, compusă 11urna\' clinlr' 1111 ::ci11g11r 

sat, locuit în 1850 de Tu re\'. 
Se mărginescc la i\'. cu Alacap; la �- cu comuna Osrnan-facJ; la E. c.:u 011 1 111·,·1·a �i 

la Y. cu cornuna Bi.ilhiil. 
Satul a inceput a se tmn,fcH'rna în litnpir din urmă, c.:asele sunt l1igieniGc �i solid1·; tolu:;;r a:-;;ezate în mo<l neregulat, d'a 1ungul şoseler c.:e vine de la Constanţa. La capul salului 

este vila proprietarului moşier, frumos construită în stil elveţian. 
Hcparliţia sup1·aJeţH �i populaţiei, este ai·ătată la plasă. Case suni în corn unii 2:1:1, din 

carn 2 bordeie. 

�-
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Primăria a fost clăclită în 1881. 
Budgetul comuni\' constă din 8,667 le\' la venitu rY ,;;i 4,628 Ier la cl1 ·I tuiei\', uxc;ellcnLul 

liinrl de 4,0:39 lor. Contribuabm sunt 102.
sr1\lă a1·e, şi a fost construită în 1808, froquenlată ele 26 ulovr, arc un în vc(.ălor. Bi

'l'kt1 nu c:xislc'i. în comună; este o giamie cu 2 hogr.
\lurfallar este aşezat 

1 1 ·all'a fhală la 20 km.
li · 1:011sla11\a, pe şoseaua ce 
line dl' la Constanţa spre 
lkll'ii\' 

. \ltl' drumu1·1 sunt cele 
,·11m111ialc spre: Alacap, Ho-
1·1,,lar·, Osnmn-facâ, Blilblil, 
hiul'iuk-'.\lul'f'al. şi J <:ndec
Carncl1io1. 

:,, 

Fig. i8. - Valea C:al'asu, la Mu1fatlar. ( llupă I<. F. PeLers). 

tl. ro111una Palll'm-1vfare. Intre valea Ciobanului, valea Horoslar şi ţ<--:rmul apusa11 al 
J11r1il11r SOI-Gliiol, se întinde comuna Palazu, compusă din următ6l'ele sate: Pala::,11, pu 
1,�r111ul sud-vc tic al laculu\', în drepta :;;oseleT naţionale, ce vino de la Constant.a, la 7 km. 
,pre X. ele acest oraş, era locuit de Turd în 1850, Canara, . atul de reşedinţă, o a�ezal ln 
dri'•pla �osclcT, intre ea şi lacul SLit-Ghiol, a fost de asemenect locuit ele TurcY, numele sNi 
in�i'.·nlllă cal'ioră şi in adever aci sunt cariere do piatl'ă, ce se1'vesc acum pentru conslrnil'oa 
r�wlulur Constanţa, cu care este legată printr'o linie de drum-de-fier, care dă în linia prin
ripală la Ualta Medea. Acest braţ do cale ferată servesce numai' pentru transportul pietrir. 

ln fa(a acestur sat se află, în lacul Sot-Ghiol, insula numită a luz Oviclii"t, ce n'are nimir 
alil('c cu poetul roman; c o insulă cu 2 hect. suprafaţă înconjurată cu stuf, e departe ele t,fr
mul din spre sat ca la 200 m., e plantată cu arborr secularr, ca tejarr, ulmT şi anini', pl'intl'c 
,w·<' se cultivă tot felul de zarzavaturi'. Coliba păzitorulur grădinăriilor este singura Jocu
in(ă a insuler. Acum e proprietatea Jur Movilă, care o îngrijesce forte reu. 

Numele acestuî' ostrov ar atrage mulţ\' curioşi de a'l vizita, şi e de regretat sta1·ea 111 
nl1'c se găsesce acum. Inainte se numea lbraim-Adassi, după numele proprietarulur insuleL 

floroslar, e un alt sat ce depinde de comuna Palazu, e a ezat pe valea Horoslar-ceair-, 
a 4 1 1; km. spre S.V. de Canara, are locuinţe mid şi mizerabile. 

Anaclolkioz. S'a crezut multă vreme, că acest sat ar fi fost vechiul Tornis, după o ins
Cl'ipţie găsită aci de Papadopoulos Vretos '). Numele s0u în turcesce în emnă satul oriental, 
l'ăcr a fost fondat pe la început.ul veculur XlX-lea de Turci\' veniţr clin \natolia. E aşezat 
la 2 km. spre N. de Constant.a, pe şoseaua ce duce la Tulcea. 

Satul a cres�ut considerabil in cei' din urmă 10 an\' (1890 -1900) şi tindo a se îrn
p1·cuna cu r.onstant,a. S'a construit aci tergul de vite, ca1·e până acum nu dă nid un hc
neficiu, faţă de cheltuielile făcute de Stat. 

Până la acest târg e un brat, de linie ferată, <..:u plecă din ga1-a Constanţa. Aci se fac 
rlc douc 01·1 pe an (dar mar ales tomna) ale1·gărT de car�). 

I.a 2 km. spre N. ele sat, pe şoseaua Constimţa-Tulcea, este Jocul numit «lf/. Ci;m1ele»;
in adevcr so găsesce aci o cişmea destul de vechio, care alimenteză tot oraşul Conslan(a c;u 
apă adusă 'de sacagi\'; de aci este vorba a se aduce apă în ora1. StucliT s'Gt1 făcut do :-20 
anr �i au costat f<'>rte mulţi' banr, însă lucrările de aducerea apeY, nu sunt nid începute. 

Gara Constanta ,;;i tot pei·sonalul C. F. n. din 01·aş, so alimentez,\ cu apă adusă pifo 
conclude de lângă Iacul Anadolkior, 111 care scop al'c instalată o 111a�i,1il cu pompă in spa
tele largulur ele vile. Satul Anadolkior are case destul de solide �i ltigienice. ln sat ·e mar 
i'.llă �i o fa.brit'ă de bazalt, mar multe tabricT de cărămidă ,;;i de falJ1'icat.iuunoa van1lu\', do 
ore-ce le.renul dint1·e sat şi lac este forte pr:opriu fabricaţ.iunir cără.mizer. şi varulu1. 

') l.a B11lga1·ie ancicnne p. 134·, 14.11, J/4.J. 
') Vezi ccgeografia economică>J. 
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r.omunn asL-fcl compusă se mărginesf'c la N. cu comunele Cicrârci i;ii r:ar·arn 111„ 1la E. c.:u l\Iarna-N6g1·ă i;ii cu 01-a,';iUI Consla11ţa; la S. cu comunule Tckil'ghiol, l Iasc1 111•1,,;
1

' 

Om ureca; la V. cu comunele CaraLar �i Ala.cap. RcparLi(ia sup1·afo(cT şi popula(ic\' l',-if• ai:·
tală la plasă. Casc sunt 1176, din care 66 bordeie. 

BuclgcLul comuni\' e::,;tc de 12,019 101 la vcniturT şi 7177 Ier la c.:he!Luell', ch.\11d llll l'Xi·,, 
clcnt de 5,842 Ier. Contribuabi!T sunt 448. Primăria clădită în 1888. 

Comuna n'arc nicr o biserică creştină, sunt însă 6 giamH in sa.Lele ,\nadalkioY (1), Ca
nara (2), în Palaz (2) şi în Horoslar (1); fie-care are câte un hoge. 

Şcoll sunt douc, în satele Canara (clădită în 1902) şi Anadalkior (clădită în 1002), ,·u 
3 învcţătorl'. şi 176 elev\'. 

La Anadalkior şi r.anara se află câte o �colă turc6scă''; 1a:Palazul-Marc, douc. 
Şoseaua naţională ce plecă din Constant.a, trece prin satele Anadalkio'î �i Ca11a1,11; 

spl'c N. de acest sat plecă şi şoseaua vicinală spre Caramurat şi Har�ova. Mar o şi �osP,uin 
cc duce la Cogeali şi care se desface din şoseaua mare. 

Alte drumurr ordinare sunt spre Carat.ar, Horoslar, Hasancca·, spre Hasi-1 )uluc �i �la
hometcea. 

12. Comuna Pazarti este aşezată pe d6lul Dorobanţul şi în drepta şoselei ele la Cn11�
lanţa la Hâr�ova, la 43 km. de Constanţa şi la '10 de -Caramurat, în direc!,ia N.V. 

Se compune clin următ6rele sate: Pa::;arti, ca re�cdinţă, era locuit odi1ti6r11, 1h 1 Tal.iri, 
Ester la 1 1 /1 km. spre S.E. de precedentul, cu care c legat printr'o şosea vicinalii; 1;1,p

tengik, la 4 km. spre N.V. de Pazarli, pe drumul ce duce de la Caramural la Ilar·'ima 
pc valea Ocli-Culac �i .5e1 emet, pe riul Casimcea, la 5 km. spre N.K de Pazal'li. 

Tote aceste sate erau locuite pe la jumătatea secolulur XlX-lea de Tătari, carr i:;;\' a,1·Et11 
Khanul lor în apropiere, la Ceatal-Orman. 

Se mărginesce la N. cu comunele Toxof şi Cogelac; la E. cu comuna Carnli.u·ma11, 
la S. cu comunele Caramurat şi Carol I; iar la V. cu comunele Ta�punar şi �idu. 

Pepartiţia suprafeţil �i populaţiei, este arălată la plasă. Comuna arc 361 case, din rurr 
10 bordeie. 

Primăria a fost clădită în 1898. 
Budgetul comuni! se compune din 7.372 Ier la Yeniturr �i 2.423 le'f la chclluiul\', uw\11d 

un excedent de 4.949 Ier. Contribuabili sunt 309. 
Biserică cre�tină se află în Pazarlia şi a fost clădită în 1U02, arc hramul Sf. :\'it-ula1:J 

sunL 4 giamir în cele.,4 sate, cu câte un hoge fie-care. 
Instrucţia publică se predă în douc �con: mixte: una în Ghelengik, clădit[� ln 18\J8 �i 

una in Pazarli, clădită în 1890, fie-care are câte un inv1-;ţător. Totalul clcvilol' eslu 81. ln 
�crcmet se a!iă :;;i o :;;colă musulmană. 

Comuna se află la încruci:;;area mar multor drumurr cc duc spre Ccatal-Orman, Chi
rcşlic, Toxof, Caval'gik, Palazul-Mic, Cicrâcci, Caramurat, Carol 1, Dorobanţ.ul, Chior-Ce'inie, 
Băllăgescr, Saragea ;;i SaLi ·chior. 

13. Comuna Teclii1'gkiot e a�czată în basinul Măril-Negre, înLre Constanţa şi lacul Tuzla
Ghiol sau Techir-Ghiol, la 17 km. spre S. de Constanţa, pe �oseaua ce duce la :\langalia.

Comuna se compune din următ6rcle sate: Tekiryl iiot, ca reşedinţă, e a�czată pc (frm11l 
nordic al laculur cu acela� nume :;;i pe �oseaua Constanţa-Mangalia, are un aspcd liklc• 
Lrist, casele semănând mar mult a ni;;te mo�oroaie de păment; Auigea, la cocia i.L[HNlilă 
a laculur Agigea (amara), la 1 1 /i km. departe de ţermul Mărir, l;;tngă o movilă numită 
Ordu-Tabia, fost lagăr turcesc în campania din ,1854; satul se compune din câLc-va rusu(e 
mizerabile; Jlasicliitak, pe şoseaua ce duce către Osmanfacâ, la 5 km. spre N.V. ele Tr
chirghiol; aci se încrucişeză ma'î multe drumurr comunale; Laz-mahale, sau mahalaua La
zilor, un popo1· care n'avea nicr locuinţă, nicT ocupaţfonr speciale, ci se îndeletniu_l'� 1'.:
început cu tăierea lemnelor clin pădurile Babaclagulur :;;i le vindea la Tulcea, Con11sru1H; 
Europene Dunărene; mar târziu ne mar a vând all ă ocupaţie, se dădură la tâlhării. 1,:l'all 
spaima vccinătătilm· ConstanţeT. Pare a fi fost Turcr aduşr din Asia-Mică, nu se scie r·:1nd, 
de sigur prin cmig1·aţiu111 individuale. Aiî dispărut apr6pe cu totul astăzr. 
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satul are un aspecl mizerabil, printre bordeie se înaltă casa proprietaruluî 1 �)� "� 

domnul Alcxiu, care se ocupă forte mult cu agricultura, apicultura, cre�terea vite ��,
�rădinăritul şi ar·boricultura. Un nou sat este acum în formaţie între lacul Techirghiol şi
Marr.; el se va numi Carmen Silva. 

comuna se învecinesce la E. cu Marca-Negră; la N. cu Constanţa şi cu Hasancea; 
\'. ru salrle lVfahomet<:ca :-;;i Abdulah, cc apar(.in comunelor I-fasancea şi Musurat; la S. 

u 1 ·ornt11ielc Musurat şi Tuzla.
T,it<' satele acester comune erau locuit.e de Turcr pe la 1850, azr au cam dispu.rnt 

rin e111igra1·e. 
l11'1x1rl iţ.ia suprafeţi\' şi populaţiei, este arătată la plasă. Case sunt 41.7, din 'are 141 bordeie. 
l'rinulria clădită în 1880. Budgctul comunir este de 8.179 lcT vcnit.urr :-;;i 1.193 le· chcl

uelr, ai·e un excedent de 6.125 leT. Sunt în comună 349 contribuabiH. 
ln tc)t:l comuna nu c nicT o biserică, sunt 5 giamir: 3 în Techirghiol, 1 în Lazmahale 

i 1 în IIasi-di.ilOk, fie-care cu cute un hoge. 
Exblă o şcolă în Hasi-dUILik; n'arc local propriu, are un învcţălor �i 24 elevr. 
I.aAgigra, Hagi-dlilUk şi Lazmahale se aflii cute o şc6lă turc6scă, iari n Tcchir-ghiol, douc,
llupă cum am arătat, comuna este aşezată pe şoseaua vicinală Const.anţa-?vianga.lia;

111ar sunt :-;;i clrumurr ordinare către: Constanţa, AnaclolkioT, Palazul-Mare, Hasancca, 
o111u1·cea, Mahometcea, Abdulah, Musurat, Urluchior :-;;i cam r.onverg t6te către un punct 
,-e11lral, Ila�i-cH.ilUk. De la Tekir-ghiol pe marginea lacull.JT, intre el şi Mare este şoseaua 
,,, Yinc de la hanul uin d1'ept.ul salulu1 Agigea, trece pe la Sanrttoriul Techirgltiol, pentru 
:1 iluce pc la Tuzla la Mangalia. 

c) Plasa Medgidia este a9ezată în basinul Dunări\', între Valea Boazgiculur şi \'edcrosa
,�'U[Jîl !)asinul văilor Siliştea, lacului Purcăreţr şi valea cc se deschide aci, basinul apusan 
al viiH Carasu, valea Peştera cu secundarele sale, valea Caramancea, valea Diordurngi-
0l'man �i valea Urluia. 

Se rnărg·nesce la N. cu plasa Hârşova (limil.u între aceste douc plăşT e descrisă Ja 
plasa Hir,şova); la E. cu plă,;;ile Constanta (vec;lr li mila plăşiT Constant.a) şi Mangalia (de 
la :\'.li:. de Bi.ilbUI, limita pornescc către S. V., trece pc la punctul trigonometric Copaclin, 
,·nlat 128, de pe drumul Copaclin-Mangalia, 1nconjură pe Ja răsărit şi miază-zi comuna 
Copadin, care e a plăşi\'. Constanţa, se îndreptă către S.V., aprope în linie d1·eptă, prlnă în 
rnlPa Bornngea la salul Be�aul, de aci se dirige către apus, până la 3 km. spre N.E. de 
llairam-dcdc); la S. se mărginesce cu plasa Silistra-nouă, de care se dcsparlc aprcjpc prin 
riiilc Borungea şi lunga vale a Ul'luie1, ce se deschide 111 lacul Vederosa; la apus cu Du
nărea, care o desparte de judeţul Ialomiţa. 

Suprafaţa plăşit este de 160.910 hect. 

I 
li NEPRODUCTIV HECT. 

r::oMUNI 
1
1 Drumuri, 

li 
I Vatră Izlaz ape, stuf, 

stânci 

Alacapu. 72 3t7 399 
B(ilbu .. 77 385 273 
Carabacâ 3H 22'1 187 
Carata! 28 137 167 
Cernavoda .. 206 - 690 
Chioseler 56 283 14,7 
Cocargea 19 95 94 
CochirlenI 47 231 8'19 

Enigea ... 108 485 220 
Mahmut-cuius 113 559 317 
Medgidia 319 184 639 
Rasova . 61 308 '1.777 
Seimeni . 39 - 196 584 
Taşpunar 107 540 423 
Torloman 90, 403 401 

Tola! 1.380 4.3441 7.137 I

Pii.<lurl 
HecL. 

--· -
-

-
20 
-

-

--

1.210 --
2.190 

105 
--

3.58511 

PRODUCTIV HECT. 

Al. 

locuito-
rilor 

9.094 
8.889 
3.989 
4.944 
2.1'15 
4.153 
4.338 
lt.440 

11.42ft 
24.341 
lt.650 
3.680 
3.944 

12.336
110.374 

112.711 li 

- -

Al. 

Slatulul 

231 
li2.724 

4.108 
1.065 
4.308 
1.904 
2.868 
1.314 

861 J 

933 
844 

2.301 
2.786 
2.302 
3.144 

31.753 li

Suprafaţa 
Hect. 

I 
10:113 
·12.348
8.603
6.341
7.339
6.543
7.414
6.85'1

14.308
26.203
6.636

10.317
7.714

15.708
14.412

160.910
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Populaţia plăşi\' este rlo 26.390 :c;uflcte, care ropart.imtc pe n::ttionalil.il(Y. ('omniir- .
S"lc su11L ·. ,1
u, ' 
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301 ,! _i -IJ 22!1 _I 7 I 61 7! I ·: �-li. ],\lacap . 
Chioslel . 
Doeuzol 

BCilbLil-Mare 
» Mic

Toi.al. 

3251 1 -1 _I 1, , I 1' 
-
I I 8141 1, 3 21 =11 85 10 

-. I =I - =, rnrn' ') 10
1 

2 _I� ,1.60 101 1: -:, 

::--

:2

I 

_ 
/�61 I 3 -1· 331 -I J 

-I 

1:,1 
3()1 
!li"

1732 
:lilo 

EndecarachioI 

-i·otal . :· 1 

Turc-Mnrf'at 

Besaul 
Cai0abaca .. 
Caugagi .. 
Chcl1c-Punar 

ltM = =1 5 -, 535, - -I _I 
1001 - -

1 

-
_
1 -! 24,711 -1 _I _-1 - ' I 

341 - - - ! 35
1, _

_ 1
1 -_- --1 I 

664 s: _ ,11�81 

I
-_ 1

1 

--·1 -1 -1 - 2,0
1 

- - -
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nrnsitatca populaţier accster plă�Y, este de 17 locuilo1·1 pe un km. patrat. 
ne�clinţa sub-prefecturi\' este în ora:;;ul Medgidia. Ac<�sLă plasă copl'inclc 2 comune 

urbani• (Cernavoda şi :Medgidia) F;i 13 comune i·urale.
1. co111una Alacapu, este aşezală în basinul mijlociu al văiT Carasu, Ia 12 km. spre

sării ,k ora,;;ul ·Medgidia şi la 24 km. de Conslanţ;a, în clr6pta linier drumulur de fie1· 
0,tan!a-Crl'!1avoda. Se compune din următ6rcle sate: Ala.capu, de reşedinţă, afjiczat în
·pia şi tiktf• aprope de linia ferală Constanţa-Cei·navuda, care nu arc sLaţiune aci; era

()('Uit dr TălarT pe Ia 1850, numele sc"'u însemnă uşa Jur Dumnezeu; Chiostel, aşezat tot
P' dr,··pfa l!nicr fe1�at� şi la 3 km. departe de ea? î1:trc �!Jedgidia şi_ Alacapu,_ Ia 6 1,2v k1�1.
lt • arrsla d111 urma catrc N .-V.; acest sat se nu mia m 18::i0 Bor laic �1 era locmt de Ta tari ;
1 trrilf'a sal cslc Docuziol (docuz = nouc, iol = cll'Um), adică nour- clrumurr, căd în acle-

1„r pi• valen. c.;u acelaş nume, pe care este a�ezat satul se ,nt&lnesc mar mulLe clrumurr, 
,arr dur Ia Medgidia, e departe la ii km. ele Medgidia cătrr N.K; ca �i prece<lenlele, accsl
i1 1•1·.1 locuit de Tăt::t1·1, odinioră. 

Comuna ast-fel alcătuHă se învcc_;incsce la E. cu comuna Omurcia; Ia N. cu Carata'î; 
l.i 'i. 1·u Mt1rfatlar .:i la V. cu oraşul i\Iedgiclia. Satul are 36ti r-ase.

Jkpnrliţia uprafcţ;i1 şi populaţie\', este arătată l::t plasă. 
Primăt·ia a fo t clăditu, în 1881. Bu<lgetul comunil constă din 5.162 Ier la veni i m·r si < • 

:J.!IHH lr1 la cllrlluicl\', cl..\ncl un excedent de 1.175 Ier. Sunt ::HU conlribuabilT. 
sco!T 5unt: 2 la Docuziol, constl'uite în 1892 şi 189!!, au 2 invPţătorr şi 133 clrv'î; o 

,d)l;'i 
0

in C!Jioslcl, clădită în 1897, al'e un învt:ţ,ăto1· şi 53 elev\'.· 
Toi ln nocuziol se află ,;;i o biserică C'reştină cu l1ramul Sf. Gheorghe, clădită în anul

JX90, a1'e 10 l1ccL. teren de la Stat, un preot �i 2 cd.ntăl'eţ\'; în fie-care clin cele 8 sate so 
alli't <·,\te o giamic, fie-care cu câte un hoge. 1n Alacapu este o casă ele rugăciun'î protestantă. 

Calea ferată Constanta-Ccr-navoda trece pe la sudul comunii, n'are însă nicT o sta1,ic 
pr• leritoriul er. 

Comuna e legal,\ pl'in drumu1·1 cu: Panair, Tortoman, Derechio'î, Hagi-Cabul, Caralaî', 
\azarcen, Iloroslar, îvlurfatlar, Kiuciuk-Murfat, Enclck-Carachio'î şi Medgidia. 

2. Comuna Biituat. Ocupă t6tă regiunea delulu'î B(.i]bi.il, la 16 km. spre S.E. de oraşul
�ledgidia şi la 34 km. spre S.V. ele Constanţa, pe şoseaua de la Constanţa la Ostrov. (Şo-
sraua c în proiect;ie). 

Se compune din satele: Buiuk Biiluat (buiuk = ma1·e, biilblil = pri vighetore), cu re
,;rrlinţă, aşezat chiar pe şoseaua Constanţa-Ostrov, la 16 km. de cea d'intâiu; se nu mia 
IK' la 1850 Eski Biiluiil (eschi = vechiu) şi era locuit de Tătarr; Kiuciuk Biilbid, la 3 km. 
,pre S.V. de precedentul; se numia mar nainte lJni Biilhiil (kiuciuk = mic, eni = nou) şi 
em locuit de Tătarr; Endek-Cara-chioi, numirea acestu'î sat se potrivesce f6rte bine posi
\iunir sale, căd Endek însemnă pe turcesce şanţ, satul fiind aşezat lângă valul cel mi· 
dr· păment, apor Cara-chior însemnă satul negru, probabil cuventul caret este o prescurtare 
din Carasu, aşa că în definitiv avem satul negru de lângă şanţ. Era odinioră locuit de 
Tătarr; Rosian, o târlă la 2 1 /2 km. spre N.Y. de Kiuciuk-Bi.ilbOl, e locuită de 25 Rom:în'î
Transilvănen'î; Turc-Mur(at, la 5 km. spre N. de reşedinţă. Ciobani'î de la Rosian sunt 
'°coti(\' în populat.ia de la Buiuk-Bi.ilbi.il, unde s'au stabilit acum. 

Comuna se învecinesce Ia r. cu Alacapu şi Medgidia; la S. cu comuna Osmancea; la 
E. cu Murfatlar şi Osmanfac_;â şi la -v. cu comunele Mahmut-Cuiusu şi Copadin. Sunt în
comună 451 case, din care 49 bordeie.

Repartiţia suprafeţil şi populaţie'î este arătată la plasă. 
Budgetul er conţine 6.230 Ier la venitur'î şi 3.590 Ier la cheltuiell', dând un excedent 

de 2.640 le'î. Comuna are 320 contribuabilr. Primăria e instalată în casă închiriată. 
Este o şc6lă în satul Kiuciuk-BLilbOI, cu un înveţ;ător şi 44 elev'î şi una în Buiuk

Billbi.il, cu un înveţător şi 28 elev\'. N'au local propriu. I.a Buiuk-Bi.ilbLil şi Endek-Cara
chior sr află câte o şc6lă turcescă; iar la Kiuciuk-Bi.ilbi.il, doue şcolt turcescr. 

Biserică n'are; sunt însă 2 case de rugăciunr la Endek-Cara-chio'î şi Kiuciuk-Bi.ilbOI; 
gianiir st1nL U: dtLc douu în Buiuk-BOlbi.il, Enclek-Cara-chio'î şi Kiuciuk-Bi.ilbi.il. 
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Şoseaua vicinală Constant.a-O 1,·ov va t,·ece prin satele Kiuciuk-BUlbLil �i Buiuk-Bfilliiil
Drumu1·1 ordinare pun in eomunicaţ.ie cele 4. sale ale comuni\' înL,·c <'le, 1·11111 �i . · , , I U 

satele invecinale: Cl1ioslel, Ca1·ata1, Alacapu, :tviul'f'atla1·, Ornurcca, Osmanfaci\, l•:lihkhiiiî
Osrnancea, Copadin, Cac;camak, Coca1·gea, Mulciova, Jdris şi l\tJallrnut-Cuius11. 

3. Comuna Caml1acii. Acestă c·omună ocupă valea mijlocie a Borungr,, e dc•pa,·lp d(•
:Medgidia la :30 km. T6te salele suni înşirate pe valea Borungea şi erau locuilr dt! Tin'L·i
in 1850. Aspeclul acestor sate este rniserabil, casele mid, bordeie, sLradc rnm·da1'c, în n 111 , 

LoluJ e sălbatcc în acestă regiune, pc unde tt\.ll1ăriilc se fi:i.ceau chiar ziua. 
Satele comunir începend de la răsăriL sunt: Be;mut (cincr curţJ) în clrc'pla �osell 'i 

Constanţ,a-Kioseler, Caugagi (bătăuş!) la 2 km. spre apus de precedentul; Cal'flliorrî (1'1')1'!P 

p1·obabil ca1'abaş1 = berbcd) e salul de reşedinţă, aşezat la 2 km. spl'C V. <IP Clluguµ, 
,;;i în fine C!letik-Punar (puţul �tirb), la 3 km. spre apus de Carabacn.. 

Se mărgincsce la N. cu comuna 1\/Iahmut.-cuiusu; la. E. eu Copaclin; la S. ru <'olllu
nclc Agrrnler, Cavaclar şi CazîJ-Murncl. 

Repartiţia suprafeţ.il şi populaţicT, este arătată la plasă. Casc sunt 272. 
Primu., ia a fost clădită în 18\J5. Budgetul comunei conţine Ja venituri 5.8 L3 11'1, inr 

la cheltuiclr 2.873 lcT, dind 1m cxce<lenl de 2.940 Ier. Sunt 295 conLl'ibuabilT în comu11,1 
Cornuna arc o bi. erică cu hramul Sf. Niculae, clădită 111 L898, arn un p1·,,01; suni ;l 

geamii: 2 în Be.7aul şi 1 în Ketic-Punar. 
Şccilă este n urnar in Carabaca, clădită în 1897, are un în veţător �i 54 elev\'. 
Pl'incipala calc ele comunicaţie este şoseaua comunală de la Constanţa la Oslmv; Pa rn 

I.rece pe la Sud de Bcşaul, de 1111de un drum comunal porncsce pc valea Borungea, S\ll'ea l1·µa
cele 4 sate ale comune\'; mai sunt �i drumu1·1 ordinare spre: Bekter. Kiosscl<'l', S11-,us
AlibeT, Caceamac, C:opadin, Agemler, Sofular, �Je1 devenli-Punar, Kazll-�Iural, Hail·iu1HIPd,.,
Baş-Punar şi Malcocr.

4. Comuna f(iosseter. Se întinde în valea superi6ră a Borunger, p{\.nă la gurn 1'1, la
apus de precedenta, departe la 34 km. spre S.V. de Meclgidia. 

Se compune din doue sate mizerabile, în:;;ieate pc valea Bor ungea: f(inselN (satul 
clin colţ), căcr în adevrr aci valea face un cot, în care se află sal ul; Borunger1 c.rn·11p\i<' 
din Derinclgc, care însemnă adâncă, la 2 1/t K. spre V. de precedentul, care est<' i-;ii s[l!11l 
de reşedinţa. Amândouc satele acestea erau locuite de Turd; în Kiosseler locuiau �i d(! \':t 
Bulgarr, pe la 1850. 

Se mărginesce la N„ cu comunele Enigc şi Mahmut-Cuiusu; la E. cu Caraba.rtf; ln Y. 
cu comuna Asarlâk şi la S. cu comunele Cazai-Murat şi I -Iairam-Kioi. 

Repartitia suprafeţiI şi populaţieT, este arătată la plasă. Comuna a1°c 237 <·as<·, din 
care 17 bordeie. 

Primăria a fost clădită în 1882. 
Budgetul comuniT constă din 3.168 Ier la veniturl' şi 2.025 lcT la chcltucl\', cu un 1•x

cedcnt de 1.143 le\'; sunt 151 contribuabill în comună. 
Nu există nicr o biserică, nicr geamie; în Kioseler este o şc61ă clădită în 188�, arn 

1 înveţător şi 63 elev\'. 
Comuna se află pe şoseaua Constant.a-Ostrov; are şi drumurr comunale, care o pun 

în legătură cu : Ghiol-Punar, Enigea, Cocargea, Susus-Aliber, Caceamac, Copadin, c11 l1'1!f' 
satele de pe valea Borungea, cu Bekter, cu Şarapcea-Caraaci şi cu Scvcndic. 

5. Comuna Cocargea. Totă regiunea coprinsă înlrc văile Diordumgi-Orrnan �i Cin
ghinea, e ocupată de comuna Cocargea, departe ele Medgidia la 28 km., S[H'<' S. \'. 
Ea se compune din trer sate: Cocargea, ca reşedi'nţă, pe valea cu acelaş nume, a. fosl lo
cuit c.le 'furcr în 1850 şi Susus-Atibe'i (su=apă, sus=fără), a fost moşia unur Ali-Br1, acum 
e un cătun cu câte-va case, la 5 km. spre S. E. de precedentul. La N. de Coca,·gcn pc 
valea Diordumgi-Orman se află ruinele satulu\' Turc de odini6ră numitîSpr,punar (df' sigur 
cuvenlul «Spa)) c greşit scris pe hartă, căd punar însemnând puţ, ar (l trebuil cn.-ant· 
bele să aibă o 6r·e-carc semnificaţie; ma\' lesne cred a so fi numit Sahpunar = pu(ul din 
drepta). Ali/Je'i-ceair, un sat nou format, în drepta 9oseler Mcdgidia-Ghiuvcgea: 

./ 
•
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comuna se rnărginesce la N. �i E. cu l\tfallmut-Cuiusu ; la S. cu Kiosseler; 
, v. cu Enige. 
· · Hepartiţia suprafeţff şi populaţ,ie\' este arătată Ia plasă. Sunt în comună 166 case, clin 
cal'P 50 bordeie.

Pl'imida a fost clădită în 1882. 
Rudgetul cornunir constă tlin 2.405 Jet la venitu1°1 şi 2.228 Ier la cheltuclr, cu un plus 

d,• 2i7 Ier. Sunt 88 contribuabi!T în comună. 
scolă este în Cocargea, clădită în 1882, arc un în vc(t,ător şi 36 clevr ; biserica are 

,a 111-:un Sfftnta Treime în satul Cocargea, are un preot şi dor cântăreţ\'. A fost clădită 
111 18j(j_ 

�ier o ::,osea nu trece prin comună; sunt însă drumurr ordinare, care o pun în le
J!ul'ii cu f'atele: Enige, Aclam-Klissi, Iusufunar, Mulciova, (unde trece şoseaua Medgidie
i:uzgun), Mahmut-Cuiusu, Caceamac. şi tote satele de pe valea Borungea şi valea Sken
drl'ulur. 

6. romuna Carataz. Ocupă totă regiunea din stânga văi'î Carasu acoperită de cl6lul
llagi-Cabul, până în valea Ciobanulur, departe către resărit <le 9 km. de oraşul Medgi
dia; se compune din doue sate: Carataz, ele reşedinţă, pe ambele malurr ale văi\'. Carata\'. 
,i lla,qi-Cabul, la 5 km. spre N.V. de precedentul, este apr6pe nelocuit, riind părăsit 
din J877. 

Ambele au înfăţişarea sclbatecă, case mid şi bordeie grupate împrejurul maî mul
!11r fr'tntt\111, din care odini6rl se scotea apa cu burduful. Salcie erau locuite de TătarT. 

Se învecinesce la N. cu comunele Carol I şi Ca ram urat; iar la R cu Cicrâcci; la S. 
n1 t'ălunul Nazarcea (al comunii'. Omurcea) şi la V. cu comunele Alacapu şi Tortoman. 

Repartiţia suprafeţi'î şi populaţie\', este arătată la plasi. Case sunt ii):2. 
Primăria a fost clădită în 1882. 
Budgetul comunii constă din 4.185 Ier la veniturr şi t.874 cheltuielT, rămânend un ex

rrdent ele 2.311 Ier. Sunt în comună 89 contribuabi!L 
Biserică şi şc6lă nu are comuna; sunt 3 giami\' în Caratar, unde se află şi o şcolă tur-

1:/>sl'ii. Calea ferată Constanţa-Cernavoda trece pc la 4 k.m. spre S. ele sat şi n'arc staţie aci. 
Drumuri ordinare, care pun în legătură comuna cu alte sate învecinate sunt, spre: 

)lcdgidia, Panair, Tortoman, Dorobanţul, Carol I, Caramurat, Cicrâcci, Cogeali, Canara
Nazarcea, Alacapu şi Endec-Carachior. 

--

7. Comul'la urbană Cernavoda. Este aşezată în locul, unde valea Carasu se varsă în
Dunăre; e departe de Medgidia la 32 km. 

; Fig. 79. - Cernavoda. După K. F. Peters). 

Numele oraşulu\'. prin vecul al XII pare a fi fost Mighali T!termae şi era o cetate 
1nronjurată cu ziclurr 1). 

Sub dominaţ.iunea turcescă, oraşul se numia Bogaz-l{ioz (bogaz = gură. Kioi =sat) din 
causa poziţiunr sale la gura.lacului Carasu şi era în vechime fMtc populat, «dacă am ju
deca după întirn;lerea viilor şi grădinelor ce aparţin locuitorilor». ?) Ma\' în urmă, sau p6te 
-----

') Lrlrwrl. op. cit. Val. III-IV, p. 124 ş1 urm .. 
') Ionesco. op. cit. p. 38. 

718\lO 57 
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în acelaş timp s'a numit slavoneşte Cernavoda, adică :apă negră, dupii numii·ra lul'rc1
Cara-su a laculuY. 

«Lacul Cara u, adaogă agronomul I. Ionescu, comunică cu Dunărea prinl1·'un r·aual
natural de 20 met1·i lărgime şi 4 adâncime. Acest canai şierpuesce înLr'o vale f'1·un1,·ha, h,r.
mată de două lanţu1·r <le munţ\' paralele, care porricsc de la Dunlirc,şi f01·1116ziî. val":i.,,
fundul cărefa se găscsce canalul, având o lungime de o odi. ele la Dună1'<', p,t11it la i:a 
rasu. Cind apele ffoviulu\' sunt marr, trec pl'in ace t canal în lacul Carasu, nm.• �e umpli •
cu apă şi se întinde până la satul Bulbular (�). 

«Ctmd apele DunăriT descresc, se scurg din lac în fluviu, până când li �r slabilesr·,,
nivelul şi atuncT aclincimea canalulu\' rrm1.\nc de 4 metri, ceia cc e suficirnl a h<xt n 
Lrrcă micT vapâl'e, care stabilesc comunicaţia între Dunăre şi Carasu, al doilea 1,1,111,·u
(primul fiind Baza1·gik) de schimb, unele de dour 01·\' pe an se ţ.in douc'> din <·cir 11,a, 
importante L1.\rgurr din noJ)l'ogea.» In 1850, Cernavoda nu numera mar mult. de 40 ca�·.' 

De la construcţ.ia căiY feraLe Constanţa-Cernavoda, de Englez1, în 1858-60, irnp01·lan1n 
oraşulur a început a crcscc din an în an;. deposite şi magaziI de grâne se eonsl1·ursc ,�· 
malul DunăriY; populaţiunea Turcă clin 1850 începe a se împesLl'iţa cu Englezi, fii·,·r, 
Al'lnenr �i Homu.nr; oraşul este vizitat de 2 01·\' pc săptămână de vapo1·olc cornpani!'1 L11111J. 
care îşt stabilcsce debarcader aci. 

Fig. 80. - fliserka clin Cerna,·ocla. 

Cea mar mare şi mar repede desvoltare a luat-o Cernavoda de la 1880 pi\.nă 11118!lti 
ele ore ce pe aci făcându-se aprope totă legătura Dobrogier cu ţara-mamă, era pu1H'
Lul obligat de trecere ele la Fetesd pc ţrrmul drept ·a1 Dunări\'. l\Jar ales în timpul 1 ·on
sLruirc1 podului de peste Dunăre, oraşul a fost în apogeul mărirH Jur, numcd>sc m11slnw
ţiunr publice şi private îl înfrumuseţeză; intre acestea sunt Biserica, �c<ila, Spilalul 
frumos situat pe un platou ce domină oraşul, apor Cazărmile încăpătorc unuY balalin11• 

diferite fabricT, între care una de ciment, etc. 
Stradele sunt regulate, bine pavate, întreţinute şi luminate. . 
Acum ini.portanţa omşulur stagneză şi probabil va descresce, de cft.nd <'U conslr1111·ca 

linicr de drum de fier dintre staţia Saligny şi podul de peste Dunăre, toLu�r vcclliul hral 
de linie clii1tre Cernavoda şi Saligny a remas, servind numai pentl'Ll inLm·cs ap1·1ipc local.

') lunPsm, op. cil. p. 18. 
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oraşul !-iC mărginesce la N. cu Seimenii, de care se clesparl·e prin lacurile Purcăreţr, 

Ramadan, Tillrinu, prin valea Tibrinu şi prin delul Cat·apat-daga; la E. cu Tortoman,
Jesp�lr(indu-se pl'in valea Geabac-culac, d61ul Geabac-bair, dclul Oba-bair şi văile Oba

cular· \'i Bekiraga-culac; la _s. cu Cochirlcn'î, de care se desparte prin muchiile delurilor
ca,·a-Du 1·ac-Bair, Armut-Ba11\ Carnsu, malul sudic al bălţir Carasu şi valul Jur T1-aian; 

\'. cu l)unăt·ea, care 'I desparte de jud. Ialomiţa. 
llPparti(ia suprafeţir şi populaţie'î este arătată la plasă. Sunt în oraş 687 case, din 

, li' 1i1:1 bordeie. 
BurlgPlul constă din 68.228 Ier Ia veniturr şi 47.589 leT la cheltuieir, cu un excedent în 

plus de 20.(33� Ier; �u�t în oraşv 4_22 convtribu�bi!Y.
V .  V • • • 

Jnstrucţ1a publica se preda m douc şcolt: una de ba1eţ1 ş1 una de fete, cu un mst1-
!uloi· şi 3 instilut6re; c frequentată în mediu de 147 clevr. MaY este şi o şcolă mahomc
lant1. Lo('a)ul şcoler românesc'î a fost clădit în 1882.

Biserica cu hramul Sfinţii Impăraţr Constantin şi Elena, e con
lruilit de Stat în 1894 şi întreţinută de comună,· are 2 preoţ\' şi 3 6men1
d1• �r·rvici u.

Giamie este una, cu d01 hogr. 
Oraşul este legat prin staţia Sa

li!!llY <'U linia Cernavoda-Pod la Con
la11(a. 

U \'osea vicinală el uce spre Ra
,nva-Aliman-Cuzgun şi o alta · spre 
:,eimenî'. Aceste căr importante de 
1·omunicaţie sunt ele ajuns pentru ora
:ul şi portul fluvial Cerna voda. 

8. Comuna Cochirleni. Se întinde
lnll'r lacul Cochir lenr, balta Carasu, 
p,ină la Dunăre ; e departe de 23 km. 
�pre S.V. de omşul Medgidia şi la G 
km. spre S. ele Cernavoda. 

Se compune din douc sate: Co
rhirlenz, re�edinţa cornunir, e aşezat la 
d,da N. Vestică a bălţir Cochirlenr, 
înlrc r.a şi Dunăre; e. un sat emina-
111i11te l'Omânesc, frumuşel, cu case 
solide şi higienice; Ivrinezul mare şi

mic la cocla de S.E. a laculu\' Ivrinez, 
o prelungire a lacul uT Cochirlenr, a fost
distrus în 1877 şi s'a reconstruit în
limpir din urmă. E aşezat la (3 km. Fig. 81. - Giamia din Cernavoda.

spre S.E. de precedentul.
Ivrinezul-vechiu era aşezat pe valea Caramancea. 
Comuna se mărginesce la N. cu Cernavoda; la R cu Nfahrnud-Cuiu�u; la S. cu 

comuna Enige; iar la V. cu comuna Rasova şi cu Dunărea. 
Repartiţ,ia suprafeţir şi populaţ.ie'î, este arătată la plasă. Case sunt 314, din care 87 

bordeie. Primăria clădită în 1882. 
Budgetul er constă din 9.370 le1 Ia veniturr şi 7.005 le'f la cheltuieir, 1·eLTJ.ânend un 

excedent cle'l2.365 lel'. Sunl 210 contribuabil\'. 
. Biserica:din Cochirlenr a fost construită de locuitorr în 1899, are hramul Sf. Dumitru

�1 c deservită de ur preot şi 2 cântăreţr. 
-�c<'.ilă este una mixtă, cu un in veţătot· şi frequentată de 56 e levT. A fost clădită în

188�- La I vl'inez e o şc6lă în local închiriat, are un înveţător şi 49 elevr.
Satul Cochil'lenT e aşezat pe şoseaua j uueţiană Cernavocla-Raşova, iai· I vl'inez pc 
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drumul C:ochirlenr la Mahmut-Cuiusu. Alte drumurT, care pun în legătură ac<'·!-ilă r·rH11111, cu satele învecinate, sunL sp1·c: Ivrinezul-vechiu şi H.asova, la Mulciova, la l\la'1111111-1:uiu::
1 

şi pc totă partea apu ană a văi\' Carasu. 1

9. Comuna Eniue. Tolă regiunea coprinsă intre partea mijlocie a vi1ilo1· llioi·d iHiioi 
Orman şi Urluia, e ocupată ele comuna Enige, aşezată la 28 km. spre S.V. <i(• �lPdg,,1111 şi compu.--ă din următo1·ele sate: 

Enige ca reşedinţă, pe valea Enige-derc, într'o posi(.iunc sc�lbal.ccii dn,1· pilrm··"a 
1lrlrtm-l(lissi pe cleiul cu acela!-;i nume, la 3 km. spre V. de pL'eccdenLul ::;;i la 2 km. siiir 
S. de monumentul <tTeopaeum-Trajani»; apor mar la N. satul fus-Fanar, lus11fJ11111111 

sau ma'( bine, cred, lusu(-Punar (put,ul lut Iusuf), pe valea Urluia. la 8 km. de salul Enicrl ' 
Tala;ţman :c;;i Mulciova, douc sale pe şoseaua }.Jedgidia-Cuzgun, la 9 km. de Enigp , spi ·,, ,: 
şi la 3 km. departe unul de altul; spre N.V. de Tala�man, pc valea Urluia, satul Po/11, 
la depărtare de 12 km. de Enige, icu· la N. de Mulciova, pe vale.a Diord umgi-01'111an m 
jos, satul Amuagi la ·1:3 km. de Enige. /Jede/)((,li sunL ruinele unuT sal pii1·ăsil., pr• �0�1�1, 
,ntre Talaşman şi Cuzgun. 

Fig-. 72. - Monumentul de la Adam-Clissi, în l8G7. 1D11tJ[t 1,. F. PeLers). 

Tote sal.ele acrslf'I c·o11111111 
emu locuite de Tut'('I pl'in llrî1; 
aceşLia s'au cam 1·ă1·il �i iu\11 
cuit. cu norn,1.nT. 

Aspectul Im gc·1H·1·,il, IJ 
Yă\' împă<lul'itr ('U a1·bu�li r• Ir• 
srlbalec clar plăcut; C'a�1·l1· rn 
general încc'ipă.lcJl'C �i liigi1•1uc"; 
din causa lipscT dn np,"t. 1·m1· 
se găscscc la ma1·1 a(li111ci111f. 
aceste şale nu s11nt lornrnr1Jin1·
populate. 

Se rnă1°ginesce la N. cu comuna Ha-;;ova; la E. cu Cochirlenff, Malum1I-C11ius1 1 ::,i f:o
wrgea; la Y. cu Asarlt'tk, Cocargea, Beilic şi Ali man; iar la S. cu Kio!-i-,;(\lc1·. H1•pfi1·lilia 
supmJcţi\' şi populaţ,ieT, csLe a.rătală la plasă. Comuna are 533 case, din ca1·c• 133 IJrll'dr•ic. 

Primăria a fost clădită in 1882. 
Budgetul comunff constă din 7710 lei la veniturr şi 3,272 Ier la clleltuie!T, 1·c�rn,\n11n<l 

un excedent în plus de 4440 leT. Sunt în comună 334 contribuabilr. 
Biserică comuna n'are; acum s'a construit o biserică la Adam-clissi; sunt 2 giarnii 

la Mulciova, cu cite un hoge Şcolr sunL: la Enige, c1ădită în 188.2, are un lnvr�(:'ilcll' �i 
42 elevi; a doua 111 Mulciova, clădită în 1901, are un învetător şi 73 elcvr. 

După cum am arătat, calea vicinală Meclgidia-Cuzgun trece pe la salcie �Iuldma 
şi Talaşman; drurnurT comunale sunt flcst-ulc, care legă satele comuni\' între c•lc, 1·u111 �i 
c·u cele învecinate, aşa avem spre: A.liman, VlahchioT, H.aşova, Ivrinez, Maltrnul-Cuiu,u. 
Cocargea, Copadin şi totă valea Borungea şi Urluia. De acestă comună depinde �i salul 
părăsit Ghiol-Bascu, de la coda S.E. a laculu\' Baciu. 

10. Comuna Mahmut-Cuiusu. Totă valea superioră a Peşterit cu secundarele sale eslc
ocupală ele acestă comună, cc se înLinde până în balta Carasu. E departe Ia 14- kni. �p,·e 
S. <le :Medgidia şi se compune d4n următorele sate: lltfahm,ut-Cuiusu, ca reşcdin1,rl, în stânga
şoselei de la Medgidia la Cuzgun, în valea Ceşme-Culac; a fost proprietatea lu i Sayd-Pa:;:a,
care construi aci o fântână şi o giamie. Tdris-Cuiusu la 2 1

, km. spre V. de p!'ecedentul;
Caciamac, forte aprope de Copa<lin (la 2 112 krn. spre V.) şi la 7 km. spre S.E. de satul de
rcşedinţ,ă, pe valea Caciamac-dere; Mircea- Vodă, sat de curînd înfiinţ,at pe valea Acargea
Dere, la 6 km. spre N. de satul de reşedinţă; Pe;�tera, pe valea cu acelaş nume f;,i în stânga 

şoseler de la Medgidia la Cuzgun, e de asemenea de curînd înfiinţ.at; se numescc· ast-fel,
pentru că aci se află gura uner marr subterane naturale sau peşteră; Saidirt, <lupii, nu:
mele unu\: paşă, Sayd, ce avea moşie aci, pe la anul 1857, e aşezat pe valea Pe�Lc1·a,_ 1a�w1 
satul Pc:-;;lcru, la G km. sp1·c N.V. de salul de reşedinţă; Crtraclurat este nelocuil, o ladain 
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fala găriY l\Iirc.;ca-Vudă; Ghiaur-Amzati pc clelul Amzali, la 3 km. spre S. ele Acsan-dcmir
Ta!Jia.si. 

se rnărginescc la N. cu Medgidia, Tortoman şi Comavocla; la E. rn comuna Biilbiil �i cu 
padin; las. cu Carabacâ şi Kioseler; iar la V. cu comunele Cocargca, Enige 9i CochirlenT. 

sal ele acestor comuno erau locuite în 1850 ele Turd; aspecLul lor esle ca al unor· 
zc 111 mijlocul unor pustiT, mar ales în timpul veriT; nicr un arbore nu umbroscc pc că
i' iu a<·c'•slc1 regiune, afară de câ(.'r-va �alcâmr ar satelor. Nu se polc mar caracLerislit: 

11 rild nc/1slă regiune, de cât cu cuvinLele «o Sahară făr-ă nisip)). Abia în timpir din urmă 
:;eJ,, 11rnJ semănă a locuinţe omenesc'(; odini6ră te crodear în ţara Troglodyţilor. 

nnpartiţ.ia suprafeţ,ff şi populaţier, este arătată la plasă, Comuna are 659 caso, clin 
rr i:� bordeie. 

Primăria a fost clădită la 1883. 
Bmlgctul aceste\' comunir constă din 13,371 ld la veniturr şi 7,863 Ier chelluielr, dând 

111 11xccdenl. ele 5,508 Ier; are ·435 contribuabilT. 
Comuna arc câte o biserică la Caciamac şi Peştera, clădite în 1902; sunt şi 5 giamir: 

111 111·: în MahrnuL-Cuiusu, cloue în Caciamac şi una în Idris-Cuiusu. 
Srolr sunt două mixte: una în Mahmut-Cuiusu, clădită la 1883 şi alla în Peştera, clă

dil,1 l�t 1899; fie-care are câte un învăţător; numerul elevilor este în mediu 56. :;,colT tur-
1'•11 sunt: 2 la Caciamac, 1 la Idris--Cuiusu si 1 la Mahmut-Cuiusu. 
' �o�eaua Mcclgidie-Cuzgun trece pe la apusul comunir, prin salul Pe�Lcra; iar clru

mnl l:!'l'navoda-Copaclin trot:c pe la l\Iahmul.-Cuiusu; numer6 ·c clrumurT comunale pun in 
11'1-(ttlni·ă înLrc densele salele comuniT, cum ,;;i cu cele învecinate, ast-fel ::;unl drum ud spre: 
hl'i11t1z, Cernavoda, Cilibichio1, Medgidia, Endcc-CarachinT, Kiuciuk-Murfat, BiilbLil, CopacliI'l, 
Kiosselcr, Carabacâ �i L6tă valea Borunger, spre Cocargea ::;i pc lolă valea Urluia �i in fine 
pe l1jlă valea Dunărir, între bă.lţile Vedcr6sa şi Cochirlcnr. 

l l. f'omuna w·/Jană Meclgicl'ia. Prin posiţiunea sa în c.;cnLrul Dobrogicr, 1ocaliLaLca a
j11rnl in limp ele două vecurT un mare rol comercial. 

«ln inlcl"iorn1 Dobrogicr, zice L Ionesco 1), nu sunL ele cât. cloue LcrgurT, care servesc 
,·a rlebu!;iCU prncluc.:Lelor provincier: BazargiG :;;i Carasu, accsLuia clin mmă 1111 'i-a rămas ele 
,·,H numele, dicT nid o casă nu so găsescc aci». 

Abia fondat ele TăLarr, satul Carasu, a fosL di 'I.rus de n.u:-;;T 111 1·c'.bboiul din 1828-2!). 
ln nrma rrsboi11lu1 din 1855, guvernatorul provincie\', Saycl-Pa�a, avu ideia să strângă Ja 
ulallă mar mu!Le fa,mi!H de Tătad refugiate din Crimeia ::;i fondă în apropiere ele ruinele 
1el'i1iulu1 saL Cara-su, un nou oraş, pe care îl numi Medgidia în nnorea SulLanuluT Abclul
)lcdgi<l. Acest Paş,I constrni peste balta Carasu, podul de piaLră in fiinţă ,;;i aslăzr, nu
mit pudul Jur Sayd-Paşa. Cu totă situaţiunea Jur nesănăLusă, ora,;;ul prnspcră f1irLe iute; 
nHc-va Iun'( numar ele la întemeierea lur numcra mar bine ele o mie de casc, avend 
15-20000 suflete 2). Intre edificiile publice era măreaţa moscheie, cca mar frumusă ,;;i mar
marc din Dobrogia, cum :;;i băile publice lucrate în interior numa\' în marmoră. Giamia
a 1'0n:ias, ial' băile s'au părăsit şi ruinat cu desnvîr,;;ire.

ln 1874, populaţ,ia oraşulu1 ci-a ele 20-25.000 suflete, clin care cel' mar mulţr Tălarr, 
apoT Bulgarr, Grecr, Ovre1, etc. 

V 

Pvuţi�1r a.nr ÎI1 urmă, frigurile şi Lyphusul decimară aceslă populaţie :;;i în 1876 nu
':Jar rcmascseră de cât 7000 suf-:lete, iar înaintea răsboiuluT din 1877, prin emigrarea Tăta
rilor, numc'rul a fost redus la 3000. 

Oraşul dato1·esce existenţa sa drumulur ele fier ele la Dunăre la l\Iare; a� după c.;um 
pni'lul Constant.a, LoL a:;;a �i Medgidia, putem zice, e o c.;reaţiune a căir foralc. 
, A�ezaLă la jurnălalea drumulur între Conslanţa ,;;i Cernavocla, compania clrnmuluT ele
fier a slabiliL aci o gară, pentru a înlesni Lranspor-tul cerealelor clin regiunea învcdnaLă, 
la Ku�lcndge. 

1) 1!:xcursion agricole p. '18.
') Gr. 1; 'lrll"ilesw. MonumenLul ele la Adam-Clissi, p. '16.
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Guvernul turc consLruise pe colina din faţa oraşului un mare numrr de magasi 1111r: 
un fel de Bazar, cc servia de târg, care se făcea de douc orr pc an, primă vara �i 1,·Hnn,; 
�i care dura 15 zile fie-care (este Panairul de astăz1). 

Aci se făceau transacţiun'î comerciale considerabile; neguţători\' şi locuilol'i, <lin ,·,·lr
ma1 depărtate sate ale DobrogieT, veniau aci; chial' tdbunalclc ele corner! din Cuni-;lau\tt
f;ii Tulcea, pc timpul cât dura tergul, se stabiliau aci. 

Din nenorocire, transacţiunilc accstur terg nu le avem, căcT t6tc cloc.:umcnLclP at1r11 1 

luaLe de autorităţile l.urccscT, la părăsirea DobrogieT '). 
ln 1880, oraşul abia nurncra 1500 locuitorT şi acestia în marc pal'tc moca111, c·us"l,· 

orau reduse la 2-300, din causa frigurilor, Iocuitorff abia ma\' puteau sta. 
Astăzr oraşul 'ş1-a schimbat cu totul aspectul, transformându-se radical. An• <'lt\di t ·· 

deslul de marr şi higienice, strado curate şi pe alocurea pavate şi iluminate; numa, p1·inli·'o 
continuă îngrijire, Miele au dispărut, mortalitatea a încetat şi populaţiunea c1·cscc cliu 
an în an. 

Fig. 83. Valul lui Traian la Medgidi�. (După K. F. Peters). 

Comuna se învccinesce la N. şi N.V. cu Torto man, de care se desparte pl'in tklurilf' 
Docuziol-bair, Panaghir şi valea Celebichior; la S. cu corn unele BLilbLil f;ii Mallmul-C 11i11s11, 
despărţindu-se prin d6lurile Vaivasin-bair şi Tabia franţuz6scă, şi prin d6lul Congaz
bair; la V. cu cătunul AlibeT-KioT al comun01 Cocargea, de care se desparte prin clc\1111 
Alibe\'-Ceair-Bair; iar la E. cu Alacapu, despărţ.inclu-se prin d6lurile Docuziol-B;:dr �i Mrrl. 
gidia-Bair. 

Repartiţia suprafeţir şi populaţie,, este arătată la plasă. Case sunt ln ora� 87U, clin 
care 15 bordeie. 

Budgetul cornunir are la veniturr 71.200 leY, iar la chcltueH 53.636 JcY, r<�mJ111�11d 1111 
excedent în plus de 17.564 Jer. Contribuabilr sunt 736. 

Biserica creştină de curînd ridicată, pe ruinele unu'î cnst.r·u roman al valuh 1 1 Iul 
Traian, într'i:) posiţiune frum6să, e ·cleservită de un preot şi 2 cânLăreţT. Are lm.-unul SJ111\il 
Apostolr Petru şi Pavel. A fost clădită la 1890. · 

Giami\' sunt 6, din care aceia a Sultanulur Abdul-Meclgid c cca mar mare cli1 1 !rilă 
Dobrogia; sunt deservite de câte un hoge şi au fie-care cale o şcolă rnahomutw 1ă. 

lnstrucţ.ia publică se predă în 2 şcoH: una de băet.r şi una de fete, au dou<� i1 1slil1 1lllrC 
şi 2 institutod; numerul elevilor carr frequcnteazu. aceste şc.:oH este în mediu de 126. Clă
direa s'a făcut. în 1880. Suni. şi cincT şco!T tur·cesd. 

') /J'Hoayuer, op. cit. pag. 4-'l-2. 
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Orasul cslo aşoz:aL la încrucişarea tuturor clrurnurilor, care vin clin loto părtil ' /IJL\} 
tirorrit •T, de aci importanta c:omorcială. de odini,'.>ră a lu1; ac:um a cam decă<;luL. l\IaY înLâiu
af'l'�"la\ia drumulul' de fier, departe numar la 1 km. spre N. do ora�, dincolo do podul
�,·d-Paşa, poste balta Carasu; apo'( sunt şosele de la: Hârşova, Taşpunar �i Tortoman; 

aua de la Medgidia la Ghiuvegoa, prin Cuzgun. 
12. ('01111ma Ra;i·ova. In punctul, undo Dunărea des<.;rie marele său arc ele cerc către

, este a�czalii comuna Ra�ova (caro în turcesce însemnă loc, unde so îngropă vitele
1,rli'), ca. se întinde pe malul drept al Dunări'î, între balta Veclerosa şi valea Caramancoa; 
cornpum· clin următ6rele douc sate: Raşooa, eminaminte românesc, aşezat pe drepta 

11111iîriT in formă ele amfiteatru, format de pantele cl6lulu'î Mare; are case frumosc, bine 
111"1ruite ,;;i îngrijite; înconjurate de grădin'i' şi vil, e departe ele 28 km. de Medgidia; 

i/(1/t-/,'iol (satul românesG) pe ţermul apusan al băli.ir Veclerosa, la 12 km. do precedentul, 
,li' un sat ·cte asemenea cu înfăţişare plăcută, case bune şi curato. 

se învccincsce la N. cu Dunărea; la E. cu Cochil'lon'î; la S. cu comuna Enige; la V. 
i'lt ,\liman. 

Hcpartitia suprafetiT şi populaţiei, este arătată la plasă. Caso sunt 521, din care 63 
l)1rdl'ic.

Uudgclul c:omunil constă din 7.827 ler la venilurT �i G.080 lc'î la cheltuieH, excodenLul 
Jiirul de 1.747 leT. Sunt 362 contribuabilL 

La Vlahcllio1 e o casă de rugăciunr. 
�colT sunL câte una în fie-care sat, cu 3 învot.ăLod �i 141 olevT; suht introţinuLc şi în

liiu\atc de Stat. Cea clin Raşova clădită în 1898; cea clin VJahd1io'i' în 1882. 
Şoseaua Cornavoda-Cuzgun trece pl'in Raşova; alte clrumud c:omunalc sunt spre: 

111-incz, Mahmut-Cuiusu, Mulciova, Talaşman, Arabagi, Polucci şi Aliman. 
13. Comuna Seimenii. La 7 km. spre N. do Cornavoda, pe malul drept al Dunărir şi

pe�useaua Cornavoda-Seimenr, se află aşezată comuna Seimenir, în valea inferioră a Sili�leT;
>1' l'0rnpune din satele: Seimenii-illart, care :;;eclin1,c\, iar mar la Sud pe Dunăre în sus, Sei

menil-illicz, la 2 km. de precedentul. Ambele sunt sate vechr românescT, cu aspect plăcul, 
cu case bune şi curate. 

Comuna se învecinesce la N. cu Topalu, ele care se desparte pl'in valea Maro şi 
dl-lui la 1Iovila Greculu1 ; la E. cu Taşpunar, despărt,ită prin d6lul Carapat-daga; la S. cu
l'.<•rnavocla, de care so desparte prin d6lul Carapat-daga, valea Tibrinu şi lacurile Tibrinu,
l\amaclan şi Purcăreţ1; iar la V. cu Dunărea.

Hepartii,ia suprafe(i'î şi populaţier, este arătată la plasă. Caso sunt 356, din caro 67 
hurdcic. Primăria a fost clădită în 1881. 

Budgetul comunir constă din 6.263 lei'. la voniturT :;,i 4.461 Je'î la· cheltuell, cu un ex-
1wlcnt de 1.802 Ier; sunt 220 conttibu,abiH. 

Biserică e în Seimenir micY, clădită în 1902, cu l1ramul Sf. Dumitru, arc un preoL ::;;i 
:l umcnr ele serviciu. 

Şcol\' sunt doue, în fie-care sat' câte una; fie-care are câte un înveţt'ttor; ambele sunt 
l'r-rqucntate in mijlociu de 90 elevr. Ambele sunt clădite în 1880 

Şoseaua Cerna-Voda-Seimen'î se termină aci; mar sunt şi drumurr wmunale spre 
Boazgic, Taşpunar şi Tortoman. 

14. Co111una Ta;Y-Punar. Intre valea de mijloc a rîulu1 Boazgik şi cea superi6ră a văi'î
Sili�t<'a, so întinde comuna 1 aş-Punar (taş = piatră, punar = puţ), locuită odinioră de po
pulaţiune tătară, care acum a cam dispărut. 

Comurm se compune din următ6rele sate: Taş-Punar, ca reşedinţă, pe valea SilişLea, 
la l!J km. spre N.V. de lVIeclgidie, pe şoseaua Medgidie-Hârşova, a�ezat la confluenta a 
rloue văr, satul are un aspect frumos, cu caso bune; pc aceiaşi'. vaio, la 5 km. spre N.E. 
<Ir· precedentul se aJ-iă satul Kior-Cesme român, lângă care (500 m. departe) Chior-Cesme
lfitar, clour sale cu ease micY, aşezate în mod neregulat, mar ales acele ale Tătarilor ; Băt
lrlf!e;iti, la_ eonf1uent,a Boazgikulu1 cu pârîul Saragea, la p6lele 9,elulu1 Alah-Bair, a fost
10r:uil de Tul'd pl'in 1850, nro case rnid, dae bine îngrijite; în Îlno pe valea Saragea în
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sus, satul Samgea, părăsit mullă vreme după rcsboiul din 1877, de cât1-va an\' a incP[iula renascc; Lotuş\' are 84 c.:asc; posit.iunca Jur este forte plăcuLă. 
Comuna se învecinesce la N. cu Şiriu; la E. cu comunele Pazarli ?i Carol J; la .

cu Tortoman şi la V, cu Seimen1 şi Topal. 
Repartiţ,ia suprafcţir şi populaţicr, este arătată la plasă. Casc sunt 510, din cai·p ti

bordeie. Primăria n'arc local propriu. 
Budgetul conţine 10.955 le\' la venitur-T şi 5.545 le\' la chcltueH, rcmănond un c:Xcl'd l'ul 

în plus de 5.410 Ier; sunt în comună 360 contribuabil\'. 
Biseric\' sunt trer: una în Saragea, cu hramul Inălt.area DomnuluT, clădita în 18!li 

una în Taspunar cu hramul Sfântul Ilie, clădită în 1888 ; a treia în Chior-Ce:::;mc, c11 hra
mul Sf. Treime, clădită în 1899, fie-care are câte un preot şi 2 omenr de scrvici11; 111 
Chior-Ccsme-tătar şi în Taş-Punar se afiă câte o giamie. 

Şcolr sunt trel' rurale mixte: în Chior--Cesme, român clădită în 1899, una ln Bălliigc,, 
şi una în Taş-Punar, clădite in 1902, fie-care cu câte un înveţător; numci-ul elevilor 111 
mediu 190.

Calea vicinală Hârşova-1:VIedgidia trece prin Ta:-;;-Punar; diferiLe alte clrurnu1·1 orrli. 
nare pun în legătură între ele cele 5 sate ale comunei, cum şi c;u satele învccinalc; it t· 
fel sunt drumurr spre: Boazgik, Topal, Erkesck, Satiskio'i', Ghelengic, Dorobanţ.ul, Carol 1, 
Tortoman, Defcea, Geabacu şi Seimenr. 

15. Comuna Tortoman. E coprinsă între valea Siliştea la N. şi Carasu la S., in r1·g1-
ur1ea văi1 Geabacu şi a secundar-elor sale, la N. de l\'Jcdgidia, de c;arc c clcpal"Lc <le 12 Iun.

Se compune din următorele sate: Tortoman, ca rcşedinţ,ă, pe valea Tor-toma.11 �i 111· 

şoseaua Medgidie-Hârşova, e un sat regulat, dar de o înfăţişare tristă, fiind în CPllll'lll uncl 
regiunl' lipsită cu totul de arborr şi grădini; mar la ·răsărit la 5 km. de reşedinţ.ă cslr• �ului 
Derecliioi sau Deerinchioi, pe valea cu acelaş nume (_dere = vale, kio\' =sat); apoi sp1·1· 
a1jus la 4 km. de Tortoman este satul De ceea/ Aziâe, nume împrumutat după ac,•! al Sul
tahulur Abdul-Aziz, pe timpul căruia s'a fundat; apo1 Geabacu, mar la răsăriL; f'i/il1irhin1

la 3 km. de staţia Mircea-Vodă spre N.E. Facria la 13 km. spre S.V. de Torlornun, li\11gă 
staţia Saligny şi în fine Satul-Nofr la N. de l\!Iedgidia în stânga şoscler ce duce la Tol'lornan 
9i pe valea CilibicllioT. Tortoman, Devcm, DerechioY, Geabacu şi CilibichioT au fost lot;nitP 
de Tătad, care au emigrat înaintea rcsboiuluT din 1877. DerechioT şi Geabacu c•ra11 pusli1 
�i numar de câţ\'-va anl: s'au reînfiinţat. Azizic începuse a'şT lua fiinţa cu pu(.in i1wi11IPa 
rcsboiulur din rn77, iar Faci-ie este fondat, ca şi Satul-Nou în urmă pe la 1880-1881-.

Comuna ast-fel alcătuiLă din 8 sate, ocupând o regiune tristă, lipsită ele arhor·r �i 
apă, se învecincsce la N. cu comunele Taş-Punar şi Carol I; la E. cu CarataT 9i Alarapu; 
la S. cu Medgidia şi .Cochirlen'i'; iar la V. cu Seimen1 şi Cernavoda. 

Hepartiţia suprafeţiT şi populaţier, este arătată la plasă. Case sunl 497. Pdmăda a 
fost clădită în 1902. 

Budgetul comunff constă din 10.041 leT la veniturr şi 6.252 le\' la chcltuiclI, rcnHLIH\nrl 
un excedent de 3.789 Ier; comuna are 407 contribuabilL 

Biseric\' sunt: în satul Torto man, cu hram ul Sf. Paraschiva, clădită în 18\B �i c rle
servită de un preot şi un cântăreţ; a doua la Azizie, cu hramul Sf. Ştefan, dădilă la 189�; 
în Devcea se afiă o giamie cu un hoge; iar în Pacria, o casă de rugădunT prolcstanla, 
pc lângă care funcţioneză o şcolă. 

Şcolr rurale mixte sunt doue: una în Cilibichio1 şi alta în Tortoman, cu 2 îllvr(ălorl 
si 90 elev1. · 

Prin comună trece şoseaua Medgedie-Hâr�ova, pe la Tortoman; ma\' sunt şi dife!'ile 
drumurr ordinare, care legă între densele cele 8 sate ale comunir, cum şi c;u salcie in\'c· 
cinate, ca: Taş-Punar, Kior-Ceşrne, Dorobanţul, Carol I, Docuziol, Valea Carasulu\', Cerna
voda, Seimenr si Boazgic. 

el) Plasa M�ngalia este aşezată în basinul MăriT-Negre, de la lacul Tuzla, pi\nă_la
frontiera bulgară. E partea cea mar sclbat.ecă şi aridă a DobrogieT, lipsită cu dcsăvâr�ire
de arborT şi ape; chiar fon lânile sunL rarY şi adând. 
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se rnărginesce la N. cu plasa ConsLanţ,a; la apus cu plăsile ·Medgidia şi SilisLra-Nouc, 

la sud t'U Bulgaria, de la piaLra fronLieră No. 23 până la :Mare; la răsărit o ţermure!::iCO

\larca-N cgră.· 
suprafaţa acestor plăş1 eşto de 142.105 hectare. 

COMUNI 

Agemler 
I 

Azaplar 
f.araomer

·.f.avaclar
Cazîl-Murat 
Chiragi I 

Edilchio1 
Enghez . I 

GhelenÎiik
Manga ia 
Musu ral 
Osmancea . 
Osmanfacâ 
Sarighiol . 
Tallageac . 
Toµraisari 
Tuzla ... 

Tola! 

NEPRODUCTIV HECT. 
- -

Vatră 

33 

70 

205 
29 

63 
77 

46 
34 

134 
97 
41 
30 

41 

133 
32 

(j'J 

3L 

1017 

Izlaz 

165 

340 
g94 
145 

259 

386 

231 

170 
323 
-

202 

199 

207 

329 

161 

304-

153 

4568 

Drumurr, 
ape, stuf, 

stâne! 

259 

118 

611 

295 
250 
250 

153 

158 

838 

1843 

216 

156 

171 

949 
246 

10G 
19G 

6815 ii 

II_P��D'!JCTIV HE�T.
1-

-
Păci url, 

1-Iect.
\I 

Al Io- Al 
cuitorilor Statuli.!T 

- 2720 733 
-- 7274 1348 
- 21832 698 
- 4346 1232 

-1
4499 1033 

=1 
4948 3684 

5934 1520 
-1. 3735 649 

-I 11884 880 

330 1792 142 
- 6610 902 
·- 2858 11713 
- 6550 444 
- 7993 34 

-J� I 

63133 357 

4377 '1541 
,uOl 15136 

!�50 ii 111316 17939 

I I 
Suprafa(ă 

I-lect.

3910 

9150 

24340 

6047 

6104 

9345 

7884 

4746 

13989 

4204 

7971 

441\) 

7413 

9368 
7150 
6380 

\)(3(j7 

142105 

Populatia plăşi! este de 22.0o4 suflete, după cum se p6te vedea în tabloul de mar jos 
ncnsilatoa populaţier este de 16 locuitorr pe un km. p. 
He�cclinţa sub-prefecLurH este în orăşelul Mangalia. Acestă plasă se compune din 

comuna urbană :Mangalia şi 16 comune rurale. 
1. Comuna Agemter. Ascunsă în cotul uner văr stânc6se, acestă comună o cea mar s<--:l

halccă din Dobrogia; departe de o cale de comunicaţie mar importantă, în mijlocul color 
mar aride regiunr, te crezr aci isolat de restul lumer. Din ort-care parte ar veni călătorul, 
nu pote vedea satul, de cât apropiindu-se de densul, până la 200 metri; nu mat după mo
rile ele vînt te poţ1 orienta, că pe aci trebue să fie locuinţl'. omenescr. 

Cu greu ît.T vine a crede, că te afli în ţara românescă, când după o călătorie lungă 
şi obosit6re de la Mangalia, Constanţa sau Medgidia, coborând intr'o vale aprope pră
păsl.iosă, zărescr d'asupra uner case mar de semă, tricolorul românesc; aci este primăria, 
la mică depărtare de care sunt şopr6nele, magaziile şi conrtcul D-lul'. Mandrea, proprie
tarul mo�iel'.. 

Singurul om cu care te poţi înţelege este vechilul, căd notarul era, pe timpul când 
am vizitat comuna, un beţiv, care de dimineţă duhnea a rachiu. 

Vechilul moşier era un austriac din Tirol; el se ocupa forte mult cu croşLorea păsă
f'ilor, cu care făcea o bună afacere. Şunca de gâscă era preparată cu deosebire �i câ:;;
Uga pe fie-care an, numar din acest comerţ, până la 3000 Ier. Dacă locuitor-ir aceste\' re
giuni - 'mT-am zis -- s'ar ocupa cu creşterea şi comerţul păsărilor, n'ar trăi ln mizeria în 
care '1-am găsit. 

Reşedinţa comunir este în Agemte?', depar.te dP. 35 km. do cole 3 oraşo sus ciLaLo, 
l,\ngă Agemler este satul Ciouanisa, nu mar puţin miserabil ca el, al treilea sate est, Sof'u
lar, la vre-o 4 km. spre S.V. 

Casele sunt într'o miserie de nedescris, murdăria satelo1· ele asemenea. 
Nid arborr, nid apă nu se găsesc în acestă parte cu adevcrat selbatecă, unde lo

cuii.ori! se hrănesc cu pâine de orz.
Aci crezr, că te afli cel puţin pe la începutul veculu1 -al XIX-iea, sub abministratfa 

nepăsăt6rc a Turcilor. B6lele şi mizeria trăiesc nesupărttlo ele medicT.

71890 58 

•
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COMUNA 

Tablou arătând populaţia plăşer /'\angalia, repartizată pe sate şi naţionalităţi: li I 
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Nimic bun nu s'a introdus în acestă nenorocită comună, lăsală uitărff ele 
dr numnczc11. 

r,\lă comuna nu numerc'î. mar mult de 80 caso (sau mar bino mu�uroie do c.:ârli(.c). 
neparl.iţia suprafeţir şi populaţieT, este aretată la plasă. 
Primăria a fost clădită la 1882. 
Comuna se învecinesce la N. cu Copadin şi BCilbLil; la S. cu comuna Enghez; la E. 

1 (kmancca; iar la V. cu Cazîl-Murat şi Carabacâ. 
sc,\lă �i biserică n'are; sunt 2 giamir, în Ciobanisa �i Agcmler·, au 2 hogr. 
i,a Sofular e o casă d·e rugăciunT proLcstanlă. 

BuMctul abia se urcă· la suma de 2761 Ier la veniturr, din care se eheltuicsc '1358 le,, 
o , 

1 ,mănt•ncl un excedent de i403 leL 
sunt 137 contribuabilL 
�oscaua vicinală Constanţa-Cavacla1· trece pe la 5 km. spre S. de Agemlcr; dru-

111u1·r comunale sunt mar multe, atât între satele comuni\', cât şi de legătură cu cele în ve
dnale, cum: Copadin, Osmancea, EdilkioT, Amzaci, Enghez, Casâcci, Merclevenli-Punar şi 
,�,�aul. 

· 2. ('n111unrr A zaplar. Pe un podiş înalt şi puţin ondulat, în drepta şosele\'. Caraomcr
Toprai�arr se află aşezat sal.ul Azaplar, reşedinţa comunir cu acest nume, care ma, co
prinrlc incă şi satele: Mustafa-aci, pe .

)
osea, la 3 km. spre apu de precedentul, în valea 

rn acclaş nume; lângă el la 1 1/, pe aceeaş vale, Erebiler. l\f ai isolat de reşedinţă cslc salul 
l'amcllioi, întrA cele doue şosele ce pornesc din lVIangalia şi Caraomer, pentru a se în-
1,ilni la Topraisarr. 

Salcie au fost părăsite de locuitorr şi ruinate în rcsboiul ultim; abia de cât-va timp au 
inccput a renasce din vechile dărîmăturr, totuş'i'. nimic nu atrage în acestă parte, fără 
ai'hor·r şi apă, o populaţie ma\'. numerâsă. Casele sunt aşezate grupurT-grupurT, fără nic'î o 
n\nduial�; din cauza vrnturilor violente şi ar:;;iţer sufocante, mar t6Le locuinţele ·unt niscc 
bordeie, construite de păment şi acoperite cu lipitură de balegă. Fântânele au marr adân
timr, de aceia sunt 5 în totă comuna; producţia solulur este nesigură, din c.:ausa lipscr 
rle plor; populaţia se hrănesce prost. 

Comuna se învecinesce la N, cu Edilkior; la E. cu Top1·ai ·arr; la S. cu Sarighiol :;;i 
Kiragi; ia!' la V. cu Caraomer şi Enghez. Case sunt 333.

Repartiţia suprafeţff şi populaţier, este arătată la plasă. 
Primăria a fost clădită în 1880. 
Şc6lă nu există, de asemenea nid biserică. Sunt 4 giarnff: 2 în Azaplar :şi calc una 

in Erebile1· !';ii Carachior; pe langă cea din Azaplar funcţ,ion6ză o �colă mahomctană. 
Budgetul are la veniturr 4918 le, �i la cheltuell 2176 leT, rcmănend un excedent ele 

2742 Ier. ln comună sunt 135 contribuabilT. 
Afară de şoseaua vicinală Constanţa-Caraorner, c.:are Lrece pe langă \.zaplar, mar 

sunt şi drumur\' ordinare spre: Ghiuvenli, Mangacr, Enghcz, Arnzaci, Gheringek, Copucci, 
Deleuruci, Keragi şi Caraomer. 

3. Comuna Caraomel'. La 30 km. spre apus de Mangalia, aprove de frontieră, se gă
sescc comuna Caraomer, a cărel' desvoltare se dato1·escc posiţiuni\' sale, ca punct de pază 
din partea a1·mate1, care are aci o cazarmă încăpătâre .pentru dour compani\'; aci se află 
�i vama, avend pe frontieră o Glăclirc destul de măreţă, se mar află şi o staţiune de tele
gmf' ;;;i poştă. 

Pe lângă satul ele re;;edinţă, Cam11mer, cleparte de fronliet·ă ca la 5 km., în clreptul 
pietre, No. 27, comuna mar coprinele următârele sate: JJocuzar'i, pc fundul uner vă1 ce se 
deschide în Bulgaria, în dreptul pietrit 24-, departe la 12 km. sp1·c apus la Caraomel', c 
un sătuc mizerabil, care a·in cauza bandelor ele hon ce-l prădeză dese-orT, locuitori! 
trăiesc cu fri�ă; apoT pe valea Cel'!-<.ez-kio,, la 10 Iun. ·spre apus ele Caraornel', tau în:c;;i
i·ate vmidle cătune ele la N. la S.: Cal/ackinZ, Mamu;:,li, Cerk.e:;-k.iot �i Dere-k.ioz. Acest clin
u_i·�a rstc părăsit. Valea este ach1 ncă, piot1·osă şi p1'ăpăsliosă, călăton11 chiar în mijlocul
zilei L1·ebuia �r: mergă cu grijă, de L6rna bandclo1· <Ic ti\.lhn,r\', cai·c inspă.imântascl'ă popu-
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Iat.iunca accslor locur\' pnst.ff şi sflbaLicc, pc unele ctomncscc lăc.crca, cucuvaia �i viillnri 
peste măsură de mar\', cc sLall agăţaţi în tolurr pc sLâncT. Tabloul csle înflorăloi· ac·,11 ,i' 
cc putea fi câte-va cleconil în urmă� 

Iată pentru ce satele acestea au progresat torte put,in, de la stăpanirea lli>sl1·ă. 
Maî' către răsărit, ruinele unur alt sat: Ali-bei-kioz, care abia de câţr-va an\' s'a r·cpo 

pulat cu Românr şi -Turcr, r departe de 5 km. către N.V. de Caraomer; apor Ghiu,·Rn/i 
un cătun mar mare, aşezat pe şoseaua vicinală ele la Cavaclar la Caraomer, a 1nr,cpul u 
lua un aspect mar românesc, cu case bune şi incăpăt6re; la răsărit de Caraomcr, alip 

două cătune: Canlî-cicur şi Dautuc/iioz, pe o vale întortochiată, au case micr grupate lm
prej urul a două puţurl'., ce par ca nisce obiecte sfinte în acestă parte, unde apa c asa rl" 
rară, de aceia locuitori\' le îngrijesc ca pe nisce m6şte. · · 

Afară de Caraomcr şi Ghiuvenli, Lotul e sălbătăcie şi pustietate, ierburile crcs1· 111 
voie nesupărate de plugul agricultoruiur; cair pasc în hcrghelir, disputând cu oile nulrr(ul. 
Sera până târziu abia au rândul să se adape la fântânr. 

Comuna ast-fel alcătuită din nouă sate, se mărginesce la N. cu Cavaclar �i Enghnz: 
la S. cu Bulgaria; la E. cu comunele Azaplar şi Sarighiol şi în fi.ne la V. cu Bn.irarn1blr• 
�i Hairamkior. 

Repartiţia suprafeţH şi populaţiei, este aretată la plasă. Cas0. sunl 1058, clin t'i11·,, 
186 bordeie. 

Budgetul comunii constă clin 16.115 Ier la venituri şi 5349 lcY la chclluic!Y, dt\nd 1111 
excedent în plus ele 10.706 ler. Sunt 851 ele contribuabiir. 

Numar în Ghiuvenli se a.f-lă o �cul,I clădită în 1899, arc un învăţător �i 95 elev\'. Jn 
Caraomer �i Canli-cicur se afiă câte o şcolă turcescă. 

In Caraomer se afiă o casă de rugăciune românescă; iar în Mamuzli, unn pl'olf',
Lc1,ntă. Acum se construesce la Ghiuvcnli o biserică frumosă. Giami'i' sunt: una în Ca1wJ1111'1·, 
una în Canlî-cicur, una în DauluchioT, una în Docuzacr �i una în Ghiuvcnli. 

Comuna este străbătută de 3 şosele: cca de la ·rvrangalia, cca de la Topi-aisa1·1 �i 1·1·a 
ele la Cavaclar. Drumurl'. naturale duc spre: Canlî-cicur, Valalî, Frontieră, Cl'rl<t•1,-ki1i'i, 
l\lamuzli, Calfa-chio\'. şi Bairamdcde. 

Totă populaţ.ia plăşiT Mangalia cl'a in 1850 compusă numa\'. de Turcr, cal'c a11 l'llii 
graL in urma rusboiulur din 1877-78 şi cmigrcză încă, lăsând loc Rornânilot' şi Gornmnilol', 
cc vin pc fie-care an a popula acestă regiune arÎdă şi morocăn6să. 

4. Comuna Cavactar. La bifurcaţia mai multor vă\' ţărmurite de stâne\' sălhalif'n �i
1)l'ăpăsLi6se, pc şoseaua ce vine de la Constanţa, cleparLc ele satul Ghiu venii la lO km., iar 
ele Mangalia la 35 km., stă ascuns satul Cavacla1', lt\ngt� care ilfangaci formezi\. ca o 111a 
llala; numa\'. morile de pe delurY trăcleză călătoruluY, că pc aci se af-lă locuin�o omPnPsll. 
cum de alt-fel pretuLindenr în judeţul Constanţa, ma'î ale. morile de vcnt suni 1wd"slipil1· 
ele sate. 

Ambele aceste două sale fonneză comuna Cavaclar, în care nu mar pu(.in ,·n 111 �,1 
rnrilc cr, sălbătăcia şi mizeria domnesc; casele unt de accia\ff făptură: bordeie sui l'fL· 
dit·T mid de păm6nL amestecat cu balco·ă forte înLrcbuintat ca material ele cu11slr1H'(i<' o , . 

în acestă regiune, care nu ,;;tic cc însemnă cărămida.
No1Jtea într'un asemenea sat te cuprinde urîlul şi frica de -cântecul cobitor ni t'tH'll

vaiclor, care se întrec cu lătratul câinilor, tot aşa ele sălJJatic'( şi nepl'iel.inoş'i'., c;a �i l1walilal,!n. 
Comuna Cavaclar se învecineşte spre r. şi V. cu Cazîl-Mural·; la E. c.:u Engllcz; ial' 

la S. cu Caraomer. 
Primăria clădită în '1880. 
Reparti(ia sup1·ateţ.iT ţ;i popula(.ieT, cslc aru.lată la plasă. SunL 284 caso, clin care :1-\li111;1,,ie.
Şcola clădită in 1882, are i învuţi'ttor şi 69 do clcvr. In ambele sate se afla calc 11 

:;;culă turcescă. 
Biserică în comună, u u e: în fie-care sat se află câte o giamic. 
Budgetul accster comunr coprinele 2.311 Ier la venitud şi 1941 le\'. la chellucH, l'<�1rn1-

ncnd un excedent do 390 Ier; arc 120 conLl'ibuabilT. 
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F. 10 lcgălură cu Cazâl-MuraL, IVIcrdcvcnli-Punar, Sofular, Casâcci, Enghez, Erebiler,

fihiuvrnli si Bait'amdcde, prin clru rn u rr natu rnle, afară de şo. ·ele Ic : Constanţa-Ca vaci ar F;,i

caraclar-Caraomer, încă neexecutate. 
�,. Comuna Cazît-Murad. Lângă şi la N. V. de Cavaclar, pe valea Bot"Ungea şi pe şo

"•aua rncinală Constanţa-Kioseler, se atlă re.şedinţa comuni'( Cazâl-Murad, departe de

,1a11µ-alia la 4.3 km. către V. şi compusă pc lângă satul Crt::.U-Jl!Iurad şi din următorelc 3

11011e: /Jekter, un călun de 53 casc, a�ezat la 6 km. spre N. V. ,pe valea Borungea la con

llui•ii(a su cu Borungea; Merdeventi-Punar la 2 km . spre răsărit de reşedintă, Terziveli,

tlun de 8 case, aşezat pe valea Cazâl-Murad, la 4 km. spre NV. de reşedinţă. 
1:ase mid, bordeie înşirate 111 lungul clrumulur, fără all.c strade, iată Lot aspectul sa-

11,1111, ,·r compun comuna, cc se mă1·ginesc la N. cu Kiosseler f;,i Caralxtcâ; la E. cu Agcmlet·; 
11 �- 1·u Cnvaclar; iar la V. cu 13aiiamdede şi Hairamcllioi. Primăl'ia a fost construită 
111 !882. 

Heparliţia suprafeţi'i' şi populaţie)' este arătată la, plasă. Casc sunt 174, din care rn
l,ordrie. 

Bisel'ică, comuna n'are; sunt 4 giarnil, în fie-care sal celte ul1a. La Cazâl-lVIurnL c o 
ri'dt"t, cu local 1nd1i riat; arc un în vrţător �i 4.0 clcvr. 

Butlgelul cornuniT conslă din 4,.749 Ier la venit.uri �i 2.03'7 Ier la che!Lucl'î, du.nu un 
1·x1·(�denl de plus 2.712 Ier; arc 14G contribuabill'. 

Duptt cum am arătat, �oseaua vicinală Constanţ:a-Kios eler trece prin Cazâl-1fomd; 
,·e'c 4 sal.c sunt legate între ele prin drumurr ordinare, care merg şi la satele invecinaLe , 
ilsl-li!I spi·e: Kioselcr, KeLic-Punar, Carabacâ, C-1.ugagi, Be7aul, Sofular, Enghez, Cava.clar, 
r;1iiul'enli, Cialrna-Argca, Bairamdedc şi Baş-Punar. 

G. Comuna A'erayi. Pe t6tă valea superi6ră în torlochiatii, prăpăsLi6să şi sclbalică, ce
�1· !H'rlungeşle către apus din lacul Mangalia, sunt aşezate t6te cătunele ce compun co-
11tuna Keragi şi care sunL: J<eragi, ca reşedinţă, pe şoseaua i\Iangalia-Caraomer, la 18 km. 
�pre \'. de Mangalia, apo'( către răsărit de re.:;;edinţă, pe şosea: l>eleuruci la 2 km., cătun 
in�imL de a lungul şosele\'; Nalbant, lingă şi la 1 km. de precedentul, a fost din 1877 pă
ri-;il, locul seu se cunr)şte prin pietrele cimitiruluT Lurcesc; Casrîmcea, la 3 km. spre N.E. 
dr Kcragi, a stat multă vreme părăsit, de vre-o 4 an\'. câte-va tamiliT s'au stabilit aci re
i1tnin(ând satul în fundul und prăpăstii, prin �are nu există nicT un drum; apor pe vaio 
la Sud de Cltemgi : Ac:ar_qea la 6 km., Valalt la 4 km. de precedentul, Hoscadin la aceiaşT 
drpiirlarc de Acargea; Cadicliioi şi Papucei, pe drumul ce vine de la Mangalia, pentru a 
li·ccc fronLiera la piatra 28. 

Un nccunăscetor al loculur, odată intrat de la Sud pe valea Popucci, cu greu '1 ar fi 
�ă mar iasă pe d6l; in vara anulu1 1890 am rătăcit 4 orc cu trăsura, de la Papucei 
la Keragi. 

Câle-va pietre de cimitir mat 1ns6mnă locul fostulur sat turcesc, Papucei, care acum 
10 anr nu era locuit de cele douc familiT bulgăl'eştr, 'a acum; era o seră recorosu. după 
pli'iic, 111 luna August 

In clrepta şi în stânga, stt\nct ascuţite îş1 arătau din distanţă în distanţă colţiT, pe care 
�Iau 111 linişte o sumedenie de vultur\' de o mărime neobicinuită; trec prin Cadichioi şi 
itpucând pc vale înainte, mc înfund intr'o vâlcea din care cu greu am putut să mă întorc 
lnapor; se înoptase bine şi înLunerecul făcea tabloul selbatec de o înfăţ:işare înfiorăt6re: 
id un colţ de stâncă albă ce părea că se prăbuşeşte, mar dincolo o mătăhală negră : un 
puţ părăsit. NicT o fiinţ,ă omenescă, care să ne îndrepte; atât eu cât şi vizitiul - un oltean 
pulcrnic şi curagios-am fost coprinşî de fiorr, mar ales că pe acele vremurT, de şi nu 
lnnnar depărtate, valea Cheragi era reputată ca adăpost al bandelor ele tâlharr. OrT in- ·otro
ne îndreptam, vale, stând, prăpastie şi pustie. NicT un lătrat de câine, nid o licărire de 
lumină nu ne da vre-·un semn, că suntem pe lume.

Valea este a5a de întortortochiată, în cât nu ma\'. ştir pe unde să apucT; de aceea după 
1�ultă ltorbocăială prin 1nt.unerec, am urcat pe un povârni� mar dulce 111 de!, de unde
za,·cs<.: in dcpărlai·c lumina unuT foc, spre care 111e îndrnpt.
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Ernu orele 12 n6ptea, cinel arn ajuns la o târlă, h\ngă care încă mar arclrnu di,•-va
gâteje de lemne. 

Am fost întâmpinaţr de o haită .de câinr rc�r şi sclbalic'i', că numa, p1·in inlci·v,•ni i·,
d.\tor-va ciobanr am putul să ne apropiem. 

i1 

Cu ajutorul unu'( păstor ce ne-a servit de călăuză, abia Ia ora 1 n6ptC'a am nj1111s iP 

Kcragi, unde am rrmas. 
Nu se pote ceva mar sălbatec şi înfiorător, ca valea. Keragi; numar a doua zi ' 1nr-a111

continuat drumul spre :Mangalia.
Comuna alcătuită din cele 9 sate, se învecinesce la N. cu Azaplar; la R cu Sa1·ighiol ·

la S. cu Bulgaria; iar la V. cu Caraomer. 
Repartiţia supra.foţff şi populaţieT, este arătată la plasă. Case sunt 355. 
Casele sunt micr, forte multe bordeie, nehigienice şi murdare; stra,dele satelrn· ''"ii

înt.reţ.inute; populaţiunea se hrănesce forte rcu. Primăria s'a clădit în 1882. 
Comuna n'are biserică; Turcff şi TătariJ au câte o giamie în CaclkhioY, Keragi, lll'li

oruci şi Valalt't.. Giamiile de ţ.ară se compun dintr'o singură clădire adesc-01·1 p,111·ala, 
avend la unul din unghiuri un foişor de lemn şi forte rar de piatl'ă, ce servcsce dt· 1111 
naret. Inleriorul e tot ce pote fi. mar simplu: înt.l''un colt, un tron în forma unc·T plu.lJon11,,, 
de pe care hogea face predica şi rugăciunea. 

Fig. Si. - Giamie de ta,·;l. 

Cine nu e obişnuit, nu cred să potă suferi duhorea dintr'o giamic de ţară pc timpul 
serviciul ul'; pe un spaţiu forte restrâns se adună toţ.1 credincioşi'i Iul' Mahomed, cu picic'1-

rele încrucişate şi gole; el' sunt de o murdărie, care exală un miros insupol'lal.Jil. Pri11 
părţile pe unde apa e aşa de rară, nu mar la îmbăiat nu se gândesce Turcul s•o· consurnt'. 

In Crnragi e o şcolă clădită în 1901, are un în veţător şi 83 elevr. Tot aci e şi o �c('ilă lurct'scii. 
Budgetul comunH are un venit de 5.569 le1, din care cheltuesce 1.745, r01mî.nenu un 

excedent de 3.824 Ier; sunt 257 contribuabilL 
Şoseaua vicinală de la Mangalia trece pe la Nalbant, Delioruci şi Keragi, pentru � 

duce la Caraomer. 
Satele din comună sunt legate între ele prin drumurr forte rele şi impracticabile; 

cu cele l'alte sate, ca: Copucci, Azaplar, Erebiler, Caraomer, Canlîcicur şi DauluchioT, suni 

legate tot prin drum de căruţe. 
7. Comuna Edilchioz. Departe la 28 km. spre N.V. de Mangalia, pe şoseaua cr dure

la Cavaclar, se află cnmuna Edilchior, compusă din următorele patru sate: Edilcltini, l'a 
reşedinţă, Amzacea, pe şoseaua Constanţa-Caraomer, la 5 km. departe de prccedcnlul căll'e 
S.E.; Uzumlar şi Enge-Mahale, la 5 km. spre N. de satul de reşedinţă.
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Aspectul acestor sate nu se deosebesce de al celor-l'alte din plasă, mizeria domnescc 
,iad in t6te casele; primăl'ia s6măni.t rnaY mult a un grajd de cât a clădire publică, cel 
�uţin aşa am găsit-o în 1894, t6mna. 

�rar de s6mă este casa proprietarulur mo�ier, D-nul Colonel Candiano. 
xoroiclc întrerup aprope cu desăvîr�ire comunicaţia; arborr nu se găsesc prin sat 

'-c'lt1 iuip1·cjurim1, până la depărtăr\'. de mUe; de cât-va timp a început a se planta salcâm,, 
d,ir !'-(' parc că locuitoriT ·nedeprin�\' �i igno1·enţ1, nu numar că nu '�'( plant6ză pe lângă 
1111'uiuţc!P lor, dar �i pe cer ar comunH îr rup, fâl'ă ca funcţionari! să opr6scă acest rcu. 

Prrtutinclenr domnesce nepăsarea şi desgustul de tot ce este higienic, frumos, dar 
µu(in c·o�lisil.or, 9in_ a�est� pricină -�e aci e o climă excesivă iarna ca �i vara, lipsă de
ploi, lipsa de apa �1 d1fer1te maladu. 

Comuna se învecinescc la N. cu Osmanfacu.; la E. cu Topraisari; la S. cu Gheringek 
,i ,\zapla1·; iar la V. cu Enghez �i Osmancea. · 

Repartiţia suprafeţil �i populaţicT, este arătată la plasă. Case sunt 231. 
Primăria construită în 1880. 
Bis<'l'ică �i �colc:i nu există în coniună; unt 6 geamii:· 2 în Amzacea, 2 în I�ngc

\laltal<' .-;;i Ci.He una în cele-l'al te cătune. 
Budgetul comunir are la veniturT 3.215 Ier �i la cheltuic!T 1.558, 1·rmânend un cx

,·rd,·nt de 1.757 ler; sunt '160 contribuabilr. 
Afat'ă de �o eaua Constanţa-Cavaclar, mar sunt �i drumud ordinare, atit între satele 

cumuDil, ciU �ide JegăLut·ă cu satele invccinal.e, cum: Elibikior, Abdulah, ':\f usurat, Toprni
-;11·1, �lurnLan, Peeveli, Gheringck, CarachioT, Engl1ez, Cast1,cci, Sofular, Agemler, Osmancca 
�i Cnpaclin. 

8. Comuna Enqliez. Pe �oscaua Constan1;a-Cavaclar se află comuna Enghez; şoseaua
nefiincl executată, clrumul este forte rcu �i pe timp de pl6ie întrebuinţ.ezr 8 ciasurr clin 
\langalia, ca să ajungî în comunii, care este a�ezată pe c6sta nordică a văir. Nu potr 
defini ('are sunl slraclelc saLulur, de orc-ce casele sunt grnpate câte 4---5 la un loc, par 
a li !acute <lintr'un singur corp de clăclil'e, clesp5,rţitc în atâtea compartimente, c„Ue familiY 
�unt; tote casele sunt apr6pe la fel; primăria nu mar, stu. isolatii în mijlocul unur maidan 
�i compusă din 2 camere �i un antreu; era clădirea cea mar fle semă a satului, în Oc:-
10111brie 1894, căcT localul e construit din 1882. 

:\16plea am fost găzduit de primar, o namilă ele tătar, de vre-o 35-40 anr. Fiind cu 
supl'cfectul plă�ir, am fost bine trataţr: la masă ni s'a adus pilaf preparat cu carne �i seu de 
6ie, un puiu fript şi pâine de secară, negră ca pămentul; din acest ospeţ n'am putut suferi 
nirr măcar mirosul şi spre îndestulare am orbit totă n6ptea cafea, pe care o făceam sin
gut· pc o vatră, în care vednic ard tăciunr acoperiţT cu cenu�e, pentru a nu se stinge. 

In odaia ce ni s'a dat pentru dormit, erau de jur împrej urui pereţilor nisce prispe 
de păment, peste care erau aşternute velinţe; pe pereţr atc'1.rnate diferite arme turcescr: 
pist,ile, iatagane şi puscr vech1. 

Casa primarulur .era construită jum.ltate sub-sol; tavanul era aşa ele jos, în cât nu 
putear sta în pici6re. NicT un mobilier altul de cât prispele, care serviau ţd ca paturr. :-;;i 
ca . caune. Io colţ era un cotlon de păment, unde am făcut cafelele. Un singur ochiu de 
geam dedea t6tă lumina cameriL De urît n'am dormit _t6tă noptea; dimineţa am plecat 
�uimăcit de neodilmă. 

Afară ele satul de re.-;;edinţă: Engliez, comuna mar coprinele alte doue sate: Kiuciuk
En,qliez, părăsit de locuitorr, ruinat şi Casâcci, mar la N.V. la 2 1 12 km. 

Depărtarea acester comune de ?vfangalia este la 28 km. şi se mărginesce la N. cu 
0smancca �i Agcmlee; la E. cu F.dilkioT; la S. cu Azaplar şi Caraomer; iar la Y. cu 
Caz,\1-:VI u mt. 

Repartiţia suprafeţir şi populaţier, este arătată la plasă. Case sunt 192. 
Xid şcola, nid biserică nu se află prin acestă sălbătăcime; Geemanit au o casă ele 

t'u?�dune, iar musulmani! 4 giamir: 2 în Enghc7. �i clouc în Casâcci. La Casâcd e o 
'jl'olu. IUl'l'USc:l, fa.I' la Enghcz, clouc. 
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Budgetul constă din 3.215 lcr la vcniturr şi 1.558 le\' la cheltuielr, cu un cxcrilPnt 111 plus ele 1657 le\'; sunt 166 contribuabil\'. 
Că'î importanle de comunicaţie nu sunt; drumurr ordinare eluc către: Soffula1·, .\geinlei·

Osmancea, Edilchio1, \.mzacca, Carachior, Azapla1·, Eribiler, Ghiuvenli, Cavadai· i 
Beşaul. 

9. Gherinqek. �fa, îngrijită, cu cas� marr, higienice este comuna Ghcringck, a�Pzal 1 

numa, la 14 km. spre N.V. ele Mangalia, pe şoseaua ce duce la Topraisarr. Pc aci �i apa 
eslc mar abundent,'t, locurile mar puţin sclbaLice, populaţiunea mar ospitalieră �i rnai 
apr6pe de civilizaţie. Comuna se compune din satele: Gheringek, ca re�edintă, bine �i
tuat la isvorul rîuşorulu1 Tatlageak, cu puţur'i'. multe, apă bună, casc mar omencscr, pl'i
tnăric ::;;i local pentru şc61ă, mar presentabile; Ascila1· sat tătăresc, murdar �i urlt, JlP �os<·a 
spre J\llangalia, la 3 km. spre S.E. de Gheringek; Ifaiclardiio1, e un sat părăsiL d<' mul! 
ele locuitorr, nu se mar cun6sce de cât cimitirul, după pietrele pe care musulmanii le pun 
pc mormintele morţilor; e aşezat la 2 1/2 km. spre S. de Ascilar, într'o vale; apor JlP _11• 
scaua de la Mangalia la Caraomer, satul părăsit Baspunar, pe ţermul de N. al laculur i
la 7 km. spl'e apus de oraşu.I Mangalia; la Ba�-Puna1' se bifurcă, un. drum spre Azaplnt:;
pc el se află frumosul cătun Copucci, la 12 km. spre V. de lVfangalia. In 11lijlo1·ul urn,r 
câmpi\'. fără arbor'( �i terpe, satul acesta semănă cu o oază; locui torit au piantat ,ni 
c�'\.1111 de jur îrnprej urni satu lu\'.; iar in lăuntru arborY fructiferi, 111 m jlocul cărom, ,·a ·1'.ll' 
st.au adăpostite de vcntu rile icrnir şi temperate de a1·siţa verii. Satul arc o l>isPl'inl, d1• 
�i mică dar frumusl i;ii bine lntreţinută. Casele nu sunt mar multe ele 50, dar t1·,1,, d1 11 

�u 1 ·(ttcnic, ce poLe servi ele exemplu prin prejur. Populaţia e bulgărească. 
Comuna se învccinescc la N. cu Topraisarr şi Tuzla; la E. cu Tatlâgeac �i l\langulia; 

la S. cu Sarighiol şi la V. cu Chen1,gi şi Azaplar. 
Ftepartiţia suprafeţiT şi populaţieT, e te al'ătată la plasă. Case sunt 530. Pd111c11·ia 1·"1-

diLă la 1880. 
In Copucci există o biserictt cu un preot şi 2 6menr ele serviciu; ar<' h1·a1111il SI 

V.oovozr. La Ascilar, e o giamie.
Şct'ilă este în Gheringek clădită în 1894, cu un lnveţ.ător şi 87 elevr. La Asd1ilar �i 

Gheringek se află câte o şc6lă turcească. 
Comuna este destul de bogată, avend un venit de 11.230 le1, din care sr rll,•llu<'s1· 

8.209 Ier, remâind un excedent de 3.021 le'.'; sunt 331 contribuabil1. 
Prin comună trec doue şosele, carr duc spre Topraisarr şi Agigea. Ambele nu sunt 

incă executate. 
Drum ud ordinare sunt spre satele: Amzaci, TopraisarL Murat.an, Pervcli, Tallâgrak, 

Comarova, pe Lotă valea lacului' Mangalia, apor la Casâmcea, Azaplar şi Carael1ioi. 
10. Comuna urbană Mangalia. Strabo 1) aşeză oraşul Callatis (azr l\f angalia) la 280 slurlif

dr Tomis; el era o colonie a Heracleienilor. Distanţa nu pare exagerată, căcT aslăzY înll'r 
Constanţa şi Mangalia sunL 43 km. în linie dreptă, pe când Strabo măs6ră 51.800 11wtl'i. 
Numele seu se găsesce încă în itinerarul lu'î Antonin, Hierocles şi în scrierea lui Con�
Lantin Porphyrogenetul «de Thematibusii . 

Ammian Marcelin 2) îl scria cu un singur I, pe când Ptolomeu, Procopii:i, Tabula
Peulingeriană şi pe inscripţiuni' se găsesce scris KAAAATIAN�m. . , 

Scymnus de Chios pune data fondărir oraşulur pe timpul domnier regelui' Mat:c<lomci, 
Amyntas, pe la anul 507 a. Chr. 

Schaffarich greşesce, când pune Mangalia în locul Tomisu!ur, asemenea - zice Papa
dopoulos Vretos '1) - greşeste şi geograful grec· Meletius, ca şi Coray şi Grossclin, cflllll 
zic, că s'a ma\' numit Pangallia. 

După o monedă remasă de pe timpul Jur Caracala, se vede că oraşul a fosL li11·liflral 

') Lib. VII. Cap. VII. 
2) Lib. XXVII. Cap. V.
3) Op. ciL. p. 189.
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,icu porţr, ceea ,ce însemnă, că sub nornan\' era destul de mare şi că porlul sru ev/f JL
.'ilal dr o mulţime de vase. z 

(�cnoveziT în vecui de mijloc, făcuseră din Mangalia un port destul de mare, dacă 
. <lr•l'ăm după lungimea cheuluT, ale cărur ruine se vrd şi astăz1 şi nu e de necrezut, că 
!:

i
\·rn populaţiuniT să fi fost prin vecurile Xll şi XIII de 30.000 sufle:e. 1) 

c,-rncle întăridlor ce au înconjurai· oraşul se pot vedea încă şi sunt destul de pro
nun\alf', nmr ales în partea de Nord, lângă cazarma infanterier. 2)

Jn 1850, oraşul Mangalia era re::;;edinţa districtulur cu acest nume şi nu numera mar
mult d<' 80 rase, locuite de 75 Turd şi 5 rayale (RulgarT), în total cam vre-o mie suflete. 3)

\i ·i'�lă populaţiune se ocupa mat mult cu pirateria, de cât cu comerţul grânelor. 
Pol'lul expus venturilor de �ord, naufragiile erau dese vara, şi mat cu s6rnă

iilr11a, din causa ceţet !-;ii var de nenorociţir navigatori, carr cădeau în cursele Mangalicni
J11r. ,·enumi(.t prin hoţiile lor pe Mare. 

Aga din Mangalia avea sub j urisdicţiunea sa ma\' multe sate locuite de Turcr, care 
•(' nn1pai:i cu agricultura. Caza coprindea 35 sate locuite de 093 familiT TurcT :-;;i 5 Bul
�;11,r, p1'0ducca până la 40.000 kile grâu, din car� nu se exporla anual de cât 7-8 năvT. 

Jn 1829, oraşul a fost distrus; ciuma se înclnsese; se crede că a fost adusă aci cu 
rnuniliu luată ele la 6menr, care muriseră ele acestă b6lă, în alte părţ\' ale teatl'Ulu1 de ope-

. . 

r,1(iun1. 4)
IIagi-lVIehmet-Aga, un bătrîn de 80 anr, afirma în 1850, di bunicul seu a vc\lul. digul, 

1':11·r ap,\1·a altă dată vasele din port, contra venturilor. Acest zid avea o lăţime a� de 
mare, că doue eăru(;e puteau merge alăturr pe el. 

Din bătrînr, bunicul lu\' Mehmct scia, că acel dig era ornat d'a�upra cu slatur de 
mai·morii. 

Constructia digulu\' - adaogă I. Ionescu - se urcă la o vecl1ime înaintată, acum (1850) 
1' la 2 pici6re sub apă, şi când Marea e liniştită, se zăresce în catc-va piirţr. Incepe diu 
pa,·lea ora�ulur numită Kisle-Buroa (azt este biserica greacă) .,i merge în :Marc, vână la 
o depărtare de 80 metri, lăsând între zid şi ţerm un loc gol (portul). 

Intrarea năvilor în port se 1)1'e]ungesce până apr6pe de lacul Mangalia, care co
munică cu :Marea (1850). 

Pe una din pietre găsite în Mare - se zice - că. un armean ar fi citit o inscripţie 
in limba armeană, cum că portul a fost construit ele ArmenT. Turci\' însă nu cred. spu
�elc Jur. 5) 

In rczboiul din 1877, Mangalia de 3 orr devastată şi arsă de başl'-buzucr, a fost re
dusă la o grămadă de ruine, iar populaţiunea fugise în masă. 

Numar după venirea Ruşilor, câte-va familff încep a se reînt6rce şi s'a putut 
evalua populaţia oraşulur la 1600 suflete apr6pe fi) 

Astăzr oraşul resare diri ruine; are câte-va strade curate, casc- marr; ve<'i1iul co
nak turcesc s'a prefăcut din 1890, într'o rnăreţ;ă clădire încăpătore sub-prefecturii şi jude
călorir; totuşr oraşulur H mar trebue mult, ca să iasă din starea mizerabilă, în care a zăcut 
în decursul veculu\' al XIX-iea. 

Se crede, că Mangalia va deveni un port maritim de 6re-care importanţă, de aceea 
se construise un solid pod de lemn lung de 1�0 metri în Mare (capătul de la ţcrm încc
J)('a de la Primărie); dar în urmă vezendu-se că nu aduce nid un folos, s'a lăsat în pă
i·ăsire, iar acum nu mar există. 

In timpul verff, oraşul este vizitat de câte-va familff, pentru băile de Mare şi cele 
�ulfur(ise. Pretut.indenr în Dobrogea, Marea nu are o plaje mar întinsă şi mar frum6să ca 

1) Di·ayhir·esru, op. cit. p. 210 apud D'Hogguet, op. cit. p. 38-39.
2
) O descriere amănunţită e făcută de autor în «Buletinul publicaţiilor mililareii din 1892 
3) Papallopoulos, op. cit p. 189 şi Ionesco, op. cit. pag. 32.
•) Moltke, Campagnes des Russes en 1829 Voi. II.
1) T. Tonesro, op. cit. p. 32-33
6
) JJ'Hogguer, op, cit p. 39 
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la Mangalia la închizătum laculuT, apoi apele sulfur6se ne-avend instalat.iunr, s11111 frll'!rpuţin căutate. 
NumaY făc<1ndu-se o linie fora.Lă de la Constanţa sau Medgidia, Mangalia iii· IHllf' 

căpăla imporLanta ce merită. Lacul seu a,, oferi un excelent adăpost marine·; 11,·islr·" r1: 
rc1s1Joiu �i portul :Mangalia cu puţine chelturel'î, reparându-i-se digul genovezilor·, ur· p,,1i, 
să fie frequentat de vapore. ne sorta oraşul ul' ar depinde acrea a întregiT plft.-;;\' �l::uio,iha. 
căd comerţ.ul fiind mal' activ ·în port, populaţiunea ar e:-;,i din starea de ,1curn inai,�ial:i
agricultura :-;,i cresc:erea vitelor ar lua un mar mare aven!. 

Ca consLrucţiun1, oraşul ar putea f i. împărţit în dour: parteD. de pe cosla 1!il.t-iî' p,1,1a 
la Conak, a1·e casc mar marr, spaţiase şi higienice, strade lai·gr, el ,·epte, curatn şi pavai"; 
a doua este mahalaua tăt.ărescă cu case rnicT , pe alocurea bordeie, strncle strJnilc•, in1,11,
tochiate şi murdare. 

Ruinele dau un aspect trist, care unit cu c<\ntecul cobitor al cucuvaier, far dil,1111• 
rulu\'. impresia unur cirnilir locuit. 

De administraţia Mangalier depinde şi cătunul Doue Mal, la 4 km. spre S. dr ,11,11�, 
pc drumul ce duce la llanlîk.; e un sat compus din scopiţi aduşi clin BucuresrT, Iasr ,i 
Galaţr �i stabiliţ\' aci de Mih. Cogălniceanu, fondatornl. satului; apoi la No1·d ele �fang:'i!ii;, 
cute-va colibP de grădinad compun satul Curnaro1•a, la 4 km. spre N. ele rn·a�, 1ntl'r .. 11 m 
�i Mare. 

Fig 85. - Giamia din Mangalia. 

Svre Curnarova sunt. viile ora::;;uluT, care produc slrugurr ele prostă calilalc; drswe 
ace�IT strugu1·1 vorbia Peyssonnel 1) în t787; a:-;;a dar acesle vir sunt forte veci 11. 

Comuna se învecinesce la N. cu Tatlageac;· la V. cu Gheringek; las. cu Sarigltiol 
:-;,i la 1·C:sărit cu Marea. 

Ttepartiţia suprafeţir f;ii populaţieY, este arătată la plasă. Casc sunt 461. 
J3udgeLul are 31.29 l Ier la venitur1 f;ii 26.1:)48 leT la cl1eltuielT, remânenJ un cxct1<lenl 

în plus de 4.343 le1; sunt 342 contribuabill'. 
Oraşul are douc sco!T: una de fete şi una ele băieţi, cu 2 în vcţător\'. ,;,i 95 elev 1. 
Biserici sunt, doue: una grecească foarte vechie, are hramul Sf. Niculae �i una ro

mânească, cu hramul Sf. Gheorghe, clădită în 1884; fie-care are preotul er :-;;i ctUc 2 ct111-
tăreţ1. Protestanţir au o casă de rugăciune. Giamir sunt cloue cu trer hogr; pe lângă dou1• 
c.lin ele e c.lte o :c;;c6lă.

') Tl'aite sui· Ic commerce de la Mer Noirc, Voi. I, p. 93. 
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La Mangalia converg 3 :-;;osele: de la Constanţa, Topraisarr :;ii Caraomer. 
il. Comuna Musumt. A,;;ezată în basinul laculu'( Tuzla, comuna Musurat este mar 

. Jl'OP" de constanţa (23 km.), de cât de Mangalia (28 km.) Ea se compune din următ6rele
:ie: Musumt, ca .:e:-;;edi1�ţă, I� is_vorul rîu:-;;oru!u'( cu �cela:-;;. r�umc, � mar_ bine îngrijit ca
,l'le-l'altc din plasa, graţie staru111ţelor proprietarului moşiei, D-lut Hag1 Pandele, care
Jlt!f·dtl în sat o f6rte frumâsă vilă. Ar trebui să se dea ma'( mare impuls populaţiuni'(
a\! planteze salcâm\'. :;;i arborr fructiferL Pe rîu ma'( jos, satul Urluchioz, multă vreme pă
"�:it. a r·ăr,lut în ruină; acum e locuit de o familie; la 2 km. de el spre Sud, pe :;;oseaua 
1:11n�lanta-Mangalia, satele Ceatmalar şi Carli-kioz, în drepta ,;;i stânga şoseleL Ceatmalar e 
1�11-ăsit din vremea ultimulu'( rcsboiu şi nu se mar cun6sce ele cat cimitirul. 

i:arli-kioT a inceput de c(1,ţ1-va anr a fi locuit de RomânL La 2 km. spre apus de 
r.adi-kior, sunt alte doue sate: Buiuk f'i Kiuciuk Muratan� formate din bordeie tătăresc\',
grupate unul lângă altul îrnprej urui a doue giamff

Comuna se învecinesce la N. cu Osman-facâ şi Tekirghiol; la E. cu Tuzla;· la S. 
,·u Tatlagcac; iar la V. cu Gheringek. 

llepactiţia suprafeţiT :-;;i populaţ.ieT, este arătată la plasă. Cţtse sunt 244. Primăria clă
dită la 1880. 

13udgetul are 5.470 Ier la vc11iturr şi 2.449 Ier ]c<, cheltueH, remânrnd un excedent în 
plus 3.HH ler; sunt în comuna 271 contribuabi!L 

Are o şc61ă în satul Musurat, cu un inveţător şi 37 elevr. Sunt 4 giamH: -cloue în 
\lusm·at :-;;i câte una în cele doue Muratan. Pe lângă fie-care giamie se află câte o şc6lă. 

Prin comună trece şoseaua: Constanţa-Topraisad-Cavaclar, apor mar sunt drumurr 
11rdinaI"e spre: Topraisarr, Uzumular, ElibichioT, Osman-facâ, Abdulah, Hasiduluc, Tekir
ghiol, Tuzla şi Perveli. 

12. Comuna Osmancea e formată numai' dintr'un singur sat, Osmancea, a.<;;ezat în pantă
pr• costa unel' văr ce se prelungesce spre Agemler, în drepta :-;;oseleY Constanţa-Cavaclar; 
,atul e departe de 33 km. către N.V. de reşedinţa plăşff. 

Satul n'are nimic deosebit de celel'aJte, case mid, lip�ă de apă �i plantaţir, dau în
ffi\i.-;:area sălhatecă întregit văr, pe care se mai' află Agemler �i EdiJkio1. 

Numar primăria Osmancer nu semână cu a vecinelor sale; aci avem un local mar 
wesentabil, construit în piatră şi învelit cu olane, pe când casele sunt învelite cu păm�nt 
'<lu �ovar. A fost clădită în 1882. 

Se învecinesce la N. cu BUlbUI ; la E. cu Edilchior; la S. cu Enghez şi Ia V. cu 
Agemler. 

Repartiţia suprafeţil şi populaţie\' este, arătată la plasă. Case sunt 177. Sunt in sat 3 
giamir. Şc61a e clădită în 189G, are un în vcţător şi 29 elevr. l\tJar sunt :-;;i douc :-;;colr turcescL 

Budgetul er constă din 1.775 Ier la venituri' şi 939 Ier la cheltuel'î, rcmânend un ex
ccdrnt ele plus 835 Ier; contribuabm sunt 150. 

Şoseaua vicinală pune în legătură comuna cu Musurat şi Cavaclar; drumur'î ordi
nai'e sunt spre: Agemler, Copadin, BUlbUI, Uzumlar, Topraisarr, Edilchior, Enghez, Casâcci 
�i Sofular. 

13. Comuna Osman-facâ. Pe platoul monoton al Topraisarulur, pe şoseaua ce vine de
1� HasidUluk şi la 21 km. spre S.E. de Constanţa, se ai1ă comuna Osmanfacâ, compusă
rhn satele: Osman-facâ, un grup de case şi bordeie dogorite de arsiţa s6relu'î şi bătute de
venturile iernir, fără adăpost şi fără plantaţir; Ehechio la 4 km. spre S.V. de re7edinţă, c 
un sat tătăresc, miserabil, ca şi Abdulah, aşezat la 5 m. spre S.E. de Osrnan-facâ. 

Se învecinesce la N. cu Murfatlar si Omurcea; la V. cu BUibul; la S. cu Edilchior
�i Topraisarr; iar la E. cu Tekirghiol. 

Repartiţia suprafeţff şi populaţiei', este arătată la p!asă. Case sunt 312. 
Budgetul comunfi constă din 12105 Ier Ia veniturr şi 7823 re la cheltuen, remâind

un excedent în plus de 4382 Ier; sunt 362 contribuabilr. 
In satul de reşedinţă se află o biserică cu hramul Sf. Impăraţr Constantin şi Elena, 

clădită în 1890, are un preot şi 2 cântăreţi; mat sunt şi 5 giamit: Lrer in Osman-facil şi 
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câte una în cele-l'alte dour sc1.le.; sunt deservitP de 5 hogY. Tn Osman-facft c•sl<' �i O ,.11� de rugăciunr protestcţnt;'L . . . , . ,
Şc61ă 1:omânească, n.u Gste; .în cele 3 sate se .află câte o şc61ă mahomodanii, ,.,11111 1 

de IJog\'., . . , _, 1 , 

La Osman-face.\. se încr4cişrză mar multe d1·umurr ordinare, ce vin dr la: lliii! 11il 
Kiuciuk..,.�1urfat., Mu1·fat!a1\. 1 0murcea, Hasancea, Mahometcea, Hasi-duluk, Tr•ki i ·"l i i11! 
Musurat, Topra,isar1, Uzumlţ1,1', EdilkiQ1, Osmancca, Agemler �i Copmlin . ,\1'<' �i :-;;o:·au,: 
spre Hasi-D�ilUk. , 

Pe la Eli/Jeichio'i satt Ebec!iio'i, mai trece �i drumul Mangalia-Copaclin. 
14-. Comun_a '.�r�1.·ig!l'inl. Tot coltu.I _S.-Es.tic al DobrogieX, înt1·c lacul Mangalia :-;;i por(i iHH •·i 

De frontier� de ..Ja :Marc până, la ruinele satului Cacf]amac, in dreptul pictrir No. 2U, ,, O('ltpa 

de comuna Sarighiol, care coprinde: Sari,qhiol, satul <.Ie re�edinţă, pe valea p1·clungila a 
laculur Mangalia, la 17 km. spre apus de ora�, e clădit pe pant·a văii, arP cu�p mid , 
bordeie din care mţseria ţd murdăria ·�r a făcut cuib la o laltă cu populaţia; mar la 
r0sărit, tot pe vale, un grup de câte-va bordeie, portă numirea de sat.ul Ar-hn.si; un alt sr, 
la 1·espântia drumurilor aceste\' regiun'î este ITaqilar, la 4 km. spre S.E. de rc�C'di11(.J; pr
ţ.ornrnl de sud al laculu1, cam în faţa băilor sulfurose, se zăresce satul Caracicula, cu ra" 
mat bini�or îngrijite ; lângă el spre resărit se află ruinele a doue sate Mustegep �i ('r•r1rie 
locuite vara de câte-va târle de 01; între ele e află o pe$teră forte lungă �i curic'>sa (v1•1.• 
partea geologică) ; Cacemnac e de asemenea. un fost. sat părăsit, din care n'a rr�rnas dl' 1·:H 
cimitirul, care să-l' porte numele; în fine la frontieră, satu.I. Ilanlîk, sau ma\' bi1w 1111 g1·11p 
de vre-o 38-40 case �i bordeie, locuite de cea mar puţ.în ospitalieru populaţie a DolJrogi,11, 
de Găgăuţr. 

Am stat în acest punct al f rontierH dour lun:r, în care timp am suferit îngrozilo1· de lipsn 
ele alimente, pe care trebuiam să mi le procur din Mangalia; nid lemne, nicr npI nu pn\1 
găsi cu înlesnire; populaţia se servesce iarna cu turte de balegă :-;;i ru bălăriT uscate, ia1· 
vara nu '1-am vec;lut făcend foc, ci se hrănesc cu brânză. 

Un singur puţ e în tot satul şi apa se scote cu vârtejul de la marr adt1,ncim1; in 
timpul ziler numar câinit român în sat, totă populaţia plecă la muncă; tei·enul csle piPl1·n� 
şi abia pate să dea existenţa nenorocitelor suflete ale Ilanlîkulu1. E gre:-;;ită stal i�lka, 1·<· 
numesce Românl:, pe locuitoru neospitaliel'\' ar acestu\'. sat. 

Se învecinesce la N. cu :Mangalia şi Gheringek; la V. cu Keragi; la S. cu Bulgrwia; 
iar la răsărit cu Marea-Negră. 

Repartiţia suprafeţi\' �i populaţid esle arătată la plasă. Case sunt 437, din <'.a1·1• �i 
bordeie. 

Pri mări:::t a fost clădită în '1882. 
Budgetul comuni\' consistă clin 8093 leT venitur1 �i 2603 Ier cheltuie!T, 1·c�m,'\,1H'ind u11 

excedent ele 5490 Ier; sunt 316 contribuabill 
Biserid orlodoxe, nu sunt. Acum s'a construit o biserică la Caracicula. 
In Sarighiol e o casă de rugăciunr proteslantă. Sunt şi 3 giamit, în Ac!Jasi, I lagilat· 

:-;;i Sarighiol. 
Şc6lă este una în Caracicula (fără local propriu), cu 29 elev:r ::;;i 1 în v0ţător. I.a Ilagilni· 

r �colă turcă. 
, Pc la Nordul comunH trece şoseaua Mangalia-Caraorncr, din care se mmifin1 ,1m11• 

drumurT comunale spre S8:righiol şi Acbasi. 
Diagonal· de la Mangalia spre Copuci I.rece un drum pe la Hagilar, unde se inrru

cişeză drumurile venind dinspre llanlîk, Caracicula, Acbasi, Sarighiol, Acargeo. �i Ilo.
r.adin. Peste frontieră este drumuUvfangalia-Douc Maiu-Ilanlîk :-;;i drumurile de la Aknrgca 

(Lrcce pe la piatra No. 30) :-;;i Caceamac. 
15. Comima Tatlagealc. E aşezată in basinul laculu1 cu acest nume, călal'c pc �oseaua 

Constanţa-Mangalia, la depărtare d� 13 km. spre N. de cel din urmă oraş. 
Comuna se compune din: Ta.tlaoeawl-illare (în drevLa :-;;oscleT, venind de• la �la_n:

galia) şi Tattauea1·11l-ilfic (în slângu.), la 3 km. departe unul de alt.ul. Casele sunl UHCI 

www.ziuaconstanta.ro



,, ..
4 

- y-

., 469 z 1•
� 

grupate îm�rsjurul gia�i�lor; satele sunt mar mult tălărescY, de cât-va timp s'au s .' �$;,�L\l\ t$)
c,ilr-va farn1l11 de Romani. _ .

o/ 
se Jnvcdnescc lu N. cu Tu'zla f;ii :MusuraL; la E. cu l\Jarua; la S. cu l\Iaugalia; iar la 

\'. ru <;tieringek �i Tuzla. 
Jkpat'Li(ia suprafoţil ,;;i popula1.iuY, cisle arălală la plasă. Casc sunl 217, din care 38 

NIJ'dl'iP. 
Primăria a fost construită în 1881. 
Biulgotul comuni'( are 3705 Ier la veniturt şi 17'16 Ier la cheltuielY, rcmân6nd un ex-

i·dl 'lll de 1fl89 lrr; sunt în comună 206 contribuabm. 
S!'1ilii �i biserică, comuna n'are. Sunt 4 giamiY, câlc 2 în fie-care sal. 
/11 fle-care sat se află câte o şcolă turcescă. 
nup{t cum am arătat, şoseaua Constanţa-Mangalia lrcce printre c.:ele dorn� sal<\ care 

, mar leagă prin drumuri comunale cu satele învecinate: Ascilar, Gheringek, Perveli, 
"an�ca-Punar şi Tuzla. · · 

Hi. f'omuna TopraisarL La p6lele de miază-zi ale d6lulu1 Topraisarr şi pe şoseaua 
1.on�lan(.a-,\mzaci, la depărlare de 23 km. spre S.V. de Constanţa, dărn peste satul Topmi
wm, rr1;-e<lint,a comunH. Se cun6sce <'lin depărtare de 10 km. venind din or1-care parte,
după vtt.rfurile a clor stejad secularr, singurir în totă plasa Mangalia. Presen1a lor aci dc-
111,1,'l, <'11 pr vremurr de demult regiunea sterpă şi monotonă a sudulur Dobrogier era aco
wriltt ele pădu1·1 întinse de stejarl'., pe care numar tăierea fără eoni.rol a Tu.rcilor Ic-a dis-
lrus 1·u cle!:iă vârşire. • · 

Salul este o exccpţiune fericită de restul i)lăşff; are case marr, strn.de l'Cgulalc cc 
rad JlCl'pendiculare pe şosea; lipsa de apă e şi pe ac.:i forle muH simţită. 

Pendinte de comună mar e şi satul Mangea Punar al Topraisarului, înfiini,aL de curînd 
de o clllonic gc1mană, muncit6re şi cu o viaţă ce p6Le scl'Vi de exemplu popula(ier măr
gina.�e; a.i·e case frum6se, sănătose şi curate. 

Comuna se mărginesce la N. cu Osman-faca; la E. cu Musurat; la S. cu Gheringek 
7i la V. cu Edilkior. 

ReparLiţia suprafeţ.H şi populaţ,ier, este arătată la plasă. Case sunt 2'19. Pdmă.ria are 
local lnchiriaL 

Buclgctul comuni\' numeră la veniturT 2630 ler şi la cheltuie!r 2513 lel'., avend un ex
mlent de 117 le1; sui1t 209 coutribuabill. 

Comuna are o casă ele rugăciune; giarniT sunt trer. 
Şc6la există în comună, clădită l� 1892, e condusă ele un înveţător şi frequentată de 

;35 elevl'. Germani\'.· au o şcolă a lor. 
�oscaua judeţiană trece 1win Tropaisad, care se 16gă prin drumurr ordinare cu satele: 

l'zumlar, Osmnn-facâ, Abclulah, Musurat, UrlukioT, Karli-kior, Mul'atan, Amzaci şi Edilkior. 
17. Comuna Tuzla. Tot litora:lul Mării, între lacurile Tuzla �i Tatlageak, e ocupat de

rnmuna Tuzla, compusă din 3 sate: Tuzla, pe şoseaua vicinală de pe lângă ţărmul Mărfi, 
la 22 km. de Mangalia şi la 24 de Constanţa, în apropiere de vechiul Stratonikia, pe rui
nele ('ăruia s'a ridicat azr frumosul far, cu lumină ce apare o secundă, după 15 secunde. 

Sal.ul se află pe �osea, e neregulat, constând din mat multe grupuri de case înşirate 
pe ţosca �i vr:e-o 5 stracle laterale. Pe şosea se află Primăria cu local bun, lângă Eja şc61ă 
higienică şi spaţiosă; îr:i faţa lor cloue hanurr mar\', care de când s'a construit noua şosea 
prin Tekil'ghiol şi UrlukioT, au cam decăzut; Perveli la 10 km. spre S.V. de reş�dinţă, e 
un sat format dintr'un grup ele case mic\'. Pe drumul Tuzla-Cumarova, la 6 km. spre sud 
ile 1·c�ecliuţă, s'a înfiinţat de vre-o 10 anl' satul german Mangea-Punar al Tuzlez,

, 
tot a�a ca

al TopraisaruluY. Locuitori\' au transformai. cu totul acestă regiune. Comuna se mărgi-
111:sce la N. cu Tckirghiol; la E. cu :rviarea; la S. cu Tatlageac şi _la V. cu l\fosurat'., 

Reparti(ia suprafeţi'i' f;,i populaţieY, este arătată la plasă. Case suni 330, din care 7 bordeie. 
13uclgclul comuniY constă din 6,002 le'( la veniturr �i 2,527 le'( la cl1eltuiell, remânencl

un cxcedrnt de 3,4.57 Ier; sunt 295 contribuabi!L Primăria reparată în 1900. 
ln Tuzla e o biserkă cu hramul Sf. Ecaterina, rlădilc'i. în 1887, are un preot :-;,i 2 cân-
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lăret.Y. Toi aci s.c mai află şi douc aiarnir s,·i una în Pcrveli. Germani\' al! o c·ts·1 1 � < • "" ' '' r11ga.
ciunc în :Mangea-Punar. 

Şc61a arc un înv<�ţător f;ii 36 elev\'. A fo�L clădită ln 1892. Sunt şi 2 �col'( l11t>cPsd în
Tuzla ::;;i Perveli. 

Şoseaua Agigea-Mangalia trece prin Pcrveli'; iar cca vicinală Ll'CCc pe la Tu;,,,lu; alli 
drumurr ordinare sunt spre: Gheringek, ,·\mzaci, l\1Iuratan, Topraisar\' >;ii l\lusural. 

e) Plasa Silistra-Nouă. AcesLa e regiunei1 de Lransiţic între Dobrogia �i Dcli-O l ' lllaii
Acoperită de păllurr întinse, prin care :-;;erpuiesc micT pârâia:-;;c cu apă cristalină, i,la.; 
Şilistra Nouc diferă sub l6te raport.urile de plă>;iile Medgidia şi mar ales Mangalia. 

Aci avem o populat.iune mar bogată şi mar ospitalieră; satele au înfăţ.işal'(:a unor 
locuinţe omcnescr, cu case mar\:', spaţi6se 9i curate; hrana diferită de a Tătarilor; apa 
este ma'f abondentă :-;;i la ma'f mic\'. adâncimr, precipitaţiunile atmosferice, mar cle!'Si· din 
causa pădurilor. 

Pe aci însă hoţiile 9i tâlhăriile să făceau chiar la mijlocul zile'f �i la adăpostul părlu
rilor, ce se ţin lanţ până dincolo de frontieră. 

Desele prădăciunr ce se făceau la drumurile marr, au obligat adminislm\ilrni•n iu 
rnulle rândurr să înfiinţeze la Enisemlia o sub-prci'ecut'ă, numit·ă. «Traian», care durn pi,na 
când tâlhăriile se stârpiau. Potere nenumărate al! cutreierat anr întregi păclUl'ilc nn1>1·0 1111,1 
de sud, care ne avencl o limită naturală spre Bulg;t1'ia, bandiţi\' treceau frontiera prinlr·r 
pichete, sau se adăposteau prin pădurr. Acum s'a stricat cu d8săvar,;;ire cuibul'ile a,·r.slor 
talharr, deveni(\' spaima Dobrogier, până ma\' acum câţJ-va anr. 

Pârîia:;;ele ce nasc din fântânY, clupă un cuI's de câţr-va chilomctri, se pier·<! pP suh 
păment, ne-având nid .o scurgere spre Dunăre. 

Posiţiunile sunt selbatice dar încântăt6re; văile, de 9i fără nicT un curs de apă, 10111�1 
t,ermurite pe drepta şi stânga cu tufări:şurY şi pădurr, dau tabloului un farmec d1•osr·bil, 
călătoruluY o privelişte frumosă, locuitorilor adăpost contra intemperiilor :-;;i întregit n•gi11111 
bogăţia din Nordul provincieT. 

Se învecinesce la N. ·cu Dunărea; la E. cu plă:;;ile l\Ieclgidia :şi Mangalia, de cnr·n s1• 
desparte prin Iacul Vederosa, valea Polucci, delurile Polucci, Uzum-culac-Bair, vak>n Bal
dârnac-ceair, iar la S. cu Bulgaria. 

Suprafat.a plă�i\' este de 119,988 ,hect. 
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Populaţia oslo ele 30.163 suflete, carT ropartizaLe pe comune �i naţ.ionalităţ1, sunt: 
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Densitatea populaţie'i' este de 25 locuitorr pe kilometru paLrat. 
Reşedinta plăşiî' este în orăşelul Ostrov. 
Coprinde două comune urbane (Cuzgun şi Ostrov) i;,i 21 comune rurale. 
1. Comuna Aliman. Pc ţeJ'mul apusan al laculur Vederosa, la 6 km. <lcp,wlP fl" 1 111_

năre şi la 46 km. spre N.E. de Ostrov, se întinde frum6sa comună Aliman, Gomp11s(t 1111111<1 1 
clintr'un singur sat, aşezat în amfiteaLru pe c]jna delulu\' ce coboră în lac; arc ('asr• si�i

ţi<lse, higienice şi curate, înconj urale mar tote de grădin'î cu arbor\' frucl.ifc1·\' �i lcgnme.
Se învecineşte la N. cu Raşova, de care se desparte prin gârla Ver:jga; ln, E. !ol cu

acesLă comună, despărţita prin bălţile Veder6sa, Limpezişul [-;ii Şarpu şi prin valea Polu,·,·i.
la S. cu Beilicu, de care se desparte prin delul Kiorcuiusu; la V. cu comuna t\farli�nu, 
despărţ.indu-le delul Zbreia. 

Repartiţ,ia suprafeţir şi populaţier, este arătată la plasă. Case sunt 167, din cai·e !l bordei" 
Primăria a fost clădită în 1883.

Budgetul se compune din venit.ud de 2.077 Ier şi cheltuelile sunt de 1.595 le\', rc•ma
nend dec'i' un excedent de 48.2 le'î; sunt în comună 103 contribuabil\'.. 

Biserica are hramul Adormirea l\tiaicer Domnulu\', e clădită de locuilort :;;i înl1·c(iu111a 
de Gomună, are un ·preot şi 2 cântăreţi A fost clădită în 1880.

Şc6la esLe rurală mixtă, condusă de un învăţător şi frequentaLă de 96 elev\'. 
Comuna se găseşte la depărtare de 7 km. spre N. de şoseaua vicinală �Icdgidia

Cuzgun-Ostrov. 
Pe malul drept al Dunărff vine ·de la Raşova o şosea vicinală pe lângă la<'ul \'1·

derosa, până la Cuzgun; în acestă şosea duc de la Ali man tre\' clrumurr. ţ,oscaua 1t11 ,, 
încă executată. A.liman mar e în legătură prin drumur\' naturale cu Arabagi, 11ulciova, 
Polucci, Dedebali, Bac-cuiusu, Demircea şi Mârlenu. 

2. Comuna Almalîu. Intre delurr acoperite cu vH, carr dat1 un vin ncgn1 fi'>t·lr• Imn,
stă ascunsă comuna Almalîu, compusă numar dintr'un sat, departe la 5 km. spi·u S.\'. de 
Ostrov, pe rîuşorul Almalîu. E locuită de BulgarT; are case -frumose înconjuralf' df' gră
dint cu arborr, strade drepte şi curate; aspectul satu lu\' 111 general e din cele mar plăc11IP 
�i reproduce întru cât-va pe acel al satelor din Nordul Dobrogiet. 

Se învecineşte la N. cu Ostrov, de care se desparte prin delurile lcra.1-ccaia-Bnir, 
Trd.ncoviţ,a şi Cărămida; la E. cu Gâf'liţa, de care se desparte prin ezerul (;;_1,1·li(a; la S. 
cu Bulgaria, despărţită prin valea Regederesi-ceair şi cu comuna Esechioi, de ('.a1·c �c 
desparte prin valea Canara-Ceair. 

Repartiţia suprafeţH şi populaţ.ie\', este arătată la plasă. Case sunt 385. 
Primăria a fost clădită în 1880.

Budgetul er este de 6.366 le'( la veniturr �i 3.518 le\' la cheltueH, remân6nd un cxeerlcnl 
de 2.847 lel:'; sunt în comună 357 contribuabil\'. 

Biserica comunir are hramul !nălţarea Domnulut şi e deservită de 2 p1·eo(.Y �i 2 dtn
Lăreţr. A fost clădită în anul 1828.

Şc6la rurală mixtă e întreţinută de Stat, are un înveţător :;;i o înveţăLure; l'roqurn
taLă de 68 elevl:'. Localul clădit în 1881.

De la Ostrov duce la Almalîu o şosea vicinală, nu tocma\' în bună stare. Ea n fosl 
mnstruită sub Turcr; ma'i'. sunt şi drumur-T ordinare spre Ostrov, Bugeac şi pcsLc fronlieră. 

3. Comuna Asarlîk. De la piatra frontieră No. 19 spre Norei, până în valea. Ut'luiu, �e
întinde în formă alungită comuna Asarlik, departe la 43 km. spre S.E. de OsLrov. 

Se compune din satele: Asarlîk, pe funduJ une\' vă\' pădurose ce vine clin Bulgaria.:aci se află un însemnat punct de pază cu cazarmă pentru o companie ; în fh.ţn ('ază1·m11 

s'a ridicat in 1881, biserica, prin stăruinţele �i aprope cu cheltuiala .căpitanului Let'escu. Sa

tul are câte-va case mat marr, brutărie, ma'î multe cârcium\'; bordeiele �i căsu(clc nu 
lipsesc, totuşl:' înfăţi)area satulut este plăcută. Lângă cazarmă se a flă o cismca ce dă na�
tere unur mic Gurs de apă, care udând satul se duce a se pierde prin pădurr. 

Ceea ce face şi mar plăcută posiţia , atului, sunt pădurile care 1,ermure�f'. valea:;,� ,r 
1ntind lanţ, pe frontieră; văile secundare sunt a�a de înt.01·Lochiate, în r,:1.t adesc nrt k
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ir rătăci prin ele. Drumurile sunL cotite ca şi fronliora, aşa că de o dală te vozl' pc te
�oriul bulgar, fără să şlff. Din variul unu\' clei pleşuv un Lablou încânlăLor se dosfă�oră 
�,� li'>tc păr(.ilo. Pc aci selbăLicia este unită ·u frumosul. 1 .\sal'lîk este satul de re�edint.ă; ]a N. de .el pe valea lungă a UrluieT şi la 6 km.
ilrparlc, se a11ă satul G/1:iol-Punar şi lângă el la 2 L/2 km. spre N .• satul Nai-gitm· in coLul 
11rn, rle raro tl'ocând mar la Nord la 3 km. se afiă satul Kerim,-Cuiusu. Numar valea îm
i�idurilă pc <·osLe �l� �cestor ?ătune un aspect plăcut prin posiţia lor; interiorul esLo mi
"l'rahil, cu case m1c1 ş1 bordeie. 

Cornu na ast-fel alcătuită se învecinoşto la N. cu orăşelul Cuzgun; la E. cu comuna 
Eni!!"; la V. cu Enh:;;emlia; iar la S. cu Bulgaria şi cu comuna HairamchioL 

Jlcpartiţia suprafeţi\' şi populaţier este arătată la plasă. Case sunt 369, din care 71 
l�ll'deie. Nargilar este părăsit.

'Primăria clădită în 1893. 
BudgeLul comuni\' constă în 4332 ler la venitur'î şi 3440 ler la cheltuelr, rcmâncnd un 

,•xrcrlcnl de 7t)1 le\'; sunt 208 contribuabilT. 
Bis!'rica are hramul Adormirea Maiccr DomnuluY �i c deservită de un preot �i un 

r,\nlăreţ. 
Şcola rurală mixtă a fost clădită la 1884, e condusă ele un învcţător şi froquentaLă 

de 56 olevr. 
Satul de rcşedinţ,ă e aşezat in apropiere de :şoseaua Constanţa-Ostrov, din care se 

bifurcă o �osea, de la Enişemli la Asarlîc. Din Asarlîk e un drum care duce spre satele 
celc-l'alto ale comuni!, cum şi mar multe altele care duc poste frontieră :şi spre salelu: 
Dnhrornir, Teke-kioi, Nastradin, totă valea Urluia, pe valea Borungea, la Sevendic şi 
Ilairamchioi. 

4. Comuna Bugeak. Unghiul coprins între lacul Gârlita ::;;i Dunăre este ocupat de co
muna Bugeac, compusă numa\' din satul Bugeac, aşezat pe ţcrmul nordic al laculuT, Ja 6 
km. spre răsărit de Ostrov. Satul are aspect plăcut, cu case bine zidite, higienice �i în
conjurale de grădinr. 

Se învecineşte la N. cu Dunărea; la E. şi S. cu comuna Gârliţa, de car-o so desparlo 
prin lacul Gârliţa !:;ii gârla Dervent; la V. cu Almaliu şi cu ora�ul Ostrov, do care se 
desparte prin delul Cărămider şi delul Bugeaculu\'.. 

Repartiţia suprafeţil şi populaţ,ier, este arătată la plasă. Case sunt 111. 
Primăria clădită în 1880. 
l3udgetul are 2632 lei la venitur'î şi 2593 ler la cheltuielr, remânond un mic cxccdon

dc 30 lei; sunt 90 contribuabm. 
Biserica are hramul Sf. Atanasie, a fost con truită în -1862 şi e intret;inută de corn ună; 

arc un preot şi un cântăreţ. 
Comuna are .o şcolă rurală mixtă, cu un inveţător şi 43 olevr. Clădită în i880. 
Prin Bugeac trece şosea@ Ostrov-Medgidia. Satul maY e în legătură prin drumurr 

naLurale cu satele învecinate. 
5. Comuna Bairmnctede. La încrucişarea rnar multor drumrrr ce vin de la :Medgidia 

�i �langalia, departe de 60 km. spre S.E. de Ostrov se întinde comuna Bairamclede, com
pusă clin următorele două sate: Boiramdede, trist, lipsit de arhorr şi •apă, al'c case micY 
1·rspânclile fără nici o regulă; Cialma-Argea sn.u Cirllmargea, pe valea ce vine de la Calfa
chior; e un grup ele vre-o opt case aşezate în fundul acester văt- selbatice. 

Se învecineşte la N. cu satul Bekter; la V. cu comuna Hairamchior; la S. cu comuna 
Carnomer şi la E. cu Cazâl-M u rad. 

Repartiţia suprafet;iY şi populaţiei, este arătată la plasă. Case sunt 299, clin ca1·c 2G 
bordeie. · 

Primăria clădilă în anul 1882. 
Burlgetul eT co"nstă în 5843 Ier la veniLud :-;;i 3423 Ier la cholt,uiclr, rcmânend un exco

rlenL ele 2420 Ier; eoni.una are 318 contribuabilY. 
Şc<1Jla are 46 clovY. MaT c �i o �etilă tm cescă. 
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Biserkă nu o; suni, cind giamiY: 4 în Bairameledc �i 1 în Cealmargea. 

, , Afară ele �oscaua Cazâl-Murat-Cavaclar-r.onslanţa, mar unt elru�urr c�munal1 , sill'r:
Cazal-l\lurat, tole satele ele pc valea Borungea, Ba. ·-Punar, Skender, Hmramch101, neniii·i·r"
Armullia, Docuzad, Calfachio\', Ghiuvenli si Cavaclar. 

a
. ' 

6. Comuna Beilicul. In drepta şoseler Cuzgun-Ostrov, pe ţcrmul surlic al lacu1111 �l;l l '-
lcanu şi totă valea ce se deschide spre lac, este ocupată ele comuna Beilic, la 38 km. s1w,
N.-E. rle Ostrov. 

Ea se compune din satele: Beilif', aşezat pe ţermul apusan al laculu'î Beilicul, i·ni·i ·
eslu o prelungire a lacului' Mârleanu; satul are înfăţi::7area unur amfiteatru, pc clina i11·, .. 
tulul', casele sunt f rumose, mar\'şi înconjurate cu grădinr; Demircea, b, 4 km. spre x dP 

Cuzgun, lângă !ŞOseaua ce plecă de la acest oră�el spre N. pe malul drept al Dună,·it la 
Ha�ova, e un grup de case f rumu�ele înconjurate ele vi\'; mar la apus de Dcmil-l'm la 
3 km. peste del se află satul părăsit Bac-Cuiusu, chiar pe şo eaua Cuzgun-Raşova-Col'ilil'IPuY. 

Comuna se învecinesce la N. cu Dunărea; la E. cu Marleanu, Aliman şi EnigP, dr, 
care se desparte prin lacul Mârleanu, delurile Kior-Cuiusu, Polucci, prin văile rzum-Culw·
Ceair şi Ekii-Iuiuk-Alceac; la E. cu Cuzgun şi Caranlîk; la V. cu Oltina, despăr(ilă pl'in 
d6lurile Oltina, Calburgina şi Tuna-Orman. 

Repartiţia suprafeţir şi populaţiei, este arătată la plasă. 
Case sunt 299. 
Budgetul comunii' constă din ·,r..375 le'î la venituri' şi 3035 lcT la eheHue!T, r1'(111t1111·nil 

un excedent de 1340 lel'; sunt 391 conlribuabiir. 
Primăria clădită în 1882. 
Comuna are doue bisericY: una în Beilic, cu hramul Sf. Haralambie, dădilii, lu IK>fl, 

şi a doua în Demircea clădită la 1874, cu hramul Sf. Treime. 
Sunt clădite ele locuitori şi înlreţ.inule de comună. Au do'( preot.r şi 3 6rnc111 <I<· se1·\·iri11. 
Şc6lă este una rurală mixtă, cu un învoţ.ător şi o învet,ătore; a fost dădilă în l88fl; 

e frecuentată în mediu de 125 elevY. 
Şoseaua Ostrov-Cuzgun, trece pe la Sudul ComuniL De la Cuzgun se rnmifkă SJJJ'(' 

N. o altc'i, şosea vicinală, ce trece prin Bac-Cuiusu, pentru a o duce spre Raşova.
Drumurr naturale pun comuna în legătură cu satele învecinate.
7. Comuna Canlia. ln fundul văir Canlia şi pe şoseaua Ostrov-Cuzgun, înt1·c lar·urilP

Gâl'liţa şi Oltina, la 12 km. spre E. de Ostrov, se află con1una Canlia, compus."� din sin
gurul sat, Canlia, destul de mare, cu case bine construite pe strade regulate. 

Posiţia lu\' este forte frum6să; e înconjurat de vit şi fie-care casă are gl'iidi1ia l'I r11 
pom'i' roditorr şi legume. 

Se mărginesce la N. cu Satul-Nou; la E. cu Lipniţ,a; la S. cu Gârli!a �i la N.Y. 1·u 
Dunărea. 

Repartit.ia suprafeţff şi populaţ;ie'(, este arătată la plasă. 
Case sunt 221. 
Veniturile comunit sunt ele 5.651 leT, iar cheltuelilc de 2.281, remărn�nd n11 l'Xt'1•de11I 

ele 3.370 le\'; sunt 185 contribuabill. 
Biserica are hramul Sf. Voevozr, a fost zidită de comună in 1862 �i întl'e(inul,°L lui 

de ea; un preot şi 2 cântăretJ o deservesc. 
Şc6la are un învet:ător �i e frequentată in mediu de 70 elevr. Clădită în 1881. 
Prin elrumur'i' comunale, Canlia e legată cu satele: Lipniţa (ac.i trece :;;oseaua Cuz

gun-Ostrov), Coslugea, Satul-?•fou, Pârj6ia, Bugeac, Galiţa 9i Gârliţa. Prin Canlia trece• �0-
seaua Ostrov-Medgidia. 

8. Comuna rarantîk. Pc şoseaua Cuzgun-Ostrov, la 4 km. numar de CuzguJJ sp1·e u1iu�
se deschide o vale frumoasă acoperită cu păduri, ce se ţin lanţ pâ.nă la frontieră. ,\t:i�sla 
este valea BeiliGulul'. 

Dacă urmăm şoseaua cu.Lre S.-V. pe vale, dăm, după 2 km. de drum, de salul Crmmll/c,

reşedinta comunii cu acest nume. De jur împrejur dolurile acoperite cu păduri, clnt1 sn
Lulu\' un aspect pitoresc, de şi interiorul nu corespunde posit.iuni'î, de 6re-c<' arc n1s1'
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mid, pe alo<.;urca ho1·<leie. Ma\' bine i11grijiL, de :;;i ma\' mic, eslc satul

nu departe de coda lacului'. Oltina. -... 

l)c ln Cuzgun la Curu-Orman sunt 12 km. Acest sat a fost multă vreme spaima

l',lb'ilorilor, jefuiţi'. chiar la miezul-ziler. C6da laculur se numescc «la Mora Pa;ţefo; aci s'u.N

111111is, p,\n5, mal' anir trecuţ;J, jafurr :;;i chiar omorurl' de Tigani'î din Curu-Orman.
Ju va1·a anulul'. t8\J5 am însoţit în călătorie pe regretatul nostru unchiaş, V. A. 

1 ret'liia. Am fost la Adam-Clissi şi veniam spre Parakior, unde trebuia să mânem n6ptca.
11 111a1·1' 110-a fost temă, când am traversat satul Caranlîk, pentru ca apoi'. pe un drum 

prin pitdurn �ă. ne îndreptăm spre Parachior. Se inserase bine şi fără nid o armă ne-am
·xpus prin întunerecul nopţiY, cu tote că ni se spusese, că cu câte-va zile mar 'nainte se
larus,• o lălhărie la drumul mare. De la Caranlik la Parakiol'. sunt 3 ore de drum; n'am
,1vul nid un pericol. La ajungere am fost întâmpinaţr de Sub-prefectul plăşir, care nu
muli s'a minunat de îndrăsnela nostră de a traversa o pădure clese-orl'. călcată de hoţl'. şi
/n !impui nopţiT.

Pl'in 1899 am mar trecut pe la M6ra Paşer; era stricată şi mutată spre Lipnita; 
mi �·a spus di prin Martie, morarul a fost prădat şi omorît <le hoţr. 

.\c.:i, la 1Iora Paşer se înfiinţeză, când sunt călcărr de bandiţl', un post de soldat,r pen
lru paza drumulur. 

Comuna Camnlik formată ast-fel din doue sate, se învecinesce la N. cu comunele 
HPilicu :;;i Oltina; la E. cu oraşul Cuzgun şi cu Enisemlia; la S. cu Parakio1 şi la Y. cu 
Ghiuvegea. 

Heparti\.ia suprafeţir :;;i populaţier este arătată la plasă. Case sunt 189, din caro 4·1 
bordeie. Primăria clădită la 1880. 

Veniturile ating ţifra de 3.481 le1, iar cl1eltuielile 2.281. Contribuabili sunt 132. 
ln Caranlîk se află o giamie :;;i în Curu-Orman, alta. 
Şc61a e condusă de un învcţător şi frequentată ele 56 elevr. Clădită în 1881. 
Comuna e aşezată pe �oseaua Medgidia-Cuzgun-Ostrov. 
:\Iar sunt şi drumurr comunale prin pădure spre: Cicur:..chio1, Bazarghian, Parakio1, 

frhiuvegea şi Curu-Orman. 
9. Comuna Carvan. Totă zona păclurosă a frontierir între văile Gârliţa şi Canara-ceair

c ocupată de comuna Carvan, ce e departe de Ostrov la 25 km. către S.E., la piatra 
frontieră No. 10. Ea se compune din trer sate: Carvan-Mare şi Carvan-M-ic, amândoue f61·te 
apropiate, sunt aşezate pe valea cu acelaş nume, înconjurate de pădurr ce se continuă 
până peste frontieră; casele nu sunt tocmal' presentabile, mid şi reu întreţ.inute ca şi 
stradele. Aci se află şi un punct in emnat pe frontieră, in cazarmă se află o companie 
însărcinată cu paza granit,er; la 5 km. mar spre N.E., atul Velikiol compus din câte-va 
casc, are împre_ urimr frumose, casele însă sunt mizerabile. 

Se lnvednesce la N. cu Lipniţa, de care se desparte prin dolurile Scorci şi Sîrt-iol
bair; la E. cu Parakior despărt,indu-se prin valea Satikior; la S. cu Bulgaria; iar la V. 
cu Gârliţa, despărţită prin văile Regene-Ceair �i Caraghio -culac. 

ncpartiţia su prafeţff şi populaţie,, este arătată la plasă. Case sunt 222, din ca1·e 52 bordeie. 
Budgetul are la venitud 3481 Ier, iar la cheltuielr 2991; contribuabilr sunt. 215. Comuna· 

n'al'c biserică; sunt dom� giamit cu 2 hogr. (Carvan-Î\·Ia1·e şi Velikiol). 
Şcola este rurală mixtă cu un învcţătOl' şi 47 elevr. E la Carvan-Mic; localul e închiriat. 
Nu mar prin druniurr ordinare cele 3 sate sunt în legă! ură cu: Lipniţ.a, Parakior, 

Calaigi, Hegep-Cuiusu, Cuiugiuc şi Gârliţa. Do la Cal'Van până ln �oseaua Lipniţ.a-Ostrov 
sunt 5-6 km. 

Peste frontieră sunt dr.umu6 la: Cranova, Kutuclu, Zamid şi Kiuciuk-Kainardgi. 
to. Comuna urbană Cuz,qun. ln Călătoria sa din 1840, Ami-Boue numeră Cu:;gunul printre 

cele 16 tâ1·gurr ale Dobrogier 1), astăzr nimic n'a rcmas din măreţia acestur important 
------

. ') Recueil d'ilineraircs dam, la Turquie d'Europe. Tom. I. p. 107 (Cuzgun, Hasova, Kuslendge, i\Ian
gaha, Hârşova, Măcin, Isaccea, Tulcea, Babadag şi alte 7 ca1'e aparţ,in Bulgarie'i: Eski-Stambul, Koslagik
�h�ivri, leni-Hazargik, <:ainardji, Kavarna şi Balci1,).
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oraş Lurcesc, caro clupă lrc1cliţiunile localo er::t pc· la inccpulul vccu_lur l1·ecut, iia,:it
iluminaL �i f6rl.c bine înLrcţinut. 

Câ.L ele însemnat a fost acest punct ele încrucişare al mar mullor clrum111·1 <'<' \Pttia
din Silistra şi Bazargik, se dovedesce clin restudle de fortificaţie ce înconjurau Ot'il!;iltl, i·a,·i·
avea forma unur dreptunghiu cu latura cea marc de 700 şi cea mică do ft50 mel,·i; la
fie-care din cele patru unghiurr se afla câle un uvragill do fo1'tificaţie, numiLo cck• 4 labi i.

Tote lucrările erau făcute de păment şi piatră grămădilă fără legătură. 
Parapetul a remas astăz1 încă destul de gros (10 metri) şi �anţul clin afa1·ă ele 7 rn.

lărgime, 
Strada principală (azr numită str. Cogă.lniceanu) so zice, că era un adovc'1mt hazu,· di·

prăvălH, din care astăzT n'au mar rcmas de cât patru cârcium1. 
Acum oraşul are 17 stra<..le, reu pavate şi mar rcu întreţinute. 
Afară de oraşul Cuzgun, mar aparţine comunii alle douc sate; Caraamrtt pe vai11-1 

împădurită a Ciair-ormanulul', la 4 km. spre S.E. de Cuzgun; e compus din 29 c·asc· ,ni
serabile; Urluia, pe valea cu acelaş nume, la 7 km spre S.E. do Cuzgun, a1·0 3ţ1 ra •. '
posiţiunilc sunt încântăt6re, ·văile fertile �i apa abondentă. 

De la Ostrov la Cuzgun sunt 38 km. 
Se mărginesce la N. cu Beilicu, de care se desparlo prin clclul Cuzgun şi pă<l 11,·"a 

Bac-Cuiusu; cu comuna Enige, de care se desparte prin valea Carn-aci-akoa �i pl'i11 ._.,. 
soaua judeţiană Ostrov-Medgidia; la E. cu Enige despărţită prin uclul ilalda1·111.u.:-1·1•air 
,;;i delul Adam-Clissi-bair; la S. cu Asarlak şi cu Enişemlia; iar la V. cu Ca,anilk. 

Hepartiţ.ia suprafeţiY şi populaţiuner, este arătatit la plasă. Case sunL 36i, cti11 1·a1·1• 
45 bordeie. 

Budgetul comunir are la veniturr 19.357 Ier, iar la cheltuie!T 4617 101, cu un exc·1•d1•111 
ele 14.740; sunt 131 contribuabm. 

Biserica are hramul Sf. Gheorghe :-;;i a fost clădită în 1881, o closervilii do 1111 p1·1·11I 
:şi 2 cântăreţr. 

Şc6la a fost clădită în 1882, are un local încăpăto1· şi solid; e condusă ele un 111vr
ţ.ător şi frequentată de 127 ele elevr. Cea din Urluia, clădită în 1899, arc un în v0(ttl11r �i 
49 elev\'. 

Oraşul este a�.ezat pe ::;;oseaua Ostrov-Megidia, apr6pe la j umetatea dista1Jte1; cclr-l'alll' 
douc sate (Caraamat şi Urluia) sunt legate prin drumurr 01'dinare cu şoseaua, 1·u C11z
gunul şi cu satele învecinate: Iusufpunar, Dedebali, Bac-Cuiusu, Demircea, Ciclll'-Chini, 
Bazarghian, Nastradin, Kerim-Cuiusu şi Ghiol-punar. 

11. Comuna Dobromir. In stânga �oselol'. Azarlâk-Mora Paşe1, so întinde cornu11a Dnlll'n
mi1·, până la frontieră între pietrele 16 �i 18. De :-;;i posiţiunea este pitol'('.!scă inu·e clow� d1'!
lurT împădurite, totuşr intel'iorul este neîngrijit. Se compune din doue sale: Dnhrn111i/'III 
clin oale, ca reşedinţă, e departe de OstrO'/ la 35 km. spl'e l'Csărit, are case bunu i111·1111-
j urate de grădinr, stradele însă unt murdare; Dobromirul din c!el, ln. 3 km. �pre S. de• [H'f'-

cedentul, are poziţiune şi ma\' frum6să, dar tot murdar în i11terior. 
Cuvântul e slavon �i însemnă: dobro=bună, mir-=voste. 
Se învecinesce la N. cu Caranlîc, de care se desparte prin -cl61urilc Aslarna-sll'li -�i 

Sinir-Bair; la E. cu Enişemlia, despărţită prin d6lurile Ba�vunar-Sîrtl, Kiugiuk-l lagi-Si1·li, 
Mezarlik-Bair şi Tekekio\'-Bail', cum $i cu Azarlîk; la S. cu Bulgar·ia ; iar la \'. cu 
Regep-Cuiusu. 

Repartiţia suprafeţir ,;;i populaţiei, este arătată la plasă. Caso sunt 329, clin caru 121 
bordeie. Primăria clădită în 1894.

Budgetul comunir este de 6038 leT la veniturT ,;;i 3187 Ier la. cheltue!T, cli.'l.ncl un uxc.:u
dent de 2851 Jer; cont1·ibuabilr sunt 223. 

Comuna are o casă de rugăciunl.' la Dobromirul din vale. 
Şc6la este în Dobromirul clin vale, are l91�a1 bun şi încăpător, clădit în 1901; c• ('Oll

dusă de un înveţăl0r �i frcquenlală ele 158 elevr. 
Afară de �oseaua judeţ.cină Azarlîk-1\16ra Pa�i\', care ti·ece pl'in Dobromirul di11 vrtle, 
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pe rPlcl'alte drumu1'1 so p6te compta forte puţin, ele nefiind pe1 manento ci făcute după
bunul plac al locuilorilor; î11 vara ::mulul'. 1898 am rătăcit 3 ore prin pădurea dintre Ba
?.arahian �i Tokode1·esi; de unde acest drum se pote face în 3 ore prin pădud'. şi lumi
ui�;1.1, eiî pierz{,ndu'I din causa arăturilor, pe care locuitorff le fac nerespectând drumu
ii�, aru inoplat pri11 pădure. Dificultatea era :-;;i mar mare, mal'. ales că venind o ploaie 

111.,,11tialii, vc'Wo so transformă în nisce adevărate riurT, pe care cu mare greutate le po(t
uiw�r,,a; gruţi8 numar unut bun cunoscător al locurilor, am putut ajunge la Dobromirul 
lin vale -;;i de acolo la Tekecleresi. La intorcere 'mT-am dat s6ma, cât de greu se p6te 
liH'I' L'nmuni<·aţia ptin aceste regiunt acoperite cu pădurr, prin care din distanţă în dis
,1111;1 t;\ntinY forte vechY �i bine îngrijite dau o aptt cristalină. Pe aci fânlanile sunt de 
11 i'ngrijil'O deo ebită �i p6rtă fie-care numele celui care a clădit-o, a:-;;a am ,ntîlnit 111

i·alP: t;\nlâna lut Voli, al lu1 Ahmed, Taşce9rne, Berechet-su-ceşme, etc. 
Pnsiţiile sunt admirabile �i pitorescl', văile recoroso chiar la mijlocul uner zile din Iulie. 
!lin Dobromir c1uc prin pădur\' drumurr spre: Asarlîk, Enişernlia, Tekelcior, Bazar

;.diian, Calaigi, Regep-cuiusu şi Tokederesi, iar peste frontieră drumurile pe la pietrele 
\,1. 17 -;;i 18, cum şi pe la jumătatea distanţe, între aceste doue. 

12. ('omuna Esechioz. La 10 km. spre răsărit de Ostrov, din valea Esechiot până în
,al,·n Gilrliţa se întinde frum6sa comună Esechiot (esek = măgar, k.iot = sat), importuni 
pund pe frontiei·ă, între pietrele No. 9-'10; aci se află o cazarmă în r.are e instalată o 
1·nmpanie, co păzcsce frontiera până la piatra No. 12. 

Comuna se compune. din satele: Esechioi, frumos aşezat între doue delurr împădurit o, 
a1·1· t.:asc bune. �i curate, cu grădinr de arborr fructiferi; Cuiugiuk, dincolo (spre E.) ele 
valm G.lrlit;a, la 5 km. spre N. S. de Esechior, satul de re,şedinţ.ă; ambele sunt bogate şi 
f1'111J1<>Sr. 

Comuna se invecinesce cu Gârliţ.a la N; la S. cu Bulgaria; la V. cu Almaliu şi la 
E. <'U Carvan.

Repartiţia suprafeţ.il şi popula(.ier, este arătată la plasă. Case sunt 378, din care 48
bo1·deie. Primăria clădită în 1882. 

Budgetul are la venil.ur\' 3772 ler şi la cheltueir 3445. ContribuabiH sunt 248. 
111 fle-care sat se află câte o casă de rugăciune, cu c.âle un preot. 
Mar sunt şi cloue giamir, câte una în fie-care sat. 
Fie-care cătun arţ1 şc6la sa, cu câte un în vctător şi au fost frequentate în 1898 dr. 

137 elcvr. Cea din Esechioi clădită la i868, iar cea din Cuiugiuk la 1898. La Cuiugiuk 
mar e şi o şc6lă turcescă. 

Dacă de la coda laculur Gârliţa mergem către E.S. 3 kilometri, coborâm la /II6ra

de la Sălcii, unde un drum de căruţă duce în comuna Eserhioi. 
Satul Cuiugiuk, e aşezat pe clrurnul ce suie delul Giirliţ.a, coboră în valea Cuiugiuk. 
Din Esechioi, un drum duce pe vale la Gârliţa, iar din Cuiugiuk, la Galiţa. 
Spre sud sunt patru drurnur\' prin pădurr peste frontieră, în dreptul fie-căruia c 

allii câte un pichet. 
Văile sunt destul de întortochiate şi acoperite cu pădurr, care dau acester regiun'î un 

aspect pitoresc. 
13. Comuna Enişemlia. Liingă şi la N. ele Azarlîk, pe şoseaua ce duce spre Ghiuvegea,

�c lntinde către Miază-n6pte comuna Enişemlia, compusă din următorele sate: Eni;�emlia,
ca reşedinţă, la 43 km. spre S.E. de Ostrov, e aşezat în valea cu acelaş nume; are case 
nu locrnar buno, aci se află casa şefulut ocolulu1 silvic, o vilă frum6să înconjurată de arborr. 
ln E:ni:;;cmlia a fost în câte-va rânclur'î re.şedinţa sub-prefecturer plăşir Traian. Positiunea este 
pilorescă; pe şosea înainte întâlnim satul Teke-kioz la 4 km. ;:,pre apus de reşedinţă, e un 
grup de 25 case curate cu grădinile lor ; în apropiere se afiş. Cişmeaua luz lbraim, care 
alimcnt6ză un mic fir de apă ce se pierde prin pădurr; de la Teke-kio1, pe un drum 
::arc apucă spre Cuzgun se află satul Bazarghian, nu tocmar presentabil, dar posiţiunea Jur r. 
mcanlăloro în aprovierea pădurilor seculare, e departe de Enişemlia la 9 km. spre Nord; 
langă el şi la 2 km. spre N.V., satul Ciucu1'-kioi, între Caranlik şi Bazarghian, e un grup 
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de casc aşezate pe o vale împădurită şi frum6să; Nastradin, un alt sat în mijlo,·ul ]l,'irlur-'' 
prin ca.re duce drumul de legătură cu Eni�emlia, care e departe la 8 km. sp1·r, s.; l:1n�\ 
Nastradin se află frum6sa Cişmea Ta1�-Uluc. 

"'' 

Comuna Enişcmlia asl.-fel alcătuită din 5 sate se învecinesce la N. ,·u Cuzgun; la 1, 
şi S. cu Azarlîk; la V. cu Dobromir şi Caranlîk. ·· 

Repartiţia suprafeţiI şi populaţ.ieT, este arătată la plasă. Case sunt 43G, din car,• 1111
bordeie. Primăria a fost clădită în 1882. 

Budgetul comuni! este de 9154 101. la veniturr şi 5746 la cheltuiel\', cu un excedent dl' 

34.08 Ier; sunt 234 conLribuabi!T. 
Biserică şi şc6lă nu există în Enişemlia; sunt 5 giamff, în fie-care sal câle una. 
Comuna e aşezală pe şoseaua vicinală Constanţa-Ostrov; mar sunt şi drumu1·1 rn·dinai·r

între diferitele sate ale comunff, cum şi de legătu1·ă cu cele din prejur, cum: Cai·nnlik 
Cuzgun, Caraamat, t6tă valea Urluia, spre Sevendic, Dob1·omir', Calaigi, Parachioi 1;>i Kui·u 
Orman. 

14-. Comuna Gârliţa este aşezată pe ţermul de răsărit al lacu lu\' cu acebş nume; ,r 
compune din doue sate: Gârliţa ca reşedinţă, în stânga şoseleT Cuzgun-Ostrov, la. lj k iu, 
de Ostrov, pe ţcrmul laculu\' şi la debuşeul văi\' Gârliţa; are casele marr, solid<', în,-011. 
jurate de grădini cu pomr şi legume: Galiţa Ia 3 1/2 km. mar la Nord, tot pe trnnul 1,11_

, ăritean al laculur Gârliţa, e mar mic, dar tot a�a de frumos ca precedentul. 
Comuna se învecinesce la N. cu Dunărea; la E. cu Canlia, I.ipniţa şi Carvan; las. 

cu Bulgaria; la V. cu Bugeac, Almaliu şi Esechior. 
Repartiţia suprafeţH şi populaţiei, este arătată la plasă. Case sunt 265. 
Budgetul comunil.' este de 4335 Ier la veniturr şi 3710 Ier la chelt.uielr, dând un ('X<'<'d<'nl 

de 625 Ier; sunt 4-20 contribuabi!T. 
Biserica cu hramul Sf. DumiLru din Gârliţ;a, e construită de locuitorr în anul 18HG �i 

întreţinută de comună, e deservită de un preot şi 2 cântăreţL În Galiţa e o casă '11· 
rugăciunr. 

Fie-care cătun are �c6la Jur, cu câte un învcţător; numerul elevilor în mrrliti l!.lO. 
Ambele sunt clădite în anul 1885. 

Afară de şoseaua vicinală O.strov-Cuzgun, ma\' sunt şi drumurT comunale spre Caulin, 
Pârj6ia, Bugeac, Almaliu şi Esecilior. 

15. Comuna Ghiuvegea. Pe şoseaua Ostrov-Cuzgun, este aşezată Ghiuvegea, rornuni(
ce se prelungesce către Sud, până la frontieră la piatra No. 13 şi se compune din salek•: 
Ghiuoegea, ca reşedinţă, bogat, cu case marr, higienice, aşezate pe o vale încânliil(JI'C (,11·
mul'ilă de pădurr, din Ghiuvegea se desparte către Sud pe vale un drum Ol'dinc11·, ,·ari• 
duce în satul Calaigi, un grup de 23 case aşezate la capătul văff împădurite. 

Posiţ,iunr selbatice, dar frum6se şi bogclite în tot felul de cereale, sunt în toi. mprinsul 
comunff Ghiuvegea, ce e departe la 27 km. spre E. de Ostrov, iar Calaigi la 4 Iun. tl1· 
reşedinţă spre S. 

Se învecinesce la N. şi E. cu Caranlîk ; la S. cu Parachio\'; iar la V. cu Lipni(o 
şi Carvan. 

Repartiţia suprafeţil'. şi populaţier este arătată la plasă. Case sunt 145. 
Budgetul comunil are la venituri 2667 Ier, iar la cheltuielr 1655; contribuabm suni 1211-. 
E de regretat că nu există nic\' şc6lă nid biserică î11 acestă frurn6să comurn1; s1• 

află numa\' 1 giamie cu 1 hoge, la Calaigi. 
Afară de şoseaua de la M6ra Paşii spre Azarlîk şi care trece prin Ghiuvcgra, tnnr 

sunt şi drumud' comunale prin pădurr spre: Curn-Orman, Caranlîk, Cicur-KioT, HPgrp
Cuiusu, Velichio1 �i Lipniţa. 

Intre Ghiuvegea şi Parachior se află frumosul spital «Parachio\'». 
16. Comuna Hairamchioi. Plecând din Azarlîk spre Bairamdede pe un drum cc la.il'

de doue orr frontiera la pietrele No. 19 şi 20, după ce trecem de piatra No. 20, dărn la 
4 km. spre resărit de o vale adâncă, prăpăsti6să, selbatecă, cu păclurr dese şi fi'll'lc în
Lo1·toc hiată. 
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Pr fun�ulv acester văr s� aftă dr�mul ce _duce la comu�a Hairan:-chior, ce se înt'intl'tr, /Ul\}\,�·;/ci\lre sud, pana la cotul ce face fronlicra la piatra No. 23; caLre N. atrnge valea Borunge . -=--
Tr'llă arestă regiune, cu văile �i pădurile er, 111 care te pierâ ca într'un labirint, a 

!iisl urnit.I vreme cuibul bandiţilor, cc înspăimântaseră până acum câţ.1-va anr populaţiunea
-.udulu1 DobrogieT. 

,:omuna coprinele _următ6rele satr : lfaimmchioi, pe vulea cu acela:;; nume, în dreptul
i Iii � 1011. �pre răsărit, de piatra rr·ontieră No. 21, e numa, un grup de 55 case micr,
, rt aliia sr vM prinLre păclurr pe fundul văiT, e departe la 58 km. ele Ostrov şi la 45 km.
,1,, \!nnµ:alia; apor către S. drumul se continuă pe la Demil'cea, un grup de 12 case, la 2 'i2
11111 ... prr s.K ele reşedinţă, pc valea cu acelaş nume, iar pe valea Armutlia doue sate,
a, 11111 p,1.ri-1.site, Annutlia şi Af â-Saclâr, locuite oclinioră de Cerkezr selbatecr �i ferocr, care
,tapftnrau prin.hoţiile lor t6te salele din prejur; mi s'a povestit ele localnicr, că din causa
:u'<'"lor bandiţ,\', locuitorii satelor erau ziua �i mar ales n6ptea în gardă �i var de nenorociţii
,,,, !'.ădcau în mâinile lor, după ce'r mutilau, tăindu-le urechile sau nasul, î1 lăsau libed
pr•nlru a duce veste în s0t, că de nu va da o contribuţie ce se cerea de �eful bander, satul
!!'!·huia să fle expus călcărilor. 

Am fost. faţă în t6mna anulu1 '1894,, după ce o bandă de hoţr a atacat sat.ul Docuzacr;
tn!t locuitorii ei-au adunaţi la cafenea: bărbaţii într'o cameră, iar femeile într'alta. BandiţiT
i1wnnju1·ară casa �i ridicară pe cel mar de semă dintre locuilorr, pe turcul Hagi-Talip,
1�, cal'e după ce'l legară, l'au dus acasă la el; aci hot.i'î tortureză pe clour fomer, taie
url'cltia Jur I-Iagi-Talip, fură ce găsesc :-;;i iau împreună cu er pc victimă, lăsând rr ·puns
l'udrlor, l'ă nu o vor înapoia, de cât cu un preţ de rescumpărare. 

Acest procedeu· era cel mat întrebuinţ.at. de handiţff Dobrogier; astăzr mulţumită
ai·rnater şi administraţier, tote tâlhăriile sunt cu desăvârşire stârpitP.. 

Spre N. de re�edinţă sunt, satele: Slcencler, câte-va ca e în,;;irate pe drumul cc vine
d11 la Bairam-dede, la 5 km. spre apus de acesta; mar la N., de la Bairam-dedc un drum
l'al'e duce la Ba,�-Punar, 2 'i2 km. spre . e un grup de case miserabile aşezate într'o
vale f�\ră apă; la N. de Skender se află ruinele satulut Malcocz, lângă care micul cătun
�,,mpcea Camati :-;;i in fine mergencl pe drum spre apus, dăm la 1 km. spre N. ele piatra
fmnlic,·ă No. 20 111 pădud, peste ruinele satulur Sevendic. 

Comuna acesta, aşa ele mare, ce se întinde de-a lungul frontierff de la piatra No. 19
la 23, se învecincsce la N. cu AsarHk şi Kioseler; la E. cu Bairamdede, Caraomer; iar la
\'. �i s. rn Bulgaria. 

Hcparti(;ia suprafeţffşi populaţiei este arătată la plasă. Case sunt 422, din care 129 bordeie.
Primăria clădită în 1882. 
Buclgrtul comunit e de 5113 Ier la venit.urr şi 2742 lc\' la cheltuieH; contribuabm

sunt 175. 
Biserică comuna, n'are; sunt nurnar 2 case de rugăciune la Dernircea şi Hairamchio\';

nmr sunt ,;;i cind giami\' cu hogir lor. 
�colă este în Hairamchior, clădik1. 111 1882; la Caraaci, şc6la are local închiriat. Sunt

2 invctătorr si 75 elevr. . ' 

Reţeaua drumurilor e torte încurcată; mar întâiu e :-;;oseaua de la Cazîl-Murat la
llairamchior (în proecţie), de aci se continuă în drum ordinar, către N. �i S., cum şi
11cste frontieră. 

Satele comunff HairamkioT sunt legate cu satele vecine prin drumurr ordinare, aşa
.unt drumuri spre: Cialma-Argea, Bairamdecle, Cazâl-Murarl, totă valea Borungea şi
mira Urluia. 

17. Comuna Lipniţa.· Pe şose.:wa Ostrov-Cuzgun, la 20 km. de Ostrov şi la sudul lac;uluT
Oltina, întâlnim pe vale comuna Lipniţa, compusă din douc1 sate: Lipnifa, sat mar(\ cu
case bune, spaţiase, -populaţ,iune bogată, apă în -abondenţă şi înfăţişare plăcută; din şosea
un clrum duce către N. si la 3 km. întâlnim satul Coslugea, imp0t•tant. odini6ră, acum
ll_Prăzul, tot.u�r are case b�nc înconjurate ele grădini; locuit;orit hogaţ\'. Aci se afla moşia
·)1 rnuacul tur Ali-paşa, în pi-irna jumă.tatc a sccoluluY XIX-iea.
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Comuna se ,nvecinesco la N. cu Salul-Nou; la R cu Oltina, r.amnlâr �i (;liiu,·r·"ra·
la S. cu Carvan; iar la V. cu Gârliţa :;;i Canlia. '"' '

H.epartiţ,ia supt·afot,ir :;;i populaţier, este arătată la plasă. Case suni. 384, clitl c·nr1, :i2
bm·cleie. 

Budgetul e\' nurncră 5673 le, la veniturr ::;;i 4484 la cheltuiotr, clâ.nd un PXC'Pdf'nl dr·
1180 le\'; sunt 469 contribuabilY. 

Fie-ca.re sat are biserică, cea clin Lipnit.a are l1ramul Sflnt,ir Impfraţr, iar cr.a din 
Coslugea, Sfânta Treime; fie-care are preotul or �i câte clouT omen\' ele serviciu. Amhf '!,, 
reconstruite în 1903. 

�cole sunt iarăş\' dow:\ fie-care cu cc\te 2 învrţătorr �i 2 învrtălore; numrrul C'lrvilrt1· 
în mediu esle 100. Cea din Coslugea clădită ta 1880, iar cea din Lipnita în '1882. 

�oseaua vicinală legă acestă frumosă �i bogată comună cu Ostrovul �i :-.If'rlgirlia, 
cu AsarHcul şi J\.Iangalia; prin drumuri orqinare se legă cu: Satul-Nou, Pt1.1-j<iia, Canha, 
Galiţa, Gârliţa, Cuiugiuk, Carvan, VelikioT �i Calaigi. 

18. Comuna Mârleanu. Totă regiunea coprinsă între lacurile ;_\fft.r·leanu (la V.), \'l'dl'
rc'isa (la E.) �i Dunărea, e ocupată de frumosa şi bogata comună ·românescă Mrîrlemw, r,11,,, 
coprinele numar satul l\lârleanu, aşezat pe panta delulu\' l\Iarleanu �i pe ţcrmul �-K al 
laculur. E departe la 37 km. spre N. E. de Ostrov. Satul are o înfăţi�are plăcul.lc'i, 1·111·a,,, 
mar\', strade curate, grădinr do pomr �i legume, locuitorii bogaţ'( �i ospitalierr. 

�e învecincsce la N. cu Dunărea; la E. cu comuna Aliman; la S. cu Beilicu �i la \', 
cu lacul � 1Iârleanu, care o desparte de comuna Beilicu. 

Repartiţia suprafe(,i\' şi populaţiei, este arătată la plasă. Case sunt 259. 
Budgetul comuni\' are la veniturr 2718 lei şi la cheltuie!\' 2397; contribuabi!Y :-;unt :!:l?. 

Primăria clădită în 1880. 
Biserica are hramul Sf. Dumitru, e fondată de 1ocuitorr îq. 1881 şi întreţinută tlr co

rn ună; e deservită de un preot şi 2 cântăreţJ. 
Şcola e condusă de un înveţător şi frequentată în mediu de 50 copil. 
Din şosoaua Raşova-Cuzgun se desparte la ruinele satulur Muzait, o şosea pe nrnlul 

Dunări\'. şi care duce la Mâr1eanu. Satul ma\'. e în legătură prin drumurr ordinn.1·p �i 1·u 
satele: Aliman, Polucci, Baccuiusu şi cu toţă �oseaua Cuzgun-Ostrov. 

19. Comuna Oltina. Din �oseaua Cuzgun-Ostrov se desparte un drum dr la Wira
Paşer spre N., pentru a duce în comuna Oltina, de pe ţermul răsăriten al larutur cu 
acelaş nume, şi compusă din doue sate: Oltina la 28 km. departe de Ostrov; c sal nu11·c, 
frumos, bogat, bine întreţinut şi cu case solide sănătose şi aşezate pe panta d6lul111 sp1·r 
lacul Oltina; ma\'. spre S. la 4 km. satul Câşla la coda laculur, e înconjurat ele viT �i gră
din\'. cu arbori fructiferT, case mediocre, dar curate şi bine îngrijite. 

Comuna se mărginesce la N. cu Dunărea; la S. cu comuna Caranlâc; la E. l'U Bei
licu; iar la V. cu Lipniţa şi Satu-Noii 

Repartiţia suprafeţi\'.. şi populaţie).', este arătată la plasă. Case sunt 390. 
Budgetu1 comuni\'. este de 3484 le\' la venitur\'. şi 3187 la cheltuie]).'; sunt 337 t·onlri

buabilL Primăria clădită în 1882. 
Biserica din Oltina are hramul Sf. Gheorghe; e clădită de locuitorr în 1852 :;;i înll'l'· 

ţ.inută de comună, e deservită de un preot şi 2 cântăreţ\'.. 
Cea din Câsla clădită în 1870, e deservită de un preot. Arc hramul sr. I kolr.w. 
Şcola este de asemenea numa\'. în Oltina, are un înveţător şi o înve(n.t1'.>rc, c f'requcn

lată în mediu de 115 copil. A fost clădită la 1880. 
Şoseaua Cuzgun-Ostrov trece pe la 6 km. spre S. de reşedin .ă şi la 4 Iun. spre S:

de Câşla. Ambele sate sunt legate între ele printr'un drum comunal pe (c-;rnrnl lacu!u! 
Ol tina; tot prin asemenea căr, comuna e legală cu satele: Mârlean u, Beilicu �i cu Iola
şoseaua Cuzgun-Ostrov .. De la Olt.ina la malul Dunării e o şosea comunalii pcnL1·u schela
de aci. • 

20. Comuna Urbană Ostl'ov, pc caro o vom numi Ostrovul-ele-sus, ·pre dcnsulli1'C dr cel
uc jos, din plasa Hârşova. 
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Ximic n'a contribuit mat mult la înf-lorirea acestu, orăşel, ca armata. De la 1880--

1891 a sta l continuu aci un regiment de infanterie de linie, iar de la 1891 înc6ce
nurnar 1 1\tc un batulion, 111 cazarma numită «Traian». Aceste trupe au lăsat în Ostrov, ban'(,
dl' i·,u·c Ostrovenii au o;;tiuL să pl'O(-He. O mulţime de soldaţi, după terminarea armate'( au
ri•nias în Ostrov, unde s'all însurat cu fetele oră�enilor, înrădăcinând ast-fel, aci peste Du
năr,·, ;;pnlimcnlul şi modul de t.raiu vesel al Romfi.nulu\'. 

Cliiar infă(.i,;;arca orăşelulur este veselă, cu casele Jur micT dar spaţi6se, curate, îngri
Jlll' -;i avenei fie-care grădiniţă cu fior\' şi pomY. 

Wdul de la malul fluviulur se presintă în forma unur amfiteatru pe c6sta delulu,; 
11." slra;la principală paralelă cu fluviul, c lungă de 3 km. �i tăiată perpendicular de 
alll' 14 slrade. 

Jn interior, oraşul este destul ele curat, din firea sa Homânul îş1 mătură clin 'nainLea 
,·a�er sale, pt\nă la mijlocul stradeY; pe lângă grija locuitorilor, mar e şi serviciul municipal, 
,·:li'<' de �i mic, totuşr satisface trebuinţele oraşuluY. Imprejurimile sunt şi mar frum6se, pe 
1111 drumul cc duce la Silistra sunt înlănţuite viile, carr dau un vin bun şi în destulă 
,·:uilitale. Din Ostrov până la Silistra sunt 5 km. Un vapor local face zilnic curse între 
a1·t•slc d0ue ora�e �i Călăraşr. 

Comuna se învecinesce.la N. cu Dunărea; la E. cu comuna Bugeac; la S. cu Almaliu 
,i la V. cu oraşul Silistra. · 

Hepartiţia suprafeţil şi populaţieT este arătată la plasă. Case sunt 752. 
Buugelul are 65.407 le'î la veniturr şi 44.931 ler la cheltuelT. Contribuabm sunt. 650. Bi

,rl'it:a are hramul Sf. Nicula:ic 9i e deservită de 2 preoţ'î şi 3 cântăreţ1. A fost clădită la 1861. 
Instrucţia se predă în cloue şcolr: una de băieţr şi una de fete; au 3 insLitutod şi 

dour institut6re. Numerul copiilor în mediu este de 320. 
La Ostrov vine şoseaua de la Medgidia-Cuzgun şi se continuă până la Silistra. Mar 

sunt şi alte clrumurr comunale ce duc la Bugeac, Almaliu şi peste frontieră în Bulgaria. 
Ustrovul este reşedinţa Sub-prefecturi! Silistra-Nouă. 

21. Comuna Parachioz. Pe şoseaua ce cotesce la M6ra Pa�i\', pentru a duce la Asarlîk,
tlupă ce trecem de Ghiuvegea, la 2 km. întâlnim bogatul sat Parachiot, în vale; are casele 
l'rumose, solide şi higienice, înconjurate cu grădinT. El singur formeză comuna, ce se în
vednesce la N. cu Ghiuvegea; la V. cu Carvan; la S. cu frontiera şi cu Regep-Cuiusu; iar 
la răsărit cu Caranlîk. 

HeparLiţia supra.feţi\' şi populat.ier este arătată la plasă. Case sunt 198, din care 1G 
bordeie. 

Budgetul comunH constă în 2793 le\'. la veniturr şi 2154 Ier la cheltueJr; sunt 175 con
ll'ibuauiff 

Bi erica are hramul Adormirea Maicii Domnului, e deservită de un preot şi 2 câ.n
tărcţr. A fost clădită în 1857. 

Şccila e condusă de un învcţ,ător �i o înveţătore, fiind mixtă; a·1·e 150 clcvr. Clădită 
in 1881. 

Afară de şoseaua despre care am vorbit, mar sunt drumuri comunale spre satele: 
Calaigi, Dobromir, Bazarghian, Cicur-kio'î, Caranlîk, Curu-orman, la VelichioT .,i Lipniţa. 

22. Comuna Regep-cuiusu. In regiunea pădur6să ele pc frontieră, în dreptul pietrelor
:'.-lo. 13, 14, 15, 1G şi 17, pe clrumur\'. ce conduc prin pădurr o;;i vă\'., spre S. ele Parachior, 
Sl' înLinde comuna Regep-Cuiusu, compusă din doue sate: Regep-cuiusu, ca re .. cdinţă, la 
2U km. spre S.E. de Ostrov, un grup de 106 case micY, tătărescT; posiţ.iunea este încâ.n
lălure pe fundul une'î văr înconj urale de pădur\'; Tekederesi, fost timp de 15 anr punct 
tnsemnat militar pe frontieră; aci se află o cazarmă pentru o companie; acum e în pă
răsire; satul este nu departe de unghiul format de frontieră, la piatra No. 14; drumul 
)i,tnă la at e prin pădur1, văr râp6se selbatice, dar f6rLe pitorescY. In faţa cazărmiT se
află doue fontânr, care dau nascerc unu'î mic fir de apă, care după ce alimenteză m6ra 
uner grădinărH, se pierde pe valea ce duce în Bulgaria. Câ.t timp armata sta Ia Teke
dei·esi, sat.ul începu. e a se desvolla, acum e în decădc1'r.

718\JO fi1 
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Comuna se invecinesce la N. cu Ghiuvegea; la E. cu Dobromir; la S. şi V. cu fmnlir,i·a.
Repartiţia suprafei,H şi populaţie\', este arătată la plas:1. Case sunt 142, din ra,·p 11

bordeie. 
Budgetul numfră la veniturr 1846 Jer şi la cheltuicH 1406 Ier. Sunt 137 �ontribualJ1 1i. 
Comuna n'are nicT şc61ă nic\' biserică; sunt 2 giami\' f;,i 2 hog\'. Sunt clo11r� sr·oli 

turcescr. 
Cele douc sate sunt lângă frontieră şi departe la 6 km. de �oseaua Asarllk-�Jr'll'a 

Paşii, cu care e în legătură prin ma\' multe drumurr comunale, ast-fel : din Tcchcdei·Psi. 
doue drumurr duc prin pădurr la Dobromir �i un altul la Regep-cuiusu, de aci un rlnirn 
duce la Dobromir �i Calaigi. 

Peste frontieră sunt 3 drumurr: unul de la Rcgep-cuiusu şi dour de la Techedci·esi. 
23. Comuna Satu-Naft. Tot unghiul coprins între cotul Dunărir �i ţcrmul apusan al la

culur Oltina, departe la 20 km. spre N.E. de Ostrov şi la 6 km. spre N. de Lipnij.a, sr 
întinde comuna Salul-Nou, compusă clin douc sate: Satul-Nou, pe ţrrmul V. al larulur 
Oltina, are case mid clar curate �i înconjurate de grădin\', populaţ;ia bogată; Pi/1;jrJi" sp1-1, 
apus, la 4 km. pe malul T>unăl'i\' în fat.a ost.rovulu\' Şoimu. Arc (·ase sărăcăcir'i!';E', uiid i 
ne, egulat a:;;ezate. 

Se învecincsce la N. �i \'. cu Dunărea; la E. cu Oltina;. la S. cu Lipni(n �i Ca11li;i, 
Repartiţia suprafe(H �i populaţie\', e;:;te arătată la plasă. Case sunt 24.5_ 
Budgetul e\' constă din ven·tur\' 3545 le\' şi 2995 Jer la cheltuielr. Sunt în c·m11un,'1 18:J 

contribuabiff. Primăria clădită în 1881. 
Biseric\' sunt doue: cea din Satu-Nou are hramul !nălţarea Domnulu\', ia1· rea din 

Pâ1�j6ia, Sfinţff Apostoir; au dor preoţi' �i 5 6men\' de serviciu. Cea din P,1.rj1'iia r elttrliltt ln 
1859; iar cea din Satu-Nou în 1860. 

In Salul-Nou e �c6lă clădită în 1882, are un învrţător şi 127 elevr. 
Că1 marr ele comunicaţie nu sunt. prin comună; din Canlia �i Coslugea sunt dru11rnrt 

ordinare spre Satu-Nou �i Pârj6ia; pe malul Dunărrr e un cl1°um, care vine de la Ulli11a 
şi duce la Bugeac. 

Notă. 1. De ore ce la descrierea comunelor, n'am avut o dare de seamă a căilor de comuuicaţic din J)o
brogia, m'am servil de har.ta Stalului Major din '1887, în care drumurile mar'f şi mici sunt grc�il al'alal�: 
de aceia cililorul se va orienta pentru căile mari de comunicaţie de capito_lul «Căi de com1111icaţien clin 
uvragiu, cum şi de hartă, care e pusă la curent. Pe caţ 'mi-a fa.st posibil, am rectincat greşala rolaliw'i 10 
căile de comunicatie dintre comune. 

2. De aseme;1ea privitor la diferitele biserici şi giami'f, se va vedea mai detaliE,1,L la capitolul ccBiscl'ica'.'·
3. Pentru distanţele de la o comună la alta, a se vedea depărtările exacte, în tablourile do la capi

tolul «Căi de comunicaţie» 
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CAPlTOLUL III 

P OLITIC R 

483 

�11 voiu intra în detaliile legi'î de organisare a Dobrogie'î, votată la 9 Martie 1880 �i 

1111Jili l 'nl,1 ln, 30 Martie 1886; de asemenea nu voiu vorbi despre regularea prnprietăţ,er

uohilial'P, pl'in legea din 3 Aprilie 1882, modificată în 1884, 1885, 1889 �i 1893. 
,\l'cstca se pot citi în Monitorele oficiale corespunzct6re datelor. 
roiu atinge numar câte-va puncte ne-arătate prin lege ;;i ca1·'î îmT par ele un interes 

,,111,ral, pcnlru cun6scerea provincie\' n6stre de clincoce de Dunăre. 

a) Gradul de ins,trucţie.

r.str arătai în labloul de jos, întocmit după recensămîntul făcut în luna Decembrie
1 !1.J; l'ifrele sunt luate după Buletinul Ministerului Agriculturi'(, IncluslrieT, ComereiuluT �i 
lhilllrniilo1·, din anul 1900 (No. 1-2 pag. G8 �i urm.). 

-I 

1
.1U D ETF. 

I A L F A B E Ţ [ ]t�A L F A B F. T [ 
I

I BărbaţT 'I FemeT - ·  ·--Total JI�- Femer · li �otal 

� � � � 1 C � C a C � 

-� § -� 5 E .â § -� § -� § o z o z z o z o z o z 

I � - ! ,; i ,, -§·�-?-I � - ? I 

==��===·=c=!s===e=�===�='== 
2'1 17487 12 M07 '16 23894 21 535351 �5 57G21: 23 Constanţa 

Tulcea 
Tola!. 

11-1156
98423 22 17472, 7 7297 15 247126 456531 28 52770

1 
26 -� - - ,-·-------1. ii - 24959

! 
-

1 

13�04il - 48663 - 991881-i 1t0391J/- 209579 
Repartiţia pe felul populaţier, este: 

POPULAT IE URBANĂ POPULAT IE RURALĂ ·- -

AlfabeţI Analfabeţi AifalJeţi Analfabeţi 
� 

lJ 
-

� 

:i O R A Ş E !;;. !;;. !;;. � � ol ,_ ol ,_ ol '$ ol "' � .a 
"' 

.a '2 .a " ,:... E '- E '- ·E
o •ol "' o >ol "' >ol "' •ol � E-- � ;.. � � E-- � 

-1521 5341 8661 � Cernavoda . 
' 

I
382 859 1725 

I. Constanta : I 3735 '1869' 56041 3558 3563 71211 -� Cuzgun ' . 189 63 252, 516 584 1'100 11016
1 

3472 111-488 I 44888 48443 93331 ii, Hârşova 625 297 922
1 

969 1197 2166 
•� Mangalia 348 140 488; 463 508 971 
;li Medgidia 537 t86

I 
723:1 1173 '13551 2528 I li I I Ostrov . 655 228 883; 1102 1112 22'14 

Total. 647-11 29351 9403.I 86471 9t78I '17825 H0JGI 3472 1 141�88;1 ti-48881 481�431 93331 
I . I 12261 � Kilia-Vechie 1'16 24 1401 1199 2-'t25 :i: Isaccea 459 228 687 1309 '1339 2648 :.: Măcin 687 336 10231 1352 1688 3040 9316 2670 ' 11986 33/i4(i 3809u 7tM2 .; Mahmudi� 196 62 258• 737 839 1576 .., Babadag . 757 52'1 12-;3! 949 1149 2098 i- Sulina '16341 1062 26961 1267 

'16481 2915 . I Tulcea .. 4307 2394 6701I 5367 68'12 121791 

Total .. 81561 46271 t2783:I 122071 146741 26881 93161 2GiOI l'l 98ull 3344ul 380961 7'1542 
Total general t46211 75G2\ 22·18011 20854I 238521 44706 20332, 61421 264741[ 78334[ 865391 '164873 

1) Clasificare între cele 32 judeţe ale Ţerii.
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SITUAŢIA DUPĂ BUDGETE 
·- - ·-

Q) Venituri Cl1eltuerr Excedent -

Q) ·a 'O 
::, 

< -, 

11897 586526,901614382,5{ 27855,69
...,. 608625,53 596298,65 12326,88 Q 1898

1 75 '�392,o5 605029,- 59363,65Q 11899
1 o 

1
1900

1 
lt70383,52 454939 - 15444, 52, 

, I , I 

b . .Situaţia financiară a celor doue judeje
I. FondulSITUATIA DUPĂ CONTURI --- Resultatul Dreptm'i Drepturi constatate constatate ... 

·13Ia la Excedent cc: 
Q) venituri cl1eltuieli Q 

I 

380 ·158,34 2484'12,19 13 '1746,15 -31%560,27 231996,60 132563,67 -5'12692/f8
1 

365832,73 11f6859,75 -I '166522,43 4-96177,92 329655,49 -

I 

Sl'i'UAT . -·

Inrasări efectuate l'i.i 

efer·lu at„ 

== 
299170,84 232. 293005,77 231 Rk3.tJI
42394M5 3w 
350174,311 32\1 --Total li 244778't,29l1 2332793,55111' 14990,7 /t/l 1753589,01 li 1'175897,0111 577692,�, -li l 36fi38lf,37i/ JH'ill·

186098,22! 179870,4,01 I 1897 62:27,82 
i:,j 17"i565,061 Q) 18\"!8 170055,06 7510,-22/4-355,851 2:22890.401 ...... 1899 ·1465A5 
;:I 

E-- 219369,06! 219369,061 1900 
I 

·184-309,931 :22(\209;L7 4-1899,24 -172376,531 189784,03 17407,50 -

2 1:2716,101 227'145,0\J 144-28,99 

=1 223638,26 205583 31J 18054,92 
, I 

21 i 115,781'I 87735,5\)
1 2:23138,75 

20/i-385, 1f51 

18'r 
,-.,, ,_, !1'11,:i:l 

-,r,10 �Iz 

�()�,, i57,II 

I Total li 792184,92:, '15203,27 1 1  866776,5511 774-985,90:1 91790,65/1-11 832375,57 11 �;=1
Dobrogial/ 3255172,48:1 3121t978,47l1·'130'194 ,01 11 2620365,561 I 1950882,91 11669482,6511-11

II. FondulSITUAŢIA DUPĂ BUDGET SITUAŢIA DUPĂ CONTURI SITU AT IA 
== ==========s=====•ll===�=c --

Venituri Cl1eltueli Excedent Drepturi con stal.a te la venituri 
Drepturi constatate la cheltueli TlExcerlent 'filQ 

$. 44'1Q02.30 30 '1540,_I 140362,3r203082,3�� 153618,25 39464.09 -_I 
� 480983,06 330250,- 150733,06: 5515'5,28

1 

191000,23 360M5,05 

rncasă1·T efectuate . l'lii\i 

crer·tual· 

=I 189357, - Jli3tll8,2;i 
537389, 10 HllfXI0,2� 245014,31 2�8liI,9; 4M998,54 396(in7,-] 1189 398178,75 314640,- 83538,75 ·260219,81 248174,97 12044,84 rnoo 3968lt5,81 M794o,-1 48905,811 , 479941,261 396697,- 83250,261 

·-!!-----....;,.-----,---.....;;----..;;...----,----il,......ii,-----+----_To..,,.t _a1.....:.ll _17_t_79 _o _9, _92.;;.:1 _'12 _9 _43-70_ ,---+ll t._,.2 _35_3 _9,9_. 2.;;.:1 _14_.9 _4 7 _9 _4,6_ 9.,,..11 _ 9_9 _94-90_ ,4_5,//-11·4 _9 -53-o4_.,2_ 4,//-ll _-.... :1_1 _42 _67_5 _8,0_. 5+-!I 
cl 

118971 "146500,- '128680,- 17820,- '172222,30 83907,55 88314,75 161335,89 83907,5.11 

� '1898[ '136500,- 133140,- 3360,- '127707,2ft 103312,4 0 24484,84 121695,05 1028i2,41l 
i 11899

1 
205928,34 '199094,661 6833,68 207428;04 157497,45

1 
4 9930 ,59 201't75,201 157497,45 

19001 135823,25 '135823,251 153909,83 116998,20 3691'1,63 '142028,021 110ll98,20 

-;::;i- 624751,59:1 596737,911 1 28013,6811 66 1357,41 11 4 617'15,6011199641,81 11-II 620534,82 11 401275.ro! 

=giall 234266'1,5111 1891107,9111451553,6011 2156152,10:1 1461206,05 11,694946,0511 -li 2053293,7711
') Siluaţa financiară a judeţelor de la 1897-1.900 inclusiv, de Mini,;;tel'UI de interne. 1903. 

1400766,05: 
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dobrogene re!:iultă din tablourile 1):

.zecimilor.

�-------------..,.---------=----------.....:..----___; e,i :,i EA s c A DREPTURI 1N FAV6REA JUJJE')'UL�I DREPTUH� FAV6REA CHEDITOHILOR 
nesultatul 

=��� 

f xcedenl DeOcit 

I DrepturI
constatato 

la 
Incasă.rI 
efectuate 

Hă.mas 
a se 

încasa 

Drepturr 
constatate 

la. 
chelLuelJ 

Plă.ţI 
efectuate 

Remas 
de 

plată. 
I 

veniturI 
==�-===--::=-=- -=·=- -� -====;i/======#=====lis=====,#,,======#.a==

tili:!il,3J 380158 ,34 299170 ,84
1 

80987 ,5f 24 8412 , 1 9 232949 ,54

1 

1 5 4 62 ,65 
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1 
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1 
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1 

w42
_
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j
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1 

2 23'138 ,75 4006 34 2'12716 ,10 212115,10 

1'171 ,99 223638 ,20
1 
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1 
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-
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9
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11 

219 8759 ,9411 4-2'1605 ,6 21
1 
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1 

1935150,261
1 
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drumurilor. 

BANEASCA 1 -
DREPTURI lN FAVOREA JUDETELOH

1
1 DREPTUHI lN FAV6REA CHEDITORILOR I 

--· 

ResultaLul i I B - lJrepturT DrepturT � 
Rămas Remas :, 

constatate IncasărT constatate Plă.ţI 
la efectuate a se la efectuate a se rn 

Excedent Deficit încasa plăti .Q 

veniturI cheltuen o 

189357,-1 13725 341 163618,25: 1 536'18 , 251 
I 

25738,75 - 203082,34 -

.�J 14156:181 19 1000,231 
f Inlrit la 

veniturl 
346388,87 551545,28 537389 ,10

1 

191000,23 - şi !el: l3S903,06 

capital. 
- 260219,81 245014,31 15205,50 248174,97 248174,97 -

58301,54
11 . I 479947 ,26 454 9 98 ,54

1 
249 4 8 ,72

1 

396697,-
1 

396697,-
1 

/Inlrl!. şi 
- - leI 

I \�trt:i.
---

430420,'16

1

1 3

'lo
0,66

11 

1 4 9 4794 ,6911 14 26758 ,95 11 58035,741
1 

999490,45

11 

0 9 94 9 0,45

11 

- li
7i4-28 3411 17222 2,3011 '161335 ,891 108 86 ,4111 I 8 3901 55/I ' - 83907 ,55

1 

1 0287 2:401 

-

18823,25 - 127797,24 121695,65 6101,59 103312,40 440,-

43077,81 - 207428,04 201475 ,251 5952,78 157407,45: 157497,45 -

2502\l,82 - 153\J09,83 11881,8'1 -

I 
I 

li '142028 ,02

11 
11590 8 ,20

11 

1100 08,20
1 li I-

-
16525

\J,22

1
1 li 661357,4'11

1
626534,8 2

1
1 3 4 82 2,591

1 

4 517'15 ,60

1
1 

451275 ,60:1 4 40 _11 -

' li 
395li88.38

II
3·JuO li61j , I 2156'152,1011 20532\J3 , 7711 

'1()2858 ,33

11
1461205,05/

1 
1 4o076o,o5il 44 0 -11, 

I, 
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I �- 'a . 
::, 
...., 

= 

11897
,:,:! +'• 
i::: 11898 
,:,:! 

. "@ 1899 81 119001 I 11

Total 
li 18971cil 

Q) 1::4C) 

;:I 

E-< rnoo1 
Total 

li 
=o

gia
\l 

Total 
li 18971 ,:,:! 

Q) 1898
1 C) .....

;:I 18991 E-< 190011 

SITUAŢIA DUPA BUDGET 

VeniLurr 

9086 _I 10500:_1 
I 24294,4411850,-1 
I 

56:30,4411
12668,-

9080,-
6674 45 , 

I 18802,161 
47224,6111

'103555,0511I 

Cheltue!I Excedent 

3100,-1 6586,-\3100,- 7400,-2'1'194,441 3100,- 8750,--1 3100, -
12400,-11 4393tl,4411 
9300,- 3368,-
4500,- 4580,-
3700,- 2974,45

1 11250,- 7552,16
1 28750,-11 18474,6111

41150,-ll C'J2405,0511

SITUAŢIA DUPĂ CONTURI 

DrepLurr 
conştatate 

Ia 
Veniturî 

13238,391 10075,011 25212,58 193 14-,071 
67840,0511

I5773,05 1 5602,65 
5804,251 

18203 G5I 
, I 

35383,c.o\\
103223,65ij

Resultat 
Drepturr 

ExMdeot� 
constatate 

la 
CheltuelI 

1 93,951 13044,44 -\ 9950,22 124,79 -

11 ·3,- 25109,58 -']25,43 
I

10188,641 -
547,1711 67292,8811-11
953,901 

390,-200,-1 10249,501 

4819.�5: -I 52 -12,65
I _1 5604 25 -7954:15: --\

11793,4011 23590,2011-11
12340,57il 90883,08\\ -li 

III. Fondul ca

SiTUATiA 

I 
Incasărî Pial1 

13238,391 l\13,(151 I100i5,011 12i,;1JI 
I 25212,58, 103, 19311�,oi 1:!;i,i3 I 

67840,05:1 -Mi,!" 
5773,05 \153,\.il 
5602,651 3\HI, 

5804,25 im, 

18203,651 102/1\)
1
:I 

--35383,C'JO:I
103223,6511 

u;,a,,1 

mio,s 

IV. Fondul Spita

SITUAŢIA DUPA BUDGET --- SITUAŢIA DUPĂ CONTURf--__J-- -S�T U A� 

Veniturr 

30000,-32310,57 
31164,13 26423,61 

I 

30000,-133865,351 31035,62 
30000,-1 

124900,9711 244 7Q8, 2s/\ 

CheltueII 

30000,-
32310,57 31164-13 
26423:611 

119898,3111
30000,-
33865,35 
31035,62 30000,-

Excedent 
I 

-
-
-

-

124900,9711 
24-4-798 281

\ , I 

DrepturI 
constatate 

Ia 
VeniturI 

32310,57 30018,-
31214.85 26423,61

30027,82 
33800.40 31065,62 
30155,101 

125057,9411

Dreptul'I 
constatate 

Ia 
Cheltue!I 

26146,li 28594,39
1 31057,37 26320,251 112118,4511 
I 28992,201 33865,35 

30888,67 
I29089,35
1 

Inr.asărî ·aExcedent <i:: 
Plil(i 

I 616413· 1423:611 
157,48i 103,36

1 

1035,62! 
,�J 1065.,75: 

_ \ 32310,5711 20146,4-1 30018,- 285\H,3\l\1 31214,85 31057,31 26423,!ill 2G320,2.5i 
- li 119007,03II Wll8,45 

li __ 

55�j 

-
I 

I30027,82133809,401 31005 62 - , I

289\1.!,20 33865,35 30888,671 ;!\Joso,351 30155,101 12505, ... 1 -:;;;I 
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se! pensiilor.

BANE_A��Ă

I 
DREPTURI IN FAV6REA .JUDE'fF.LOR 

---
ResultaL I Drepturr Remas constataLe Incasărr Ia a se 

f· \cerlenL Deficit Incasa Venit 
li '""·:l 

13208
1 

13238,3,1- -

10075,01 mJ50,22
1 

- 10075,01

1 

-
�510\J,58 - 252·12,58 25212,58 -
J(J 188,64

·11
193'14,071 10314-,071 - -

(i72\J
2,881

1 
-

li 
67840,0511

67840,05
11 

-

-1-.�HJ;l 51 5773,051 I - 5773,05

1 

-

5212,65 - 5602 65 1 5602,65 -
5604,25 - 5804:251 5804,25 -

I 18203,651 i\J51-,15

1 

-
I '18203,65 -

235\J0,20� 35383,6011 
35383,5011

- li 00883,08

11 

103223,6511
103223 6511, I 

lelor rurale. 

-

BANEASCA I DREPTUR'i IN F" V6REA JUDETELOR 
I Hesultat 

Drepturr Remas constatate Incasărr la a se Excedent Deficit încasa Venit 

6164,13 - 32310,57 32310,57 -

1423,6� ·- 30018,- 30018,- -
157,4� - 31214,85 31214,85 -

I to3,3f - 26423,61 26423,M -

7848 58
1
1 -

li 
119967,03:1 119967 ,03

11 
-

' li
I '1035,62

1 

-55.J 

30027,82 30027,82 -

- 33809,40 33809,40 -
170,1)5 - 31065,62 31065,62 -

I 
'1065,75

1
1 

--· 30155,10 30155,10 -

li 
li 

li 

I DREPTURI IN FAVOREA CREDITORILOR 

Drepturr 
constatate 

la 
cheltueH 

193,95
1 

!
U

,
7

1 
103,-
125,43 

I 

547,17
11

953,90 

390,-

200,-

10249 ,50
1 

12340,5
711 

PlăţI 

lt 

�;3,;l 

1M,7'i 

103,-

125,43 
I 
li547,17
11

953,901 

390,-

200,-

10249,50
1 

11793,40 11

12340,57
11 

-

Rămas 
de 

plaLă 

- -

-

-
-
-

-

-

--

-
--

DREPTURI lN FAVOREA CREDITORlLOH 

li Drepturr Remas constatate PlăţI de la plată cheltueH 

26146,44 26146,44 -

28594,39 28594,39 -

31057,37 31057,37 -
26320,25

1 

26320,25

1 

-

487 

·-
(\l 

.,
.o o

-

li 

11�

I 

I i 

·-
(\l 

iu 

6 

112118,45:1 112118,4511 
-7-

28992,201 28992,201 -
33865,35 33865,35 -

30888,67 30888,67 -

29089,35 29089,35 -

__ 
2
21_

8,
_32

*-
:1 __ 55

_
,ll

..Jl.
5/1_

1
_
25

_
05

_
7,

_
94

*-
Jl _

12
_
50_

57-
,9

-+.

4
/l ___ 

*--
_
12

_
28

_
36

-,
5

-ii-

7
11 _

1
_
22

_
83

-
6,

_
5

7
*-

\l __ ---*I/_ 
HH2G,9UII 55,9511 244024,97

11 244024,9711 234995,02:1 234995,02:i li 
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JUDETE AN I 
1807 1808 1800 1000 

1:==_
0
_=====B=U=D==cG;==E=• =T=U=L==Z=, �E=C =I=M==I =I=, =O=R= 

Preve�lute ·1 Constatate li r-; �] in prin Incasate
j_lj gJ budget compt 1

1 

I - . 
3 

3 

3 

3 

140000 140000 175000 190000 

192061,37 
200084,46 I 208300,10 

18563'1,to 103105,ţ4· 199967,58 177090,57 

Zecimi 

Remase a se încasa 
7330,21 GOi\l,32 8332,til 187u\l,8\l I 195860,46 I ___ T_o_t_a_l __ --;

1
;-
1

- 3----,
1
,...
1

- - 6 -45 -00-0-....;,;-
ll

--�-,o-72 -06-,4 -8--;;,
ll
- -75 -47-9 -3, -45-...,,

11
--4,1�;-

o3 
Q) 
o 

1897 1808 1899 1900 

3 

3 

3 

3 

150000 160000 165000 165000 

16854,7,71 167540,03 170122,55 150735,78 

'168020.50 
16754-0,03 170122,55 '150735,78 

·1527,:!1

___ T_o..;;.t_a_l __ ---.
1
\;.-3---

ll
-----64-1. o-oo_o_....;,;-

11
--6-6 -59 - 46-,9-7-..,.

il
- -69-5t.-d-9, -76--.

ll
;..--.-5_2,,2-:-1

-·---------;;,--..,,...-------;;--------:i--------;;,------Dobrogia 11 3 ll '1485000 li 1463153,45 li 1450213,21 li 527,21

JUDE'ŢE 

Constanţa Tulcea

JUDETE 

T � B 
Oesvoltarea budgetului (venituri) 

V E N I T U R I  li================================ -
I EXTRAORDINARE 

l'ROl'OHTIA 

VENITURI ORDINARE ll=•========l!=•=•=r==========r====== Zecimi acti\ion. I
--� C. A 

�� � E --.;--: � .-:, ·� Q) � 

jB � � 
li I li I 197601,75 385 42,50 236231,,25 58'1 44,22 50J 73,'l 7 200005,05 83757,89 492070,63 72830 4,88 2i",14· 1,lt't 28,Lil 163854-,26 10456,40 '183310,00\j 10422,05 985uo,- 30000,- '10550,04 1 49473,5o\ 33278 4,2511/4·U,2'i·I 1,31 rn,-

E R s

-� I 

E� ol "' 
�f � ... 
i::"" ·8�..... c: 

·;;i::E °' 
'O<) '"' 

Q) < (f> 

o N A

I 
Q) ""'"' 

ol 
3'0 
·5,:: ·- Q) 

��
rn 

L u 

cb�<> 
...J cJJ-·-

:i 8.8 
:gc8� ,.. ol ..., '"''"' 

�i
r
oo-

L 

- -

TOTAL 
I 

I 

T � B 
Desvoltarea bu dgetului ( cheltueli) 

C H E L T u I 

ol I I 
:;:t. ol Q) 
ol,ol "' ""'"' '-'� 

:i·� ..., ol 
2� .�t-. ·oe:.s� -�=a -� Q) 

" Q) ,_..., 
-5 <> '"' ,_,-

Q) Q) i:: 
< rn rn 

E L I 

M 

o B I. 1 G A
A T E 

- j .. -
I j <) 

;:l� 
� (f_ .. _ Pl5 o<= cd<J 
'5 P.cB � .... ·-oa> :.J11:-
Oe.;;....... :::> 

·> 2Jl h'� 
o;.. to,- W·-

��rr.- .s:; �-Constanţa I 25170,- 8'1356,- 5760,- '1834-,-1 l'lld20,-I 21856,35 31596,66 5315,4·2I 360G1,\l�, 2220,-
li 

Tulcea 2 4!�65,45 55313,30 77lt0,- -

I 
8i5 '18,7511 13594,,55 ·13'138,05 1 751:J,50I 2 4031,80 1 5H9,IO
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adiţionale.

---=

;. 

{§ u 

:l 

2 

:l •
:l 

li 
2 

j 
z I 

:l 

I 
2 

I 

2 li 
2 

li 
:l li 

li 

L O U 

-- ·  ·-· Prevet'.[uleînbudget
65000
65000
65000iOOOO 

265000
90000
00000100000

1 00000
380000
645000

-BUD GETUL DRUMURILOR 
- - Consta Late prin Incasate compt 

105666,43 ·I 01784-,35
11 0684-,07 106250,60 
114-3i0,46 110304,60111267,70 1 02509,84 

li 441976,66 
li 

420930,77
100403,17 99953,35 
100142,50 10014-2,50'100559,50 100559,50Olt381,09 94,381,90

li 395488,66 li 395037,25 li 
li 837465,32 

li 
41 5077,02 

li 

zecimilor judeţiene pe anul 1901. 
-

li Remase a se încasa 
3882,08 4433,38 3975,778757,86 

li 21049,09 

4/i0,82 
-

-

-

li 440,82 

li 449,82 
li 

IN RAPORT CU TOTALUL VENITURILOR, PE CAP DE POPULAŢIE ŞI PE KILOMETRU PATRAT 
============a==================�==�-����=== 

ORDINARE VENIT U R I  EXT R A O RDINAR E 

Colis. comun. To 
==;== 

ImprumuturI e dii. ven, I Total en. 

c.u p. i::i� p., o� o.; � c:.; P-4 c::.; p.. c_,; Ă :a� � " :a·a � ic: :a·a � 2 :a·a � 2 :a·a � 2 :a·a � �:--: :a·a � 2 � 
�� () � �: o .... �� () � �� C) _g �� o § �� C) .': �� tJ .§ (,,) � 
�.u & : ro.:i � ! co� (l) ! o3 -3 8: o., co.; � a, ro-3 � a> co.:> � CD \ � "' ..ig p.. ...:i.8 A. ...:i.8 p.. p.. ...:i.8 A. ...:i.8 p.. ...:i.8 p.. ...:i.8 A. p.. 5,2910,28;5,58::32,421 ,72:34.,rnll 7,03 o,42j 8,Hll 6,s0io,36 1 7,26:141,rn :2,rnl43,41i11,5ol o,611 2;1�

1

1

6i,56 13,58[71,21ll5,29 l105,40
j'lli

'·"i""'i55,081 ,54t',25i 3, 13 o,os
i 
,.,t

1

F,,5o io,,,
1
1 1.•2/ ,.01 1,,,. 1 3,'8/ ,,."i '·°' ,.

4 
... ,+,,y,,if·'"I 38,58 

L O U 
zecimilor judeţiene pe anul 1901. 

î O R I l E F E C T u A T E <I) I= :,. 

R I A r.; .. I � � •ol ,.. ,_ ctl <I) o :i 
,.. 

I ,� p. ctl <l) �-cd�:... '"' ol ·;: I oi '"p. z (1) 
'-' C ol "'·ol �o.� 

"'"' � <l) :,. �iro Eoi 
o <l) 

.,'li.o, 
"'""' ;.<,.. co '-' �� <l) \l)ct! <l) g:§ �� � ol :;:: :) :... C'u �p,. C ., � 

TOTAL 
<ll ._, ::,..,o "'"' �;a 6�;. 'u ... .c: <l) ��� �� 3c.: z o E8 C: c.l C 'u olctl 

I �� <ll'u '- ol '§ I ., E-,> 
C p. U

E o,·- '-
:=-- c., '- � o u u

:1�0,-1 13862,86 1 11 8003, rn l 400370,51\\ 33169,83 59,85 1 94,4-7,321 3ii9,4ill 1480,-1680489,f= 

13:i7,951 /4-98/4-,65: 7G\l98,50
I 

98500,-
11 

9'[20,40 -
l 

511\l·I,201 3/4-6\l\l,05' 1 3905,-1 315832,90 - I li 
il8\Jll lii! 

'> 
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I 

T fi B
Desvoltarea cheltuelilor budgetului

Proporţiuni în raport cu totalul cheltuelilor,
:====,;;==================== 

JUDE TE 

Constanj.a. 
Tulcea 

Aclmin. 
centrală sanit.a 

.,; ==li=..,=:=. ====ll=c
.8 s 
::: � C: Â 

.., "" a ;a...3 "" a �Q) ol ..,e.Q) ol � <.) � , .c: o .c: 
ol<.) Cl) Cl) ol <.) Cl) Cl) 

o., o., "" o., o., 

I 
"'" ···'!"·" 

3,70 0,18 s,6i,

I 7,75 0,19 2,84
1 
17,51 0,4-i, 6,41 

C: 

l;a
.,; 

,---"'Io .c: 

ol <.) 
,'-' 

0,85 2,45 

VENITURI 
Cl) 

ol 

AL___ M'ATE 

i:,. 
ol ""' 
o., 

0,04 0,06 

Â .s

� 
.., 

�"33 , .c: 
Cl) ol'-' 
o., "" 

rv. 
post. 
ef. 

Â "" E ol 
<.) � "' 
o., o., 

----

0,83 0,27 0,0·1 0,27 0,89 - -

ORDINARE 
'-
o 
ci, 
C: 
;:l 

TOTAL Admin. 
centrală 

.., 
o 

Servic. 
sanitar 

Servie. 
penitenc. 

Serv leleg. pc,,1_ teier . 
o I t I Â i� ci. .c: . 

� 1;1 � � 1�� 2 1 i � j � � j� � t 1 

I 
I I ! G,77 0,83 16,51 3,21 0;16 3,16

11

4,61 0,23 14,57 10,78 0,0ţ 0,77 5,30 0,27 5,2'21 
7,H 0,70 10,15 4,30 0,11 1,5 4,16 0,10 1,52 2,39 0,06 0,87 7,89 0,20 2,ll'J 

T fi B 
Desvoltarea veniturilor budgetului 

" - "ITURI EXTRAOH.DINAHE
I

.3 'ti ·.:: -,: Cl) li: 
I"" C: ·- )-, "" JUDETE o E •ol 'O <- w 

:s. o .Q ·u;. � z 

-

Constanţa 
Tulcea 

JUDETE 

Constanţa 
Tulcea 

JUDE'j'E 

Constanţa 
Tulcea 

li 

<.) < 

ol 

'§ 
�- f-
ol 
rn o 'J � 

Cl) o 
N u E-

113507,03 12935,20 126442,23 
{)6664-,93 7800,20 104465,13 

I MATERIAL I !.====,====== 

< 

f--

0 

.3 Cl) C: 
< w 

C: -"' r., I 
Cl) ·;;.. > E- .J 'O >ol 

I < I 
Cl) I:: o<.) f-
K '"' o 
f=1 p::; f- f-

" 

- 22720,9'[ 22720,91 140Jti3,14 
13s:J97,81 1629,28 '15627,09 120092,2� I

,_ 
'â3 
E 
ci, .c: 

u 

T fi B 
Desvoltarea cheltuelilor budgetului 

-11 
85,240! 

· li 75057,251
;,88,>71 '13489,1 ;1 

9649,2511 
5364,89, 
3013 251 , I 7166,60

1 

IOLOMETRI DE ŞOSELE .JUDETENE 
' 

In curs de Ne-�oseluite execu- TOTALşoseluite tare 

--- - - --

- - - -

T fi B, 
De situaţia şoselelor judeţiene şi viei 

I I I 

���-d 
,-crr..::s 

�; ca·: 
���� 
..c::�i::� u"·-

11 CJ� 

-
····· 

--'- E 
�,!::! 
<.>-
ol Cl) 
7n p.. .., � 
<ol·-
Uz 

-
-

KILOMETRl DE ŞOSELE, V

l=ln curs de Ne Şoseluite """�- "IQTAL 
soseJu1lo 

tare 

294-,571 77,34,!� 337,065 708,080 I 
306,7'11 18,690 357;186 ()82,5871 
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L O U 
zecimilor judeţiene, pe anul 1901.

pe cap de populaţie şi pe km. patrat.

=R I A L Anuitatea ., Alte t ! o:· ·� Cl1e1tuelI .....,,..,._  
I chel tue II pen ru "' ., c,s de 10,tr. Ar1'.1ata Geandarm. TOTAL plata I �-oa 

1·11lte 

Credite 
extraord. 

Credite 
facult. puit!. �i -

� 

tentor. rut·ală gener.. datoriei u percep. 

� I -B s � B s I g s B B 

�i ţ i �� � i 1!� � i !� � i ; !� � i !� e i 1i] i il1
1

!� � i !� � i �� � i e 
�,: ; Q) I� o Cl) a.> � o Q) <1> cd o a, Q) I ro o Q) Q) C\'3 -5 a> Q) � o Q) Cl) ro O a> a> 

I 
c3 o Cl) Q) ji"' o a> Q) Cl) ..l i Jl. P.. ,...:l p., p., 1- p., p., ..-l p., p., ..-l O.. p., ,j p., p., ...,. p., P..,,....i O.. p., ....i p., p., ,....i p., p., p., 

11Jo,02I o,a2l 1,05\ o,osl 1m 2,04 0,101

1

2,01 -17,35 o,86!11,001

\

158,84 2,0 ·1 57,94 4,87 0,24 4,80 - - - 1,39 0,01 1,37'

i

l

\ 

o,56 o,o3 o,55 0,22 0,01I 0,21 
,.+,o-il0,63

1
2,as

1
o,o+,85 1,58 o,o4 o,58 24,38 0,6118,93

1
31,19 0,19 11,42 2,s9 0,01 1,06 - 1,61 o,o4 o,s9 10,99 0,28 4,02 1,u o,o31o,4.5

L O U 

drumurilor judeţelor pe anul 1901. 

PROPORTlUNI IN RAPORT CU TOTALUL VENITURILOR, POPULATIEI SI SUPRAFETII 
VENITURI ORDINARE VENITURI EXTRAORDINARE -

li 
Răm�şiţe TOTAL , 

GENERALI Zecimi 
adiţionale 

� 6 

;a.; "' 
�� <I

u ., •' ., ., ..l p.. p., 

Cotisaţia 
comunelor 

:� , "1 "' o' Q) o cd> Q) 
....i p., 

ci. 
s .!'1 .,p., 

B 
<= 
:a...; �·a 
:,'· Q,) 

c,s:> ....i 

Excedente TOTAL bănesci 
+l .....

ci. <= 
:S....; � � 

i:,. 

�-� "' 
<.) <.) ., ., ol;, ., p., p., ....i p., 

I 

dif. v1
1
nituri

TOTAL 
I 

I :+l 1! ci. ci. ci. Â ., 

� 
"" s 

1
-0
+l "" s ICI, s . ·a � -·a "' � I o'� .!'1 , .,_ C .!'1 � ., ol,.,. ., ., ol;, ., CI> ., ., p., I ....i p., ,P., ....i p., p., p., p., 

.80 

,6,10 0,82 16,43 8,67 0,09 1,87 184 77 0,92 18,30 15,23 0,17 3
'.
2
�1115

'.
23 P,17 

I 
2

1
,59

11 186:99 111.� 

- - 3,29

1

1,08 

,49 0,77 11,20 6,49 0,06 0,90 0,83 12,21 0,11 1,62 1,36 0,01 0,19
11
13,01 0,12 1,81 0,96 12,76

11 

L O U 

drumurilor judeţelor, pe anul 1901. 
. - . 

PORŢIUNI !N RAPORT CU TOTALUL CHELTUELILOR, POJ.:ULAŢIEI ŞI SUPRAFEŢII 

I
M A T E R I A L Ch Jt r D'f ·t 

- D li 
D 

li 
e
de

ue t Credite_ ia�[; e TOTAL 
e e TOTAL extraordm. • GENERAL

administraţie întreţinere percepere cheltueli 

Ir - i� ... 
1� 

i:i. c:: :a. Q, El :a ,� <I ;!� 

I�� 
u .!,l ., ., 

llj� .a" p.. p., 

p. ol 
<.) 

., ii.. 

15,
32 0,05 0,91116,07 0,05 

2,83 0,02 0,2911 8,17 0,06 

L O U 

.8 
i:i. c:: 

� 
:a "" ,+l ol ;;--Q) <.) ., ol.c:: ., p., ,...i<-> p., 

1,04 
I 

111,38

1
0,10 

0,83 '11,00 0,08 

i +l .... .... .8 .8
i:i. .s i:i. <= ci. <= 

� 
'u p. 

� 
:a "" s 

:a p. 

I _...; 
"' ,+l "' ,..; � ;=:-� <.) ;-a) <.) .!'1 ;-Q) ., ol- ., ., ol.c:: ., ., ol.c:: ., 

p., ,...i<-> p., p., ,...i<.l p., p., ,...i<-> p., 

1,63 2,67 0,02 1,95
1
4,53 0,04 0,78 9,49 0,08 

1,12 3,43 0,02 0,35 - - - 0,04 -

nale întreţinute de judeţe pe anul 1901. 

I I I o.> I 
�t�� Q) 2 

I 
� o c::i� v.4 0 'â � E::, ::, <I'::' � 8.�

� (.) Q) .... 

�st 8 cn .., "1,I.-'·- ::I 
u g sal <CO ::, 

=.,;; --
u ... 

5587,88 7,88 

I il62,60 ·J0,56

li 
NUMĂRUL ZILELOR DE PRESTA'flE DATORITE

Totalul 

li 
Cu IJra-sumelor ţele 

558�:r-
31425 

. 7'162,60 33605 

Cu 2 vite Cu 4 vite Cu 6 vite .. r--
25020 15700 11750 

19070 2275 560 

ci. p. 
El p. s cil.!'1 <.) �., ., ., p., p., p., 

0,47 0,86 17,15 

- 0,70 10,17 

Valoarea 
în 

bani 

259,460 

213,735 

-

-

E-<· 
< 
i:i:: 
rzi 
1J) 
�
o 

-...., 
E-<· 
< 

i:i:: 

1J) 
� 
o 

;,-....., cn.o o 

4,95 98,18 
2,52 36,61 

I 
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TillBLOU RE
Veniturile şi cheltuelile judeţelor pe anul

Suprafaţa 
VENITURILE lNCASAIJ, 

J u D E T E 
I

Populaţia 
' 

I
I Ic p, - Pc car, 

-

Constanţ,a, 137592 
li

69t0 877468,02 o,38 Tulcea 125221 8620 452876,47 340 

Tablou de situaţia domeniului privat
B U N U R M O B 

Imobile aflate la servicH publice : 

L A R E ,, 
==

I m  o bi Ie n e afe c t ate 
,JUDETE I PrefecturI, sub-prefec:lurI, tribunale, etc. 

Numele fte-căruI imobil 

Sub-prefectura Mangalia 
« Hârşova , .
« Medgidia 

Spitalul din Cernavoda

ii - Valo,:ea 
li 
VeniiNumele fie-cărur bun ---· aprox1m, I anual

45000
40000
25000
50000

Constanţa Arestul preventiv . . 40000
58122 

Total. -11

18 cantgne judeţiene 
9 puţuri .......

Palatul administrativ . ' ...
Sub- prefectura din Babadaa .
Sub-pref. şi oficiul poştal Tu1cea 

« Măcin ....... 

I 

Cazarma călăraşilor Tulcea . 
<< infanterie Tulcea . 
<< « Babadag : I

Grajdul cailor călăras'î Măcm 

18262 

276384 li

223000
40000
8000

40000
110000
110000
50000

200 

Loc viran 
fectur'î 

al fosle'î pre-
liOOIKI

li (j()()()(J li 

I 

I Tulcea Cazarma eandarmi'î Babad g � << << Catalo1 . 
Serv. lechnic ju�eţian 

6000 
4000 ,

25000 
160000 
108000 

Arestul preventiv .. 
33 cant6ne judeţiene 

Loc viran în Tulcea 1800 

------....;..-----------.....;:---..::.----------...;..----i--

Tolal . . . li li 884200 li 1800 I 

Suma realisată din 1mpru-
Cifra împru-

muturilor con-
muturI contractate 1·epar-

tisată pe fonduri 
tractate Comptul asu-JUDEŢE Comptul asupra , pra fonduluifondulul zecimilor drumurilor 

I 
In In In / ln In parte ln pa.rte total total parte total

I 

Constanţa. 300000 - 300000 ·- - -
Tulcea 110000 -- 1'10000 -- - -.

I 

J U D E T E 

Actul prin care s'a 
autorizat contrac-

tarea 1mprumutului 

Legea publicată 1n Mon. 
onc No. 39 din 1892. 
!nalt Decret No. 1137 clin 
'1887 Apr. 1. 

Daforia publică c1 ju 

I I "'"' 
ol '-
- A

"'E""-
o: � 
•-ii�:, 
ool� 

::,::, 

�oE 
�� 

1893 
15 NoemlJ. 

189'1 
Sept. 1 

·-1 

cj �
Instilu\la §'c 

d, , .. ,. "' I" 
contractat g ,

1mpruniutul fi:
-,o .,.,

Casa tlepuneri 15

Idem 20

Constanţa 
Tulcea ..
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OIPITULRTIV

1901, în raport cu populaţia şi suprafaţa.

0E,JU01_ ,==- =====s'i'==�--=--===-== - ET 

li 
C H E L T U E L l L E F Ă C U T E D E J U D E Ţ 

pe J,. p. 
__ 

I n b 1 o c P e c a p P e Ic p. 

126,98 
52,50 li 

798995,05 
403591,35 

al judeţelor la I Aprilie 1901.

fl 

I
iJobilier şi 
111alerial 

afedal la 
,e1·1'. pulJJi,· I 

I 

/
1 

HOOOO li 
80000 li 

u NURl MO BILIAREl 

R e n t e  şi ca12i t a lurr 
A vend desti naţi�spedal:1 

li D O n a ţ i u n 1 � Fondul ca8eT . I . 
1 

pensiilot· ju-1Capital Ve111t I rJeţi1me' 

I 
li 

I 

I li li 
I 

Neavend 
destinaţie 
specialii. 

I 

I 

' 

5,81 
3,22 

j/ Mobilier 

li 

o R S

la L6Le 

E R V A 

115.62 
46,78 

T I I 

au Lori Lăţi le. 

11 
20000 i; I 

2000 I 

I
' 
I 

'I 

I
11 

li 
I 

I: ·15000 
I2000 -

2000 La sub-prefectura Sulina. 
2000 La compania geandarmî. 

9548,90 In numerar consemnatii. 
28840,70 (( (( din fadul drumurilor. 

I 43000 li I li 9548,90 li 28840,70 li 

deţelor pe an ul 1901 . 
I 

Anuitatea · Capital
l 

Capital remas 
\ 

Total gen. "' ::> '-
00 O 

Scopul ce se amo,·tizat pă.nă. de amortizat ină al venit. o. o:l:;::: 
plătesce la 1 Api·. 1901 la 1 Apr. 1 1 încasate "' •o:l '-

I 
pentru r-a,·e C: �::i 

,= ·;;: ::>� OBSERVAT li w·as'a făcut 1111- In parte In "' o:l "' In In <-.O. prumutul pentn1 �o:l -> 

fle-cnre In parte In parte In parte ,o;<) � as 
tnprum. total total total u U'-o. 

-= 
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Conslr. p. ad111. , 114-688 185312 877468 2,'18 3,Ci0 {

1Sii3l2 �'n t'011ve1 Iii tn l1111le HlO'J. 
�' a,·est prev. - - -- iii :.'HHOO ('11 cm-e s'n Clllllfli.Îl'fil Ol'Z 
C�nstr. caz1irm. p. ţ4!1·n111. 8'1, rsunOnr:-nt IS!Jl07. 
r�1lamşilor I 8970

1 
- 26689 - 73310 - 4fi2876 0,80 1,98 -

I 
judeţelor, salariat din fondurile judeţiene, pe 1901. 

7

I !li I 
� --- -
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o ,,,

� .; 
.; � "' 

"1; ·u
Io!-

= 
E ... - î !: .= -":?! .;i :?! :s � ai 

�� "�· "' - o :s o 
A .=: E-< " E-< "'

14
1 

5 
�1 

5011 56
1 

10 6 
11 4 3911 6G 6 72 

o R s E R V A T l 

I 

www.ziuaconstanta.ro



c) Rrmata. Istoricul Divizie'î fictive.

Divizia activă, aşa s'a numit comandamentul însărcinat a ocupa rnilită1·escc Dolmigia
işr avu fiinţa în ziua de 5 August 1878, la Pitesd şi se compunea din: 

.Batalionul 4 Vcnătorr, 
Regimentul 4 Linie, 

)) 5 )) 

)) 7 )) 

n 2 H.oşiorr, 
)> 1 Artilerie, 

Compania li Geniu, 
Escadronul II Tren, 
O secţie de infirmerie şi 
Ambulanţa Divizionară. 

Ast.-fol constituită, Divizia a fost pusă sub comanda Generalului Anghelescu (;11. ,..1, 

clupă ce ia parte în ziua de 8 Octombre 1878, la 'intrarea triumfn.lă a armatcT în Bu,·u 
rescT, se îndrumeză către Brăila, unde ajunge la 24 Octombrie. 

Aci, Divizia a fost trecută in revistă de A. S. R. Principele Carol I, care recomarnlii 
Lruper şi oficerilor răbdare, prudenţă şi mar ales blândeţe, faţă de populatiunea clolJl'ogiu11.t 

La 14 r oembrie, Divizia pornesce de la Brăila în 3 colane, destinate a OGupa cPl1• :1 
puncte importante ale provincie1: Babadagul, Constanţa şi Tulcea. 

Deosebit de trupele acestor tre'î colone, se mar formă o a patra, penLru oc·u1xu·m 
frontierff de Sud a DobrogieL 

Aeestă colonă comandată de Colonelul Mărculescu, era compusă din: 
Regimentul de Călăraşr din nou înfiinţat, 
Regimentul 2 Linie, şi 
Batalionul I Venătorr. 

Ea trebuia să trecă Dunărea, pe la Călăraşr la Ostrov. 
Mar 'nainte de a descri starea miserabilă, în care găsiră Dobrogia trupele nostre de 

ocupare şi vicisitudinile cu care au avut ele de luptat, din causa rele'î stărT a clrumurilm·, 
lipser de proviziunr, locuinţe şi chiar apă în multe părţr, să arătăm în scurt mm·sul flr
cărer colone şi modul cum acestea au ocupat punctele de destinaţie. 

Col6na I, însărcinată a ocupa Babadagul, era pusă sub comanda Colonelului Borii.-
nescu şi coprindea: 

Regimentul 5 Linie, 
Un escadron din Regimentul 2 Roşiorr, 
Doue baterff din Regimentul 1 Artilerie, 
O secţie de ambulanţă divizionară şi 
Trenul regimentar al trupelor. 

Acestă colonă trece Dunărea pe la Ghecet şi ajunge la Măcin, în sera de 14 No<'rnbl'il', 
unde cartiruesce, iar a doua zi, după ce lasă aci o companie, îşT continuă marşul pe' ln 
Ortachioi (unde lasă o companie şi doue plotone de roşiorr, pentru urmărirea lulhal'ilnr), 
pe la Başchioi şi Armutlia şi ajunge la Babadag- în ziua de 17 Noembrie 1878. 

Populaţiunea primesce armata nostră în strigăte de bucurie; autorităţile comunale 
întâmpinară trupele la podul Toprak-Kiopru, urându-le bună venire. 

Tricolorul românesc pentru prima oră fâlfăia în vestitul' oraş al Babadagului, unul 
din ştâlpir stăpâniri! otomane, scaunul saraschieratulur de la Dunăre, de a cărur pulC'I'C 
s'au temut, timp de atâtea veacurr, Ţaril, Regff Polonier şi Khanir Tătarilor din Cri111ria. 

Acolo unde oştirea românească a lur Mihar intrase pentru pradă şi vrăjmă�i<', aeum 
armata A. S. R. Principelui Carol I, este primită cu încredere către un viitor pacinir 
şi civilizator. 

Acestă colonă detaşeză o companie la Sarichior şi un post la gura PorLitt'1. 

www.ziuaconstanta.ro



rntonr1 TT, cu d�stinaţia pentru Constanţ,a, era pusă suh comanda

:i ,wdndca
Regimentul 4 Linie, 
Batalionul 4 Vcnătorr, 
Doue Esca.drane din Hegimcnt11l 2 H.o.':iior·r, 
Dour Bateri\' din Hegimentul 1 Artileri , 
O secţie de ambulanţă divizionară şi 
Trenul regimenlar al trupelor . 

. \d•:-;tit colană se îmbarcă în dimineţa de 15 Noembrie, la Brăila pe 4 şlepurr şi 2 

111nri·lle1·e :-;;i Ia 5 ore sera ajunge la Hârşova, unde lasă o companie şi un escadron.
i:eslul, se îndrumeză pe jos spre Topal (16) ._;i ajunge la Seimenr şi Cernavoda în 

111111 de 17. 
Hegimcntul 4 Linie opresce aci S1tatul seu Major �i 3 companir, iar un Batalion îl 

,imcle cu Lrenul la Medgidia, unde o companie se deta�eză spre Cocargea, pentru ur-

1111-ii'ca hflplol'. Tot la Ct')rnavoda mar rcmc\nc şi una din bateriT. 
1:11 dl'umul ele fier este trime. la Constanţa, Batalionul 4 VenătorT �i o baterie, care 

1
,111g la �;{ Noembl'ic, iar mar în ur·mă ( l Decembrie), vine la Constanţa din Tulcea un
i·adron şi Slat-:l!ajorul Hegirnentulur 2 Ho�ior·r. Din Bat.alionul 4 Venătorr se detaşeză 

",·mnpallic la ;\langalia. 
Prelutindcnr trnpele nostre au fost primite cu urale de bucude. Comandantul deta

,u111'nlulur arată, că la Constanţ;a '1 s'a făcut o primire cntusiastă din partea locuitorilor. 
IJl'il�ul m·a împodobit cu tricolorul românesc; în port, sute de drapele ale diferitelor slate 
'.,\lfiiiail pr catartele vaparelor, peste 5000 persane au luat parte la acestă serbătore 1). 

ColrJno IT f, eu destinaţie pentru Tulcea cop rindea: 
Stat-Majorul Divizie\', cu serviciile sale, 
Regimentul 7 Linie, 
Un escadron din Regimenlul 2 Roşior\', 
O baterie din Regimentul 1 Artilerie, 
Escadronul II Tren, 
Compania II Geniu şi 
Ambulanţa Divizionară. 

c;eneralul comandant însoţia acestă colană, pusă sub ordinele Colonelului Cantili. 
F.a porni din Brăila în dimin6ţa de 17 Noembrie, îmbarcată pe 3 vapare ;ii 4 :-;;Iepurr

:i ajunse la Tulcea sera, la orele 5.
Primirea ce s'a făcut acestei colane a fost o adeverată serbătare. Sosind, Comandantul

OivizieY, este întâmpinat la vapor de autorităţile provincier, care H ureză bună venire pc
un fost păment românesc.

Oraşul era peste tot împodobit cu steaguri rominescr. Generalul Anghelescu, însoţit
tir guvernatorul rus �i de comisari\'. români, însărcinaţi a lua în primire autorităţile pro
vinrier, au me1·s la Catedrala oraşului, unde s'a oficiat un Te-deum, pentru buna sosire a
noilor stăpânitorT. Apor în sala Palatului Administrativ, Comandantul Divizie\' primesce
Iolă notabilitatea oraşulur şi pe fruntaşir diferitelor religiunr, care depuseră j urăm�nt de
credinţă �i supunere guvernulur român.

Intrarea triumfală a armater s'a făcut a doua zi la orele 11 dimineţa, cu mare
l'.lmpă, după un Te-deum oficiat în faţa trupet
1 Capitala SangiaculuT, Tulcea, devine în ziua de 18 Noembrie 1878, reşedinţa militară
a provincier Dobrogia, până la 22 :Maiu 1883, când Comandamentul Divizier a fost mutat
l.i Constanţa, acolo unde începuse să graviteze interesele economice ale ŢeriT nostre.

. Din t1'upele acester a treia coli'me s'a trimes: un pluton din Regimentul 7 Linie la
:ialul-:-:ou, din faţa Ismailulur şi câte o companie la Isaccea, Sulina şi Chilia.

------

') 'J'clegrama ColoneluJu1 l..iorjan, No. 28/78. 
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Col6na TV, trece Dunărea la Ostrov, numar cu Regimentul 2 Linie şi cu Balalionnl 1
V0.nălorT, iar Regimentul ele Călăra!-;,t este trimes la Cernavoda. 

Regimentul de Linie ocupă punctele de pc frontiern de Sud, care nu era 111n1 li·rhala.
ial' Batalionul de Ve11ătorT a fost 1mp1·ăştiat în urmăeirea bandelor ele Utll1a1·1, c 1i·,, M II 

tuiau satele părţi! de Sud a Dob1·ogie1. 
Comisiunea de delimitare a fronticri\'. încependu-�1 lucrările, H.egimenlul 4 Li 11j1, , 1 

fost chemat la Cuzgun cu Statul seu :Major, ca împreună cu Regim. 2 Linie, Balnliniiul 1
Venători şi cu Regimentul de Călăraşi, să-şr împartă frontiera, pentru pazct, 111 li·e, zniH·.

1-a de la :Mare până la Docuzacr, a fost ocupată de Batalionul I V(�nătorr.
2-a până la drumul de la Gârliţa la Kiuciuk-Kainardgi, de Regim. 4 Linie.
3-a până la Dunăre, ocupată de Regim. 2 Linie; iar Regimentul de Călă1·a�1 srniu

de legătură �i pentru patrulare. 
Pichete rn1 erau nică-Xert în Dobrogia şi mar ales pc frontiera ele Sud, car<· lnrii 11u 

se :-;;tia pe unde are să fie trasată. 
Ast-fel s'a pus temelia stăpânireT românescr clincoce d� Dunăre, clar până să �r r·i

rn.enteze, a trebuit să trecă mar mulţ'î an\' de muncă şi de sacrifici\' bănesd. 
Cuvintele rostite de A. S. Regală în ajunul trecerir trupelor în Dobrogia, /orn1u [n.

zinca armater nostre de ocupare, era o profeţie de privaţiunile ce ea trebuia să înfnrnle, 
de obstacolele ce avea de învins; sfaturl'. pentru răbdar-ea, cu care urma să se îna1·111rzr, 
şi ma\' presus de tote, de blândeţea, cu care trebuia să trateze pe noff no�tl'i supu�Y. 

Ocuparea Dobrogier nu trebuia să aibă caracterul de cotropire. 
Chiar de .la început, trupele se isbiră de cloue piedid, pe care numar dalorilii 111·u

denţi\' şefilor şi discipliner au putut să le ocolească, fără conflicte seriose: era a1·mala 
rusă, care punea dificultăţ\' autorităţiY militare la darea în primire a cazărmilor, diu 
care nu vroia să iasă; mar era şi populaţiunea bulgărescă neprimitore şi îu unclr· păr(i, 
rebelă chiar. 

În doue rândurr, Primul Ministru Brătianu, telegrafiază Comandantulur Divizid, 6\ 
certurile se întîmplau cu oficerir Ruşi, să se aplaneze în mod pacYnic, pentru a nu da nas-
cere la conflicte mar grave. 1) I 

În Medgidia şi Sulina, Ruşil deveniseră agresivr, er refusau să evacueze cazărmile, 1 

sub cuvent că n'au instrucţi\' de a preda autorităţile militare, ci nu mar pe cele dvilc. j) 
Populaţiunea bulgară din Dobrogia privia cu ochT re1 stăpânirea nostră, de 11<'.Cia în 

centrele marr bulgăresd, nu numaT că nu se da cartiere trupelor, dar în câte-va locu1·1 a 
fost nevoie de intervenirea armater, spre a stâmpăra pe resvrătitorr conlra aulorităţilor 
civile. Casurr mar seriase s'au întâmplat în plăşile Babadag şi Silistra-Nouă 3) 

Tâlhari\' cutreierau în bande Dobrogia şi nu puţine ostenel\' au pricinuit prilllclc nos
tre trupe de ocupare. Am vezut cum de la început chiar, Regimentele so înilrncălii(iau 
pentru a trimete în tote direcţiunile detaşamente în urmărirea tâlharilor. 

Dar prădăciunile şi omorurile abia erau stârpite într'o parte, ca să se ivescă aiurea 
cu mar mare furie. 

Siguranţa publică era periclitată chiar în oraşe; drumurile mar1 erau Lol-clcauna 
expuse călcărilor bandiţilor; aceştia au atacat într'un rând poşta, de aceia pl'in 1.elegrarna 
No. 20.909, Domnul C. F. Robescu, cere ca deligenţele să fie escortate de Ll'Llpe călări. 

Ar fi să citez 12 casur\'. de călcări petrecutu nu mar în scurtul timp de o lună �i juniii-
tate, ca să arăt câtă muncă a pus armata pentru stârpirea bandelor de Lâllmr\'. '1) 

Sate întreg\' fuseseră distruse în resboiu� trecut. Se trimeteau escadr6nc în rceuno�
cerea localităţilor însemnate pe hărţ1, dar nu se găsiau de cât ruine; aşa că pc gerul

1) Telegrama dată de la Bucuresc'î în urma rap6rtelor ce �e primiseră din Constanţa în rlouu ri11d11ri.
(Telegr. No. 7(:i() şi 775 din 1878). 

2) Telegr. No. 24 şi 320 din 1878.
') Telegr. No. 132 si oi 7 din 1878. 
4) Telegr. No. 199, 2'75, 157, 76, 77, 75, 07, 4-1�, ·15, 17, 37 şi nota Pref'eclulul Rf'mus Opm.11 dil.1·u U1•11. Augrlriru,
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ierner, nenorociţir călăreţr erau nevoiţr să facă marşurT lungr .;i obosil6re, fără ca să :=;;tie
de vor da peste un loc de adăpost. 1)

�Iajorilalea satelor nu coprindeau de cât câte-va bordeie miserabile, carr nu puteau 

găzdui ll'upc a:;;a de numer6se, ca cele ce se t.rimeteau pentru paza frontierir de la Sud, sau

pent,·u urmărirt. Soldaţi!, ca �i oficerff, rebegiţi de frig, scurşr de oboselă şi lihniţl' de
,mP, desc orr erau nevoiţ\' să se culce nemâncaţ\', fără căldură şi erau mulţumiţr, dacă 
il.'iiail o Golibă, unde să se p6tă adăposti, pentru ca a doua zi să nu scie de vor trăi 
nar hine . 

. ·umer<'>se raporturr şi telegrame glăsuiesc dureros, de suferinţele îndurate de ar-
1 ata nostră, în primul an de ocupare al Dobrogie\', din causa lipse\' de locuinţe, hrană, 
eume 7i furagiu. 

Raţia de hrană a unur soldat era de 75 ban\' pe zi, iar aceia a unur cal de 1,20, şi 
iotu�r cu forte mare greutate se puteau aproviziona alimentele, 2) aşa că Ministerul tri
melr�a de la BucurescT pesmeţL 3)

Starea drumurilor era neînchipuit de rea, ne-existând !-;,Osele, comunicaţia se făcea 
�· �lealmrr, dar şi aceste erau desfundate de plor, deleriorate din rcsboiul trecut, U!-;,a că 
arnm transporlul era cu desăvîrşire anevoios, dacă nu imposibil. "-) 

�i pe deasupra tuturor acestor privaţiunr şi greutăţ1, trebue să socotim �i apa, din 
1 Citl'Cl lipsă, trupa şi cai! au suferit amarnic. 

Cu sacrifici! morale şi materiale, cu durerr trupescr şi suttetescr, am putut închega 
inceputul stăpânirer nostre dincoce de Dunăre. 

Armata p6te fi mândră azr, că numar sub ocrotirea şi prin suferinţele er, provincia 
nuslră câştigată cu sacrifici! de sânge a renăscut în aceştr douc zecr !-;,i unul anr de stă
p.\nire român6scă. 

Lucrărr de amenajamente în cursul anulur 1878, nu s'au făcut. Omenff erau carti
rui(, pe la locuit.orr şi la neajungere de case, se săpau bordeie. 

T6tr. clădirile militare foste ale guvernulul' otoman, erau ocupate de Ruşr, aşa că 
µentru instalare de spitale, Divizia a fost nevoită să închirieze clădirr. 

Prin !naltul Decret No. 2721 din 21 Decembrie 1878, s'a prevezut ca Divizia activă 
&'i depindă de Divizia III. 

Acestă dependenţă dureză până la 22 Februarie 1879, când prin !naltul Decret 
Xo. 373, Divizia activă avu un comandament separat şi independent. 

Iată cum erau repărţite trupele în Dobrogia la începutul anulur 1879 şi dislocările 
făcule în cursul anulu\': 

Corpuri de 
Trupă 

Batal. 1 Venăt. 
• IV » 

Regim. li I.inie 
» IV » 

» V » 

11 Vll » 
» li Roşiori 

»Câli"traşiper. 
» I Artilerie 

Comp. II Geni("1
Escactr. 11 Tren 

PUNCTE OCUPATE 

Stat Majorul şi_2 Companii la Mangalia şi câte una la Cacli<:hioi şi Caraomer. 
» » 3 Comp. �i un ploton la Constanţa, un ploton la Medgidia.
» » 6 Comp. la Otilrov şi <!âte o companie la Almaliu şi Eseldoi.
» " 2 » » Galiţa şi ciite una la CernaYoda, Asarlîc, Cadichioi, 
C rvan şi doue la Cuzgun. 

Stat Majorul 5 Comp. la Baharlag şi câte una la Măcin, Jurilofca şi Mah
mudia. 

Stat Majorul 5 » . » Tulcea şi câte una la Isacr·ea, Chilia şi Sulina. 
" 1 eseaclron la Constanţa şi c:Ue unu'. la Mangalia, lucfrri-Ma-
hale şi Gârliţa. 

Stat Majorul 2 escaclr6ne la Tulcea şi câte unul la Constanţa şi Cernavoda. 
» » 1 baterie » » » una la Măcin, Babarlag, Cons-
tanţa, Col(irleni. 

La Tulcea. 
» Măcin. 

') Telegr. No. 76 şi 21:28 din tR, 78. 
') Telegr. o. 1228/78.
1) Telegr. No. 16.872/78.
') Telegr. No. 49, 55 şi 1'14/78. 

7189() 

Data dislocăriI şi localitatea 
unde s'a dus coI·pul 

La Bucuresci, 22 Februari . 
Inlocuesce Bat. I VenfLtori. 
Plecă la Galaţi, la 6 .. Martie. 

inlocuesce Regim. Il Linie. 
JOcupă locul Bat. IV, care 
l plecă la Bucuresci,laUSept.

J Plecă la Bucur. la 8 Noern
brie; 1nlocuit cu t divizion 
l din Reg-. l Ro .. . 

63 
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În cur ul luneT Aprilie 1879, trupele rusesd cvacueză cazarmele, carp rt,1 11 1111 1.disposiţiunea armale\: nostre, dar într'o slare deplorabilă. Pentru a putea f1 IO<'llilf' 10/
!urile aveau nevoie de reparaţiunr marr; ast-fel în Tulcea: eazarma «Marina 01 1111w,,a'.1 
o clădire numită «arnstul femeilor», maga ia ele sare şi şc6la musulmantL A<·l•-,la ilii
urmă avea numa1 pereţ.H exteriori, iar cele-l'altc ruinate. S'a11 mar construii di11 11 1111 ;u·:
o cazarmă, pent1·u artilerie cu clour grajdurr şi clouc remize. 

La Sulina, cazai ma turcescă s'a reparat radical, fiind des velită şi ruinaltt; s'n luai 
în primire şi reparat spitalul marine1 otomane, cazarma de pc stânga IJru(ulur Suliiw 
arestul turcesc, cum şi doue case ale Căpitănie1 PortuluT. 

La Măcin, ::;'a reparat vechia cazarmă turcescă şi s'a construit un grajd <k sr:tnilui·1. 
La Cernavoda, s'a reparat radical fosta căpitănie a portulur. � 
La Constant.a, s'a luat în primire şi reparat douc cazărm1 turceştr. 
În fine s'au construit pe frontiera de Sud 28 bordeie, pentru pichetele de pazi 
Localurile din punctele arătate mar sus au fost ocupate de trupe, iar în celP-l'nlil' 

,jmenir erau cartiruiţJ pc la locuilorT. 
Hrana, lemnele, furagiul şi în unele părţ'î, apa se procurau cu mare wrulah•. 
Paza drumurilor forma ocupaţia de căpetenie a armale1; hanclele dr lâlha1·1 a11 rlurn 

până târziu încoce; cu totă stăruinta arrnatcT ele n'au pulut fi stâ1°pitc. 
Populaţ.ia bulgară nu incepuse a se convinge, că frământările c'î remt1n zada1·11i,·,1. 
Şi anul 1879 se încheiă cu suferinţr din partea armatei, toluşr acum avf•au ,·,·I p1i(u, 

râte-va localurT, pe care de bine ele rcu le-a ocupal. 
Repartiţia trupelor la începutul anuluT 1880 şi schimbările ele trupr făn1tfd11 llolJ!'ngia 

în cursul anulur : 

i:' Disl ocă1·r - �A f l a t e
li Corpurr -- - Corpurr 

de 

11· 

rle Data rlisl ocii1'iî. Garni,onn undr pli"•1·f1. 
I trnpi P u n c t e o c u p a t e trup,i. 1 ilor , ,. 

=====s=========,===�== ;:=====#.=======l==;UII I. 

R. /4. I.inie Cu 3 Comp. la o�t1·ov �i c:lte una la A a rlir·, · 
Cadichioî, Carvan , Eser:hioî şi Al mali,1. 

Reg. I Linie I ln l ocues<'e 1-1. /4, Linie 1n A rrilir, plfra ln Ru-) 
I r·u„escr. 

)) 5 )) Cu 3 Comp. la Consk1,nţa şi câle u na la Ba
badag-, Mangalia, llanlic, Caraorne1· şi Ce r
navoda. 

Reg-. G Linie lnl ocuesce în Mai R. 5 I.inie, r•aI·e IM1·:i la 

» 7 » Cu 4 Comp. la Tul cea şi r:tlte una la Măl"În, Reg. 3 Linie 
Isaccea, Sulina, Kilia 

» 12 Călăr. Cu ·I esc. la Constanţa �i c,Ue un ul la Ost rov
�i Tulcea. 

rnv. ·I Roşiorl Cu 1 esc. la 0aulucllioî şi unul la Ju,:ar î- Reg-. 1 Roş. 
Mailul e .  

Bat. 3 Artil. La Tulcea. Rat. 2 A, t .  
Esc. li Tre n La Tul cea. 

Galaţi. 

lnl ocuesce în Mar tie R�g-im. 7 l.inir., r·aI·r 
plecă la laş( 

Vine la 31 Mal în no�rog-in, 1·11 Sial Majo1·si I 
E 

2
Le

e
��-i��s�

0

;��
t
!r���alin, 

I 

Grămădirea acesta ele trupe dinc6ce de Dunăre, uncie condiţiunile ele Lraiu erau a.a 

de grele, iar cheltuielile f6rte marr, a fost necesară pentru a scote noua n6sl ril sl(tptlnil'e 
din starea de barbarie, în care o adusese împrejurările şi adminislraţiunca lu1·d!scil,. 

S'au construit în cursul anuluT 1880, doue pavilic'me pentru dour compn.ni\' �i <luur 
escudr6ne, cum şi un grajd în Constanţa. De asemenea Cazarma «Traiarrn din O�t1:uv.,

Prin cele-l'alte puncte, unde nu existau cazărmi, trupa stătea în localud închll'lale 
cu preţurr enorme. Pe frontiera de Sud 6mcnff erau cartiruiţL . . . 

Starea ele lucrurr începuse a se mar îmbunătăţi, populaţia devine mar ospilahc:·a: 
însă drumurile fiind tot rele, corn unicaţiile se făceau cu greu. Se simţ.ia în unele pal'l1 
lipsa ali111entelo1-, cu tot preţ.ul lor scump şi a combustibilulu1. 

Posiţiunile trupelor la începutul anulur 1881 şi schimbă rile tăcute în cu1·sul anulUJ, 
au fost: 
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A F L A T E 

R. 11.. la Ostrov cu 3 �o'.npanii şi câte 1 la H[Lrsova, Carl
klol C:u·van, Eseloo1 ,:1 Almal1u. 

R. 3 �- la TiiJcPa cu 4 Companii şi c,i,le I la lmccea, Măcin,
snlina, IWia. 
,, 1„ la constanţa 2 » » » 1 » Babarlag, Cerna-
oda, 11an!1r, 2 Mangalia şi I I�. Caraomel'. 
121;ala1·aşi la Conslanţa cu ·I escarll'on şi c;îte unul la 
0,1ro" �i Tulcea. 
1 Hoştori la » 2 escad rone » » la

,..1rvan şi Dobromir. 
,1 t,1teri• rlin Reg. 2 Arlilerie la Mangalia. 

» 8 » » Tulcea şi r.�r·. 11. Tren. 

D I S L O C A T E

Regim. 5 Artilerie vine la I Aprilie la Tulcea 

1;eneralul Anghelescu, este înlocuit pe ziua de 1 Aprilie, prin Generalul Racoviţă, care 
1ă p,1nă la 3 August 1881.

Penlru paza frontierir de Nord se construesc, în cursul acestuî'. an, şese pichete în 
punctele: CeatalchioT, Satul-Nou, Parclina, Daler, Kilia-Veche şi Periprava. 

Se ma\' fac câte-va adăogiri Cazărmilor din Tulcea şi repat·aţir la Cazarma din Str. 
F.lenă din Constanţ;a; vechiul conac turcesc din Isaccea, se ocupă provizoriu de trupe. 

Cu concursul adminisLraţ.ieT, starea trupelor din Dobrogia s'a irnbunătăţ,it, totu�\' hrana 
i;[l procura prin marr sacrific.ir bănescr, mar ales că trupele erau ,·esptt.ndite, pentru urmă
rirra bandiţilor, prin localităţJ lipsite de resurse şi chiar de locuinţe. 

Proclamarea Regatului s'a sărbătorit în Dobrogia cu mare entusiasm. 
Posiţiunile ocupate de. trupe la începutul anulur 1882 şi clislocifrile făcute în acest an 

au lhst: 

A F L A T E 

Regim. I Linie ca şi în anul trecut. 

3 » tot ast-fel. 

6 » tot ast-fel. 
Reg. de Geanrlarmi (fost 12 C:ilăra�i). La Const. ('11 2 es('., 

I Tulcea, I Mangalia. 
Regim. I Roşiol'i, ca în anul trecnt. 

R()!;im. 5 Al'lilerie la T11l('ea. 

F.scndronul II Tren la Tnlcea,

D I S L O C A R I

La 18 Apr. Reg. 5 Linie înlocues,·e Heg. ·I, care pler:ă la 
Bu:::urescr. 

La 8 Apr. Reg. 8 Linie înloeucsce Heg. 3, care plecă la 
BucurescT. 

La 28 Apr. » 2 » G, r-are plec·,i la laşi 

Reg. 2 Hoşiu1·l înlocue�c·e l::t. 22 Apr. R. ·I H , ,·are plecă la 
BucurescT. 

La 18 Mai 2 halerii sunt lrimese la Slobozia, ta 12 o,·t. o 
halel'ie la 81':i.ila. 

La ·I Aprilie Esc. 3 Tren Focşani) vine la Tulcea. Al II-iea 
Bucurescr. 

S'au construit în cursul acestu, an cind pichete 111 punclele: O-t1'ov (o,·aş), Ghecet 
Sulina, Sf. Gheorghe şi Jurilofca. La Cernavoda şi Caraorner s'au construit � cazărmi, 
fie-care încăpătore pentru 2 companir. S'a mar clădit o infirmerie Ja Tulcea, cum şi 
râle-va dependinţ,e la Cazărmile din Constanta şi Ostrov. 

Starea trupelor în D@brogia se îmlmnătăţesce treptat; cheltuielile de întreţinerea 
,�imater se rnaî' micşoreză·; totuşr în câle-va puncte de pe frontiera de Sud, clin causa
:11iser căilor de comunicaţie şi a hraner, trupele se aprovizionau cu g1·eu; clădirile erau
m rea stare şi combustibilul lipsea. 

Aprovizionarea cu lemne se făcea în doue puncte: la Mangalia şi 0.:;trov, de unde 
lrrbuiau transportate cu greu, pe drurnurT rele şi accidentate.

Companiile detaşate pe frontieră îş1 făceau singure pâinea. 
Anul 1883 aduce schimbări mari armatcY din Dobrogia. Comandamentul nivizier se 

mută la Constanţa; în acest scop, Direcţia căilor fe1·ate, ceueză armater următo. ele clăuirl'.
cu terenul înconjurător : 
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Casa Haris o. 1, fosta locuinţă a Direcţier Companie, Engleze de drum d t • fip1, ., 
destinată pentru localul Comandamentului si locuinta Generalulu'î Comanclant · ·111 . 1 <

'· '.· tr' ' ' t l1J'ts1 curte, Casa Blundt, fosta şc6lă a Companie'î Engleze, esle ocupată do Scrvkiul dP t;,,1'
. 1 d C ·1· 1 d I V 1 . 

V 

1111 
iar cape a, e ons1 rn e les )Olu. 

Casa Haris No. 2, fost Hotel al Cornpanier Engleze, servi pentru inslalal'(.'a Spilal 11• 
Jur Militar. 

Pe ziua de 16 Martie. se numesce Comandant al Divizie,, Generalul Burnzzi. 
De la 3 August 1881, Divizia a fost comandată de ColonelL 
Lucrăr1 însemnate de amenajare a cazărmilor, nu s'au făcut. 
Repartiţia trupelor ,;;i dislocările în cursul anulur, au fost: 

A F L A T E 

Regim 8 Linie, ca în anul 188t. 

5 Linie tot ast-fel 
« 2 " idem 

Regimentul rle Geandat'IT>I Lot ast-fel 
« 2 Ro�iorr idem 

Regim. 5 Artilel'ie eu o baterie la Tuli-ea 

Escadronul 3 Tl'en la Tulr:ea. 

D I S L O C A R

La 26 Aprilie Regim. 1- Linie inlocuesre H. � 1.., ,·a1·r ple,·. 
la Bucurescr. 

O balet'ie din R. 4 Art. ,:i I H. 8 A. , in la 18 Malu u rn 
locui R. 5 A. plecat la T[u•gol'i�te. 

Vine la Constanţa. 

Prin mutarea ComandamenLulur la Constanţa s'a lăsat paza garniz6nil Tulcea, unui 
Regiment de infanterie, care avea aci 4- companir. 

Noul local ocupat este destul de încăpător pentru serviciul armate\', Spitalul de ase
menea a fost aşezat în partea cea mar higienică a oraşului, pe malul Mă1·ir. 

De la mutarea Comandamentulur aci, depindea f6rte mult înflorirea Constan[cY, ,:are 
în câţ1-va anr luti o desvoltare neînchipuită. 

In anul 1884 se pune în aplicare cap. VII din legea organi;,;ări'î Dobrogio'î, relativ la 
armată, şi prin I naltul Decret No. 963 din 20 Martie, . se înfiinţeză un b1'1.talion dP <lnro
banţ\' şi doue escadr6ne de călăraşi, recrutate din locuitorr dobrogenr. 

Batalicmul avea reşedinţa in Constanţa, împreună cu o companie; iar celol'allc trcrla 
Cernavoda, Babadag :;;i Tulcea; escadronele erau: unul la Constanţa şi al doHea la Tulcea. 

Nid-o lucrare importantă nu s'a făcut cazărmilor în cursul anulu\' acesluia. 
Repartiţic1, trupelor pe Leritoriul Dobrogie1 �i dislocările din cursul anulur, au fost: 

A F L A T E D I S L O C Ă H 

Regim. 4 Linie aflai din anul trecut Ia Tulcea La 3 Mal e înlocuit de Reg. 7 I.inie. El ple,·ă la Bucurescl. 
2 « atlat la Constanţa E înlocuit la 9 Mar de Reg. G Linie. El plceii. ln Craiova. 

" 5 " atlat la Ostrov E înlocuit la 12 Mal de Reg. 3 Linie. El ple<�ii. la Galn(i. 
Regim. de Geandarmr aflat la Constanţa E înlocuit la 21 Mai de Reg. I Hoşiorr. El plecă la B1wurcsf'I, 
Regim. 1 Roşiori trimete doue escadrone la Tulcea, iar alte done remân la Constanţa cu Regimenlnl. 
Regim. 2 Roşior, rlin Conslnn\a îşI aduce escadronul rle la Tukea, iar pe cel <Ie la Do!J, omir la Mangaiia. 
Batel'ia Regim. 8 Artilerie e trimeşă la H Iunie de la Tulc·ea la Mangalia. j 

Prin creiarea Batalionulur de Dorobanţ{ �i celor doue escadr6ne de Călăraşi, se tinde� 
la înfiinţarea a doue Regimente de infanterie şi un Regiment de Cavalerie dobrogene �1 

a se înceta prin acesta dislocările destul do costisit6re ale corpurilor de trupă <lin (ara,
pentru paza provincier şi pentru buna ordine administrativă . 

. Incepuse a se construi căr de comunicaţie, aşa că transporturile deveniră mar inles

niciose, aprovizionările, hrana trupe\' şi cailor, mar puţin costisit6re ca mar 'nainlc. ; ,
Populaţ.iunea era mar pătrunsă ele respectul legilor; bandele de tâllw,1·1 se mai 1111• 

l 
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pu!inară. r.:u �111 �uv
1 
en l:

L.�
�tenelele 

t
9i P;iv�ţi unil�) 

a
b
rma�e� clădeau acum rode, pe care ad-

·nh;lra(ia scrn sa e u 1 1seze pen ru 1er1c1rea o rog1e1. 
mi 11idicăl'ile topografice, făcute de Institutul geografic al armatei, erau terminate. Pro
:nria nostră cl0 dincoce de Dunăre, nu mar era ţinulul ne:cunoscul de până acum.
'
1 .\nul 1884 se încheie sub bune auspicil, marca lucrare de peste Dunăre, podul ce 
11,)iuia s;.'î, un6scă Dobrogia cu Tara-Mamă, se recunoscuse ca trebuit.ore şi linia Bucu
is,·T-C!'rna voda era în lucru. 

JnccpulurT realisate într'un timp uimitor de scurt aveau să desăvârşescă opera 
arnia!cY. 

HcparLitia şi dislocările de trupe în cursul anulu1 1885 au fost: 

TR U P E A F L A T E D I S L O C A R I

� -'��===============!/,======================== 

RP�im. 3 I.inie allat la O trov I E înlocuit la 17 Apr. prin Reg. 1 Unie. El plecă la Bucurescr. 
6 " " « Constanţa 

11. 
" cc cc '18 " cc Bat. 'l Venăt. El plec:ă la Focşani. 

7 " cc cc Tulc:ea cc 22 cc cc Reg. 8 Linie. El plecă la Iaşi. 
li " f sunt trimese în Deltă, pentru stârpirea lăcustelor, ele la 22 Maiu piină la 1 Iulie. 5 " I 

/laleriile Regim. 4 ,:;i 8 Artilerie atlate la Tulc:ea sunt inloc:uile la 3 Maiu prin 2 hateriT Reg. 3 Artilerie. 
cele 2 Halerii ale"Reg. 3 Al'lilerie sunt trimese la MerJgirlia la 4 Noembrie �i sunt lnlocuite prin 2 Bat. ale Re�. 7 Art. 
Hc�imcnLul I Roşio,·r I < rărrntn în garnis6nele clin anul lret.:ut.2 l 

La 20 Aprilie acest an se numesce comandant al Divizie\', Generalul Dunca Iulius. 
IYindu-se confi.ictul Bulgaro-Serb, Divizia este întărită cu trupe. La Panairul de la Med
�irlia au fost trimese douc Bateri\' ale Regim. 3 Artilerie, care s'au instalat în baracele 
1,\rgulu1, amenajându-se pentru locuinţa trupe\' şi cailor. Pe vreme de iarnă, omeni\' au avut 
�![ sufere f6rte mult, din causa frigului'. 

Tot in acest an se născu conflictul pe frontiera Dobrogier ele Sud. Comisiunea ele de
limitare terminâmlu-9r lucrările, Bulgarii aveau vcleităt,1 asupra fortului ele pe înălţimea 
Jrab-Tabia. Colonelul Cruţescu ocupă forlul cu un post întărit, unele aşeză şi un oficiu 
lclegrafk, pentru a comunica mişcările trupelor bulgare, in cas de agresiune. Intregul 
Hcgim. t Linie se afla gata să respingă pe usurpatorr. Conflictul s'a aplanat în�ă, clupă 
intervenire diplomatică. 

Lucrăr\' de amenajament căzărmilor, nu s'au făcut, de cât mid reparaţiunl'. 
Slarea provincie\' se îmbunătăţia vădit şi cu densa, bunul trar al trupelor. Bandele

rlc lâlharr ma\'. continuară câtă-va vreme. Se simţia însă nevoie de cazărm1 pe frontiera
rlc Sud, în punctele ocupate de companff, ma\' ales acum când traseul fron1ieril era detL 
ni!iv stabilit. In ma\' multe părţT, armata ocupa localurr închiriate. Aprovizionările se fă
ccar, cu 6re-care greutate. 

Anul 1886 este mar bogat în construcţiun1 de tot felul, ast-fel: la Constanta se clă
dcsce un pavilion pentru trupele de infanterie, unul pentru cavalerie, cazarma artilerier cu 
douc grajdurr şi o remiză, închisorea mililară şi manutanţa, cu localul truper şi magazia. 

La Sulina s'a ridicat un pavilion pentru o companie. La Carvan, o cazarmă cu de
pendinţele e1, pentru o companie, cum şi mar multe reparaţiun\', mar ales la Medgidia în 
baraccle ocupate anul trecut de artilerie. 

Comunicaţia DobrogieT cu restul ţcriT se putea face mar înlesnicios pe linia ferată Bu-
curcsd-Fetescr, tel'rninată in anul acesta. 
. O schimbare radicală în bine se făcea pe fie-care an. Locuitori! din stânga Dunăril 
vm să populeze satele deşerte de TătarT şi Turd. Cheltuelile de întreţinerea trupe'/ se mic
�rară, în fine stăpânirea nostră dinc6ce de Dunăre, devenia mar temeinică. 

llcpartiţia trupelor şi dislocările survenite în c;ursul anuluY, au fost:, 
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==�=��=li:===== 

Hcgi111. 8 Linie aflat Ia Tulcea li R înlocun Ia 18 Ap�ilie prin Reg. 5 Linie. Rl plfra la lasi \

D I S L O C A Rl 

» 2 » )) )> Ostrov )> n >) '..! Ma 1 » >> 2 )> >> 11 lac .. : 
» li » vine in DelLă penLrn �L,i,1·pi1·ea l[icusLclor şi stă p,i.nii la 12 Iunie, rle Ia 10 April. '1'1101' 

Bat. I \"enăLori aflat la Consl.anţa. 11 li: inlocuiL la 7 Mar de Reg. 4 I.inic. J,;J plf\c·a la Craio Rcg. 2 Ho�iod al1L1t la Conslan(a. I/ E înlocuit la 30 Mar cu Reg. 3 _Ro�io1·r. 1,:1 plel'a la Bue:�:.". » I » » » » Pol"llesC'e la 13 Iunie la Slobo�1a. 1· 
Divisionul 7 Ari.. ele la Tuleea plcr,i. la l:lrăila, iar l)ivionul 3 Artilerie se tluce la Tulcea de la Med;ddia. 
O l>aLerie Re". 3 ArLilerie { . 
,, ,, ,,° 7 „ 

v10 la Constanţa, Ia 8 OcLombrie. 

ln anul 1887, revoltele din Principalul Bulgaric\' încep să nclinişt6sl:ă f rontiera ni'i�lra 
ele Sud, de aceea se tdmcL Lrupe pentru supra-întărirea acestei părţi din granijă; a�l li•I 
doui� Companii din Regim. 4 Linie aJlaL la Constan(,a, două csGaclronc de no�iorr din 
l\langalia şi Constanţa, Compania ele Dorobanţi din Cernavoda şi o scct,ic ele a1·Ulcric di1I 

Regimentul 3. 
Aceste fort.c au slaL la Oslrov i;ii p1·in punctele apropiate, Je la 18-23 Fcbl'liaric, ,·anii 

liniştea restabilindu-se, trupele s'au înLors la garnis6nele lor. 
Trupele de pe frontiera de Sud so instaleză în noile Cazărmr, ce s'au construii în 1·ur

sul acestui an, la Esckio'î şi Asarllk. ln punctele Oslrov, Silislra. :-;;i la Asarllk sr• conslr11iPs1· 
două pichete în formă de blok.haus; cele 45 pichete de pe frontiera ele Sud se r,•1m1·ă, ,-;;u1 
se ridic din nou. A.st-fel acum trupele ele pază au aclă.posturr atât la Com panic, r·,il 7i 
în piGhetc. 

La Babadag se con::struescc de Administraţie o cazarmă, pcnti·u compania de llnru 
banţ.r de aci. 

Repartiţia şi dislocările trupelor în cursul anului au fost: 

R E P A R T l'.j.'I E D I S L O O A R

Hegim. 5 Linie de la Tulcea. 
Corn pani a de Dorobanţi din Tulcea / Tri111ese la lăeusLe în deltă. Suni. înlocuite cu mi.te un Bat. din Reg. 6 şi 7. Au Blal in 

n " n l:labadag '\ DelLă de la W Apl'ilie p,i,nă Ia finele lui Julie. Fie-care trupă şi-a reluai. gal'nl66nn. 
Hegi111. .1, Linie allaL in Constanţa. 

\\ 
E înlot:uiL Ia 17 Mai cu Reg. 3 Linie. El pitică la ll11c:11re�d. 

2 ,, ,, ,, OsLrov. E înlocuit prin Bal. 11 Venătorr la 19 Malu. El plcc:a la llu-
curescr. 

In anul următor (1888), Batalionul ele Dorobanţ'( din Dobrogia cslc mării. :-;;i di•virn' 
la 1 Aprilie, Regimentul de Doroban(.1; el avea reşcdi nţă în Constanţa; fiind GU sd1 imllul, 
Lrupa nu avea nevoie de localur\' mari, de al:eia Regimentul se instal6ză în r·asc în<;hi
riate, iar concentrările se făceau în tabără, la Anaclolk.ior. 

Se construesce la Mangalia o cazarmă încăpet6re pentru o Companie; la Cazărmile 
de Cavalerie din Constanţa, grajdurile. 

ln vara acestur an se construesce şi curi6sa cupolă de pc Movila A vrctiik-Tcpe dm 
Constanta. Din acest punct s'au făcut în 1882,. observaţii astronomice de LI. Colonel Că
pităneanu, pentru determinarea azimutului' şi longitudiner at.:estu1 punct geodezic. 

Observaţiunile astronomice erau necesare pentru determinarea directă, iar nu prin 

calcul, a situaţier movileT A vreti.ik. 
I v 1 IJ,·tzaPentru ca acest punct să nu se piardă, s'a Gonstruit, cl'asupra pilastru u1 cc 

observaţiilor, cupola de acum, din ordinul D-lu1 general Barozzi. (Scris6rea D-sale din

5 Maiu 1903). 
Vedem, că din an în an dislocările tl'Llpelor sunL mar puţine, dovadă Gă Dobrogiasc 

indrumase pe calea progresului' şi a civiliza(.ier, aşa avem pentru anul acesta: 
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Rr,ii·i. a I.Inic la t:on_sL_an\a , , 1 tnlion din Reg. G Linie la I ulcea 
J )) )) 7 )) )) )) 

/ I.a 16 Maiu Regim. 4 Linie înlocuesce la Constanţa Regim. 3 Linie, cal'e plecă la 
I BucureseY. Din Regim. 4 Linie se Lrimete un Batalion la Tul<:ea, unde se înloeuescă
I B t fi . - L' . 
l a . , şi , inie.

� Jiunul 2 \'enălorr la Ostrov. E înlocuit cu Regim. 8 Linie la 18 Mar, Batalionul plecă la 
Bucurescr. 

p0111� cvcnimcnlc, unul mar important ca allul, se înk1.mplă în <.:ursul anului 1889: 
Pentru prima 6ră sR tâmete clin Oo{n'O,tfîa o r:ompan'ie de m.usuJJ)l.G.rit..,J.a să -ia parte la 

,.,,,r" de la 10 Maiu, în Bucurescz 
Jlentm priuw 6ră M. S. Regele o-ine t'n Constanţa; pentru a ll oua 61'ă Dobrogia, pr-imesce 

i11l,it11t ei stăpânitor. 
Zilele de 15 Octombrie 1879 f;,i 10 Septembrie 1889, vor române nişte aminlirr scumpe 

,inhrow•nilol'. Suveranul vine Ia început să vadă slarca noir sale slăpanirr, vine pesle 10 
111, "-t consla.le pl'Ogrcsele c:e s'au făcuL de administrat,ie, ·ub oc:rotirea armale\'. 

Pl'nll·u a.c6slă a doua oră, 11!/. 8. Negele stă pană la 13 Seplembrie, intel'8sându-sc 
11 :l 1,ile de slarea Constanţ,eY şi de opol'tunitatea desvollărH portului, ce avea să joce un 
1„1 d1• insemnaL rol economic, în viitol'ul ţ,ări\' nostre. 
· Lucrăd' de amenajare pe la cazărrnr s'au făcut şi în anul acesta; s'au ma'î construiL

l1111i'• pid10Le Ia Pătlăgcanca şi Cealalchioi.
llislocăd ele lr·upc s'au făcut forte puţine: nu mar Regimentul 5 Linie înlocue�te la 0::;-

11'111 �i pc totă fronliera ele Sud, Regimentul 8 Linie, care Ia 16 Apl'i1ie plecă la Foc:;;anr . 
. bcmcnea ::;;i o baterie din Ftegimentul 3 Artilerie, vine de la Tulcea la Conslanţ,a. 

ln 10 anr ele slăpânire românescft, Dobrogia se transformase uirnilor; stal'ca de scl
lialăcie incctă, prin int1·oducerea elementul1J1 românesc dincoce ele Duuăre. Căile ele c:o
munica(ic se înmulţesc. Se lucra la podul de peste Dunăre cu mare stăruinţ,ă. Bunul traiu 
al ll'llpelo1· era asigurat prin aprovizionărr ieftine şi prin cazărm'î construite în punclcle 
·ele mar importante de pază.

Anul 1890 aduce puţine schimbăr'î· militare în Dobrogia. lnlre clădid, menţionăm c:a 
mat importantă, baia şi etuva de la Spitalul militar din Constanţa. 

Tn1pele erau reparLizate şi s'au dislocat în chipul următor: 

TRUPE AFLATE 

r.omrania fie infanterie din Sulina. 
,, » Chilia.

llegi111cnt11! 4 Linie de la Constanţa şi Tulcea.
3 >> ,1 )> 0:,trov. 
3 Roşiorr ele la Constanţa şi Tulcea. 

D I S L· O C A R 

{ Sunt înloeuite prin două companii de noLilă. 
E înloenit l,t 10 Apr. p1'in Heg. 1 Linie. El plecă la Bucure::;Lr. 
» » 1 t » » » 5 » » " Galaţr. 
» » ,, ·12 ,, » ·1 Roş. » ,, » Bucul'eştr. 

,\nul 1891 aclucc mar, sehimbă1·1 ln armată, eled f;,i la trupele clin Dobrogia. 
llegimcnlul de llorolJaut'( din Conslanta se mulă la Tulcea, la 1 Maiu, iar la 1 Iulie 

1N' n1ăl'e,;,le efectivul, adăogându-r un ba.talion. Pe aceia�\' zi e înfiint,eză la Conslanţa 
·om pan ia 5 Su bsistentă. • 

.Q_eompanic de �usulman1 dobl'ogenr ia parte în Bucul'e::;;tr, la jubileul de 25 anr al 
IJo111niez M. S. Ne,qeluî Carol I. _ 

lleg1mentclc 1 �i 3 de Linie schimbă între dânsele gamis6na. 
ln luna August se face fusionarea intanterieY. Cele douc Regimente ele Linie c duc 

1� Sevc1'in şi Te1·govi:;;te, pentru a se fusiona cu n.cgimentele Diviziilor I-a �i 111-a. 
1' 1·onliera ele Sud e ocupată ele un Batalion din Regimentul lU.mnicul-Sărat No. 9 (care 
�upă 'l'cchederesi, Asarlik, Caraomer şi Mangalia) şi de Batalionul cu sc:himbul al Regim. 
luirPa Xo. ::33 (la Ostrov, Esechio1 �i Carvun). 
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Balalionul 2 Vcnătorr inlm;uoşLe la Constanţa Regimentul 3 Linie �i lrinwtr O 1,0111_ 
panie la Cornavoda; mar târziu acest Batalion înlocue9te la Ostrov, C.arvan �i Esr•i·l iio,
Batalionul Rogimontulu'i' Tulcea No. 33. 

Cavalerie se află, afară do celo douc oscadrone dobrogene, �i Hcgimonlul t H 11 i,ll'r
la Con tanţa, cu un divizion la Tulcea. 

Artilerie: 2 baterff din Regimentul 7 Artilerie la Constanţa :-;;i una din Hrgimcnlul
3 Artilerie la Tulcea. 

Către sfârşitul anulu1 (la 1 Decembrie), Generalul Dunca este înlocuit priil Generalul
Ipatoscu. 

Construcţiunr au fost in cursul acestur an de mare împortanţă: Manutanţa �i dr·
positul de furagiu din Tulcea, deposit.ul do furagiu din Constanţa :;;i fântâna «Grivi(a», ln ln
chisorea l\lilitară din Constan(a. 

Anul ce urmă nu aduse apropo nicT o schimbare ele trupe, Batalionul 2 Vcnătorl ,1 

ocupat garnisonele Regimcntulu1 Râmnic-Sărat No. 9 �i vice-versa. 
Construcţiunl' au fost două mar importanto: Cazarma ele la Techedorcsi �i aceia ,1 

Călăra:-;;ilor din Tulcea, apor un pichet la punctul Pisica, cum :;;i mid adăogir'î pc la lo
calurile deja existente. 

Vara anulur 1893 dete mult de lucru armator. Bande de tâlhar'( bantuiau păclu,·ilc lla
badaguluT şi Sudul DobrogieT. Renumitul bandit Licinschi speriase Nordul, pc dnd llr li
Ali, Sudul provincior no tro. 

In urmărirea acestur din urmă se trimete un Batalion din Rcgimonl ul Ialomi(a N11. �:i 
şi un escadron din RegimenLul 3 Ro.,iorr. Până tomna, bandiţff au fosl prin�r, cuihul'il!' 
lor sparte. 

Ce\'. do la Nord au fost împră:;,tiaţr de asemenea de trupele clin Tulcea, capul hau
cloT prins. 

Schimbările de trupe au fost: Un batalion din Regimentul No. 28, lnlocuc�lf' lH' t'mn
liera de la Sud batalionul din Regimentul 9; iar Batalionul 3 Venăto.rr, pc Batalionul� 
Venătorr. 

Regimentul 3 Roşiorr i'nlocueşte Regimentul t Ro:-;;iorr, la Constanţa. 
S'au construit in acest an două pichete: la Crapina .;;i la Mila 78, Gum �i mar m11lle 

adăogirr la cele doue ifanutanţe, depositulul' de furagiu din Tulcea şi la cazarma Cavaleriei 
clin Constanţa. 

La 21 Aprilie 1894, Generalul Ipatescu se retrage uin armată şi este înlocuii prin 
Generalul Cantili, la 5 Maiu. 

Se creiază în acest an un regiment de Infanterie la Constanţa, recrutat din regiu
nea j udeţulu1, remâncnd judeţul Tulcea pentru recrutarea Regimentulur Tulcea. CPk· dow1 

escadrone cu schimbul sunt permanentisate. 
In luna Aprilie, un Batalion din Regimentul No. 22 înlocue. te pe frontiera de Sud 

Batalionul Regirnentulul' No. 28; iar la 25 August, Regimentul 3 Roşiorr pl6că la Terud. 

S'au construit în acest an patru pichete: Saonul, Eschi-Calo, Lata �i Pialm CiUcală; 
de asemenea şi câte-va adăogir\'. la cazarma Cavaleriei din Constanţa şi Manulanta Tulcea, 

Generalul Cantili se retrage din armată la 10 Maiu 1895, şi până la numirea (irne:
ralulu\'. Pilat (30 Iulie 1895), Divizia este comandată ele Colonel1. Generalul Pila! comanda 
până la 4 Octombrie 1895, :;:i este înlocuit prin Generalul Poenaru. 

Se înfiinţeză la 1 Aprilie acest an (18D5) Regimentul 9 Călăraşi, recrutat tic pc înlreg 
teritoriul Dobrogier şi compus din 3 escaurone permanente �i unul cu schimbul. 

In luna Aprilie, Bateria de Artilerie din Tulcea se duce la Focşan\'.; iar în Noeml.)l']e,

o baterie din Regimentul 11 Artilerie vine la Tulcea.
Tot în Aprile, Batalionul 3 Vcnătorr părăseşte Constanţa, pentru a merge la Bu�ure.�t,,

iar Batalionul I înlocueşte la Ostrov :-;;i pe frontiera de Sud, Batalionul Regimentului D,\m·

boviţa No. 22. 
S'au construit. în acest an un pichet la Măcin :-;;i unul în faţa ora�ulur ,·use�c Reni.

Localurile mililare <.lin Constanţa au {'ost împrejmuite cu gard. 
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nnr evenimentul cel mai important din acest an, a fost vizita făcută ta Constan a 1 

grtsfii Noştl'i Suvemni, insoţiţz de ,-I.A. L.L. R.R. Principele şi Pl'incipesrt Romliniei.

Se terminaseră lucrările de la Cernavoda şi, cu acar.ia inaugurări\' podulur de peste 
Dunăre, Familia Regală vine şi la Constanţa, unde stă în r.ilele de 15 şi 16 Septembrie 1895. 

De acum vizitele Suveranilor sunt din ce în ce mar dese la Constanţa, dovadă de 
'-lilil'iturlinca cc purtau, pentru desvoltarca acestur debuşeu economic al Tărir nostre. 

în l6mna anului' 1896 (1 Octombrie) se înfiinţeză Batali6nele 5 şi 6 Venători, recrutate 
din '['ară. Cel d'întâT se instaleză în cazărmile construite în cursul anulur la Ccrnavoda, 
pentru accsl scop; iar cel d'al doilea în cazărmile construite la Constanţa. 

Se mar înfiinţeză şi douc companir de flotilă : una la Constanţa şi a doua la Isaccea. 
De la 26 Maiu, până la sfârşitul Jur August, Bata

li6nele permanente ale Regimentelor Constanţa şi Tul

Fig. li. - Vaporul «Regc>le Carol I». 

cea au fost trimise 
în Deltă, pentru stâr
pirea lăcustelor. 

Alte dislocăr-r rlc 
trupe, nu s'au făe,ul. 

Afară de cazărmile Venătorilor de la Cernavoda :;;i Coirtanţa, alte constrnctiunr mar, 
nu s'au făcut în acest an. 

O nouă vizită avu /ericire Constanţa să primescă ta 16 Octombrie din partea M.Jll. L.L. 
llegele şi Regina, însoţiţi de A.A. L.L. R.R. Principele ;�i Prinr:iJjesa Românie'i. 

Veniau acum să pună piatra fundamentală la lucrările portului, incepute din primă
vara anulur 1896. 

Anul următor începe sub auspicil'. rele; ploile continue umflaseră apele DunărH, aşa 
că ameninţau să inundeze nu nu mar cazărmile de la Cernavoda, dar şi intregul oraş; 
scăparea se daloresce armater. Serviciul de geniu ingroşe şi înalţă digul de la Cernavoda, 
oprind cu mod ul acesta revărsarea apelor nemar pomenite de marr. 

Bt'ila A. S. R. Principele Ferdinand respândisc grija :;;i tristeţea in inimele tuturor 
Românilor. 

Telegramele oficiale afipte în t6te ungltiurile TeriT, ţineau la curent p:1pulaţiunea, despre 
starea sănătăţH l'v1oştenitorulur Tronului. 

Generalul Pocnaru este inlocuit în Comancl;::i, Diviziei, la 1 Aprilie, prin Generalul Po
pescu Mihail. 

Dislocărr rnid de tn1pe s'au făl'ut in cursul anulur 1897. Batalionul Regim. No. 23 
inlocuesce pe frontiero. de Sud Batalionul I Vcnălorr, care vine la Constanţa; iar Batalionul 
permanent al Regim. 34. plecă la Bucuresd . 

. Construcţiunr au fost de micii importantă: Cazal'mc. ttotil r din Sulina, t.rr1 pichete
pc lronticm de Sud, în punctele llanlîe,, Caraonw1· şi Docuwd. 

S'al1 mar făcut pe id pe e,olo micr rcvamţiu111, aclăogirr �i li-ansforma.1·1. 

71890 '" v-t 
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In ani1l 18D8, Conslan1a avu onorra a primi vizii a a clour capele încoronalr: ,r...·111·Pri,11 i, 
Noştr-ii, i'nsofifi ele A.A. L.L. H. R. Principele ;ţi Principesa României, asistarrt la l10tew/ 1·rtJHirP/il/' 

1le pasa_qeri «Regele Carol» ;�i «Principesa Maria» ;�i lrt inaugurarea Serv'iciului Alr!riti111 l/o1111iu, 
in ziua de 1 Iulie.

A.A. L.L. Prinf'ipele ;�i Principesa Bulgariei trec pc aci, în ziua ele 27 Junie. 
La 1 MaÎLI 1898, Generalul Popescu Mihail este înlocuit. în cornandamcnl ul Div izii•r 

prin Genc1alul Jak Lahovari. 
La 1 Iulie se crciază la Constanţa Comandamentul Diviziei de Marc. 
Dislocările făcute în cursul anulu'î aLI fost: Batalionul I Venăl.01·1 plen\ la C:m ima, 

Balalionul VI Venătorr la BucurescT; Batalionul permanent al Hegim. :14 vine la Con�la11(a. 
Batalionul V Venălorr vine la Constant.a, iar în Cernavoda 8 înlocuit prin Bn.lalionul pern1a
nent al Regim. Rovinc No. 26.! 
Ac;est.e mutărr se fac între' 
1 --15 Aprflie. 1 

Fig. 87. - Vaporul «Principesa Maria». 

La 7 Octombrie, Escadronul 3 Tren părăsesce Constanţa, pentru a se duce 1n. Foc�an 
�i 111 fine la 25 Octombrie, Batalionul Regim. Buzău 8, înlocuesce pc fronlicra ele- S1Id 
Balalionul Regim. Ialomiţ.a No. 23. 

S'au construit în acest an măreţele cazărm1 ale Regimentulu\' Constanţa, No. :H �i 
s'au făcut alte clădirr ma\' puţin importante, între care o baracă pentru soldn(i\' l>olm111 
trimeşr la Techirghiol. 

Anul 1899 n'are de semnalat nid o construcţie, în schimb este torte bogal în dislocal' 
şi excesiv de sărac în ploL 

Pe ziua de 1 Aprilie, vine Comandant al aceste\' Divizi\'. Generalul Al. Cancliano Popcscll. 
Tot atuncr se înfiinţeză Escadronul V ele Tren, la Const.ant;a. 
In luna Aprilie: Batalionul V Venătorr plecă la Bucuresc.Y, Batalionul pu1·111a1H·nl al 

Regim. Tulcea la Berlad, Batalionul permanent al Regim. Rovine No. 26 plecă la c,·aioi•a, 
Batalionul II Venător\' vine la Constant.a, Batalionul permanent al Regim. Prahova ;\'o. 7
vine la Constanţa, Batalionul permanent al Regim. Cantemir No. 12 vine la Tulcea �i in
fine Batal. Regim. Dolj. No. 1 vine la Cernavoda. 

În Octombrie alte dislocărr: Bata,lionul permanent al Regim. Conslan(a No. :34 �!-,le
trimis de la Ploiesd la Osti-ov, Batal. Regim. Prallova esle Lrimis la Ploiescr, Batal ion ul l1C'g tm .
Tulcea vine la Tulcea, Batal. Regim. Cantemir plec;ă Ia Berlad şi în fine Balalionul per1nancnl
al Regim. Buzeu No. 8 se duce la Buzru. . " 

În schimb anul următor (1900) încheie istoricul Diviziei c:u f6rLe pu(.inc dislocii1·1 �i rnri 
o construct.ie de rnzărmi.
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Balalionul permanent clin Regim. Constanţa No. 34 esle înlocuit pc fronlicra de Sud 
,i la Ostrov, de Batalionul permanent al Regim. Gorj No. 18, Garc vine de la Tîrgul-Jiu.
iiatalionul de Constanţa vine la Regiment. 

Principatul vecin devenind agresiv şi temerT ele atac fiind din spre Sud, se dete ordin 
lruprlor· de pc frontieră să păstreze prudenţa, dar în acelaş timp să fie gata a respinge 
nrr-r·P atn1pamcnte de lurburătorr sau bande armate. 

s'au maYiual seri6se măsurT de paza podulul'. ((Regele Carol», în acest scop o companie 
rlin Balalionul 2 V6nătorl'. patrula ziua şi ma\'. ales n6ptea pe lot parcursul dintre Cer
narnda şi Fetescl'.. 

Santinele păziau în permanenţă capetele podulul'.. 
llacă am sta să facem bilanţul activităţi\'. armateTîn Dobrogia, în accşLT 2'1 anT de la 

ucuparc, ar lrebui cu nepărtinire conslata: 

Fig. 88. -:crucişătorul «Elisabeta». 

1. Că de unde în 1878, trupele ocupau locuinţe mizerabile şi în multe părţr au Lriiit
prin bor<'leie, avend ca aşternut câte-va braţe de paie, dacă şi acestea le puteau găsi prin 
apropiere, astăzr fără exagerare se p6te zice, că soldatul locuesce în palate, căd cu cc se 
pot compara măreţele cazărml'. din Dobrogia, înzestrate cu salone spaţiase, curate, higienice 
şi bine încălzite, prevezute cu tote necesarele unu'( traiu comod şi sănătos'? 

2. Hrana şi furagiul, aşa de greu de găsit într'o provincie scursă de o administraţ.iunc
vilrcgă, prădată de tâlharr şi pustiită de resboiul trecut, acum se aprovisioneză înlesnicios 
şi cu preţurr neînsemnate, comparându-le cu cele de altă dată. 

3. Prin creiarea Regimentelor dobrogene, s'a pus capăt dislocărilor atât de dese şi
coslisitore de odini6ră şi de unde la început, pentru paza Dobrogiel'. trebuia să se recurgă 
la lrupe aduse din Ţară, acum propriele-r forţe sunt o garanţie, pentru buna ordine şi 
siguranţa publică. 

4. Graţie armater, liniscea şi respectul legilor domnesGe prctutinclcn\' aci pesle
Dunăre. Bandele de tâlharr, spaima locuitorilor, au fost stârpite cu desăvl1·şil·e. Drumurile 
sunt toL aşa de sigure, ziua ca şi n6ptea. 

5. Cu ajutorul armate\' s'a c.:urmat mar mul\J an1 flagelul cc ar fi putut aduce lăcus
lele �in Deltă; ele ai1 fost localizate şi în mare parte distruse . 

. ln rezumat, armater se datoresce repe<;lile transformărr aduse provincier nostre cis
�unarene, care a eşit în scurtă v1·eme din starea de barbarie, în care am găsit-o şi s'a 
llldrumat spre civilizaţie.

Dourogia se pale cu drept cuo/Jnt nlf.mi astăzl: ((provincia militară a României». 
Actuulmenle Divizia activă aee 1·eşedinţ,a in Constanţa ';ii coprinele următ6rele ser-
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vicir: Stat-Major, Intendenţa, Artileria, Sanilar �i Geniu. Consiliul ele rrsboiu fat ·p pari,,
integrantă clin Comandamonl ul DivizieT. 

Teritoriul Dobrogi01 este împărţ.it militărosco între celo douc rtog:monte de lnf'anlPiw 
Regimentul Constanţa No. 4, compus din douc batalione permanente (ambele în C:onslaula) 
şi un batalion teritorial, avend cele 4 companir Ia Medgidia, Caraomer, AsarHk :;;i C:ogl'li;,. 

Regimentul Tulcea No. 33, constituit ca şi cel de sus. Companiile sale teritoriale suul 
Ia Mahmudia, Isaccea, Cerna şi Babadag. 

Osebit de aceste douc Regimente de infanterie, ma'î sunt urmăL6roio Lrupe dobrogc,w: 
Regimentul 9 Călăraşi cu reşedinţa la Constanţa. are 3 escad rone aci (2 permancnlr 

:-;;1 unul cu schimbul), cum şi unul teritorial la Tulcea. 
Compania 5 subsistonţă la Constanţa, cu o sec{ie la Tulcea; secţia Sanilară 9i Es" 

V Tren, Ia Constanţa. 

Fig. 89. - Bricul «Mircea». 

Corpurr de trupă cc nu u.parţin Divizie1 active, ci sunL tr·imise din 'Ţară: 
Un batalion de Vcnălorr la Constanţa; un batalion de VcnătorT sau de lnfhnlcri,· la 

Cernavoda şi un batalion la Ostrov. 
Apor: Comandamentul DivizieT de l\!Jare, cu doue vap6re de rcsboiu: Cnwi1•lol'ul 

«Elisabetan şi bricul «Mircean. Companiile de flotilă de la Conslanţa, Isaccea, CIIilin �i 
Sulina. 

Paza frontieriT de Nord se face de Companii'lc flotile1 din Sulina, Chilia �i J�acr:ea; 
de H.egimentul Tulcea. pentru garnis6na Tulcea şi de Compania terilorială di11 Jsacc.:ea. 

Pe frontiera de Sud : Batalionul de Ia Ostrov are doue companff aci !;ii cale una în 
punctele AsarJîc şi Carvan; apor cele douc cor:1pani1 teritoriale de la Caraomer :;;i Asal'lic, 
au fie-care pentru pază o zonă de frontieră. 

La Mangalia şi Caraomer se ma\' trimet Şi douc Companii de la Batalionul din 
Cernavoda (însărcinat cu paza podului). Aceste douc _CompaniY î,;;'î împart între ele zona 
c.ln frontieră, dintre punctele arătate. 

Cn trupe complimentariL pentru paza drumurîlor :-;;i buna ordine i11lcl'i6l'ă, s1rnl cele 
dour Companii de Gcandarm, ru1°a!L 

Compania de Constanţa are 9 sectH, în următ61·ele puncte: Consta111,a, I lasi-cl[illic,
�fa11galia, Ostrov, Hârşova, Caramurat, l\Jcdgidia, Eni�emlia- şi Topolog. 
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compania din Tulcea are de asemenea 9 secţii, în următ6rele puncte: Tule 

d) Colorile �i mărcile judeţelor

Colorile Dobrogier sunt acele ale H.egatulu1 Românier (art. 69). 
�larc.:a Dobrogier, ca şi aceia a judeţ.ului Tulcea, este un scut, purtând dor delfini cu 

trupul dJicat. 
\larea judeţului Constanţa este scutul, purtând o galerii romană (art. 70). 
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13. 

CAPITOLUL I 

5 T O R i9 

A. Timpuri l e preistorice.

Legenda este începuLul istoriei pop6relor. Din lungul şfr al legendelor grece, ,H'<'ia 
de care se legă începutul primelor colonii feniciane 1), de pe c6stele vestice alr Ponlulul, 
este «Expediţia argonauţilor» (IIMt�iAouaa.) presentul amintircr tutu1'ora» al 1111 I1011H•1·1 
Hesiod, Orfeu şi alţr poeţ\'; scopul acester expediţiunr era de a căuta şi aduce în (irecia 
lâna de aur a berbecelur Jur Phryxus. 

Începutul acester legende se pierde în n6ptea timpurilor şi aşa cum ne-a fosl păs
trată de autorff vechr t) în întregul er este: 

Un fiu al Jur .A<:olos, numit Athamas, regele Mynienilor, din Orchomenos (Bro(ia) 
se căsătorise cu zeiţa N epheles, cu care a avut dor copil: pe Phryxus şi pe Ilclles. 

După câţr-va anr, Atharnas abandonând prima sa soţie se recăsători cu fiiea Iul 
Cadmos, anume Ino, care căuta cu orr-ce preţ. a se scăpa de copii\' lur Athamas din 
prima căsătorie. Ocasia nu întârziă de a veni, căd o secetă ivindu-se în Ord10menos, 
Regele trimise o deputaţiune, care să consulte oracolul delphic, asupra causelo'l· c\' şi mij
l6celor de îndreptare; la înt6rcere, deputaţi unea, după îndemnul Iner, denaturând 1·rs
punsul oracolulur, spuse Regelu\' că trebuie să sacrifice pe cer dor copil zeulur Jupitei·. 

Nepheles, înţelegând intriga vitriger mame, răpi misterios copiil, în ziua sacriflciulul 
şi'1 încălecă pe berbecele vorbitor cu lâna de aur, pe care îl avea în dar de la Mercur 
(Hermes). Berbecele era fiul Jur '.'Jeptun şi al Theophane\'. 

În călătoria lor,. Helles căzu în Dardanele (de atuncr Hellespontus), iar Pll1·yxu� 
ajuns la .,Ea 3), reşedinţa Jur .1Eetes 4) (în Colchida, Mingrelia), sacrifică berbeceln Jur Zcvs 
'f1J�t0c; (protectorul fugarilor), iar pielea o dărui Jur .A<:etes, care o atârnă într'un copac t.lin 
pădurea consacrată Jur Ares, unele o păzia un balaur neadormit. 

1) Că Fenicianii a((fost primi'f coloniştî pe c6stele Pontului, se dovedesce clin următorul p11s11giil al
lui Ammianus Marcellinus: «Civitas Tyros (Tyras), Colonia Phoenicum, quam praestringi� f111vi11s T) ,·n,n 
XXII, 8.41. Tyros este de sigur o er6re, în loc de Tyras, şi nu p6te fi vorba de oraşul Fenician, ci de co
lonia de la gura fluviului cu acelaş nume. 
_ A se vedea Scymuus Cihus fr. 55. Jlfoven Die Phonizier, III, pag. 306-307; G. h'irh11•altl, pag. 53_g3, 
In Gr. G. Tocilescu: Dacia înainte de Romani, pag. 26, nota 2. larga: Kilia, pag. 12. 

2) Pind., Pyth. IV passim. Apollocl. I, 9, 1, A71ollon Rh. 120-128 II, 1144. Hyg. Fab. 3 �i 188. Ve�,
JJPtharme: Mithologie de la Grece antique. Paris, 1886, pag. 606. 

3) Pe malurile ocenului, acolo unde ,·azele s6relu1 sla(1 închise într'o cameră de aur ( Mi11wr1•111 1• l'r. lll.
4) Fiul lui Helios şi al Perseis.
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Phryxus luă în căsătorie pe Chalciope, fiica regelui 1).

Pe la anul 1351 a. Cht'. (?), domnra. în partea de Nord a Thesalid, la Iolcos, un fiu 
al 1111 Chrcteus, numit Pelias, care usurpase tronul fratelui s0u, h:son.

Pelias îngrijat de fiul Jur JEson, numit la on, pe de o parte îl dete în îngrijirea cen
lat1l'Ulu1 Chiron (educatorul Jur Achille), iar pe de alta consultă oracolul delphic, care '1
pJi•zi�,., c,1 va fi, res�u:na� de un om !ncălţat nu;nar cu un sing�r P,?-�tof (,o� p.ovo'Jivoa.),o�)
l'rol°l'lisarea se 1mphm, cand fason aJ unse la varsta de 20 am, cac1 (dupa Apollodor 2),

,11.1,-.ta vl'oind să trccă rîul Anauros, scăpă un pantof în apă :1). Pelias amintindu-şi prc
zii 'i·i·ile orncoluluT, puse Jur Iason întrebarea: ccCe-a'i' face, dacă cine-va ţi-ar spune, că 
lf'I illlll'Î liClS de unul dintr'a1 tel�)) 

- ((L'aş trirnete să caut.e lâna de aur», rcspunse Iason, inspirat de zeiţ,a Hera. Con
rr•n(iunea se făcu: Pelias să abdice în fav6rea Jur Iason, numar după ce acesta va aduce 
pirlm berbecelur Jur Phryxus. 

Iason în scopul călătoriei ce avea să întreprindă, chemă la sine pe toţr eroi! gred 
ar ti1np1ilu1 �), carr primiră a lua parte la cutezătorea ccexpediţiune argonautică», numită 
;1st-fd, Ac clupă cuventul &Vf6:; (repede), fie clupă numele constructorulur, Argos, flul Jur 
Phl')'XUS. 

Athena (înţelepciunea) ajută la con lruirca naver, punenclu-r o cârmă de stejar din 
piidul'ile l)ocloneT. 

După o lungă şi plină ele întâmpliirT călătorie pe Marea JEgea, Propontide şi Pontul 
Euxin 5) Argonauţi\' urcară rîul Phasis şi ajunseră la JEa, reşedinţa Jur JEtes.

Acesta f11 forte îngrijit de visita unor ast-fel de âspeţr necunoscuţr şi mar cu seme\ 
Cilnd află, că scopul călătoricT lor era de a lua lâna de aur a berbecelur năsdrăvan, 
prnl1·u care impuse ca condiţiune Jur Iason, �ă arc câmpul Jur Ares cu dor taurr cu pi
d61·cle de aramă şi cu nărr de foc. 

Câmpul. trebuia semănat cu dinţ.iT balaurulur luT Cadmus. 
Înamorată de Iason, Medea, fiica regelui JEtes, îl ajută a îmblân<;li tauriT, iar dinţir 

srrnănaţT deteră nascere la âmenr nor 6).

Tot prin îndemnul Niedeie1, Iason aruncă o piatră în mijlocul acestor giganţr (ina-
111ici1 ser), strămută departe de el lupta ce trebuia să aibă cu e, şi o aprinde între denşiT. 

AceştT fraţr ieşit.\' din păment se omorîră mutualmente între denşff, printr'o luptă 
nelegiuită 7). 

') Se gă!':esce sub o altă formă acestă legendă, într'o mulţime de basme la Românî, Grecî, Ruş1 şi 
Maghiarî. (A se vedea «Tipul Phryxus)). Basmele Românilor de d-l L. {,einranu, Bucuresc'i, 189r, pag. 
;,l-0-71t9. 

2) I, 9.16 Apollrm; Rh. I, 5-15.
3) Semănă cu «Tipul Cenuşeresa)) L. i',eineanu, op. cil. pag. 724.
') Griech. Myth. § 1381 dă lista complectă a tuturor eroilor, carî a(1 luat parte la acestă expediţiune.
") La ins. Lemnos, în Hellespont, la ins. Cyzicos, etc. La intrarea în Bosphor, Argonauţiî avură a

întâmpina mur, greutăţî, căci era de temut ciocnirea Symplegadelor, carî se isbiau în mijlocul valurilor 
�pumegânde: 

« . . . Limuit concursibus Argo 
«Unda.rum sparsas Symplegadas elisarum» 

( Ot•icl. Melam. Cart. XV, vers. 3313-337). 

Homer încă scrie: «Pe acolo dar nid o corabie de 6menî, care ar ajunge la ele n'a scăpat până 
acum, căcî valurile MăriI şi valvârtejurile foculuI dărîmător, duc totdeodată scândurile corăbiilor şi tru
purile 6mcnilor. In aclever, singura corabie călăt6re pe Mare, care trecu pe langă ele, fu aceia Argo, de 
care loţî se interesau, când plutea la Mtes. Şi pe ea p6te ar fi isbit-o stîncile cele mar,, dar Hera o pe
trecu pc din'aintea lor, pentru că Iason îI era prietin (Odys. X, 37-142).

") ...... fiunt sali nova �orpora clenLes (Ovicl. Mel.. Lib. VII, vers. J24). 
1
) lile, gravem meclios silicem jaculatus in hostes, 
A se clep11lsum Martem convertit in ipsos. 
Terrigmae pareunt per mutua vulnera fratres, 

( Ovul. Melam. Lib. VII, vers. 'l39-14·1). 
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.1Eles, ct, tote acestea, refuzând a'1 da com6ra, Jason cu ajutorul l\1T edeior, adormi ba
laurul păzitor, fură lâna de aur 1) :-;;i fugi însoţit de Medea şi de fratele acesteia, Alisnii�1, 

.!Eles mmărindu-r, Medea îndemnă pe Iason a tăia în hucăţT pe Absy1'lhP ·�ia: 
in:-;;ira membrele pe ţcrrnul 1ări\' 2), şi numa\' ast-fel, Mtes oprindu-se a adu11a 1111•1/ 
brclc fiului seu, Argonauţi! putură scăpa de furia Regelu\' 3). 

Justin afirmă, că Colchi\' rnrr urmăriră pe Medea fură· cc\' d'întâ1 colonişt, în Snlhia 
Pontică 4). 

Corabia se adăposti în îmbucătura unur fluviu, pe care Grecil nu'l mar vrzus(•i·ă 
până atuncr. Acesta era lstru, cc se vărsa în Mare prin 5 gur\' 5). 

Argonauţ,iY suiră cursul fluviului, pentru a se întorce în Thessalia. 
Acestă ultimă parte a călătorier Argonaut:ilor e descrisă de autol'ir vechr în rapol't 

cu progresele cunoscinţ,elor geogeafice; ast-fel Pindar ,;) (an. 462 a. chr.) duce nava ai·go
nauţilor din Pontul Euxin în 'larea Erithrea şi în lacul Tritonis, în fund ul Sirlelo1·, pt• 
când urmaşir ser, pe temeiul uner vechr credinţe, împrumutată şi de Arislot, că .un hrn\ 
al Dunării' ar comunica cu Adriatica (probabil Sava; de aci numirea peninsulcr Istria, de 
la Istru), conduc nava Argonauţilor pe acest braţ al fluviului. 

Justin afirmă, că după ce Colchi\'. urcară Dunărea 9i Sava, purtară nava pc u111ei·f 
până la Aquilea, unde fondară o colonie, Istria, şi mar în urmă republica Polensis sau a 
exilaţilor, căd Pola în limba scilică însemnă exilat i). Scymnus de Chios împal'tc Durnl,·eu 
în doue braţe, din care unul curge in Adriatica; pe acest braţ scapă Iason de u1·mi1.1·i1·pa 
Jur h:tes. 

Acestă legendă conţine ore-care elemente curat feniciene, înţelegend u-se prfo ficti
unea aparentă a lâner de aur, bogăţiile ţerilor aurifere din jurui Phasulu1, bogăt,iT despre 
care GrecH nu puteau avea sciinţă de cât prin Sidonianr 8); este forte probabil dai· ră 
primele colonff de pe ţermurile Pontului să fi fost ale Fenicianilor, popor comercial �i 
întreprinzător, ccprincipH Mărff şi ar pămcntulufo, după cum Îl numesc profeţir Ebrcr !'). 

Homer (sec. X a. Chr.) avea cunoscinţe forte mărginite asupra poporelor, carr au
locuit pe timpul seu costele vestice ale Pontulur (IJ6„toi; lt1)�3t·10:;;). El le enumeră numa,, fifră 
a indica regiunea ce au ocupat, ast-fel zice: 

ccMar la Nord de Peonienir şi Ciconir, doue triburr Thrace venite ca ajulc>1·e la 1·(,s-

1) Somnus in ignotos oculos ad venit, et auro
Heros h:sonius potitur; .

( Ovid. Met. Lib. Vil, vers. 55, 56). 
2) A1Tianus, (anul 131. d. Chr.) crede, că membrele lui Absyrlhe au fost înşirate pe ţermul Eslic al

Pontului, apr6pe de vărsarea rîului Apsarus (azi Adjara), că zice autorul pe1·iplulu1: «acest rîi'.1 se numia 
allă dală Absyrthus, după numele fratelui Medeiei, pe care 'I omorî acin. Arria11i, Periplus. trnduil µar 
Hen,·y Chotai·d. Pari 1860, pag. 19). 

3) «Inde Tomis dictus locus hic, quia fertur in illo.
�Iembra soror fratris consecuisse sui

(Ovicl. Trist. Eleg. 9 vers. ultime). 
Acest loc fu numit deci Tomis, pentru că aci se zice, că o soră tăie membrele fratelui se11. Tomi� �e 

la cuventul �zp.·,w = a îmbucătăţi. 
4) Peyssonel. Observations historiques sur Ies peuples barbares, qui ont habites les bords de la Mer

Noire, pag. 165. 
") Pisandri fragmenta. Edit. Diibner. Paris 1840, pag. 5. 
6) Pilh. IV, vers. 447-448 şi 58.
1) Spon. Lib. II după poetul Calimach ( Peyssonnel op. cit. pag. 15). Navigaţiunea Argonauţilor pc Islru

o consacră Apollonius de lrt Rodos în poema sa scrisă pe la 220 a. Chr. (Lib. IV, vers. 282), iar după ci \'(I·
lerius Flacus. A se vedea şi nota 104 din Istoria Critică de D-nul !Iasllr.u p. 203: «anticitatea credea, că un

braţ al Dunării se versa in Marea Adriatică.» Asemenea şi R Reclus, Geographie, voi. III, pag, 253.
8) Ukert, pag. 321. - Ch. Levesque, lom. V, pag. 4. - CJ. Muller, voi. I, pag. lt25. Vivfrn d,• St. Jlfar/W,

pag. 42 şi Gr. G. Tol'ilesr·u. Dacia înainte de Romani, pag. 2i. 
9) Isaia XXIII, 8. R:elâel XX VI, 10.
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lxiiul Troie\' 1), locuiesc HippernolgiY şi AbienH, iar. Cimeri\' ocupă locuinţa nopţff veşnice
� a intunel'cculur 2)». 

({esiod (sec. IX a. Cht·.) este primul cal'e face menţiune de fluviul Istru 3); istoricul 
iai \'Orhcscc �i despre alL rîu numit Arcleskos, fără a indica ţera prin care curge. Hal

'
! 

si Scllullcr 5) îl identifică cu Argeşul, pe câ.nd Domnul Tocilescu 6) cu drept cuvcnt 
li• 1;,,,·<·rc, C'tl Ardcskos al lu\' Hesiod nu p61.c fi altul de cât 'Apn:Jxo� al l_uT HerodoL
izi T11ndja), ce curgea pifo ţcra Odryssilor, de la Sudul Dunări\' 7).

j111r<' popc\re, Hesiod menţioneză de Scytl1ff «mulgătort de epel> şi .1EtiopY, prin carT 
111ii· �'i sr· înţ.elegă AssyrieniY, carr până în Secolul VIJ a. Chr. au fost puternicT pe 

, mudir Pontulut. 
lll'pr·oducc1nd pe Homer, Strabon 8) arată, că înaintea secolulul' X-lea al erir n6stre,

t v1•1·santul septentrional al Balcanilor, până la Dunăre (ded �i Dobrogia) era ocupaL 
trib11rr tracice, care vorbiau o limbă comună�).· 

llupă începutul secolulut VII, relaţiunile comerciale fiind mar întinse, decT şi cuno
in(Plc geografice, Pontul neospitalier deveni prin eufemism Euxinos 10). 

Dt• a lungul castelor Pontulu\' şi în mijlocul acestor popMe barbare, divisate în mar 
111111' lribu1·1, avcnd fie-care câte un şef sau rege al lor şi ductmd o viaţă pastorală şi 
,))()inil:ă 11), .Milesiani\', înlocuind pe Feniciani, de altă-dată, aveau nenumerate şi puternice
l1111it: 0dcssos (Vama), Callatis (Mangalia), Tomis (Con ta,nţa), Istropolis (azr dispărut), 
Ilia, etc. 12). 

• 
Erau staţiunY comerciale fondate de Elen\', pentru a înlesni Lraficul cu populaţiunile 

ndigrnc, cărora le aducea produsele uner industrff înaintate şi luau de la denşii in schimb 
ali•riile hl'ute şi grânele regiuni\'; comerciu care se a emănă aceluia, pe care marile 

Ţări manufactul'iere ale occidentului îl fac lncă şi astăzr în aceste porturT, în care poporele 
avigalore ale evulu1-mediu, Genovezi! şi Pisani\', !'au practicat un lung şir de an\'1 3). 

Aceste colonff erau locurr întărite, pentru a putea resista loviturilor barbarilor ce Io 
mrn11jumu; ele plătiai1 un tribut şefilor celor mar puternice triburr, care să le apţre contl'a 
�Jor-l'allc; nu mar aşa se explică existenţ.a lor un f;iir ·atilt de lung de secole 14). 

Acesle Lribu1·1 Thracice, carr locuiau la N. Balcanilor erau mar selbalice şi mar feroce 

1) Iliada II, ver·s. 844.
2) IJdy sea 1'1, 14.
3) Thcogonia, 33\.l.
4) Ge,;chichle cler Deutschen I. G7.1) Siebenburgen von Herodot.
') Dacia înainte de Roman,, pag. 28, nola 18.
') lfrl'odot, IV, 92. Rîul Arliskos. care curge oi,:, Oopoofo,v, Lraverseâi. ţera Odryssitor. (A se veaea ma1vale expediţia luI Dariu în Scylhia).
') Lib. VII, cap. III, 2. 
'J Lib. VII, cap. III '10 şi 13 în M. Sout�o. Coup d'oeit sur Ies monuments anliq11cs de ta Dobroudja.

Rerne archclogique frangaise I88'1, Octob. el Novemb., p. 2 05--215.
10) Nratost enrR: (o�e: voi; r.ovwi;.11) Tfe1·uliot. Lib. IV.
") Scy1n11us Chim. V. 747 şi 80lt-807, citat de Forbi.gr1• pag. ftt nota 5tî.
Ol'idiii zice : 

«Runc quoque Milelo missi vencre coloni, 
«Inquc Gef.is Graias consliluere domos. 
«Sed vclus hic nomen, posilaque antiquius nrbe, 
«Constat ab Absyrthi cacde fuisse loco. 

Trislia. Eleg. IX vers. 3-G. 
ro rolonic a Milelulu'i a venit pană aci şi a fondal un stabiliment Grec în mijlocul Geţilor. Ineă nulllelc_ loculul este furle vechiu şi anterior fondării oraşului (Torni ), se urcă urrnand Lradiţiunea aulenlic,l l�),

iju� ln m6rlea lui Absyrthe).11) Jf. Soutw. loc. ·cit.
11l Con\'ersatiunea luI Heraclid de Maronea cu trimisil lui Parium (Xe11opho11. Anabas, ne arată naura l'llporturitor �oloniitor grece,cI cu �cm TIHacI. Asemdnea a se vedea Thucydide Lib. II, XCVII.

65 
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de cât cele de la Sud, care împrumutaseră ceva din cultu1·a elenă. Cer cl'lntâ1 iii 111 1,continue cu Scythff de pe stângu Dunări\' adoptaserct de la eT îmbrăcăminlPa, 111. 111�1;,,modul de luptă. şi cbiar apucăturile 101 sclbatice 1). 

Odryssi\' era cel mar l)uternic tl'ib dintre Thmci'i' superio1·1, iar 'fribalH si ( J' 1,11· 1 • 
... ., • ('fli mar Larr dintre pop6rele de kl. gul'ile Dunări1t). \.cestora le plătiră tribul colrmiil,• 1;11111i,în schimbul protccţiunir ce le da. 

Poetul
° 
Arktinos din Milel, lrăito1· între anii 760-708 u. Chr., ci.'tnla in!-iuln Ll'llt'f' 

ca fiind patria Jur Achilie şi a ceter sale ele eror ·1). 

B. Inceputul timpurilor istorice.

Istoricul, care ne de ştirr ma\' precise asupra ţinutului cc ne inlc1·e i''z1t, a(·1-la ,·ar 
ne trece de la legendă la adev0r, este fără îndoială I -Ieroclot din Halicarnn,� (ntts,·111 1111 1 1 
490 sau 480, mort după anul 4-08 a. Chr.) ________ ......___ Mullă vreme ace L mare istoric era poreclit «părintele minciunilrn·», 111 u1·1 111i 1 11 .1 
cont1°olanclu-. c datele luY cu scrupulositatc, i s'a recunoscut meritele de «păi·inlPlP i-;1 1 1ri,,11 

In descriel'ile ce face, Heroc.lot deosobesce datele controlate c.lc densul, sau j:ii'il i · pc 
care singur Ic-a vizitat, de acele pe care le sc1·ie clin spu:;ele altora; �i locnm, <·r11·Pvi11111 " 
cc se 'lnlinde svre N. de Balcanr, ca o peninsulă str;lnsă înlre Dunăre :-;;i Ma1·Pa-\'t'•!!l'ii. 
sămănală cu colonir grecescr, este unn, din cele vizitate de istoric, care a dtW.lol'il ,i mn1 
departe spee 1Iiază-n6pt.e, până la Boristene (Dnipru). 

Să cercetăm dar cu tot interesul cartea IV a ist.orier luT Heroclot, con ·n,cTală în 1·i·a 
ma, mare parte ('U3 paragrafe), espediţier lu, .Dariu contra sq,thilo1·, :-;;i nuuwr 1·01 1 l1·0U11d 
datele geografice, vom gă ·i numirea regiune, :;;i a poporului cc locuia pe la allul 51:J a. 
Chr., Dobrogia de uz\'. .;). 

(cThracia- zice Herodot. ,;)- ce se ţ.inc de Pontul Euxin este inainlca ScylhicT (să s1• (ina 
scmă, că el scria ca fiind în Asia Mică), care nu începe ele câL în punctul, undo s,• sf;t1·�es1' 
golful depenclinte de Thracia şi că decT Istrnl trece prin Scythia, penti·u a merge ln }fru·P1i. 
Prin urmare limita Sc·ythier spre Sud, era cam pe la munţ.H Bn,lcanT (Golful Bu1·gasJ. 

H.emâne până la un punct nesigur, dacă trebuia să se fi numit pal'Lea de la Sudul
Dunărir până la Balcanr, Scythia nouă, care pe timpul luT Strabon sc numia Seyl.hia 111inor 
(pe la anul 50 d. Chr.), în oposiţie cu r1.px_11.1-fJ LiY.o&tî'.-� (Scythia vechie), cu ca1·e pa1·c a sr 
fi denumit ţara de la I ordul acestu, fluviu 7). 

Poporul cc locuia acest�t parte a ScylhieT (Dobrngia) n gă im iară:-;;r î11 J lp1•odol, la 
descrierea drumulur urmat ele Darius: 

«După ce străbate Thracia, Darius ajunge la un du cc sc numcscc Arlisern,, f)i l1'a· 
vcrsc'.•ză ţara Odryssilor». fa\' clepart.e: 

«Inainte de a trece Istrul, Darius suvunc mar înlâY vc Geţ.r cc se c1·c·tl 111· 1 11t11'ilnr1n'J. 

') Thurydide. Lib. II, XCVI. 
2) .Mirii. Soul;.o, op. cil.
a A se rndea: Insula Şerpilor.
') Legenda despre acest erou se af1ă pc Jarg descrisă în Dethrt1'1nr: Mylhologie de la (jrece auliq

pag. 603 şi urm. 597, 604, 431, 500 şi 002. •
_ _  ., ") Hi toire d'Herodote. Trad. par /J. Giuuet. I. '105, II. 103, IV. 5, 7, 8, 16, 27, ltO, 58, 00, 07, ,o,,;, ,J, 

81, 82, 9-2, 93, 9J, 100, 110 
6J IV. 90 şi x,mr,pr,l. Istoria Romanilor. Ediţia Saraga. Voi. I, p. 2�. 

. b ') D. Tor-il,•sni (Dacia înainte de Romani pag. 54\, nu găsescc denumită Dobrogia ptlnit la Slra 01; 

cu numele <.le Scylhia nouă sau minor. D. X,:nopul (op. cil. p. 22) însă este de pă1·ere, di. pllnă pe limvu 
Romanilor, în vecl1fmc, Dobrogia purta numele <.le Scylhia minor. 1. eStraur, o numesce Scythia minor (VII 5 !:j 5 şi 12). Pliniu rrl Mlrân sc1·ie pc la inccp11Lul cref erei 111'
ca !Jol.,rogia cr-a ocupatu de Scythii plugari (1-lisl. Natur. IV, 18) în 1/a.sllr·i:1. Istol'ia criLic,i, pag. 212· 

") IV. 02, 93, fl8 (Hosd,,u Of.I. cil. pag. 203 nota 102).
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(�ctiJ dar era poporul, care locuia păr·(,ilc de azT ale Dobrogei, până apr6pe pr a 

de Balcani, la Sudul cărora locuiau Oclryssi\', a căror ţară (Rumelia de az\') era străba
de du! At'tiscos (Tundja) 1). •

� 

.\cestă părere c împutemicilă şi de alte isvorc lot aşa de vrednice de credinţă 2): aşa
rlluri<lydc (471-400 a Chr.J, în istoria Peloponesulur ne spune 3): 

«�ilalccs plecânc.l' din ţara Odryssilor ridică ma\' întâiu pe ThracT din muntele Hemul 
,i H111lop, peste care domnea el, pină la Pontul Euxin şi I-Ielle ·pont, apoT pe Geţî'. de din
,,iln d<' IIrrnus şi alle naţiun\', carr locuiau mar ales clincoce de Ist.ru, pe lângă Pontul 
Eu:dn 

. \ceştia sunt Geţir şi alte popore vecine cu aceştia, care au acelaş nume şi toţT trag 
cu a1·(·ul pe car». 

])io Cassius- de şi posterior - arată de asemenea, că in vechime: «Myssi\' cu Gcţir 
]ill'ui::u1 în L6t.ă acea regiune, care se a.<;;terne înt.re Hemus şi Istru)) 4). 

· Poporul Geţilor, se învecinea la S.V. cu:
Tribali\', în partea S.Vestică pe lângă Dunăre, pe la rîul Oescus (Iskerul), care se

nu11iia şi Oescus al Tribalilor 5) şi Crobyzff pc la sorgintea Iantre\', in Balcani\' l'ă
,ărill'nr. 

Mar locuia5 TroglodyţiI, popor din familia Scythică 6) la centru Dobrogicr 7).

Pcucinir, popor din familia Thracică, în Delta Dunărff 8). 

Ge[iT veniră în Europa goniţî'. de Bastarnr, după malurile rîulu, Oxus (duvă Haer
nius), !

1) pe la anul 1200 a Chr. şi ocupară ţara unde-r găsim pe timpul lu\'. Herodot; aci 
e1·au guvernaţr de regil Thracier, căcT Homer face menţiune ele Teleph, care luă parte la 
1·esl.Joiul Troier 10). 

Sunt două părerr în privinţa origine\' Geţilor: aceia a luT Pliniu cel bătrîn (23-81
d. Chr.), care îr numesce Tyrangitae Sarmatae; şi cea ma( vrednică de crezut, aceia a
Jur Herodot, care le dă origină Thracică: «GeţH sunt priviţi ca ce\' mar oneşti şi ma\' vitej\'
1lintre Thracfo 11). 

Geţff fiind de aceiaş\' origină cu Daci\', care locuiau în Roclop, 12) uni\' scriitor\' latin\' 
amestecă pe Geţ\' cu Dacr 1 �).

Strabo însă face deosebire între acest8 două popore: 
«Geţii sunt aceia ce se înclină către Pont şi răsărit. Dacit, aceT cc vin către Ger

mania şi isvorele Istrulu\'. Partea superioră a fluviulu1, care stă către isv6eelc lu1, până 

1) D. 'l'orilesl'u (op. cit. pag. 150) pune pe Geţi ca locuind înLrc .-\.Lhrys (Osrna), Oschios 1), Dunc"i.re
�i BalcanL 

2) Cu L6Lc că Rphoi'os (posterior cu 50 de ani lui HerodoL) Aşeză aci Lot pc ScyLhi (Tor-. op. cil. pag. M)
3) Lib. IV. C. I.
•) Xmo710/ op cit. voi. I. pag. 45,
&) To11 (;hira. Dacia vechiă. Revista Romană anul 186'1, pag. 386 şi Rev. Tin . .Rom. voi. II 1899 p.189--90.
6
) Pliniu cel băMn, IV. 25. - Slrn/Ju (VII 5. § ·12) aşeză pe Troglodyţi ca locuind pe langă Tomis şi

jur i111prejur, între Pont şi Dunăre; ei Jocuia11 în bordeie, clupă deducerea D-lui Rastlm'i (Ist. crilică p. 21�3), 
lormală după două pasage ale lui SLrabo. 
, 

1) Gr. G. Tocill'sr.u op. cit. pag. 04 şi charla .. - Stm/Jo (VII. 5. § t2) cunosce pe Troglod)1ţi locuind
111 Dobrogea, pe langă Tomis, CallaLis şi Ist ros ( Torile.�ru op. cit. pag. 28 L no La 50). 

') !011 C:hica op. cit. pag. 401.- Tor·ilescu op. cil. pag. 64. - .'\111mir111. illa1'r. zice (XXII. 8)": «Peuce 
promileL insula, quam circumlocunL Troglodytae eL Peuci, minoresque aliae Genles; el HisLros quondam
polenlissima civiLas, eL Tomis, et Apollonia, et Anchialos et Odyssos.» 
. ") Sll'a/Jon, l?us/a//1ie, ,lirletie şi după dînşir Slephan Bi�antimtl, 'i arată ca veniţi din Margiana, şi

dm pustiile Bigului mai la S. de Oxus; T,rdus, dinLre I. Caspică şi Golful Persic (T. Ghica op. cit. p. 389).
'0) Iliada. II. V. 84-4. 
11) Lib. IV. 93.
11) 7'hucyliicle ii numesce Dii, iar Stm/Jo explicand zice: «Cred, că Dacii ail fosL numiţi Dai, în vechime».
13) Oio Cassius. - D. Xenopul (op. cit. voi. I. pag. 52) zice: «ast-fel că numirile <le Geţi şi Daci sunt

P�nlru el sinonime». Aşa fiind, 1·egii Dacilor sunt aceia�, cu aT Geţilor ( 0l'illiit). «Cu L6te că Geţi'î :;;i Dacii 
au pulul fi două L1·ilrnri clcosebile, ele erau at}\l de 11.semănătore, în cal erau in de comun amestecate unul
cu alluln (Xr11opol. op. ciL. voi. I. pag. 53 şi Gl). 

, .... : 

� 
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la cataraclc, se numescc Danubius .. i trece mar ales pe lîngă Dad; ·parlea inf'r1l'i1 'n·11 IHÎ ll/i
la Pont., dr care sunt vecinr Geţ.iJ, se numcscc Ister 1). 

După ce am labilit, care era poporul c·et ma\' de s6mă ce locuia Dohmgia, pi• la
finele secolulut VI a. Cl1r., precum şi origina luT, să reluăm n,·ul isto1·ic al rx1>1·di(i111111 

Jur Dariu: 
Dupu. ce regiJ PersieT cuceriseră Assyl'ia, Phcnicia, Lydfa., Egyplul :-;;i <'Olnniilr• u,.1,. 

cescT ale Ionici, 1nccrca1·ă a upunc :-;;i Em opa. Dariu, în fi untea und arrnn,10 ,;;i r·u O 1111111 
putcmică feniciană �i greacă, năvăli în Thracia, la anul 513 a. Cltr. 

Tote pop6relc ce întâlni în calea sa '1 se supuseră; OdryssiT şi cnloniilC' gi·eci•s,·, 
de pe c6stele Pontulur avură aceiaşr sortă; nu mar Geţi\' locuitorT în Dobrogia npu:-;ei·<t 11 
resistenţ.ă cnet·gicii, îns(t în cele din urmă fură în vin), iar dominaţia Pcr!;iilor s(• illlilisP 
de-a lungul coslelor pontice, până la gurile DunărH 2).

După nenorocita espediţiune conlra Scythilor, de pc 1,ărmul slt\ng al fiuviulu,, llni·i� 
fu nevoit a trece în g1·abă înapo\' pe podul ce'l făcuse în sus ele insula Pcu<·<· (zii ·p 
Slrabo) :i), acolo unele fluviul se împarte în mar multe braţe ·1).

Regele Pei·:-;;ilor lt'ts{t pe Mcgabysse cu o armală destul de puternicii, prnl 1'u a sup11111, 
t<'>Lc poporele de pe malul drept al Dunării. 

In cuceririle lor, Per:-;;i'i'.- ca .. i Turci'( mar tc\eziu - se mulţ.umiau numar ru l1·i!) 1 11111 
,;;i cu suzeranitalea cc impuneau pop6rclor subj ugat.e. fără a le asimila; ele ac.Pia sl,1.pi\11i1·1·n 
lor pe c6slele PontuluT şi pe malul Istrulu'î, fu ele scurtă durată. 

Înfrungel'ile sufcrilc ele Xerxe la Sa.lamina (4.SG a. Cht·.) �i Myca.le (47U a. Cltr.), dt·· 
termină emanciparea coloniilor ponti c �i poporclor balcanice de sub jugul Pcl'�il(W. 

OclryssH furii eer cl'întâr, carY aruncară jugul �i sub conducerea regilol' lor, 'l'P1·es �i 
Sitalces (478---422 a. Chl'.), ajunseră a reînfiinţa un puternic stat, care supurn't,nd pi• 1;,,(1, 
regalul lor se întinde3. ele la Abcler (în faţa ins. Tasos), până la gurile DunitriT, ('Olll'i11-
zcncl ded ,;;i Dobrogia ele azr "). Coloniile pontice urrnându-,;;1 politica lor de mar '11ai11le, 
î:;;T aveau o independenţă relativă, în schimbul unur tribut pe care '1 plăt.iau rcgilo1· Orl1·yss1. 

Acestă supremaţie a Odryssilor asupra pop6relor tracice nu se obţinu fai·ă o l'(•sis
tenţ.ă din partea acestora; asl-fel TrybaliT, carT după cum am vezut, format.'1 un pul(•1·11i1· 
lrib pe ţermul di·ept al Dunării, î�1 păstrară multă vreme independenţa, ia1· Sylak(.,s, ('li 

L6te forţele de 150.000 6menr, fu învins :-;;i muri într'una clin bătăliile ce avu <'li a(·rsl 
popor doritor de independenţă"). 

Geţff, după ce opuseră rezistenţă, fură bătu(J �i supu�r 7).

Istoria regatului Odryssilor e puţin cunoscută, sau apr6pe ele loc; se scic nurnn1, ('ll 

regatul fu îmbucătăţit în mar rnult.e rânclud şi că triburile supuse se reseulară dPs<•-nrY. 
Aşa Xenophon 8) ne arată pe Seuthes, mo�tenitorul marelur Sytalc6s, redus a face un 1fs
boiu ele partisan'î în chiar centrul statelor ereditare. A esta avea în ajutor ll1Cl'('<'11a1·1 
Gred şi reuşi a se restabili pe tron. Geţ.i1, care scăpaseră ele sub dominaţ.iunea od1·yssk11, 
fură din nou supuş\' de. el, sau de succesoriT Jur :-;;i rernascră ast-fel, cliiar după sW,l>i1·1·a 
putcrH oclryssicc, sub loviturile macedonenilor şi până în timpul Romanilor. Acu:-;;Lia suni 
Geţir trăitorr pe drepta Dunărff 

') XPnopol. _op. ciL. val I. pag. 4-8. Alţi auLorI numiau conLra1·i(1: Danubiua partea inl'el'ii'mi, lslcr 
pe cen. su·peri6ră._ 

2) Beroclol Lib. IV. V.
") Acest punct este vadul de la Obluciţa, numit ele TurcI Isaccea (Ca11/cmir. Cronic. Homrtn. Tonii

pag. 32J; în Hascleit Isloria Critică Tom. I. pag. 210-2'12). 
') ff Pruclol. Lib. IV. 89, 93, 97. 
5) Thut!Jllicle Lib. II. XCVII.
") TlwcyclidP Lib. IV. C. I.
7) Istoria nu ne-a păslral nimic despre aceste luple - zice D-l Jlfih. S·iul:o Ooc. ciL.), dar 1111 monu

ment considerabil ridicat la 20 km. de Rasova si cunoscut sub numirea de Adam-Klissi esle Jll'Oirnbil 1111111
din marlori1 mal'ilor vicLol'iI ale Odryssilor conLra Geţilor şi Trybalilor. Mon11menlul c descl'is în Huv. ai·ch.
l'mnc. Novcmb1·e 1881, pag. 280-200. - VezI Monumentul Jc la Atlarn-Klissi, mai jos. 

8) Anabas.
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Filip Ii-lea, Regele l\Jaccr1onicT,-(359-83G a. Chr.), avcncl a intra în luplă cu Odryssir, 

t·aulii alian(.a 11opon1lu! Gd, Garc pc atuncT se înLindca pc lângă gul'ilc Dunăl'ir, avcncl
�iiip,\ 11irc �i asupra coloniilor grnccsd Tomis şi Odessos. Pcnlru înlărirca acestcT alian(.c,
Filip Im\ ln căsătorie pe Medopa, fiica regclu\' Get, Cotclas 1).

Puterea macedoniană, sub regele Filip se întinsese până la Dunăre, pc partea stângă a 
·areia, (icţir fondaseră un stat puternic, sub regele lor . 'armis, fondalorul Sarmi agelusiT 2 J .

. �ci '1 găscscc Alexandru cel marc, în 336 a. Chr., (336-301 a. Chr.), când cu ajulorul 
1 ryl>alilor pc care 'T supusese, trece Dunărea pe un pod aşezat pe burdufo. 

(;u(.i1 aveau un oraş întărit, o parasangă (1/2-¾ mile geografice) departe de Dunăre; 
�laced11nienff coprinzendu-1 îl dărâmară şi se înt6rseră peste Dunăre a). 

Pc când Alexandru repurta victoril în Asia, Zopyrion, un lo<.;-ţiitor al seu, vroi să 
111tindt't rnargincle imperiulur peste Dunăre, însă pieri cu l6tă armata sa sub loviturile 
Ge(ilor 1).

După m6rtca marelur cuceritor, imperiul se împărţi între generalii ser. Ly imach 
r:!01-281 a. Chr.), care domnea peste Thracia, până la Dunăre, spre a pedepsi şi pe Geţi, 
c,H'I au ajutat pe Thracr înti-'o revoltă conlm regeluY, lrimese cu oştire pe fiul seu în 
1·onlra Iur Dromichete, regele Geţilor. Fiul luY Lysimach fu prins şi nu 'i se dete drumul, 
,te c;U după cc Dromichete luă în căsătorie pe sora regelu1 Macedonian. 

Oupă câţ,1-va anr (cam pe la 295 a. Chr.), resboiul isbucni din nou. Lysimach trncu 
llună1·ca 9i fu prins de Dromichelc, caro în loc d'a 'l trata reu îl ospăt6ză Ja oraşul Eli (?) 
cu mc\ndirilo cele mar alese şi în vase preţ,i6se, pe cand regele Gel era servit cu man
du·r or-clinaro în vase do lemn, dând ast-fel a înţelege cumnalulur sM, că Gcţff sunl un 
popol', care cunosc luxul, dar le placo sobrietatea 5). 

Coloniile pontico din DolJl'ogoa, do �i făcură parte din regalul l\lacodonian, ole, ca 
�i �ub Odryssr, 191 păstrară o oro-Wl'e independenţ.ă., după cum o prulJuză monedele do au1· 
bălule r;;i cal'l purtau efigia Jur Lysimach r;;i cu iniţialele TO pentru Tornis, KAA pentru 
Callatis, I� pentru lstros. ,....---

Pl'ivilegiul de a bate monedă o aveau numar oraşele, ce\;1 conservaseră autonomia, 
lară vre-un semn do vasalitate 6). 

Pc la 280 a. Chr. nor mişcăr'î se agilară în lumea barbară; banele galico, după ('C 

') Xe1111pol. op. cit. Val. I. pag. 45. 
') l011 r:hica op cil. pag. 406-l�Oi. - Stabilirea Geţilor pe stanga Iluviulur, arc loc în urma di Lrugeri1 

,lal11lul Gel al Jur Alheas (Tocilesrn op. cil. pag. '150). 
') l'o,;iţ,iunea acestui oraş, cum şi puncLul pe unele Alexandru a ll'ecul Dunărea, nu se p6le <lelern1ina 

r·u siguranţă. Esle probabil în ·ă, că trecerea a avut loc cam pc la Silistra, căcI punclul convine :;;i cu pre
alabila înţelegere ce avu. esc Alexandru cu escadra byzanlină, de a veni să înlesn6scă trecerea. Or'i-ce 
punct mar la apus ele Silislra e de respins; căcI nu se p6te concepe, cum ac6slă escadră era să vină până 
la �icopoli �i încă mar în susul Dunării, cum pretinde Besse/., care aşază trecerea pe la Porţile de Fier 
.lrn. Schaefer.) 

.\"iebul,r, I, 376 se îndoesce, chiar clacă Byzantini1, vor fi navigat pe Dunăre mar sus de GalaţL In 
alia parte (II, 'i-2\.l) Niebn/11· pune însă trecerea Jur Alexandru mar departe de Silistra. Oraşul Gel ar urma 
,lupa acesta, să'! căutăm la o. mică distanţă ele ora.;ul CălăraşJ. Brn·b'i.cr Bamae, pune salul Cornăţel, iar 
locul unde a 'nălţat Alexandru altarele, pe langă canalul Borcea. Comp. \'an de Chys., comentarii geo
graphici in -Arrianum. ·J828. pag. 5.

· (Tof"il.esm op. cit. pag. 56 nota 13.)
/Ju11111ul Xc11011ol, însă pare a pune teatrul luptelor pe la gurile Dunării, sau în apropiere: ccln luna 

�lni(1 335 (?), ci plecă din Amphipolis, trece prin pasurile muntelui Haomus şi alacă pe Trybal'i, carI l'ug
sub rerre!e 101· Sirmus îu i11sula Peuce, dinll'e gurile DunăriL Alexandru clupă ce atacă fără izbândă insula,
cu ajutorul unor con.\biI ce veniau din Hyzaut, trece Islrul pe malul slâng, pen�ru a lovi pe GeţI, care
111rprin�î sunt bălut'f fii rugăriţI, pân�l la un oraş al ]ol' de lemn, ca.re este lual şi ars de Alexandru. (IsLo
na 11omânilor. Voi. l. pag. 46). Că greul slaluluî Gel se aJ-la la Nordul Dunării, ne-o spune şi A t'l'iantt8 (De
cxpeditione Alexandri I. 2-4.) şi Justin (XL 1). 

') Justin Lib. XII. 11. 
') St l'u/1(), Lib. VIL cap. lll. 8, 14-. 
") Jhtlt. Suttlzu, op. cit. 
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dcvaslaseră Greda �i ,Jaccclonia, aLing rnalul Dunări\'. GctiT �i Trybalil' înce1'rnl'i'i în 1.ad,n 
a se apăra; slriviţ,Y inlr'o marc bătălie 1) fură sili[I a lă.·a (,ara lor inamiGulu\'. Acesli · liq,li 
de apărare sângerosă, precum şi atacurile poporclor ilirice (A ul'ialcs) ") clcLc1·mimu·ă i•ini
grarea unuT mare numcr de Geţ\' pe malul slâng al DunăriT, unde se uni1·u cu f'ra(ir 1111. 
de maY mult timp stabiJi(1 aci. 

Ast-fel strămutarea poporulu1 Get, ele pc malul drept pc cel ·t.ing al Dunăl'i\, dey1,11j 
lol mar deplină, în urma năvăliriT poporeloi· cclt.ice �). 

c�\mpiilc Dunări\' erau prea sărace, pentru a rctfoc mullu v1·cmc lmndclc jcf'uil1 'm, 
ele Ga!T; er Ic abandonară repede :-;,i ·�r continuară drumul clcvaslalor căl1'c Ol'icnl. 

Regatul i\Iacedonian reconstituit, după plecarea Celţilor, era încă o pulcl'C dcslul r]1, 
p1·cponderenlă, care parveni e prin poHtica sa a ţine sub slăpânirc regalul Otlry,-,;iloi·. 
devenit un stat de al 11-lea ordin, iar diferitele triburT tracice a Ic ţine rlcslJina.lc. 

Atât uni\', cât şi alţ,i\' (Odryssi'î şi ThraciT) scrvia 1':i ca auxiliarT în ar·rnala rnac1·· 
cloniană ·1).

D�1co-GeţH din stânga Dunăril' c1·au incă alia(i'î regilor rnaccdonianr, în timpul lup 
telor lor cu Romanii :1). P.holu şi mar în urmă Ozol, rcgi'î Daco-(�cţ.ilo1', ajuL pc Pcl':--f'i\, 
ultimul rege macedonian ('186-178), în bătălia ele la Pydna, în contra lut Pa.ul Emilin11, 
general roman. in aceslă luptă, Pcrsct1 este luat prizonier, piere.le b{Llălia. �i regalul uJ la 
anul 168 a Chr. 

Puternica republică introduse aci influenţa a. asupra :t\faccdonieT, devenită dr• la 
'146 a. Chr. provincie romană, căreia ştiură a face să '1 se rcspeclc fronticrilc de lrihuril1• 
jcfuitore clin peninsula lJalcanică (TliracT, llirirnT, Scordisd, Oc.lr-yssT), cum �i ele (;clo-l>acH 
de pc stânga Dunări\'. La 110 ScordisciT fură strivit,\'.; mal'. mulţJ genera]'( i·ornan\': llidi11 
Marcu, Liviu Drusu, încercară fără succes a ţ,inc in respect pe Geţ.\'.; proconsulul �larc
donie\' 7), C. Scribonius Curio, în anul 75 ajunse pană la Dunăre 8); al uncT fu wimul l'.1rnlad 
al Romanilor cu Moesia. 

C. Dominaţiunea Romană.

La anul 71 a. Chr., după o luptă sd,ngcrosă. în contra J3cssilor şi Odryssilor, Lw·11l11, 
supune nu numa\'. regiunea de la Nordul Balcanilor �i regalul Odryssiac, care deveni ll'i
butar, dar ehiar anexarea oraşelor pontice: Callatis, Tomis şi lstros, dateză de la accsl,1 
epocă 0).

Aceste oraşe primiră cu bucurie domina(.iunca romană, protectore mar sigul'ă de n\\ 
rcgiT barbar'i şi care acorda clinisrnulur o mar marc fav6re. Ele se bucurară sulJ dorni
naţiunea romană de cea mar largă autonomie şi monedele bătute atuncr nu arată nid 
un semn de vasalitate. 

De şi învinse, resboinicelc Lriburr l.hracice, 1nccrcară aclese-orr a se sC'ăpa rlc s11h 
jugul roman �i Mithridatc parvenise a le uni cu sine, cancl atacă republica; surla lor 
urmă pe aceia a Jur Mithridate. 

') Justin, XXV. I. 
2) Strnbo, Lib. VII cap. V.
3) Xenopol, op. cil. pag. 48 Vol. I.
4) Titus Livius, citează resboiul iul Filip şi Perse(1 contra Romanilor.
$) Titus Livius. XXXIX, 35. XL şi XLI.
6) Jon Ghica op. cit. pag. 393. 
7) Proconsulii guvernau provinciile ce puleau il încă leatrul luptelor; acele provinciY ponlru care

Romanil întrebuinţau forţe spre a le păstra. (1Jlommse11. Organisation ele l'Empire Homain Voi. li. P· 53t 
şi nota 2). 

8) Rulrop. VI. 2, < Jros. V. 23. - 'lit. Lil!. Ep. XCII. /1uf'us Bl'e,,. VII. - D. Xe11117Jol. op. cit. vol. I. pag- {IR
arată anul 8\l. 

9) ,1/nm111.s,m. Hisloire romaine Lib. V. Cap. II.
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Virloriilc luY Sila, Luculus, Pompcr asupra 1111 lVIithridaLc asigurară definitiva 

na!iUIIC !'Onli.tflă r�.c .c11�6p t:a l:unăriY.
V •v • • • V • V 

Thl'acia dunarcna ş1 coslele 1Vlan1-Ncgrc, vccrnc gurilor fluvrnlu1, formara o pro-

riudr st'pi.tt-ală, împăl'ţ,ită mar LJ.rziu în douc. Dohrogia fa.cu parte din Moesig, inforioră.
!legatul Odryssilor suhsisLă ca sLat aliat Romanilor f;ii nu fu incorpomt cu Imperiul,

11 ,·at sub Claudiu ') .
. \rn v1�zut cum, încetul cu încetul Romanit îş\' întinseseră dominaţiunca lor până la 

!lilllîtl 1� !), pc sLânga căreia puterea Daco-Geţilor <'Ic venise îngrijit6re, sub Bocrebistc, pe
1111111 ;-10 a. Chr.

Jnliu Ccsar proiectase a domoli furia acestor pop6re rosboinice, care invadau pro
indil" JmpcriuluY, mortea însă îl ră.pi (44 a. Chr)., ma\' 'naintc d'a 'f;it îndeplini planurile
i11 , di· rnccdrc pes·c Dunăr-e; nu mult după ci muri �i Bocrebisle.

\lc'wlca Jur Bocrebistc, fu semnalul uno1· lupte lăuntrice, care avură de rcsultat dcs
Jii11arca puteri\' Daco-Geţilor, între cer treY şefi a\' lor: Rholu (Oroles), Dapyx f;ii Zirax.

Dai' nicT Imperiul roman nu fu mar fericit, din causa luptelor dintre Antoniu şi Octa
rian, i11 eal'c Oroles căutând alianţa luY Octavian, acesta îT Lrimesc în ajutor pc i\1Iarc11 ·
1.ir·ini11� Crassus �), cu care supune mar întâ\' pe Dapyx ţ;i'l InGhidc într'o cetate, unele ca
piluli':zit, prin trădarea unu\' Grec; iar pe Zirax îl bate chiar în capitala tribului seu,
1;1'111)('!<1, un oraş nu departe de gurile Dunărit (f), la anul 39 sau 30 a. Chr. ·1).

l)d1nitiva supunere a Moesie\' se datoresce Jur Licinius Crassus, ·1a anul 29 a. Chr. 5); 

iar do, an\' mar în urmă 6), August preface Moesia în provincie romană. 
Ovidiu, care a trăit în exil la Tomis, opL anr (9 -17 d. Chr.) ne-a lăsat un Lablou 

,rn �i încărcat cu natura imaginativă a unu\' poet, despre clima şi populaţiunile ţerilor 
de la gurile Dunărir 7) şi Marea-Negră. 

Frigul c�rem, rare face să înghet;e tote rîurile, Dunărea, chiar Ponlul Euxin; bipe
d('Je lrnpict rile de frig; zăpezile care stau netopite câte doue ierni; furtuna teribilă, care 
dP,vclesce Gase, turnurr; pust.ietatea lipsită de arborr; câmpiile slerpe acoperite nurnar 
,·u pelin; bălţile şi miasmele lacurilor din prej ur; barbaria locuitorilor, acestea for-meză 
1Jhicclul continuu al plângerilor nefericitulur exilat 8).

Lur i se pare a fi Ia capetul lumi'r, în sinul munţilor barbari' ar Scythier ţ;i Sar
ma!iCt 9), la ţărmurile Geţilor 1") sau Sa.rmaţie\' 11), la cele 7 gurT ale Danu1Jiul11\' 1 :1), dincolo 
de care nu ma\' sunt de cât gheţurr şi inamic şi Mărr ce înghiată de frig; 1 3), printre Besi 
�i r;ejt 14) 

�umele regiunilor şi naţiunilor de Ja Marea-Negră, ce se află în Ovidiu sunt: Pontul 

') .llith. Soutzu. op. cit. A se vedea anul 46 d. Chr., supunerea ThracieI. 
') Primul conlact al Homanilor cu Moesia fu Ja anul 75 a. Chr., cand Proconsulul Macedonie1, C. Scri

honius Curio, pălrunse până la Dunăre (Eulr. VI 2., Oros. V. :23; Til. Liv. Epil. XCII; Refus Brev. VII. In 
.llm11m.1en. Org. de L'Empire romain Vol. II p. 534 şi nota 2).

') Dio Cassius. LI. 25-27. 
') Xenopol op cit. pag. 98 --'100 voi. I. Papallopol Callirnach (Dunărea în lil.eratură, nota 3 pag. 20) 

zice: «Celalea Geţilor, Genucla, Greci1 o numiau Islria, Istropolis şi Istros, după numele tluviuJu1 lslru 
fmd, II 33, IV. 78. - Pliniu Lib. IV cap. 24. - Anonyrni. Per1plus Ponli Euxini Cap. 70 in <,eographi Graeci 
minores Tom. I. pag. 420. - Dia Cas,ilts Hi L. Rom. Lib. LI cap. 26 Tom. VII, pag. 194. Rev. Tin. Rom. 
Yol. li 18\JCJ p. '191).

5) Tit. L'iv. Epil. CXXXIV. CXXXV. /Jio Ca,. LI. 25-27. Floru8 II. 26.
0) l)fri l'as. LXXX, 7 şi ·J2.
') Pref'ecl al Moesie1 se afla la Cecina Severus ( Xenopol. Voi. I. pag. 101), iar rege al Geţilor, Col�'S,

1Ponlic. Scris. IX.), pe Limpul exilului lu1 Ovidii:L
8) TrisL. III. X. VI. XII, 14, 16. PonL. Ill. 8. I. 8. IY. 10.
') Trisl. V. ·12. Vers. '10. I. 8 Vers. 40.
111) Trisl. J. X. Vers. 1lf.
") Trist. IV. El. 8. Vers. 16. IV. 10. Vers. 10.
11) Trist, II. Vers. 18<;1,
'3) Trisl. li. Vers. 1Q5, ·l9G comp. Trisl. III. ,1. Vers 't7-5'1.
11) T1·isL. JV. I. 67.
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Euxin; pop6rele în general ale l\IoesieY !';ii ThracieY: ScyLhiY, SarmatiY, Geţii, C.old iiY (iinn"iiiai·. M_elereT, IazigiT, BaslarnH, Be iT, Coralll', HeniochiT, TaurH. '"' 11), 

NicT-o-daLă în ă nu găsim vre-o denmrcaţie clhnică, inLrc aceste rlifcrilc pJ1 ,1111.1111, 
Numele scythic nu'l dă nicT odată vre-unur popor, ci numar regiunii, l\1,lri\', cct·uluY "1/ 

csLc adică geografic, iar nu ethnografic. 
Prin Scythia se int:clege partea superioră de la gurile Dunărir 2), căLt·c r·ă:::;ăril �i 11111.il

Ovidiu numescc întl''un loc 3), Dobrogia c<Cimmel'ium lilus)), ţurm cimerh.;. 
Numele Sarmatic îl întrebuinţeză în sensul general, pentru mat multe lt'ibui.Y, 111 

însă ca nume propiu de ţară 4). 
Sarmat.ir par- după Ovidiu - a fi fost cu Geţi! nu numat vccinT, dar ;;;i ln legă1111.1

slrînse 5). 

Get,H sunt mar ades pomeniţr de el şi mar Lot.-de-una în o(.iţ\' ele un cpilcl, ,,11-JHwl 
despre er, ca de un popor în sânul căruia Lrăescc 'J 

El deosebescc pc GetH ce\' din colonia Tomis (lmprej urui ora�ulLit), ame:::;Lcca(t 1·11 r; 1 ,,,,·ii 
de Gcţ,ir nomazr de pc ambele malurr ale Dunărir 7). 

Ovidiu numcsce pe Thracr la ripa dreptă a Dt111ăriT, numind p · Bcsi dcosc·llil, Io! ,i,·i 
iar malul stîng al rîulur îl atribuie mar cu s6mă Sarmaţilor, numiţ\' mat Lol-d'a,u11a al,t 
Lnrea cu GeţiT. 

Numele Dacr nu ne înlimpină în Ovidiu, iar DunărH Îl zice lster ::;;i Danubius, fara 

deosebire 8). 
Scrisorile lut «Ex Ponto)) din Tomis, aruncă o rază de lumină pesle înlnnel'icul islo1'1i'l 

Dobrogie'il), pe la începutul eri\' creştine. 
Într'o epistolă a sa, scrisă la Tomis 7i adresată Jur C. Pomponius Graecirn1s, crn·r ru�(',;/' 

designat consul, după ce'l felicită pentru numirea sa la o dregătorie a7a de înnll,l 10) �i 
pentru fericirea, că după eşirea sa din consulat la finele lu\' Decembrie, va urma 111 lot:tH 
fratele seu Flacus, deplânge sorta tristă, care l'a osândit să trăiască sub clima Seytl1ie1, 
în mijlocul barbarilor Geţr, care înm6ie vârful săgeţilor lor uşore în fiere de �arpe �i 
jertfesc pe altare victime omenescr, şfi zice să întrebe pe fratele seu Flacus, despre toi ci· 
Ovidiu îndură, despre greul traiu al zilelor sale de nenoroGirT, în nisce locurr, untl,· silniria 
brutală a armelor are mar multă putere, de cât legile; căcT Flacus a guvernul odalfi in 
aceste locurl' şi sub stăpânirea sa, malul'ile sclbatice ale lsLrulu'( erau linh;;lil<·. 1,:1 a �!iul 
tot-deauna să ţină sub ascullare şi sub lini,;;te tole nemurile Moesier ::;;i sabia sa f'ii.1·11'.--c pc 
Geţt, cer prea mult încrezătod în puterea armelor lor, să tremlll'e. Prin vârlo�ia su invă
păiată a luat înapor Troesmis, care căzuse în md.inik inamicu Jur �i a ro:;;iL lslrnl c11 singelc 
barbarilor 11). 

Acest evenimcnL s'a petrecut la anul Rome\' 7G9 ('16 d. Chr.), înainte de c·nns11lall1l lrn 
C. Pomponius Graecinus 1 i) şi decT fratele seu, Pomponius Flacus, consul or<li11u1· 111 anul

') Hasdeu. Ist. Critica pag. 352. 
') Trist. I. lll. Vers. oL III. XII. 55 comp. Trist .. IV. IX, '17. 
3) Pont. IV. 10.
') Trist. lll. X. 5. 34. IV. 1. 94.
5) Trisl. V. 7 Vers. 12-13.
6) Trist. V. 10. Vers. 38. V. I. 46. V. III. 22. III. XIV. 4-2. VI. VIT, U. V. X. 38. Solus i11 oxl1·cmo' J11,su;

abire Gelas (Aci între Geţi exilat singur la exlromilăţile lumi1. Trist. V. ·J:2). 
7) Trist. V. 10. 1'1-12. V. 10 .. 27. II. 19'1. lll. 14. Vers. 4l-lf2.
8) Trist. 11. '189, 1\12, 203. III. X. 29. UL XII. 29.' În 'l'ociles1·u. Dacia înainte de Roman'f, pRg. lil-1•1

u) Dobrogia făcea parte din l\Ioesia inferi6ră, pană la Diocleţian; iar de la acesl�i dala �·a dcuurnil

oficial Scylhia minoră (Ammian 27. 4. '12. 13. Nolitia Dignilatum parlibus Orientis p. JO. '11 şi 131,. Hcv. arch.

VoL I. an. I. p. 9i). 
"') Pont. 4-9, 1-4. 
") Ex. Ponto IV. 9.75 seq. 

, , 'I\") C. I. L. Voi. I pag. 475. In Fastele de la Antium, sub anul 769 e scris: C. POMPEI VS nn,llLL · 

care e de sigur pentru Pomponius Graecinus, a�a cum figureză în Ovidiu (Pont. L i; II. (i; IV U; amor li.

rn. Cf'. Borghesi Oeu vres cum plete,; IV. lt85. II. 26 nola). 
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următor770 1), era, nu guvcrnalor al MoesicT (Iegalus Augusli), ci ca comanrlant ele legiune
�i în&'lrcinal cu apărarea malulur drept al Dunări\', reluase cetatea Troesmis din mâinile
lît>lilor. . 

' C. Pomponius Graecinus intrase în legătud' amicale cu Rhcscuporis, regele Thracilor, 
,·(t,·T Thracia era în ace t Limp independentă, ea nu a fost supusă dominaţiunH romane -după 
�11111 am arălal.-dc cât sub Claudiu, la anul 46 d. Chr., după mo1-tea regelu\' Rhoemtalkcs 
11, ,wis de femeia sa 2).

ca să termin cu citaţiile lu\' Ovidiu - ·u dreptul însă d'a reveni mar pe larg la istor-ia 
ora�ulur Con.-tanţa - vor adăoga numar, că poetul a murit 3 anr în urma lu\' August, adică 
Ja anul 17 Ll. Chr. 3).

Slriibo, trăitor cam in acelaş timp cu Ovidiu (anul 20 d. Chr.), ne-a Lru.nsmis prin Geografia 
:-a, date.destul de importante asupra istorieT, religiunr şi culturir Geţilor. 

Fluviul Dunărea până la cataracte, Strabon îl numesce Danubius; iar pe locuitorr, Dacr; 
d!' la calaracLc în jos, Istru; iar pe locuitor\', Geţr 4). 

lslrul, după Strabo, se varsă în Pontul Euxin prin cincr gurr, care formeză între ele 
i11"'ule, din care cea ma\' importantă este Pcuce, care a dat numele seu locuitorilor Dcll.01. 

Gura Sacrum (Stăntă), cea mar considerabi"lă conduce la acestă insulă, o cea mar 
d1·sv1'e miază-zi; cca de la ord nu e departe de cât aprope 300 stadii, adică 55.500 mcLl'i. 

De la Callatis către Sud, Strabo citeză Bizonc, pe care un cutremur ele pămcnt 
l'a rlislf'U . 

Afal'ă de PeucinY, Strabo mar pomencscc de următorelc popore, locuind pc Jangă 
nunărc, până la Balcan\': Tryballi, Troglodytir şi Crobyzi\' 5).

Naturalistul PJiniu cel bătrân (28-81 d. Chr.) e în clesacorcl cu Strabo. El dă Du-
1dfrir �c'·sc au1·1. Cca d'intâr, Peuce, lângă insula cu acelaşr nume. Acest brat, form6ză 
d'asup1·u oraşulu1 Istropolis, lacul Halmyris; cca cl'a doua gură se chiarnă Narncustoma; 
a :1-a, Calonstoma; a 4-a, Pseudostoma; Boreostoma şi Spireostoma, sunt cele din urmă . 

.t\la\' complect ele cât Strabo, Pliniu a,;;eză între Callatis u) şi Bizone un oraf3, Hem
dca, rare a fost di trus ele asemenea prin cutremure. 

Să relllăm firul istorie. 
Am vczut cum puterea romană atinsese malul Dunărff, pe tânga căreia Lrăiau 

Geţii şi Dacff 
De aci, or făceau dese frlcmsiunr in Mocsia, provincie romană 7) -- apărnLă de legiunile 

lV Scylică şi V-a Macedonică 8). Aceste incursiun\' silesc pe Roman\' a întrepl'indc mar mullc 
l'Xpedi(fon1 în contra Daco-geţilor; cea d'intâ'î fu sub August., când generalul AcJius Catus 

') C. I. L. I. p. 475. Fasle!e de Ja Antium sub anul 770 e scris: C. C,-ELIVS L. POMPO NI VS FL\CCVS. 
2) Schmcle1' Allas hislorique. Carle 12 . ./Jurnu. Histoirn des Romains Vol. IV. p. '111�.
3) lJuruu. op. cit. vol. IV pag. 14�:
') Stmbo VJI. cap. 305.
5) Stmbo, VII, cap. 12, 15, 17.
") Numil mar înainle Acervelis (Hist. Nalur. IV, 18. in HclSlle{i. lsl. Crit. p. 232).
7) Moesia fu guvernală la începul de un Jegalus consu!aris; de Ja 15-44 d. Chr., Moesia împreună

cu Macedonia şi Achaia fură puse sub aulorilalea unu'î Jegalus Augusli. Sub Domiţian, l\loesia conservă 
o administraţie particulară şi fu impăl'ţilă în Moesia supel'i6ră :;;i inferi6ră, despărţite prin Ciabarno. De
�loesia inferi6ră ţinea şi Dobrogia. Fie-care din acesle provinci1 primiră un legalus corn,ularis (Tacit. Hisl.
li. 86) şi un procurator (Spa1·lia11. Hadr. II, lll). Guvernatorii Moesier inl'eri6re a(i fost: anul 99, Q. Pom
ponius Hufus; 10(i, A. Caecilius Fauslinus; 112, P. Calpurnius Macer; 113, Q. Roscius Pompeius Falco;
după 127, L. Minicius Nalalis; ·J34-, Iulius Major; după 133, Antonius Hibernus; după 138, T. Vilrassius
Pollio; între '161-172, M. Servilius Fabianus; după 195, A. Pollenius Auspex; anul 201, L. Ovinius Ter
lullus; sub Eliogabal (2'18-222) T. FJ. Novius Rul'us; anul 2:38-2110, Tullius Menophilus; după monedele de
la Marcianopolis (Pravadi).

Fără indicaţia limpulur: 'J'. Flavius Longinus; M. Ponlius Aelianus; P. Vigellius Raius Salurninus; 
L. lunius Faustinianus; L. Annius Ilalicus Honoralus (sub Caracalla).

Guvernatoril Moesier inf'eri6re e1'a(1 şi proleguilorir direcţi ar coloniilor grecesc'î de pe c6slele nordice 
ale PonlulnL ( 1llommsen şi kfai·quarclt. Org. ele l'Empi1'e roma in, Voi. Il, p. 180-189).

8) S,·hmt11,1·. Alias hist. Carl. '12.

(j(j 
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sLră.mulă vrc-o !">O.OOO Gety pr rlr6pla nuviuluY 1); a doua (clov"rlilă printr'o in..,,·,·ip(iitllP).
suh Nero, ele către proprclornl MocsicT, i\I. PlauLiu Silvanus Aclianu.·, <·a1 ·p ,1<1 11s" in
clr6pLa Dună1·H 100.000 GcţP). El avu grija nu nunmY a popula cl 1 ·1�pla llt 1viulu1, <1c1i· ii 
impăr(.i pe barbari pl"in ornşe, unde amcslccaţ.T cu colonişl.iY roman'(, se uhi:-;;tll 1in'i <·ii ar· 
Lele păcff. Prosperitatea acestor regiun\'-adaogă Dunry-fu lnLr'un secol :-;;i ,iumălali • 
forţa Imperiulu1, care părea a se transporta aci J). 

Sub Vespa ian (69 -79), Rubrius Gallus, după cc respinse pc DaL:o-Gc(,\', t·a1·1 făcui·,\ 
inL:ursiunc pe drepta Dunărir, fortifică malul fluviulu\'. �). 

Sub Decebal ''), puterea Daco-Geţilor ajunse înspăima.ntătorc, mar ales di pc troirnl 
imperial se afla Domiţ.ian. 

Decebal, după ce puse capăt luptelor lăuntrice, reuni pc DaGo-Ge(Y lnLr'un singur· 
popor :-;;i la anul 86 trecu în Ioesia. P. Oppius Sabinus, guvcrnatornl l\Jocsir,T (î), fo hăini 
ţ;i ucis; aceiaşr sortă avu şi prefectul pretoriulur, Comelius Fuscus 7), care după măl'lu 
risirca lu1 Juvenal 8), fu îngropat într'o pădure u) la anul 87 el. Chr.

Sorta armelor păru mar fericită Romanilor sub conducerea luY Calpurnius Iulian11s 10),
în urmă însă tot Daci\'. - printr'o stratagemă a Jur Decebal - învinseră. 

Domiţian punendu-se in relaţiunr hostile cu poporul Quazilor şi Marcumtwilrn·, r11 
nevoit în cele din m mă a încheia o pace ruţ;inosă, cu condiţiune ca HomalliY să pln
tcscă tribut câte clouc obole de fie-care Roman 11). Pacea ţinu 12 anY, până la suil'ca IH'
Lronul Imperiulur, a Jur Traian. 

Este de mare interes, penLru regiunec1 cc cade .ln cadrul sLucliuluT nosLt·u, uxpudi(in 
nea Impcratulur în al doilea resboiu dacic 12). 

Anul 105, când fraţff Arvali se adunau la începui ul Jur Iunie: «acl voia susnii,li 
[encla pro it] u et reditu [imp. C]aesa[ri]s Nervae Trai[anijn este pus ca înccp 11lul 1·<'1 111 
d'al doilea resboiu dacic 1 �).

În scopul acester expediţiunY, T1·aian î:-;;1 îmbarcă armata la Ancona, ca1 ·e lnd\ din 
Sec. II a. Chr. servia marincT romane ca bază de operaţiune 14) �i luând dl'l1111ul 1·iilre 
Orient, traverseză istmul Corint între Lcchaion şi Kenchrea\' (clupă scenele 1·L·p1 ·<\SL'1tlalc 
pe baso-reliefmile 2-4· ale monumentului). 

După ce străbate Archipclagul şi Prnponticlca, Traian debarcă armala la Traia1111-
poli , de unde suind cut·su] EbruluY, ajunse la Adrianopolis 1'').

1) Strabo VII, 3, § 10.
") ()reli No. 750.
•) .Duruy. Op. cil. Voi. JV, vag. 402.
4) lJuruu. Op. cit. Voi. lV, pag. 64-l apud. 1'al'il. HisL. lll. 4-o
.;) 11/artial. Epist. lX, � 93. /Jiu Cassius L. LXVll, G.
6) Jorna11cles, de res get. r.. xm.

;) Petrus Patricius, Frag. histor. Graec. lV, 185, i'r. '14·.
8) C. lII, C. 4, 12 şi 13.
9) lJUl'U!f IV, 708.
10) IJfo Cassills LXVU-10. «Legiunea V-a Macedonică era comandată de Calpurnius lulianus, gt'.ver

nalorul MoesieI». Din acestă mentiune a. Ju'î Dia Cassius, se deduce că pc timpul răşboiuluT lu! 1Jom1(,H111
cu Daci!, Moesia forma o singură 

0

provincie; împărţirea el a avuL Joc către finele domniel acosLul impe
rator în Moesia superi6ră şi inferi6ră, stabilindu-se CA. limiLă rîul Kibros (Zibl'U). Vezl ,II. Zuha,·,•s,·u: Leg.
XIII gemină şi V-a l\Iaced. pag. '180. 

11) Martial, C. V, c. 3.
12) Se datoresce acesLă mare descoperire isLorică, care dărîmă t6Le leol'iile relative de pAna acum,

!)011111ulut Gr. G. Tocilescu, în cercetarea ca.uselor, care ai'1 daL nascere ridicării MonumenLului de la Adam
Klissi, pag. 13'� şi urm. 

13) Guil Hen::;en. Acta Fratrum Arvalium p. CXL VI r, 4-0-43; p. 'l'l 7.
14) Th. JlIOJ1l11lSf'II. C. I. L. IX. p. 572. . . 
1') În acest al doilea resboi('.1, Traian nu mal atacă pe DacI direct în ţara lor - după cum facuse in 

primul re baiu - ci prin Thracia şi cursul inferior al Dunării, acolo unde presenţa impcratul11'f era nrce
sară, pentru a sLîmpăra revoltele ce se iscaseră la pop6rele din Peninsula Balcanică, căcI în primii-v�rii 

anulu'î 105, Barbarii din Moldova, Lrecend fluviul 1111 departe de Mare, îndemnă la resc61ă triburile thracico.
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.\ci locuiau OdryziY, ar căro1· principi, 1ncă de mullă vreme stau în legă! ură ele va
alilalr ,·u noma i).

\lttY 'nninlc de a trece Balcani\', Traian 1ş\' im parte armata în douc: inf'anlcl'ia de 
d,t "111> romanda, p6te, a lu\' Adrian�), străbate pasurile Balcanilor şi înfrc\nge pc bar-
11 111 1 ·,,mpiile Moesier, unele în on6rea bătălie\' câ�tigatc se foncleză în urmă oraşul 
opolis acl Isln1m ,), iar cea d'a doua col6nă compusă din cavaleria gardcY, sub co
nda împăralulur, avend pe Lucius Quintus Maurus 4), după ce urm6ză calea �ca mar 

m11d,i iJ!' 11.\ngă ţerm, către Marcianopolis (Ekrene), întâmpină şi bate pe barbar·Y în 
i1ili • rlc Sud ale Dobrogicr, unde în on6rea victoricr repurlate, se ridică puţin ma\' 111 

1111;,1 (108-109), falnicul monument, cunoscut astăzr sub numirea de «Tropaeum Trajani 5). 

11 'l'/t. ,liommsen. Romische Geschichle. V. 21 seq; 192 seq, 276 seq. 
') Jon Uhim. Dacia vechie. Rev. Romană. Anul I, p. 397. 
1) Victoria repurlală de Traian conlra Dacilor, despre care vorbesce Ainmian (Anchialos capta el

emporc eodem Nicopolis, quam indicum vicloriae contra Dacos Trajanus condidit imperator. XXXI, 5, 14) 
• 1 wiscsce pentru prima oră explicaţia aci; tot ast-fel se explică şi fondarea oraşulu'i, despre care men
oncza ./1J1·11m11/rs (M. Nicopolim accedit, quae iuxta latrum fluvius est constituta notissima; quam <le
icii, Sarmatis Trajanus el rabricavit et appellavit victoriae civitatem. Getica. c. 18, p. 83, 26). 

/Jomnul X.enopol (op. cil. voi. I, p. '131) încă vorbesce despre fondarea acestu'i oraş. 
nuinelP. oraş11lu1 e găsesc azI la 25 km. spre 1. de Tîrnova, pe rîuşorul Ruşiţa, afluent din slanga 

,11 Iantrel, la polele ullimelor ramificaţiunl ale Balcanilor. 
Eru<litul etnograf Kanilz, în scrierea sa: «La Bulgarie danubienne>> p. '153-7, face ast-f'el descrierea 

ruinelor oraşulul, aflătore la salul Eski-Nikiip: 
<<Nicl odată n'am înlalnit, in numerosele căletori'i ce am făcut în Terile locuite odinioră de Roman'i, 

urmele unul aşezământ aşa de măreţ. Pretutindenr bucăţ'f de architectură, sămănate la întâmplare pe camp, 
ne ,pun gloria trecută. Am î11trebuinţ.at peste o oră, ca să rac călare, circuitul linier de circumvalaţie. Cel 
mai mare diametru al oraşului a trebuit să n fost de la E. la V. Stradele desemnau paralelograme regu
iale; direcţia lor primitivă era în de-ajun ară lată prin hăţ.işurile şi scaieţi'i ce le acopereau. Cale odată 
chiar înfăţişarea catOJ'-va construcţiunr mar'i era lesne de t.listins. Continuând cercetările, văzu'f pe margi
nele do N. :;ii S. ale cingători'f, resturile a două porţ'i, care corespund una cu alta; ele trebuiau să fi fost 
la capătul uner strade mar'i. în partea de Vest, pilastri'f uncr a treia porţ'i se ridicau măreţ în albastrul 
cerulul; aci găsil zidurile miculu'f propugnaculum, în curtea căruia trebuia să se fi deschis porta exte
rioră. Fuser condus a crede - la vederea aceslu1 însemnat uvragiu - că me aflam aci pe ruinele praelo
rium-ulul sai1 cetăţuier oraşulu'i. 

Prin acestă ieşire ajunser la necropolă, dominată de un vast sarcofagiC1. 
r.a pretutinden'i, porta barbarilor se înverşunase asupra acestor locurr de pietate. Exemplul dat ele

ei a fost urmat de Bulgarr şi Turc'i, car'f nu ma'f puţin sunt aviz'f de comor'f. Pămcnlul era săpat prin prejur, 
iu unele locurr chiar ridicat. 

În direcţia Estică, cingătorea oferea la fie-care pas sfărîmăturr nouă. Aprope de porta Vestică, rui
nele unel constl'Ucţ,iun'f importante îmi atrâseră atenţiunea. Avea 22 paşi lungime; zidurile exleriore se ri
dicau în unele părtr la o înălţime considernbilă şi totă lărgimea sub-terane'i era străbătută de mic'i bolţi 
paralele, strîmte şi în formă de canalurr. Plăcile enorme, car'f formau căptuşala inlerioră a zidului de E., 
aveau, la înălţimea unu'i om, o linie orizontală de mic'i gălil'I aşezate la distanţe regulate una de alta, prin 
care probabil treceau altă dată tevr ele metal. Aci, fără îndoială, a fost un stabiliment de bă'i măret
împodobit. • · • 

. Aprope la jumătatea spaţiulul acoperit cu sfărîmăturr de colone, plăc'i, bucăţi de friză, am descoperit,
ca�tand inscripţiun'i şi cărămiz'f stampate, capătul une'i cornişe ieşite din păm�nt, la care se dislingeaCt 
primele litere ale une'i inscripţiun'f pe mar multe Jini'f. A trebuit cu mare greutate să curăţ pămcntul ce 
:islupa inscripţia, a o spăla şi a o avea întregă pe '14 rîndul't. Ultimele cloue rîndurr 'mr arătaCt data din 
an�l 203 d. Chr. Numele oraşului se putea citi forte bine, era ,Yi.co1wlis acl lslrnm, fondal ele Traian, în 
amintirea victoriei sale conl.ra Sarma1.ilor. 

Acest oraş nu trebue confundat,' nic'i cu Nicopuli, zidit de acelaşl Împerat pe Nestus (Kara-su), nicr
cu �icopoli, zidil pe marginea Dunări'f.

Acestă inscripţ.ie pune capăt discuţiilor asupra situaţiunil ora�ulu'i Nicopolis ad lstl'um. 
Resuită cu sigurantă, că acest nume, ce se citesce asemenea şi pe monede, nu trehue luat ad-litteram,

el ar�tă, cred, că oraşul · şi-a tras supra-numele de «lslerJ>, limita provincie'i nicopolitană, a cărer ca
pitala era. 

(A se vedea şi Al. Paprul. Call-imw-/,. Domniţa Ulena, pag. t2). 
') Jon Ghirn, op. cit. pag. 397. 

r 
5) Monumentul în starea lur actuală are forma unur turn circular masiv, t.le piatră şi ciment, cu un'iametru de 2i metri si inăl1.ime ele 10 
:'-ln se scie prin �e împ.rejurăr'i, r�onumentul a l'oşt desb1'1:'i.cat de acopel'ămentul �i îmbrăcămintea lu'f 
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După disLrugcrca putc1·iT Dacilo1-, linişlea Lcril-oriulu\' f'n asigurnlă, n1·n-:;r-l" pcinlir 
lual'ă o marc dcsvoltarc,· Tnmis mar ales se îmboo:ăl.c c pl'inl1·'u11 con11'1·f 11111·11, 1 1 

r'--' ' • 
• . 

' ' I! I 11} 

lat.ia sa se mări �i importanLe monumente se ridicară pc zidurile sale; 0t·a�ul 1•rn li ll 'lilir-:ii

făcuta c..lin blocuri de piatră, care parte a fost transportate de Iocuitori1 satelor de prin prej11r, iar O f"riA 
bună parte s'a năruit la p61ele clădiri1. Cu timpul, pămentul adus de vcnturI formase o movilii împi·c,1uru
monumentuluI, iar d'asupra acesteia crescu!:'e tufo;-, aşa era prin 1882. 

E curio,:, că nicr unul din 
sc1 ·iitoriI vechI nu pomenesce 
de acestă măreţă construcţie; 
pană pe la începutul veacului 
al noue-spre-zecelea, istoria ca 
şi căletoriI tac. 

Pentru prima 6ră, dor 
oficerI prusienT, Ca1·ol Ba-ron 
de 1'inclr.e şi Mareşalul de maI 
târziu Mol/he, vorbe:;c despre 
n1onumentul nostru. Cel d"întaiu 
lntr'o publicaţie a sa din 1840, 
al doilea în a 32-a a sa scris6re 
din 2 Noemb1·ie '1837. AmandoI 
dau monumentuluI caracterul 
unur mansoleu, constl'Uit în 
onorea vre-unur Imperat saC1 
general. 

Puţi 11 maI larzi u, Lalann e, 
în scrierea sa: <<Les travaux 
de defense des Rom ai ns dans 
la Dobroudchan pe lângă pă- Fig.'_90. - �Ionurne11LuOk la Arlu111-Clis�i, in �tarea aclualit. 
rerile celor de sus, mai atribuia 
monumentuluI şi însemnătate militară, ca turn de observaţie n1 celăţiI din vale. 

Profesorul "\1Tutze1·, credea că monumentul a fost ridicat ele pe timpul expediţiei lui ll,Hi11. 
Eruditul Geolog K. fi'. Pelel's ii nu111esce un monument runerar. 
Domnul Remus Opm11, 

friră să fi cunoscut scrierea h11 
\Vulzer, era de aceiaşI părere 
cu el şi în fine :oavantul nostru 
numismat, Domnul Jllichail 
Suul :o, atribuia construcţ.ia mo
numen tuluI tribuluI Odryssilo1'. 
Eruclitorul nostru archeolog, 
lJom11ttl G,·. r:. Trwilrscu, prin
tr'o muncă neobosilă de cerce
tărI continue în timp de 8--'lll 
ani, f'ace cunoscut lumer tre
cutul glorios al aceste'î con
strucţiunI măreţe, care părea 
acoperită pentru vecinicie do 
ţe1·ana ignoranţeL 

Starea monumentuluI î11-
nainlea cercetărilor, aceia de 
acum şi restaurarea luT, sunl 
arălale în figurile No. 82 No. 90 
7i No. 9·J. 

Restaurat, monurnenlul 
trnbue să fie avul 3t� metd dia-
metru şi 32 inălţime. Fig-. 91. - Monumentul rle la Arlarn-Cli�si reslaumL. 

Incepend ele la bază sprn 
vid·, clădirea în întregul eI, avea: 

ri) fundaţia în sub-.·ol, pesle 1"',50 grosime belon, cl'asupra căreia două rîndur1 ele pietre regulat cio

plito, rorn1eză postamentul; 
b) 7epte scări ele piatră, tote 'nalte de 2m,40, sel'viau de urcat pe platl'ormă;
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5 �,� _. del'eni unul din cele ma\' prospere de pe c6stele
,J • ]v 
,,1 ,r 1ntitula pe monumenle ş1 rnqncc; 1. 

�--

MăriY-N cgrn, ((Metropola Pon Îu1, �� ULU:.r„ 

\louecJa oraşul ul Tomis, cu trorcul monumenLuluî de la 
Arlam-Klissi. (După «Revista Ar,·heolog-ică». 

Simbolul fecundităt.ir, epis, divini tale· 
lJurtând cornul abondenţ,ct, este adesea 
găsită pe medaliile cetăţilor pontice, şi 
mărturisescc prosperitatea lor. 

Nurncr6sc centre de popula{;ie se 
formezii în provincie: 

Tomis (Constanţa), Callatis (Man
galia), Troesmis (Igli(a) vechit'1 01·a� gel, 
a devenit municipiu roman important, 
Dueostorum (Silislra), Noviodunum (Isac-

1. J,;,ki-kalc), Arru bi u rn (::\Iăcin), Ci us (Hisal"iik �), Carsi urn (I-Iu.r:-;;ova), Sucidava U), Capi
; 11a (f:alalfo o11) Istropolis (Casapk.ioT) :-;;i Civitas Tropaeensiurn (Cetatea monumentului) 1) -

,·J platforma Ială do Jm,75, puţin înclinată în afară; 
d) soclul 'nalt de Qm,5(l, cu profllul e.7ind;
,) i'tnhrăcăminlea clădire,, ro1'mală din şese rinclurI de lespezI de piatră. Inălţimea eI esle de 3 11,50;
(1 friza 'nall,1. de 011100 ; 
f/· n:3 pilastl'i, carî clespărţia(1 51� mcl6pc. Primele 27 metope represenla(1 inlaiul resboI dacic; a 28-a, 

lm1ll'ral11l \'iclorio:s, iat' restul, al doilea rosboiu. Faţa monumenlulu1 (adică latura cu inscripţia) fiind 
1cc nonl �pre celal.ea din vale, şirul met6polor începea de acestă parte, şi prin orientarea ]01· făcea pe 
,nlalor s;l ocolescă monumentul spre drepta. fnălţimea rnet6pelor şi pilaslrilor a fost ele tm,49. 

h) cl'asupra sisternuluî de pilastriî şi mel6pe, era a1'chitrava, 'naltă de 01
1
1,65; 

i) col'l1icea înallă de 011
1,07. Ea susţinea: 

j) pa1·apetul crenelat. Crenelurile aveau 1 111 ,48 înălţime şi 0- 11,85 lăţime. Pe fie-care era sculptat un 
r,ubar în picic'ire. Parapetul între crenelurî, nalt de 0 111,9, deschiderea între crenelur1 ele 1m,0t; în dreptul' fie-căreI cleschider1 se afla cale un leu cu leat cu 

op 
: : 
: : ; 

I� m,�J...a :� 

gurn deschisă, prin care o ţevă, probabil de melai, 
servia de scurgere apelor <le plo1 <le pe coperişul 
clădire1. Numel'ul crenelurilor· pare a fi fost 39. 

Odată cu îmbrăcămintea se ridica şi miezul 
clădirel; 

k) Invelişul de d'asu pra era l"ăcut din lespezl
ele piatră dispuse în formă de solzl; 

l) soclul circular;
111,) construcţia exagonală, înaltă de 4m,53. 

Lungimea uneî latu rî a exagonul ul era de 3 1115/4.. 
Pe una din feţe era inscripţia care dovedesce, 
că monumenlul a fost ridicat în on6rea zeuluI 
Marte resbunătorul, pe timpul fmperatuluITraian, 

iiir--::;,,,., între ani1 '106--109; 
-

0 11) trofeul aşezat pe un postament d'asupra
construcţiu11i1 exagonale, era lucrat dt1 o potrivă 
în ra1ă ca ::;i în dos; el se compunea dintr'o lorică, 
o tu,�ică, 4 perechi de scuturi şi doue perech1 de
pulpare, fixate pe trunchiu. Io fine în vîrful tro
feulu1 trebue să fi existat coiful.

(Extras după lucrareaD-lut Gr. G. Tocilesru.

Monumentul de la Adam-klissi. Viena, 1895). 
') La caţi•va chilomelri spre S.V. de Tro

paeum, pe un bot de de!, se găsesc ruinele unei 
cetăt1 zidită de Traian sub numirea de 1\'1unici
piu� 'Tropaeum Trajani. Constantin-cel-Mare o 
rezidesce, la 310 d. Chr. şi îI dă numirea de Ci
vitas Tropaeensium După săpăturile făcute până 
acum, s'l:).u descoperit 3 porţI: cele de la răsărit 
şi apus, se aflau la capătul via principalis şi 

:�r!Jl do miază-zi. In interior se veci resturl de zidărie bine conservato. 
Pe incinta de Vest s'ai.l p�'tst,,at fondaţiile a cinci turnuri exteri6i'e. 
ln launt,,11, ora�ul care avea 12 ltcclarc suprafaţă, copl'imlea numerosc cdiflciI, ale c�'iror l'Uino se 
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pentru a nu vorbi de câL de punclcle a cărni· posiţiunc mndernă s'a Îlxal - c•1·nL1 1 , 11 1111111 
mar înflorit6rc în epoca romană, de cât aslăz\' 1). 

Pentru paza fronticriT formală ele Dunăre erau opt, legiuni, ele la Vinclibo11n \iiÎ ll,î la
Trocsmis 2).

Pe Marca-Negră plutiau 40 corăbi\' cu_ 3.000 solclaţT, care apt'Lrau c6sLck "). 
In decursul clomnier Antoninilo1\ prosperilalea Dobrogie\' crescu, ar·(,sla fu rp1H·a d i 

aur a omşelor ponLice şi monumentele cele ma\' importante constn1ite <le llnrnanr, npai·\i ti 
accslor timpuri şi acelor ce urmară imediat·'). 

PLANUL 

CETÂŢli TROESMTS 

••• ,.,. ..,, .... .,_ - ,.. _ ..._ ,_ mtlr1 

Scara 0:"001 pe1llru /Qmt!lri 

Plan�a No. 3. 

Dar dominaţ.iunea Rmnanilor nu se- mărg1m numa\' până la gurilr Dunăl'iT, d acjiu
nea lor politică se întinse şi pe c6stele septentrionale ale Pontului Euxin. 

găsesc astăiî şi între care trel basilice: una byzantină cu cry1,tă, în care se p6te scoborî pe o scriră cu H 
Lrepte; a doua mal vechiă (basilica forensis), are 28 m. lungime şi 9m,38 lărgime, în f'aţă se g�lsoa 1111 pol':
tic cu 5 scărl şi de fie-care parte, camere; a I.reia (care daleză probabil de la Traian), are 5G m. lung. 11
23 m. lătime, e împărtilă în trei tin�lI prin doue aliniamente formalo fie-care de ca.Le 18 soclu1·l bine con
servate. 

0

Doue porţl, u�a la E. şi alta la N., cu lărgime ce variază între 2 m. 2,m22. In flne basilica cimili
rialis. (A se vedea schita No. 2). 

La 200 m. către răsărit de Tropaeum se află un Tumulus de 2" 1,50 înălţime şi de un diamel1·u '.Ic
20 m. In lăuntru s'a găsit o construcţie pălrală. Fie-care zid are O m. înălţime, '11111 ,0i lungime şi de fie
care parte se p6te cineva sui pe o scară cu 6 trepte. _ . . 

Partea de răsărit trebuia să fi fost f'atada principală. Pe Janga bucăţl de archiLecL111·ă: a1•ch1travc ·
frise, soclurI şi pilaslri sfărîmaţ'i, s'au mal găsit pe treptele ,;căriI patru plăci de calcare, pe raro slă sc:is: 
«Imperatorele Cesar, fiul divuluI Ner;va, Nerva Traian, August, Germanic, Dacic, Tribun pentru a 13-a ora,
consul pentru a cincea 6ră, tatăl patrieJ, a construit acest monument în on6rea şi pentru memo1·ia bravilo'.
soldaţl, care în resboiul dacic au murit pentru patrie>>. Iar sub acestă inscripţie era(1 numele osta�ilor moi·\1
în acestă bătălie (După G-1°. G. Tocilescu. Fouilles et recherches archeologiques pag. 63-78, 8\J-91.) 

1) Jfil'h. Soutzo. Loc. cit. din Revue archeolog. franc. '188·1, pag. 205-215.
2) nuruy. Hist. des Romains, voi. IV, pag. 705.
3) Giu/Jrm. Decatlence de l'Empire Romain, voi. I, pag. 11.
•) ,lfich. Suulzo, OJJ. cit. pag. 205-15
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La nord de gurile fluviulu1, între Siret. şi Nistru, pe unde încercaeă Hoxolanh "H
trecă, fa.cea pa1 te, sub auLoriLatea unur procurator, de guvernămentul 1foesicr i11lh·iiil'r•. 

AcesLă stăpânire le era forte necesară, cu t6Le că nid odată Imperiul nu �1-n lwz:11'
<laL colonii: prin aceste părţ,Y, de ore-ce trupele aşezate 111 tot lungul Dunării pulr'nf1 ti11,,
111 respect lumea barbari'.L 

Aşa legiunea V-a macedonică, stabilită la Troesmis (lglitza), nu cleparlr cll' <!! 'Ila 
DuniirH, ervia ca o santinelă înlre Brăila �i Isaccea, mar ales acest punct el<' o rna,·p it11• 
po1·1anţ.ă rnilitar'ă, care a servit în L6te timpurile, ca trecetore peste fluviu. 

Printre numer6sele inscripţiT găsite la Troesmis, una, clin timpul lu'î Adl'ian, IH� 
arală pe viitorul oraş în stare de formaţie (vicus), constând din barace. Prin pusi(iu1wa 
sa pe un promontoriu, care domina Dunărea cu 100 de pici6re, era prnpeiu penlru trrcP,·pn 
ca ::;;i pentl'u apămrea ţfrmulur. La cel mar mic sgomot de invazie, legiuneu Lrccend di11-
colo fluviul înapoia Siretulu\', se punea în calea năvălitol'ilor, sat.'1 îr ameninţ.a dr a Ir tc'lia 
rrLragerca 1). 

Ycchia :;,i bogata colonie milesiană de la gura Nistrulur, Tyras (Akerman), înr·,'t rll' 

pe I.impui lur Neron (5G-57 d. Chr.), fu ataşată la Moesia infel'i61·ă, ele către înţclrplul gu
vernator al aceste\' provinciT, Plaulius Helianus 2). Ea depinse ele lmpe1·iu vână :a 2:n, 
când Maximus o dete barbarilor. 

Un al doilea punci cl0 sprijin în afară, Homanir li aveau în Chcrsonesul Tnul'ir (Cl'i-

') Cetatea Troesmis se află pe Jocul numil nzl Igliţa, înlre salele Grecl şi Turcoia. Primele ce,·cclarl 
s'a(1 făcut aci de călre fli>sire Jlloi·e în 186'1; ele atraseră pe ,archeologl şi pc lu1'işll: lEd. h'11y1•lhrfl'III, /11·, 

/)(,l/1ier, L. Renit>r, Baiulry, BoissirtP, R. Ot>sjarclins şi în fine O. G1'. G. 'l'orilesni, de la care împ1·11m11la111 
ace lă notiţă. 

Prima menţiune despre Troesmis o găsim în Ovidiu (Pont IV. 9). 
De la Ponlicele Iul Ovidi(1 şi până la PLolomeii nu mal găsim nicl o menţiune despre accsl m1111icipi11, 

pe care în urmă îl arată Tabula Peulingeriană, Itinerarul Ant.onin, Nolilia Dignilalum şi Procopi11 
Planşa No. 3 şi schiţa No. 3 arală în de ajuns situaţia şi restauraţia celăţi'f. 
Când s'au stabilit aceste caslre, nu se pote sci exacl. Henier crede, că lagărul de nord a f'osl l'idicnl 

de Pomponius Flacus, clupă ce a luat celalea clin mâinile Geţilor şi că a aşezaL aci leg. V Macc1lo11ica. 
Sub Adrian şi Antonin (1'17-161), Troesmis era canabele legiunil V Maceclonice, cu 2 magisll'i şi 1111 

edil; iar locuitoril se numiati << Veterani P.t rives Romani consislentes all Canabas lf/gionis quintar 11/wr•tln11ial'"· 
La sfîrşitul secolulul al III-iea, ;rroesmis devine rnunicipium, cu senatul sau, duoviri, quaslorcs, pon

lifices şi auguslales. 
Probabil. după resboiul marcomanic, Marcu Aureliu mutând Leg. V. Macedonică la 1-'olaim ('l'urdn) 

în Dacia, canabele legiunil de la Troesmis au căpătat dreptul de municipium şi au devenit scaunul oflcinl 
al sacerdoteluI provinciel Moesia Inferioră cu excepţiunea HexapoleL 

Epoca slabiliril aceslor castre stative şi a prefacerilor suferite în cursul vremil, este de pre�u1Jt1,: 
a) Că la început, în timpul !ul Ovidiu, exista numal lagărul ar usan, pe care polc însuşi L. Pornpo11i11s

Flaccus, ca legat legionar, îl va fi ridicat după luarea celăţil din mâinile Geţilor, spre a'I lăsa în nuina 
UJryssilor, care trăiau în legătură de clientelă cu Homanil; 

b) In timpul Iul Domiţian se formă un al doilea castru, la sud de cel cl'înlâit1, pentru legiunea V l\la
cedonică, care stele aci până la resboiul cu Marcomani'i; 

c) In secolul IV, după ce (între anil 337 -340 d. Chr.) Troesmis se întăresce pt·in constructiunca nnei
lucrărl de apărare, este apol distrus de Goţl, carI îl deleră foc de tote părţile. Ast-fel se explică ,;L1·nlolo 
grose de cenuşe şi alle urme vizibile aci ale unul incendiu îngrozitor; 

el) Imperatul Juslinian reconstrui cetatea, reînălţă cele două castre, transformându-Ic în f'orlilre\e g i
gantice, cu turnurI şi cu câte 3 şirurî de înlărirî, întrebuinţând ca materia.Ie de conslrucţiunc, monumcnlclc 
romane, luate în grabă după înlimplare şi sub ameninţarea unul mare pericol: morminte, monumunlc ho
norariî, altare, fragmente architectonice, basso-reliefurr şi altele, care s'ail. scos şi se scol la luminii 11umal 
dărîmând zidurile; probă învederată că lagărele în forma lor actuală, nu clateză ele cât clin epoca Iul .J11s
Linian şi că ele s'aii inălţal pe, şi din ruinele vechilor lagăre legionare şi ale rnunicipiuluI; 

e) In fine, după dărimarea caslruluî oslic şi a cetăţil justiniane, remâne un singur. rosl militar ]A 

castrul apusan, care esle apărat de doue valurî paralele, vizibile până în ziua ele aslăzL 
(Extras după: Revista pentru Archeologie Voi. I, p. 97-Hi, 293-330, şi Voi. II p. 248-28� de !;,., 

G. J'orilrsru; Revisla Tinerimea Română de acelaş Voi. II p. l17-82, 1899; M. Zah1i1·cstu. Legiunile Xlll Gcmnw
!;\i V. Macedonică, Bucurcsc'i 1-83).

') Plolonuirus llf. 8-·IO. Mummsrm op. cil. \'ol. II, p. 187. 
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mea), la Panlicapea (Kcrtch). O staţiune mililară aveau la Heraclea Kersonesus (apr �
le sevaslopol); iar ma'i'. către apus, Olbia (Ociacovul) la gura BorystheneluT (Nipru), oraşul 
'·rl 111ar comercial al regiuniT. 

Flota Pontulur Euxin lega acesLc ora�e cu cele din îvloesia, Tomis, şi Odessus (Varna) .
. \drian (117-130), fost tribun legionar pe timpul lur Domiţian în legiunea V Macedonică 1),

1111,1i,�,· rnar mult de cât prede�esorir ser necesitatea forLificăriT a ·ester părţT a Dunării, cea
11 vulnerabilă a ImperiuluT. ln anul 117-118, el vizită frontiera formată de cursul in
,i,n· ni fluviulur, şi pe care o întări, trimeţend în Moesia infel'ioră: Leg. I Italică la Duro-
•l'UIII, ia1· mar în urmă şi pe a XI-a Claudia; Leg. V Macedonică era la Troesmis şi

1111111, la Noviodunum trimese Leg. lI Herculea, sau - după alte isvâre - Leg. I Jovia.
LrgionariT, carr păzeau frontiera de acestă parte, er-au dintre cer mar bravr şi ma'i'. discipli-

1,t1r; in lupta dintre Licinius şi Maxim (1 Maiu 313), cel d'intâiu 191 avea armata compusă din
l',;i,,nai·r dunăreni, cărora atacurile barbarilor le .înteeţinea disciplina şi le întăria curngiul.

Pr malul drept al Dunărff, de la Durostorum până la gurile cr, Romanir const.rniseră
Jn dl'um, care la Aegyssus (Tulcea) se întâlnia cu un altul, ce venia de pc costa MăriY,
,!,· ln Callatis. 

Acest drum militar sărnănat cu castella şi oppicla, se numia limes Scytliicus. 

Pundele întărite erau: Sagadava (Ostrovul�), 2) Sucidava (�), J) Axiopolis, ·1) Capidava
i::1ial'ltioP), 5) Carsium (Hârşova), 6) Ciu · (Hizarlik 1), i) Beroe (n, 8) Troesmis (Igliţa), Anu-

') Spor/ian, Hadr. 2 şi C. J. L. Tom. llf. No. 705. 
') Harla peulingeriană aşeză acestă cetate la 12 mile (M. P = miile passus='l48'1n1,75) sau 17.,81, 

melri de la Durostorum (Silistra). De şi dislanţa e prea mare ară
lala; s11w11la1•a cred, că p6l� fi indentificată cu orăşelul Ostrov, unde 
1,. !ie-care ii se găResc monede romane. Posiţiunea acesle1 cetăţi 
chiar, e�te problema ! ică a z1, nefăccncl u- ·e nicI o cercetare asu pra e'f. 

1) Sutidm·a este aşezată de Ptolomeu la 18 mile spre S.V. de
.lxiopolis, care astăzI se scie a fi în dreptul Ostrovului Hinogul. Dec'î 
Sncidava la 2(i,858 metri în susul Dunării, lrebuc căutată unde-va 

'ntrc lacurile Gârliţa şi Ollina (p6le Satul-Noi'.1 au Pârj6ia). Aci 
unii aulor1 pun sediul legiuniI VII şi lagărul leg. V-a. 

') A:riopolis. Posiţiunea acesle1 celăţI este definitiv tabiliLă azi, 
prin săpăLnrile făcute. Pe ea s'a sprijinit 111111 târzii'.1 capătul de la 
l111năre al valului celui mare de piatră (a se vedea mai jos descrierea 
1alului1. 

') Copii/am, uniI autori o aşeză greşit la Cernavoda. După 
ma<urăl6rea din Tabula Peu lingeriană, ea se află departe de pre
redenta la 18 mile (apr6pe 27 km.). Distanţa ar corespunde cu 
ruinele de la CalachioI. 

6) Cal'sittm departe de 25 mile (adică 37 km.). Depărtarea c
cam mare de la CalachioI la Hârşova, care positiv era vechiul Car
sium şi unde au rămas până astăzi resturi de zidărie romană. Cc
lalea a !'ost înconjurată de un va llum larg de 20 metri, cu escarpa 

ii contra escarpa de zid gros ele 2 m. Capetele acestui vallum se 
-prijineau pe Dunăre şi erau apărate de două castre în acestă 
itrle. Forma incinteI era aceia a unuI trapez cu o desvollare de 
.\km. Castrul de la Sud e maI bine păstrat; el are forma pătrată 
�,una din laturi este formală de termul stâncos.si escarpat al Du-
llării. Zidirea are 5 m. grosime 1� bază. 

,·. 
,J i,,, 
�- ,.¼. 

Schiţa No. i. - Foruireţa Dinogetia.

(După Duruy). 

') Cius pare a se fi găsit pe ţermul laculuI Hizarlîk-Ghiol, uncie 
-e5Jsesc ruine de construcţie romană. Kieperl aşeză Cius, la Vadul 
Ou. Aci-zice Teofllact-pe la 590 d. Chr., Priscu eşind din Duros
iiJrum, merse contra Slavilor de la Ialomiţa, după ce trece Dunărea, armata s'a încurcat în aşa fel, în cât ar fi pierit, dacă tribunul Alec
\lli:dru nu reuşia s'o sc6lă din aceste locur'î bălt6se. Peste câţi-va a_ni'. trece din nou Dunărea mai la Apus de vadul OiI. De astă dală, armata nemeresce peste ni.,le locurifara apă, rălăcind vre-o treI zile ( Hasdeu. I loria crilică p. 269). 

') Be1·oe e aşezat pe Tabula Peulingeriană la 2'1 mile (31 km.)deparle de prnccclenlul. Dislanţa ar corespunda ruinelor aflate între Ostrov şi DăienT, mai apr6pe �le cel cl'întaiu.

71890 67 
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bium (Măcin), 1) DinogcLia ('?), 2) Noviod unum (Eski-Kale), 3) Aegyssus (Tulcea), 1) �al Ol'irt
(Mahmudia'?), ") Ad Storna (n 6). 

Cu apărarea ccîstelor, Adrian însărcină pe omul sc'u de încredere, generalul Fl:ivius
Arrianus din Nicomedia, care ne-a lăsat în importanta sa scriere: Periplus Ponli 1,:11:illi.
_o recun6scere asupra c6stele Măril Negre . 

. ..\.rrian nu se mul1,umi numat cu studiul c6stelor, ci exerciteză gami,·/>nele cH·a
;;clor pentru apărare, el punea să manev1·eze legionari\' în vederea unul' alac· ul i,w. 
miculur. 

Am zis mar sus, că sub domnia Antoninilor fu epoca de aur a oraşelol' pontice, ju
clecând după mulţimea monedelor ce s'au bătut în acest timp; prin unele sr celelm\ză 
venirea Iur Adrian în Moesia la anul 117 7), iar pe altele este 1·cpresenln.l Iu11Jfralul
1,in�nd o harangă legionarilor. 

l\.Jetropola Pontulur, Tomis, bălu o monedă, cea mal' vechie cc s'a gtisit pană uc·uu, 

1) Arrubium este identificat cu cetatea de langă Măcin, ele şi distanţa ci in Tabula Peu tingcl'iam1. dr� la
Troesmis, este cam mare (26 mile= a8.50U rn.). 

Acest oraş era renumit în vechime prin cultul special al lui Jupiter Arr11bianue. D-l 'liwi/r>.1,·11 ii 1d1,11• 
Lificft cu oraşul medieval Vecina, unele era un epi,:copal, (Hov. Tinel'inea HomAm'i Voi. 11/\l\l pag liXI. 

D. 1oryu nu admite acestă iJenLiflcare, de 6re-ce pc po,·Lulanele meclievale, o raţ-ul \'icina C8IC p11
înLl'e Isaccea şi Tulcea (Chilia şi Cetatea-Albă, pag. /i-7 noLa 5). 

2) l)innyelia nu se găsesce în Tabula Peutingeriană; dar clupă miisu1·1o'î.L6rea daL}t în Ilinernl'i11l liu
.\ntonin, acostă ceLaLe se găsea la 20 mile (30 km.) în sus de Novioclunum. IJislanţa co1·es1H11Hle cu ccli1\11in 
Bi ericuţa, unde in '1805 Ed. Engdhardt a găsit ruinele acestei cetăţî romane pe un plaLot'1 isolal. S11prn 
faţa ei era de 7.800 m. p. şi avea 12 turnuri depărtate înLre ele de 27 meLri . 

(Schiţa o. 4 este luaLă după /Jutuy, op. cit Voi. V, copiat după l.i}ngelhatd). 
:J) No1•iodunwn. Plolome[t este primul seriilor, care ne-a păstrat numele ceLăţi'i Noviod111111m, adic1i 

Salul-Nou (Hasclcu. Istoria Critică pag. 21.) După măsurăL6rea lui, ea era aşezată la 20 mile 1·01111t11e de
parte de Arrubium şi la !�1 mile de Salsovia. llineral'iul lui Antonin pune la Noviodun11m sediul Legi11ne1 
II-a Herculea, în primii ani ai Imperăţiei lui DiocleLian �i Maxim; însă după NoLitia IJignilaL11m, aci e1·a
sediul Leg. I Jovia, iar Leg. II Herculea se afla la Troesmis. Ori-cum, Noviodunum era 1111 puncL impo1·lant 
de pază al Imperiului Roman. 

oviodunum nu se afla, tocmai pe posiţiunea ocu1iată azi de Isaccea (!lasrlru, op. cil. pag. 315), 1·i 
ceva mai la vale, la p61ele delului Eski-Kale, unde se găsesc urme ele construcţiuni vechi. Chial' numele 
localităţii înseamnă «fortăreţa vechiă». 

Intre anii 367-9, lmperatul Valens, voind să isb6scă pe Goţi în propria lor ţară, f'aoe un pod peste 
Dunăre langă Noviodunum. Ammian Ma1·celi11 spune, că podul era făcut pe bărci şi pe ponL6nc (XXVII, 5). 

In legătură cu posiţia de la Noviodunum era p6Le casltul taman aflător- aslă�E la Ni/'()li/1•!, pc d6l11l 
de la Sud-Vestul salului, cum şi cu Vallurn, care înconjură Nicoliţelul de tote părţile. Castrul e�Le do o mă-
rime neobişnuilă, dovadă de însemnătatea lui. 

4
) A"G!JSSus corespunde, după măsurăt6rea din ILinerarul lui Antonin (2!� mile, 35 1/2 km.), cu pintenilc

sLancos de la apusul Tulcei, unde se găsesc numer6se urme de zidărie veche. 
Prima menţiune despre Aegyssus o găsim în Ovidi[t (Pont. I, 8) «Langă ţermurile Ist1·ului cel cu,1'0111\ 

nume se află un ora'i vechiC1, care prin posiţiunea şi zidurile sale este apr6pe inexpugnabil. Dacă este ,il 
credem pe locuitorii sei, fondat.arul acestui oraş a fost Caspianul Aegyssus, care îi dete numele s1'•11n. 

Geţii îl ocup�seră prin surprindere de la Odryssi, pe care i'i măcelăresc. Pare-se, că (ieţil oraşului 
Aegyssus trăiau independenţi şi de aci îşi îndreptau atacurile contra Regelui Cotyso. Acesta î'i înconjul'ă cu 
o armată numer6să şi nu se retrase, de cat după ce se scăldă în sîngele lor.

Tot Ovidiu (Pont. lV, 7) ne spune despre ocuparea oraşului de Vestalis, pe la începutul erel creştine.
1lfum11'1'l aşeză Aegyssus pe locul Tulcei. Sptune1·, după car(;) a luat şi Pelen, îl aşeză la l'l'islrm 

Cetatea vechiă era pe locul ocupaL de Tulcea până în 1828, oraşul a fost cu desăvîrşire <lislrus 
_
i1i

Huşi în resboiul din acest an. Pe timpul lui D. Cantemir castelul roman exista (HisL. Imp. atom. Voi. I, ,\l).
5) Salsovia. După măsurăL6rea lui Ptolomeu (41 mile romane de la Novioclunum, adică GO'/, k.), am

puLea aşeza acestă cetate vechiă, la p6lele munţilor Beş-Tepe, lângă Mahmudia. Urme de zidărie se 1?ă
sesc şi asLăz'i. Săpături nu s'au făcut, dar pe fie-care zi se găsesc monede şi obiecte vechi în celatea de
formă exagonală. 

0) Ad Sloma. Tabula Peutingeriană aşeză acest oraş vechiu, la 9 Mile romane departe de Salsovia,
adică la ::i.pr6pe 14 km., cam pe la Morughiolul de azi. 

Pe aci Pe/ ers, a găsil în 1864 restul''i din zidări'i vech'i, ((Care formau un patrat bine profilat, cu l'eţelu

aprmdmati v 60 slingenfo. (Geologie unei Geogr. der Dobroudscha p. 140). 
7) Medalie ma1·e ele bronz. Cohen No. 622 cu in cripţia: ADVENTUI AUG. MOESUL
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,·u inscripţie latină, purtând data 129 şi «Senatus populusque Tomitanorum» 1). Pe altele
din al'claş timp stă scris M UTPO ClON ('rno) TOM 1-:Q� (Torni, metropola Pontul uT).

Septimiu Sever vizită garnis6nele de la, Dună1'e, iar succesorul acestuia, CaracaJla, 
arată Herodian -. după ce reorganiseză armata fronlierelor, făcu numer6se regulamente 
11tru 1'.etăţ1 . 

. ·u nr-a r0mas despre viaţa politică, militară, socială �i religi6să a aceste'( provinciT, 
iii domnia Antoninilnr, a Impăraţilor Africanr şi Sirien'î, a 
lo1· uin timpul anarchier militare f;ii ImpărR,ţ,ilor Iliric'î, în 
mp de două secole (96-305), de cât f6rte puţine notiţe 
,p,indite prin diferiţr autorr ar timpuluT; aceştia se limita11 

1 partea dorninatore, la Senatul roman şi arare orr se în
i11dPail asupra Italier cel mult. 

ne cele petrecute în provincii, afară de evenimentele 
111a1·1, Ca invaziile Carl ameninţau frontierele, autorff latin! Fig. �3. - Monerl,i c!e la Torni. 

�lonerlă rle bronz. Jupitel' 13e<,1enrl. 
Oli s'au preocupat. (Duruy, Voi. V). 

Flntânele epigrafice au remas astăzr singurele lumin1 
�li' limpuluY, ele ne întroduc în mijlocul viet.ir zilnice, politice, militaee, sociale şi rcligi6sc 
,111· r·l'luţenilor �i supuşilor romanr. 

Ba ele de multe orr ne arată, că chiar sub Impfraţ,ir cer mar rcr,�provinciile înfloreau 
,uh st'ulul legilor şi că dacă Roma avea să sufere de tirania 1:-i estravaganţa Impfraţilor, 
1w111i1w.iilc c1·au administrate cu înţelepciune şi tăl'ie 2). 

D. Năvălirea barbarilor.

Go!,i1 apar pentru prima r'iră în istoria romană la anul 215; coboritorr clin peninsula 
,randinavică, unde 'ş\'.-au lăsat numele, la o epocă necunoscută. Ptolomeu H cH6ză ca 
l11l'uind, pc timpul Anloninilor, ţermurile Vistule'î. Aci se Im part: Yisigo(,ir, după ce 
,upuseră pc \lanr şi Herul\'., se aşezară de-a stînga cursuJur inferior al Dunăl'iT, până la 
�ul'ilc fluviul ur. 

Hegatul Bosphodc, care până la jumătatea secoluluT al III-lea se hucura ele protcc
\iunea romană, fu supus de barbarr. Olbia dispăru clin acest moment clin istorie. Pe 1\farca
,egr�, comerţul ora:-;;elor înceteză, :-;;i înlocuit cu pirateria. 

ln zadar Romanir căutară sii ':-;;1 apere marginelc Impcriulu1, barbari1 trec Dunărea 
p<> la Noviodunum, pe timi:)U] ImprratuluT Maxim, la anul 238; orn�ul Istropolis 3), unul 

') C. L L. Tom. III No. 765. 
') Gr. G. Torilescu. Revista pentru archeologie voi. I. pag. 98. 
In Moesia inferi6ră, în special aci în Dobrogea, erau doue organisaţiunI separate, corespun�lăl6ro celor 

doue elemenle etnice sau mai bine zis, celor doue culturi exi Lente: romanismul şi olinismul. 
Coloniile şi municipiile romane îşî au dieta lor separată şi sacerdotele imperial la Troesmis; pe când 

Penlapolea (Tomis, Istrus, Odessus, Mesembria şi Callalis, (acesta din urmă înlocuind pe Apollonia) şi maî 
ln urmă Hexapolea (pe lângă cele 5 de maî sus intră Dionysopolis, maî probabil de cât Marcianopolis) îşI 
.�re dieta eî proprie şi sacerdotele la Torni. Preşcclint.ele dieliî şi pontificele suprem al culluluI imperial la
lroesmis (se numesce Sacerdos provinciae), la Tomis (se numesce Pontarhis); adunarea la Troesmis se nu
me,ce Convenlu ; la Torni se numia �6 p.ow6v �91� 'E�,,.n:6J..zo� �oii diwvop.oo IJbv�oo; una nu. exclude pe cea
i'�liil, ci ambele sunt organisaţiunî separate, ale uneia şi aceliaşî provincie romană (Tocilescu. Rev. 
Tm. rom. voi. II. ·1899.pag. 68). 

3) 1)u1'uy. Op. cit. voi. VI pag. 359 şi 339 nota 4. Nid un oraş modern nu s'a ridical pe locul anticei
colonii milesiane; locul pe care îl ocupa odini6ră nu era încă sigur fixat. 
. nrsjai·llin a. crezut, că se găsesce apr6pe de Gargalîc, unele s'a observat urme de zidărie. Dar după di,�?\a dată de Sirabo, trebue a a.<;;eza oraşul Istros maî sus (de la Tomis la I tros, Strabo numera 270 
'�11111 === peste ltO km.; pe când depărtarea Gargalîcului de Constanţa este de 25 kilometri.)

D. Mirii. Snulzo (Revue arch. Franc. 11181 p. 302) crede, după o înscl'ipţie grecescă, că Tstros ar co
respunne cu Carn.harman. La Istros era un templu ridicat do oraş în onuroa Jui Apollon Ari tagorns, fiul 
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din cele ma1 bogate clin oraşele ponLice, a fo I; disLrus; aceia�)' sortă rivurii şi C'r,Je-l'allc căd Alanir pătnm eră până în valea Ebrulu\', unde bat la Philipopol\' un r·01·p ,.,,,1m111;
>;ii prădară 4 anr. 

Gordian lll, bătu şi goni peste Dunărn pc jefuitort în anul 241, ele aceia pc• mo,·rn,1 111111 
accsLu\' Imperat era săpată inscripţia: «Victor Gothorun1)), zice CapiLolin. 

Sub Filip Ara.bui, CarpH, popor Gel.ic, ce locuia între Prut şi Dunăre, prii<lr'·1.ă �r 111 .,iil.
Impcratul n respinge peste Dunăre, în clou� campanir (21:5 şi 246) "). 
Iornandcs, în istoria Goţilor, povestesce că H.cgele Ostrogot.ha Lrecu Dunărea ,·.u 30.llllll 

barbart- probabil pc la Giurgiu - pentru a jefui Moesia. Alţ\' barbarr se uniră ,·u <'I 
chiar legionariT romanr luară parte cu bandele de jefuitod, iar popula(iunca lJ<'niusuk i 

balcanice le servea de călăuză. Marele şi bogatul ora::;;, Nlarcianopolis (Prnvacli) smpa dr 

măcelul jefuitorilo,·, dându-le însemnate sume de banr. 3) 

Invazia a fo t a::;;a de dezastrosă pentru l VJo sia, că seria moncLară a 01-a�elor prnili,·1 , 
se opresce la l<'ilip Arabul. 

Sub Deciu (249-51), Kniva, succesorul lu\' Ostrogotha făcu o invazie �i mnr mari; 
ol îş'î împarte forţele în doue: una, pradă l\tioesia părăsită de armata rom:1nă, cn.1·p �· 
concentrase prin ora�ele întărite, iar o a doua parte (70.000) alacă Ad-Novas (Hu�l'illt 1.
Ma� important la versai·ea lur Jantlirus. Respinsă de Gallus, guvernatorul 1foc•si1•1 (,iiln
rul Impc�rat), acestă parte se îndreptă către Nicopolis ad Istrum 4), undr mnmla 1·0111iu11'i
. e adunase sub Deciu. 

Neputend resista forţelor romane, Kniva lasă pe IrnpcraL la Nicopoli, ia,· ci s1• in
dreptă către Balcan'î, ale căror trecetorr nefiind păzite, coborî în valea llC'b1·ulu1 la Jlhi
lipopoli, fără a se ne1inif;;ti, dacă retragerea sa va fi tăiată. 

Deciu îl urmări, şi la Beroc (Eschi-Zagra) crezendu-se destul de clepnl'lc ,I<' lJa1·1J:wl,
Kniva căzu asupra-l', tiicend un mare măcel, iar Împcratul abia avu lirnpul n fugi p1•sll' 
Balcanr. Barbaril apor ocupară Philipopoli în in(.elegere cu guvemn.to1'ul l\facC'doni,•\', P1·isn1s. 

Pe când Kniva se retrăgea spre Dunăre, întâlni pe drum ve Deciu, care voilld a,<·
'-

lut Apaluriu!'l, pentru serviciile aduse acesl111 oraş, cu ocazia înconjurării lu'i de ba.rbarL Templul do sigur 
apa,·ţinea epocii de autonomie a oraşuluL 

D. Gt. G. Tocilescu a crezut Ja începui, că Istropolis s'ar găsi la Caraharman. In urmă descopel'inrl11-,e
înlrc Caranasuf şi Casapkioi ruinele oraşului, ubiquitatea lui a rămas în afară de 01·1-ce îndoiala (a ic 
vedea hidrografia). 

Primul scriitor, care face menţiune despre Islropolis este Hemdol (II, 33). T6te pă1·c1·ilc a11to1·ilm ,ochi 
sunt cilate la capitolul Delta. Unii cred a fi unul şi acela.ş oraş cu cetatea (ienucla. 

Pclrrs o aşeză forte bine pe promontoriul ce înainleză în lacul Sinoe. 
Colonia milesiană a fosl fonclat1-'i în secolul Vll înaintea eret creştine, 
Sl'!}lax 1le Caruanrlra scrie, că pe timpul seu (5'10 a. Chr.), [slropolis făcea cel mat înlin,; comerţ <lin 

Ponlul Euxin. Ca alegol'ic al nenumăratelor bogăţii adunate aci, tradiţiunea spune, că în blt·ia I raia o cer
b6ică cu cârnele de aur, dăruită t.!e nimfa Taigela şi pe care a cucerit-o 'l'hcseiL 

GPogmful illemnon, ne spune că a fost un mare răsboiu între Byzanlin.1 de o parle, htl'Îon1 �i Cul
latien'i ele alta, pentru comerciul Tomisulu1, peste care Ca!latienii voiau să facă un monopol (Al. Pop. l'al
limath. In Columna lui Traian. An. IV o. 2). 

Era un timp, canci Islropolis făcea parte din conf'eclernţiunea «Penlapolisll şi ma, în 111·m,1. ,d�xapolisn.
lsloria sa, şi a celor-l'al te ora.--;;e pontice, se legă de istoria generală 
Oraşul a fosl cu mult mat bogat ele cal surorile sale şi a bălut monede cu mull maJ voch1. 
Pc reclo al uneia clin monede sunt două capete de bărbaţi aşezate în sens invers; pe vc1·,-o, un vullm N 

atacând un delfin şi inscripţia «Istris». 
Ca şi Tomis şi Callatis, oraşul a bătut monede de aur lui Lysimach, cn efigia Hegelu1 :;ii cu inscl'ip(ia «Is_

"·
In Limpul Romanilor, oraşul a bălul monede de bronz, însă mai puţine ele câl Tomis :-;;i Callatis; cein

cc însemnă, că prosperitatea sa scăzuse în cele din urmă. 
1) Capitolin, XVI.
2) Dui·uy. op. cit. voi. VI pag. 346
9) Post longam obsidionem, accepta paemio dilalus Gola rccersit. (Vec;li XPnnpol. Voi. I pag. 2201·

Marcianopolis fu ese construit de Traian, în numele surorii sale şi era acum capitala Moosioi secund0·

(Jul'na,1clrls. Cap. XVI în Gibbon op. cit. voi. I. pag. -150 nota 1). • 
') Xr11opol. voi. I pag. 220. Nicopolis de pc Ianlra. (D'Anville. Geographie ancicnnc. Tom. I pag. 3/1,). 
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,,slJuna, se clcdsc a'I ataca . ub zidul'ilc uncY ceLătJ în Moc ia, anume Forum Tcrcbronii (ţ), 
\r,uala Go(.ilol' era a!-;iezală pc Lrd linii şi, sau din _înlîmpla1·c, sa11 dintr'o în(cleplă dis
,�1,i(ie, o rnlaf;il.ină acopcl'ia linia a lrcia. La începuLul acţiunir, fiul luT Dccill, că<,lu slră
pun� de _o săg6tă, iar ��tăi :3cu c��ta a !n�uraj� �e �ol�at.T. Şocul fu teribi_I, �ra, luvpLa 

,�·,·,1r11 conlra durerll. Pruna hme a Goţilor fu mvrnsa, a doua avu aceiaf;il sorta, a 
ia inst't rcmânea neatinsă şi dispusă a opri Romanilor trecerea prin bălţr. Aceştia 

1111-tt irnpt·udenţa de a forţa acestă trecere. Norocul se schimbă; după infructu6se cfor-
111, armata romană fu grămădită în bălţT, din care nu s'a mar putut cunosce corpul 

I 111",1·atulur. Acestă bătălie s'a întâmplat în r oembric 251 1). Succesul Go(.ilor se daLorescc
adi'iriT Jur (i-allus, care devenind lmpcrat, permise barbarilor a trece Dunărea cu prăzr 

.i captivi f;ii în schimbul unur tribut anual datorit de Romanr. 
lnvaclală de barbarr, oraşele sale distruse, Scylhia minor, sub lmpcraLul Gallien (268), 

i 11d1•a a se despăr(.i de Imperiul H.oman. 
1n iarna anulur 268, Goţi\' se preparară pentru o marc invazie; cr construiră zece 

nil !Jifrd �) şi în primăvarn anulur urmălor, o hordă de 320.000 c;ombatan(.Y; fără fomer, 
.. 11pi1 :;;i sc.lavr, trecu Dună1·ca 9i înainteză până la Torni. 

Ora:;;ul însă era bine forlificat, încă de pe lirnpul Jur Ovidiu, se puse 111 stare de apă
l'ill'I', 11H·hisc porţ.ilc, ial' locuilorH păziau zidul'ile, ln care Go(.iT nu fură· in sLare, cu loLc 
1li1l'tll'il1• pc uscaL f;ii pe apă, a fa.ce bre�c . 

. \ceia!-;iY rcsisLcn�ă întâmpină. f;ii di11 pal'l.ea 01·aşulur l\10,rcianopolis. 
!lupă cc (�ot.ir 1)l'ădascră dor anr Pcnin.·ula Balcanică, Claudiu li, supranumit Goticul,

111l,\111pi11ă pc bar1Ja1·r în câmpiile rluluY Margus (l\IoraYa), pe cancl acef;itia căula11 să se 
1'l'lra1.fL, �i 111 bătălia (li; la Naissus ( Ji�), omol'Î 50.000 din cr. HcsLul fu1·ă dccimat,r ele 
li'111H· �i frig în . ·t1·ârntorilc l3alcanilor. Cd c;ad scapără au tost făcutr sclavr, sau îmolaţ.l'. 
111 ll'giunilc rnrnanc, iat· femeile lot· Iualc in căsăloric de legionarr 3). 

At.:usLJ. rnmpanic car-c durii dor anr (269-70) asigură pentru un secol lini:,;tea l\IoesieT 1). 

Aurelian (270-75), retrase după 
cum se scie, legiunile din Dacia, pc 
care o lăsă în prada barbarilor, iar 
Dunărea deveni limita Irnperiulur de 
acestă parte. 

Fig. !15. - Monedă de la Tomi. Goli\' încercară a SC rc-
TOM l•:r TQN. 

1 

llonerl.i rle bronz, representânrl pe
Jupiler în pici6re. (Duruy, Voi. Vlll.

lcgiu11ilc din Moesia. 

scula, pe timpul Imperatulur Fig. 94. - Monedă de la Tomi. 
Pl'ObUS (9.78) Îl1Sav aceste re- BusLul luT To:1:us. Pe reve'.'S: TOM! 

"" ' TIMO ş1 o aqu1la mtr'o corona de sLeJar.
VOJte fură Îndată Sufocate de tlloneda de bron;i. (Duru�•, Voi. Vl1. 

Sub Dio<.:letian, Imperiul Roman se împărtr în douc: în Occident, Maximian; în 
OdrnL, Diocletian. 

Diarchia t,inu 9 anr (284-293), iar la 'l Martie 203 cer dol'. Cesarr, Conslantiu Clorul 
�i 1;a1c1·iu, împă1·ţiră cu cer dor Auguşt\', puterea. romană şi aşa luă nascero Tetrarchia. 

Scylhia, care avea do capitală Torni, aparţ.inea dioceser Thracier, una clin cele cind 
ilin1·esc ale Prefecturi\' Orientului', ce avea de capitală icomedia. 

Provincia Sc;yLhia corespunde azt' Donrogier, însă către Sud limita sa era o linie dreptă 
re }lornia de la Durostorum la Dionysopolis (Ekrene). 

lmp<�ratul vizita forte dese or\' frontiera Dunărir şi, dacă am crede pe Idacius, o 
mul\imc <le !urnurT întărite ele pe ţermul stâng al fluviulur, se claLore ·ce lu'( Dioclet.ian. 

Eumene 111 clis1�ursul'ilo sale «pro restaurandis scl10Jis)), vorbesce despre fortificarea
lhmtiernlor, între care şi cea dunărenă. 

') Gibbon Voi. J, p. ·1�2 apud [ornrrnrl,Js r.. 18. Zosi11u> L. I p. 22- Zonm· L. XII p. 627 9i Aui'. Vfrlor. 
') Zosi111 I. 4-:.::. 

. :i) ne.ri717nt.�. (Excerpta legat. p. 12) Aurelian căsători pe generalul Ronosus cu Hunilla, o Gotă (Gibbon
Io!. I p. l 78 no La 'I).

') A. Jft11·relli11 XXXI. 5. 
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�t.1pc NoliLia se numcră 103 pict;c înLăriLc sau posLurr forLificaLc„ numai 1 11 1,11111,,.inl
c'lc OnenL. 

Numar ast-fcl a sciut Diocletian a ţinc în respecL pe barbarr, carT hăl<)au la pori 1,Impcriulur, în care intrară după puţin timp. ·11 

De la 305-332, Constantin-cel-Marc se ocupă cu unificarea Impcriulur, cu 01·ganisa,,1,., 

Jur interi6ră şi cu certurile rcligi6se 1).

Dupc cum am arătat, Imperiul era împărţit intre cer patru Împcraţr; la 2:1 Oc1u11,_ 
brie 312, Constantin în bătălia decisivă de la Pons Nlilvius (la porţile Romei), învinn1, llP 
Maxentiu şi ast-fel unifică occidentul cu centrul lmperiulur. 

0 

Un an în urmă, Licinius, clupe cc ocupase partea luT Maximin Daia, unifică Orir·nlul
Timp de 10 anr, Imperiul fu guvernat de dor Augusti: Constantin-ccl-Ma1·1· 111 Orri

dent şi cumnatul seu (Constantia, sora luT Constantin, era nevasta luT Licinius) 1n OI'ic ·1II 
In bătăliile de la 3 Iulie şi 10 Septembrie 323, Constantin învinse pc cumnatul sa 

9i unifică tot Imperiul Roman :1).
În acelaş an, Constantin respinse pe Sarmaţr, caro sub regele lor nausimoll(l t,·ci·u

scră Dunărea. La atacul uner cctăţ\' C?) Hausimond că<;lu prizonier 0). 

Cre,;;tinismul de trer secole persecutat, î�r găsi su!J acest lmpfaaL un demn apiirnlo,·, 
pentru care Biserica îl numeră între sfinţr. 

La owparea tronulu1 (în Nic.;omecliu), lupta în contra Arianismulu'î era clejit 1111'ins,1; 
Constantin convocă la Nicea i'n 325 un consiliu ecumenic, la ca1·e luară varLe :H8 1•pi,
copr, care fură însărcinaţr să statueze asupra doctriner Iur Arius şi consubsLanţialilă(H sr. 
Trcim\'.. 

Lupta însă nu se opri aci *). 
După ce certele religiose se mar potoliră, Constantin, pentru n10Livc slrnlcgi�c, slt·,1 

mulă scaunul Imperial în Constantinopole 5), la 11 l\fo.r 330. 
Goţil:, pe care Romanir Îl credeau pentru loL-deauna supuşr de Claudiu 11, lriii11d, 

cea mar mare parte dintr'cn9ir în bande rătăcitore, se reseulară şi după ce atw·Hrii pe 
Sarmaţr, înconjură la 332, Marcianopolis. 

Constantin trimise pe fiul seu Crispus la Dunărea ele jos. Accsla îT asL"\mpăn1, l'i'u·ă 
multă_greutate. După Eusebiu 6), Constantin subjugă totă Scytllia, ţară imc11să, ln1păl'(ilă 
în atâtea naţiunr aşa de diferite :;;i cu moravurr aşa de sclbatice. Margincle mollan:hid 
romane foră .duse până la marginelc Scptentrionulu1 7). 

Cu ocasia acestu\' resboiu, Constantin cre�tină o mulţime de Goţr, cu lui,• rit in 
Scytlria minoră, încă ele cclţ.1-va anr exista un episcopat la Tomi ·'). 

Cu locuitorff Chcrsone ulur, Imperatul încheiă un tratat de comerţ, prin <.:are �e de�-

') Asupra cerlurilor religi6se a se vedea la Cap. «Biserica>>. 
2) A. de Bi-oglie. L'eglise et l'Empire Romain a·u 4-me siccle, voi. I, p. 326 apud chroniquc ,\Joxa11d1-iue

ed. Migne. Tom. XClI 702; conf. J'illernont. Histoi re des Empereurs (Constantin ,p. 1\H; Cl.i11tu11. Fasli Humani
val. I, p. 375-6. 

3) Broglie, op. cit. voi. I, p. 3'18 apud Zosime 11 :2t.
4) Detaliat se va vedea acestă cestiune la Cap. «Bi ·erica».
5) Asupra date1 precise a fonclări1 Constantinopolulu1 sunt părerr dil'erite: Til/,e11w11t (nolc8 sur C-lin

LX), /Jucange (Constantinopolis chrisliana I, 2), Socmt şi Sosomen pun ca dată anul 325; de accia�l J''U'Cl'f' 

este si Theophan (p. '17). Cronica pascală a Alexand rier pune anul 334. ; Philustorge (IJI, \J), anul 331 snu
332. Co11clinus (orig. Const.) zice asupra l'ondări1 ora�ulur: «Anul lumer 5837, la 26 Septembrie, sorele fiind
în zodia segetătorulur, în primul an din a :265-a olimpiadă>). Aceste inclicaţiunr însă ale lu1 Codinus nu ,e
potrivesc: primul an din a 265-a olimpiadă corespunde cu 281 d. Chr., pe când 5837 coref-lJUlldO cu 32:
Segelătorul corespunde Jur Noembrie, iar nu Jur Septembrie. După cronologia cocluluI Theodo�ian, P· 21
ajungem la data lu1 Codinus cea ma1 apropialc'i. 328 1,au 329. Acesta e data începeri1 Lransl'orrnăriî Bizan·
LiuluI în Constantinopol. Data terminărir, după cronica Alexandrină este: primele ide:ale luî Ma1 330 ('/'ilfr
mon, Tom. IV. Ducange, pag. 26-27. Clinton, voi. I, p. 384. Vezr Bi-oglie, op. cit., voi. II, p. 41t4-5.)

6) Vita Cunstanl. Lib. I, cap. 8.
7) Gibbon op. cit., voi. I, p. 2o3 !;,i nola 3.
8) Vez1 Cap. c<Bisericall.
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·hidPa ac.;cslora trecerea Bosf'orulu\', asigurându-Ic o marc dc::;vollare comercială cc
V • fi I)

t'il griu, ulei şi 1er 
constanLin-cel-Maro so ocupă forte mult cu organisarea ac;esleT provinci\' �i c;u re-

111,iruirra cetăţilor devastate sub predecesorit ser.
Jrnpfratul dete o organisaţie separată Scythiei pontice, formând o provincie clcosc

c1 <l<' "ocsia secunda �i stabili aci pc Ci-oţ.i\'. rătăcitor-r 2).

\l,·l1'opola Scythic'( ponlic;c, Tomis, luă numirea de Conslanliana, după numele surori\' 

w·ntltdu\' a). Aci era f;ii s<.:aunul unur episcop numit al Go(.ilor.

,, Zosime, II, 31. 
·) 1',•ussnnnel. Observations historiques sur Ies peuples barbares, qui ont habite Ies bords du Ponl

uxin, p. 34-5. 
•1 P1i1·1•reci lui Chousserfo aSllJJ1'rt nwnelul ConslanjiL Numele K(istendje, dat de călre TurcI şi C:on

• n\a, dal de H.oman'i capitale'i Dobrogie1, îm'i pare o er6re, ce trebue semnalată az'i, cand numer6se des
•pcrirl archeologice au probat pc\nă la evidenţă, că acest oraş nu este altul de cat vechia metropolă a 

f',,11/11/111, Tomis 
llenumirilc cele fali;ie de ma'i sus, au fost dalorile aceste'i credinţe, că oraşul Conslanliana, fondal 

-au rezidit de călrc Constantin-cel-Mare, în on6rea surol'Î'i �ale, se ridică locma'i pe locul actual al Con
anlil.

· .\st-fel italianul Ma1·io .Yiuei' şi înveţatul arcliicpjscop grec Nele/ ios, a căru'i geografie a l'osl publi
.11,1 i11 \'eneţia, în anul 1728 şi relipărilă în 1807, f'ac conl'usie între Tomis şi Constanţa. 

1/ellal, în charla generală a Bulgarie'i şi Homanie'i, apărută în 1839, scrise în paranteze numele 
i:nnslan(a ub Kuslendge. 

flllui, care a vizitat cu cea mal mare băgal'e de semă Turci,1 Europenă, cade în aceiaş'i cr6re, cand 
iirc: U�or re1!un6sce cine-va pe Islropolis în Cara-Harman, Constanţa în Kuslendge, Callatis în i\langalia. 

R11ui/.lel, în dicţionarul universal de istoric şi geografie, zice: Kustendge sa(t Conslan(.a. 
f,w·uuss,•, în marele dicţionar unive1'sal al secoluluI XIX, scrie vorbind despre Tomis: «Ma1 Larziu, 

11ra111I ia numele de Conslanlia, clupă numele surori'i lu'i Conslanlin-cel-Marm>. 
Kiepcrt încercă de a abq,Le acestă credinţă in aliasul topografic al Pontulu'i Euxin, ce publică în 

llcrlin 1846; el aşeză Conslanlia între Istropolis şi Tomis, dar adoptând iar opinia comună, întruni în a 
doua a sa ediţie, aceste două oraşe într'unul singur. 

�i totuşI Tomis şi Conslanlia erau deosebite, după mărturisirea lu'i Ieroclcs, care scria pe la s1ărşitul 
-ei·ululul al IV, sub domnia Imperaţilor Arcadiu şi Onoriu, o noi.iţă asupra provinciilor şi oraşelor de căpe
k-nie ale lmperiuluI de Orient. 

nupă acest seriilor, Constanlia era un oraş în Scythia, provincia VI a Imperiulu'i, a căre'i capilală 
ern Tornis. 

C11nstanli11 Por17hiruaenet'lll, care domnea la Constantinopol pe la începutul secolulu'i X, slabilesce 
,1ccia�l deosebi1·e între cele doue oraşe ale sale, în opul seu «De Thematibusn. 

Cele doue opere sus menţionate pot fi regăsite în «Imperium Orienlale>i, publicat în t 71'1 la Paris, de 
calrc .\nsl'lnw Banrluri, călugăr clin Ragusa, devenit membru al Academie'i inscripţiunilor şi bibliotecar al 
llucelu'i de < )r!eans. 

O charlă veneţiană, lucrată în secolul Xlll, ce o putem vedea în palatul Dogilor, arală Tomis pe 
locul unde se află r:onslanţa az1, iar oraşul Constanlia ma'i la Sud. 

Nmnaleoni în «Istoria fisiologică şi politică a comerţulu'i, navigaţiuni'i şi coloniilor celor veclt'i la 
\larca-NegrăiJ pare a fi moştenit de la Veneţian'i date cerle asupra localităţilor din evul mediu. El face 
1leo�ebirea între Torni şi Constantia şi aşeză acest oraş în posiţia, în care îl arată charta <le maI sus. 

l'ăluyr)rul Nesto,·, cel ma'i vechiu i toric rus, în lucrarea sa principală, o cronică de la 862-1105, 
rare e le isvorul cel ma'i bogat al Istorie'i primitive a Slavilor, nu înlrunesce Tomis cu Constantia, ci din 
xmlră, el cileză aceste doue oraşe într'un mod deosebit. 

.\ceslă cronică publicată în Petersburg în 1867, după un manuscris găsit în 'l 716 de Pelru-cel-Mare 
la Konigsberg, a fost tradusă la Paris de către Louis, în 1834. 

Bullrnw, în apărnrea «cronice'i luI Nestori> menţine aceiaş'i deosebire înlre cele doue oraşe. 
Jfacariiî, episcopul Veneţiel, în opul seu înlilulat cclstoria creştinilor în Flusiall publicată în 1864, scrie 

111·n1iil6rele, vorbind de eparchia Scythie'i şi capi Lala e'i: ccTomis nu trebue a fi confundat cu Constanlia, 
foudală. de Constantin-cel-Ma.re, aceste doue oraşe au trăil pană în al X-lea secol, ca oraşe devsebiten . 

. Tomis al Iul < lvkliu şi Conslanlia a lu'i Constantin s'au prefăcut 6re într'un oraş� Canci şi cum f
1slori'.t şlă mută în privinţa aceste'i alipir'i suspecte, din contră le arată trăind amândoue cu traiul lor
1iropr1u, pană la dărîmarea lor de Bulgarl'.

Probabil, că Gcnovezi'i, după ce pe la si'â.rşilul secolulu'i XIII, contribuiseră puternic a restabili pe 
lmpl·raţiI Grec'i pe tronul Constanlinopolulu1, stabilil·ă comptuare pe malurile Mări'i-Negre, e'i se aşezară
� locul unde se află az'i Constanţa, probă, portul lor situat la 300 metri sp1·e V. de portul nou şi găsind

www.ziuaconstanta.ro



536

Tolo ora�ole pontico reînviară, iar· cole de pc ţ0rmul drept al Dunării, i·arY !'a .maY 'nainle sorviau ca puncte do reazim armatelor romano co apărau fluviul, r111.11 1./con truite. 
Civitas Tropaeensiurn fu 1·econstruit. Intr'un cuv6nt epoca de aur a proviiH·11,1, 111sub lmpcraţH Antoninr, renăscu. 
Prosperitatea wovinciet nu 1.inu do ct1,t forlo put.in, căcT după morloa luY Conslnnli i ,Gd-1\Iare, la anul 337, puterea Go1,ilor devenise ameninţătoro ImporfoluT. 
Dacă trebue să admitem arătările istoriculur got ,Tornandes- care ('âlt• o dalii 11.1_

buiesc puse la bănuială-- ub regele 101 Hel'manaric, Goţ.ir ocupau tolă Eul'opa răsii i ·ili'•na
între Baltica �i Dunăre. El era supranumit Alexandru NorduluT. 

Înflorirea statulut Got sub Hermanaric se datoresce în mare parte cpisc.:01J11J111 lor
Ulfila. 1). 

Cât timp trăi Hermanaric, Goţit stătură în bune relaţiun'i'. cu Homanir �i o mul!uw•
clin cr se înrolau ca legionarl' 2); dar după mortea acestuia, regatul so dosbină: Oslmg11tu,
cu greul statuluT între Prut �i Pontul Euxin, sub regele lor Fritigcrn, m aliaL al I lon1a
nilor şi Visigoţ.H sub Athanaric, vrăşmaşul ac;estora •). 

Imperiul Roman se împărţ,i în 364 între ValenLinian I, Gaec guverna lumea lali11a
sau occidentul �i fratele seu Valons, peste lumea Gr6că sau orionlul. 

La 367, Goţ.il'. invadeză Imperiul luT Valente, însii sunt respinşL Valente după 1'1! ÎPl'
m;ză la Marcianopolis, trece upor Dunărea pe un pod de vase la Noviodu11trn1 �i liall'
lribul Got al Getruzilor 1). 

Athanaric, într'o întrevedere ce avu cu lmperatul pc un vas în mijlornl lh111t'tl'i1, 1·e1·11
pacea. 

La int6rcere, Valente exilă pc Bretannion, episcopul clin Torni · :,). 
For[aţ1 de nă vălirca Hunilor, Goţi'i' cerură, prin episcopul lor Ulfilas, voia dr a ""

stabili în Imperiul Roman. 
In tomna anulur 376, un milion bărbaţl' (fără a socoti copm �i f'cmcilc) di11 ml'(' 

200.000 luptălort, trec Dunărea şi se stabilesc în ScyLhia şi Mocsia ") sub �cm lor ,\la\irn,
�i Fritigern. 

Modul cum erau tralaF în Imperiul Roman, nu întal'ziă a po1'11i pc Go!X la 1·1•\ollă.
Din causa mulţime'(, cele necesare tr-aiulur lipsindu-le, oficerit romanr ir vi11dcu!1 ('ii sdavY.

Lupicinius, guvernatorul MoesioT, învită pe şefiJ Goţilor la o superb(� scrlnu·1• ln
Marcianopolis. 

O certă se ivi între barbarr şi legionarY, acesla fu scânteia caro aprinse fiJ1·ul urci
l:'Î rcsbunărir, mult timp înăbuşit. 

Ca prin miracol Fritigern scapă pe porţile cetăţii; afară în câmp, armaln �olit se
adunase la 9 km. departe do oraş; Lupicinius nu avu timpul a·�r arluna (or(,clc, a-;;a cit 1111
singur atac puse pe gonă pc general şi lcgionariY sc":Y. 

Acestă înfrângere - zice ist01·icul got Jornandes - c pusă ca încevul.1 11 n\�ligtiril
drepturilor de cetăţonl' a Goţilor în Im peri ul Roman. De aci 1ncolo cr fu l'ă t·onsirlcra!Y, ra
slăpân'i'. absoluţ.r în provinciile mărginite de Dunăre. 

Drept rcsbunare, barba.rit prădară provinciile ocupate, i11Gcndia1·ă om�cle, 111usucra1·5
populaţia şi vendură sclave pe femcY.

caleva ruine, sa(1 mai bine negăsind nic'i-o urmă vechiă, uitand cu totul pe Ovidiu �i rc,11luccnd11 �1 mal 
bine aminte de Constantin, al cărui Imperiu îl scăpaseră, 01 reînviază vechiul nume Constanlil1, pc care 
Turci'î îl schimbară în Kuslendge, după cucerire, pe care Romanii 'l-au prefăcut iar în Constan(a, în urma 
anexării Dobrogiel. 

1) Broglie, op. cit., p. 8-9 din Voi. IV. Vezl Cap. «Biserica».
2) B1·oglie, op. cit., Vol. V, pag. 3'17.
3) Peussonnel, op. cil., p. 36. Hemmer, Voi. 1. p 184. 8l'uylie, op. cil., Voi. V, p. 31\1.
') XenOJJOl, Vol. II, pag. u.
;;) A se vedea Cap. «Biscricai>.
6) Eunap, Fragm. 42
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\'kloria Go(.ilor so respâncli îndală. Valcns prin impnidcnţa sa porni spre l'Ovollă 
colonie trăitoro, cu mult înaintea marer migra�iu111, în Balcan\' şi ast-fel mări n umurul 

�rmatcY JuY Fritigern. 
At:rstă colonie se af1a în lagăr, condusă ele Suerit şi Colias, sub murir Adrianopo

nlui'. \'alcns temându-se a nu se uni cu Fritigern, care înainta, dete ordin lut Suericl să 
r1•lrngă căLre Sud şi să treacă în Asia . 

. \t:c�ta se supuse şi ceru o întârziere de 2 zile., pentru a se pregăti ele drum; gu vor
nlnnil Adl'ianopolulu\'. nu-\'. acordă, ci armând contra Goţilor pe cetăţe111, î\'. forţă a pleca. 

Fiind maltrataţr de populaţie, iar rilbdarea Got,ilor trecend peste margin\'., e\' se nă
pn-liră asupra mul(ime\'., măcelărind o mare parte. 

Colias i:;;i Suerid se uniră apor cu Fridigern, care nu întârziă a se apropia. Adria
u11poli fu atacat şi luat de barbar\'., r:u care se uniră şi lucrătorff minelor de aur din 
Tlirnl'ia. 

\'aleuto cer·u ajutor nepotulur seu Gratian, care dispunea de tote forţele din orient. 
,:,mmnda annalelor imperiale fu încredinţată la dor generalr slabr şi incapabilY, Trajan 
-i Profuturus. Intr'un consiliu de rcsboiu, se decise ă atac;e pc Got.\', rctra�\' în lagărul lor,
ia .\cl-Salices, localitate aflată aprope ele cca mar meridională gură a Dunărir 1). 

Bivuacul lor era înconjurat cu căruţe şi în acestă incintă, er so bucurau în lată li
ni�lca do fructul clcprădaţiunff lor. ln mijlocul petrecerilor, Fridigern observa mi:-;;cărilc 
inamiculur. El vedea, că numerul Romanilor se măria şi că aceştia aveau de gc't.ncl să'\' 
alace trupele puse de pază. In timpul nopţ.iT, bar baril erau deciş1 a'şT ridica tabăra; la 
lumina torţ.elor trupele lor so adunară. Bătălia părea eminente:-\ şi decisă pnntru a doua zi. 
!�n(ff cerură prin strigătele lor sălbatico, bătălia chiar în acea noptc, iar prin cântece ce
li·!Jmu succesele strămoşilor lor. Romani\' le respunseră prin strigăte mililare. Fritigern
11n1pă o înăltime vecină. Cele doue armate îşr arătară deopotrivă valorea. Legiunile clin
\l'rncnia cu tot eroismul lor, fură sfărîmate de numer. Barbarir înfrânseră stînga H.oma
nillll' �i acoperiră câmpul cu morţJ şi răni(1 Acestă înfrângere fu compensată cu victoria
la rcal'allă aripă. Lupta ţ.inu clin z01·1-de ziuă până sera. Intunericul făcu să înceteze rna
�t,·1·11 de o parte şi de alta; ambir luptătorr se retraseră în lagăre, fără ca vre-unul să
ailiă on6rca victorier. Pereierile însă fură mar marr de partea Romanilor; clar şi barbari'î
ful'ă aşa de intimidaţ.r, în cât nu eşiră şapte zile clin lagărul lor. Se îngropară principali,
nficerr, atât pe cât mijlocele permiteau. Corpurile soldaţilor remascră întinse pe c.irnpul
de l11plă, iar osemintele lor acoperiră multă vreme câmpiile, înfăţişând ochilor Jur Am
mian - general roman - un tablou înspăimântător, despre bătălia de la Salices 2).

Acesta s'a întâmplat în tomna anulur 377. 
Progl'csele Goţilor s'au stavilit, iar armata romană împuţinenilu-se prin pierderi, se 

i'f'lrase sub mu1·ir Marcianopolulur, cu intenţ.iunea d'a se reconstitui şi strânge pe ba1·bar1 
inlrc Dunăre şi r-.fare, până când prin fomete le vor slei puterile şi curagiul. Acest plan 
p11s in executare ele generalul Saturnin, reuşi în parte, căd de peste Dunăre un nou grnp 
de barbari, sub conducerea Jur Alatheu şi Saphrax, vin în ajutorul coreligionarilor lor. 
\Iar veniră în ajutor Tafalir şi Sarrnaţir şi cu toţff se puseră sub comanda lur Fridigem. 

nomani\' încur caţ.\' cu resboiul în contra Germanilor, nu putură resista năvălitorilor, 
ci se retraseră sub murir Adrianopolulu1, sub conducerea generalulur Sebastian. 

Valente luă însuşr comanda armateL la 9 August 378 şi după cc lasă o gardă pentru 
paza bagajelor, pler,ă pentru a întîmpina pe Goţ'î, care tăbădseră la '12 km. departe do 
eclate. Cavaleria ce so afla la drepta era în atingere cu barbarit, pc când stinga era încă 
dcpa1'le. Cu totă căldurn, soldaţir grăbiră pa�ul, pentru a se forma 111 linie, însă cu marc 
confuzie. 

Cavalel'ia fiind cea d'întâr gata, Fridigern alergă la o stralagemă şi trimese solT ele 
pace, cu scop de a intârzia şi ţinc în arşi(.a soreluY pe legionariT deja obosit.r , până când 

') Itinerarul Jur Antonio (p. 2�6, 227), însemnă acestă Jocalilale aprope la 60 mile spre N. de Tomis. 
2) Indicant nune usque albentes ossibus cam pi. ( A11tmir111. XXXI. 7).
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cavaleria Jur Saphrax şi Alathcu, adăposlită îşi termină mhca1·ca învăluilorc as11pra :-1,in"iî
romane. lnfanLeria atacală fără vcslc, fu rnăcclărilă, iar cavaleria din spate �i di,, l\�:'î 
lovită de barbari, abia putu resista. lmperat.ul căzu rănit, iar- corpul Jur nu mar pulii '11 
găsit dintre mulţimea cadavrelor. ln acestă dezastru6să bătălie căzură şi genc1·aliY Vielo!', 
Traian şi Profuturus 1).

ln urma acester victorir, Goţi\' prădară peninsula Balcanică până în Grecia. (;ra\ian 
şi Theodosiu isbutesc a curăţi peninsula de năvălitorT, aceştia primiră a rcmt\nc deliniliv 
stabiliţJ în Dobrogia, între Dunăre şi valul numit azr al Jur Traian, co11struil anume ca 
hotar despărţitor. Aci Goţff se stabiliră şi au format colonii agricole. 

ln anul 380, er încercară a jefui Tomis, unde se afla ca episcop Geronlius. care ,·,\nrl 
voi să gonescă pe năvălitorr, soldaţ,iT înspăimântaţ'î refusară a'l urma. PcnL1·u a'1 îmhăt·
băla, Geront.ius se aruncă în mijlocul inamicilor, aprcipe singur şi ast-fel miiri cumgiul 
a1mate1, care puse pe g6nă pe năvălitorl'. 

Insă în loc de a-l recompensa, Theodosiu îl condamnă la mlJrte, şi nu pulu s,·iipa, 
de cât lăsându-şr t6tă averea in mâinile cunucil01· palatulur 3). 

Protecţ.ia de care se bucurau Goţi)'. in Impcl'iu, ad usc repede n1ina Iul', c:ă.L·Y c,•a ma\ 
marc parte din Iegionarr, cad păziau f rontici·a Dunăl'iY erau recruta(.\'. dinLrn Go(l 

Impărţirea Imperiului la mcirtea Jur Thcodosiu (095) nu schimbă silua(.iu1wa. 
Oraşele Scythiei minore îndată cc se bucurau de Uni�te, prosperau prin c,mm·( ,·;i1·,, 

Io procura averT. 
Un nou popor mar bai·bar ele cât Goţil ameninţa Imveriul; aceştia cl'au llu11i1, ,·a,·,· 

fonclascl'ă în slânga Dunăl'iT un puternic stat, sub condll(,;crca Jur Atilla. Bogă(,iili) d,· JH' 
drepta fluviulur atraseră pofta de jaf a aceslor nor bal'barr. La anul 447, şcplr-z,,,., dr: 
oraşe, înti-c care şi metropola ponLuiur, Constantia, fură distruse 3). 

Mortea luY Atilla (453) lasă 6rEl-carc repaus lrnperiulu1 ele Orient ; însă p1'in polili,·n 
bizantină se încuraja stabilirea multor barbar\' în l\locsia; ast-f'cl Hcl'l1ak, fiul 1111 1\li!la 
�i aliatul Jur Alain Conclax, obţinu pentru popornl hun pămenLu6 î11 Dobrogict "-) �i o pal'IP 
din er au fosl întrebuinţaţ.l' în special cu apărarea valllI'ilOl' luT Traian, clcvcnil:\ al11111·1 
frontiera Imperiul ur; er primesc n urnirea de Fosaticz 5). 

') Gibbon. Voi. I, p. 626-644. 
2) Zosim. IV, 40 în Duruy, op. cil., Voi. VII, p. 440.
3) Lebeau. Histoire du Bas-Empire. XXXII, LVII. Conslanlia. Prosper Til'O c,Sepluaginta civilalc� dc

praeclatione vaslalae)). 
') Gibbon. Op. cit., Vol. I, p. 838. J'liienu Hisloire d'Alilla, II, cap. I. Jm-11a11d,;s. Hcs Golit. !�\J şi 50. 
5) \'alurile dintre Cernavolla şi Constanţa. Când cine-va pornoscc cu trenul clin Corn;lan(,a, duca pl'in

dreptul deposituluI de gaz «Steaua Românăl>, iş1 aruncă privirea pe partea stângă a linieî, \'a vodca clo11c 
marI tranşeie apr6pe paralele, îndreptate către apus. Puţin maI încolo, şanţurile se desune�c: unul rrm1i.110 
pe stânga şi altul pe drepta linieî. Acest din urmă se vede crestat din distanţă în di.-lanţă şi so pc',to u1·111a1·1 
cu prhirea până în dreptul HasanceI; iar cel din stânga, nu se pierde din vedere până la slaţia Sali,:.(11), 
ci se desemneză pe teren ca o dungă albici6să, din cauza sfărâmăturilor de pietre şi morlar, vizibilo po Joi 
parcursul. 

Acestea sunt lucrările de f'orlificaţie, numite în limba populară «Valurile luI Traiann şi caro !:'6 inlind 
intre Constanţa şi Cernavoda, pe o lungime de C:i0-70 km. 

Ob,:ervate pe teren, se disting LreI lini'f de înlărirI: un vallum mic do pământ, construit do 1111 Jl"l'ol' 
barbar; un vallum mal'. mare de păment (sai.'1 maI bine un lanţ de castella de pămcnt, legato cu şan(,) �i în 
fine un al treilea rînd de caslella de piatră, legalo printr'un zid de asemenea do piatră. Aceslo rloub din 
urmă valu,·1, au foşl construite pe timpul Imperaţilor Romani, pentru apărarea J'rontieril'. Impe1-iul11l de 
aceslă parte. 

Aceste lucrărI mililare de apărare, au atras de mullă · vreme alenţiunea căletorilor f!i 6monilur de 
sciinţă.; aşa 1l111ltkP le pomenesce în trecăl în scl'ierea sa: (cLeltrns sur l'O,,ieul» la pag 135; un alL olif'er 
pru ian, \'foke, vorbe. ce mai mull în lucrarea sa: «asupra văiî Carasu)); inginerul francez, .Ju!,•s Mil'/11•/, 

doctorul C .. Allui·cl, geologul Prt1•1·s, Domnul Mil'h. Sou/z1J, şi în şf'arşil doctorul Schw·hcmll s'au ocupat de ele. 
Jules Micbel, participând intr'o misiune franceză din 1855, caro a trasat şi deschis primul dn1m dinLro 

Rasova şi Conslan1a, a urmat traseul valurilor. Michcl crede, că cole 3 ?anţurI f'ormau un sistem complrcl 
�i unic de apărare, că ole a11 fost execulale odal:'i, pe timpul 1111 Justinian, s,1(1 col maI La1·zi(1 sub s11rcu
so1·1il acestuia. 

Allard al1·ibuio construcţia val111'ilo1·, ge11eraluluî Tl'aian, de pe timpul lmperalului Valens. Uum1111l Soulzo
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La acestă epocă Scythia mh.:ă părea a avea ma\'

ianlă militară.
ales pcnLru Imperiu, o marc 1

crede, că ele au fost construite de Imperatul Theoclosiu I; în fine Doctorul Schuchard descrie ma'i amănunţit

!urile cu aprope tote lagările.
Domnul G1·. G. Tocilescu, ajutat de inginerul Polo11ir, au urmărit valurile după Harta Statulu'i-Major

onuin. D->'a le descrie cât se pote de detaliat. 
\'a/fum rel mic ele păment are un parapet cu înălţime ce variază între 0,50 şi 3 m.; grosimea la bază 

i-Hl m. şi un şanţ înapoi (la Sud) adânc de 0.50m.-2.00, larg la gură de 5-6 m. şi care trebue să fi fost
u mult mar larg înainte; din disposiLivul şanţulu'i se vede, că vallum acesta avea de scop apărarea contra
nul atac de la sud. Probabil el a fost construit ele un popor barbar ce locuia Nordul Dobrogie'i, contra Ro

manilor. In lot lungul lu'i, vallum esle lipsit ele lagăre, castella, turnur'i sau alte lucrărI de fortificaţie. Mo
iilelc aflalore astăzI pe el e posibil să fi fost consLruite ca puncte de observaţie înainte. Principalele tumulus
,uni: Kara-Iuk-Tepe (30 m. larg şi 5 m. înalt) aprope de un alt tumulus mal mic; apol în lungul valulu'i, către
Dună re, Endek-Tepe (nalt ele 6 m.) semănă. a fi fost legat cu o serie de alte tumulus aşezate ma'i la Nord;
Kara-Tepe; doue alle tumulus înalte ele 2.50 în faţa atului Endek-Karakior; Karaciku sau �Jedgidia cu
1111 grup ele moşoroie mal mid; Tabia franţuzescă (un uvragiu de apărare ele formă rotundă, ridicat de 
l·rancezi la '185'f, pe un Tumulu înalt, de 50 m. diametru), tumulus aprope ele Hosa-Iuk şi lvrinez, tumulus
numit movila Jur Moş Oprea, etc.

AcesL vallum, care este şi cel mar vechiu şi mar simplu, începe apr6pe de Constanţa, se îndreptă maI 
iulaiu către S.E. pe delurl, unde este tăiat de cele-l'alle doue valurI. Capătul seu la Constanţa s'a astupat 
1le numer6sele consLrucţiunI nouă, care 'I-au şters urma; ast-fel la Sml ele oraş, e,:te un crâmpeiu de vallum 
de 150 m. lungime, clar el este mat noC'1, clupă cum probeză săpăturile. In câmpie acest vallum se vede mar 
liine la bifurcaţia şo,selelor spre Mangalia cu cea spre Hasancea, el merge până în gardul deposiLulu'i de 
gaz ((Stea ua Română», unde se întret;:i.ie cu calea rerată şi cu cele cloue valuri: cel mare de pămînt şi cel 
ile piatră, carr trec pe ele-asupra, ceea ce probeză, că ele sunt ele o construcţie mal noue. 

Micul vallum trece apo'i prin micul sat ele pe moşia generalului Doctor Georgescu. Acum cu gre(1 se 
mai p6te urmări din cauza LăieturiI făcută pentru accesul la Port; din drepLul unuI castru de piatră, vallum 
urcă pe d61, străbate văile Omurcea şi Mahomelcea-Dere, urcă cleiul Mangala-Culac-Bair şi se îndreptă 
catre Cara-Murfat şi Endek-KarakioL UnP. orI abia se cunosce din arăturl. La cimilirile părăsite de la Ebega
�lezarlîk şi Erghiven-Mezarlîk este mar pronunţat. De la Endek-Karakiol, vallum este trasat pe panta unor 
delurl, de pe care vederea este liberă către Sud. El e întrerupt acum de la valea Medgidie-Dere până la 
Tabia-Franţuzescă, de sigur fiind astupat de arăturl şi de vremurI. De aci vallum se îndreptă pe la Movila 
mare şi la Movila Jur Moş Oprea îş'i schimbă direcţia, coborîncl în vale. La 2 km. de aci el se confundă cu 
1allum cel mare de păment, care e construit d'asupra celu'i d'întarn, cu care se confundă până la Dunăre. 
unde se termină la cetatea PătululuI. Lungimea lu'i este de 60¾ km. Şanţul apr6pe pretutindeni cu 
acelaşl profil. 

Vallum cel mai·e de păment. Are un relief mai mare şi doue şanţuri: unul înaintea (adânc. 3 m., larg, 
la gură 10 m.) şi unul înapoia (2 m. adânc.) parapetului (gros de 7-12 m., nalt de 4 1r .). De sigur acest 
vallum s'a construit săpând în acelaş timp cele 2 şan_ţurl', iar pămenlul a f'o t aruncat la mijloc. 

El pornesce de la Dunăre (cetatea Pălululul'), la 1 km. spre N. de lacul Cnkirlenr, după 7'/2 km. 
parcurs dispare la gura Ghermeli, la 121/2 km. până la Piatra. De aci până la polele deluluI Kiostel, acest 
vallum merge paralel celuI de piatră. La Medgidia este întrerupt; a por maI departe se încrucişeză cu vall11m 
do piatră şi în linie dreptă se sfârşesce la Constanţa. 

Are o lungime totală ele 41 km., şi dacă s'ar socoti întreruperea, 54 km. E cel mar scurt, dar cel 
mal bine aşezat. 

Din distanţă în distanţă, la intervale regulate aprope de 'l km., vallum are înapoi şi în comunicaţie 
cu el, castella de pământ şi castella manipulare de formă pătrată. Apr6pe de Constanţa, vallum ca şi cas
lella au pierit sub construcţiunile şi tăie I urile făcu le. In resumat sunt pe ace t vallum 25 castella de pământ 
mari, un castellum ele piatră la Dunăre şi 26 castella manipulare şi clacă am adăoga pe porţiunea distrusă 
de la Con Lanţa, încă 5 caslella mar'i şi 5 manipulare, avem peste tot 62 cast.ella, plus două castella marr în 
dreptul satului Alacap, de o parte şi ele alta a valulul, pe costele văil pentru apărarea Constanţe'i de un 
atac venind din bălţile Medgidie'i. Mar este de remarcat, că pe măsură ce ne apropiem spre Con tanţa, 
lagările devin mar numerose; în fine vallum este mal' bine conservat ele cal lagările, care tind a dispare 
�ub arălurr, din distanţă în distanţă ace ·t vallurn este tăiat de numerose drumurl. 

follum sai:t zidul ele JJint?'ă este formal dintr'un zid ele pietre, cu o banchetă înainte şi cu şanţ înapol. 
. S'a inceput a se construi vallum din'nainle, săpancl un şanţ, de apărare de '10 m. lărgime şi 3 adan

cime; înapo'i la o distanţă ele to m. s'a săpat un alL şanţ, pentru a scote păm�ntul necesar la construcţia
valului; acest din urmă s'ar putea numi ((şianţul pentrn material». 

Aprope peste tot, zidul e dărîmat, în cale-va locuri n'a remas ele cat fondaţiile. Pe tote lungimea 
valului se pote observa şi acum locul funda1,ie'i zidului. La Hasancea, zidul a fost relativ mai bine pă trat; 
ro�daţia are aci 25 cm. !nălţime şi 2-2,10 m. grosime, e compusă clin p.ietre ma'i mici. Zidul propriC1 zi are
1, 10-·J,80 gro. ime. La Medgidia gro,:imea lui a fost ele 1,55 m.
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Sub Impcralul Anastasie (4,91-518), discordia înlre c.:ălugări\' clin Scylhin 1nh'i i T i 

molltcu, Pal.riarchul Conslaplinopolulu\', clele nasccrc unoT 1·cvoll.e l'Oligiose clogu1wml:'î in l; i pla 
Vilalicn, fiul lut par, se puse in fruntea unor armate de ncmulţumi(T, t'('volln\i 1 1 1 , 

In general, după reslurile existente, trehue admis că zidul nu era pesle tot compus din pietre tiiiatc i·r
gulat. Orr-ce fel de pielre au servil la conslruirea Jur; cum ci. ex.: la Conl'.;tanţa s'au înlrebuin (al �r,u·îirniluri
provenite din dă:i_'.Ilarea �nonumentolor vechr, sco:3e, din ?lădirile voclii _ulu_I Tomis. Acci�La ·vîm;emna, că pc
Limpul con Lrucţ1e1 aceslm vallum, Constanţa 111L 1·ega, sau cel pu(,m pr111c1palele sale od1flcu, ornI1 iii ruiiia

La Medgidia nu se maI vede de cit baza ziclu!ur, înaintea căreia se constată aci prosonţa uncl ban
chele largă de 2,06 m Lungimea acesLuI vallum era de til km. apr6pe. Porţr pe L6tă lungimea valulul nu
s'aii găsit, asemenea nicI turnurile de pază dintre caslella. 

Acest ultim vallum începe do la Dunăre, la 3 '2 km. spre S. de Cernavoda. C:apăLul de aci era Sjll'J· 
jiniL pe cetatea Axiopolis, menţionată în ilincra 
rile vechr, în Ptolomeu, Hiernclcs, Com,lantin Por
phyrogeni Lui şi alţir. Valium începea de la Sudul 
celăţir, se urca pe delul Cerna voder şi cobora în 
valea Carasu. Urcă a por i;;i iarii.�r cob6ră la gul'H 
Ghormeli, uncie se înLilnesce cu vallum cel rnH i·e 
ele pămcnL. Valium de zid urcă apoî dci!ul l:Hi·a
Durac-Bair şi scoborîncl lin spre vale, i11IAl111111 

în l'aţ.a gării Mircea-Vodă cetatea ,\.rn11f/,•1111r 
'l'aliiass'i, unde Re polo distinge via lll'i11ripah , 
cite-va strade laterale, porţile do la S. şi 1,: cn 
Lurnu1·ile lor. 

..._ _____ 4 

<1 

Probabil aci suni. ruinele vccliiî ccta('1 l.11/
JJe1hla. Valium se continuă pc Jn gura vailor 
Cara-Durac-Cula şi Aliber-Ceair. La luC'alil:ilca 
l'iatra se inLilne;;ce cu vallum cel 11iarc d<· pa 
mcnL, paralel cu care merge pci1rn apI·iq11• de 
J\lacap. La f.Jeclgiclia vallum este distrus; Jlt' lncul 
Hisoricer era un caslella. In d ropt ul Kiustel11!11l 
urcă pan la deluluI Kioslel şi aci e încr11ci ,rz,i 
cu vallum cel mare de pămcnt, care trece J'C la 
N., pentru a-�I continua traseul apri1pc ln l111ic 
dreptă spre Constanţa, pe cinu zidul rc1rn\11c la 
Sud, paralel drumuluI de fier. 

De la drumul Alacap-Eodek-Ka!'Hkiol, rnl
lum urcă cleiul Taşli-Bair, apo'i cob6ra pu(i11 în 

• .. , ,r..' .. t .,,f „ţ .t =-;.,'i'---.'f===if...,,.--:'fl====l.rf r,,N.1„r. r4-p,.. vale, face repede un cot, ia direc(,ia paralela r·n
vallum cel mare de pămcnt, l'ără a so r·oufu1ula 
cu el şi amândouă se sfârşesc la Mare, 1 1/, km 
spre sud de Constanţa. 

Sc.:hiţa No. 5. - Un castru de pe valJum; la llledg-idia. 
(După I<. F. Pete1·s). 

ln tot parcursul �eu, acest vallum are un numer de 2o lagăre întărite cu piatră, cele mar multe avrn,1 
formă pătrată şi construite apr6pe de vallum. 

(Extras din Revista <ffinerimea Romană». Voi. \·. pag. 14-54. A se vedea şi cl1arla No. 5). 
Tum'Uli. Mulţimea movilelor clin Dobl'Ogia atrage privirea orI-caruI călător . .Prnfesontl S:0/111 din l'c•la 

crede că ele sunt resultalul deluviilor. Agronomul t: {011PS/'U le alribue origină vulcanică. B111'111111I 1f,, Tuli 
esle maI apr6pe de adever. In Voi. li-a al Memoriilor sale, e de părere că aceste movile au se 1·viL ca nmi·
minte generalilor anLiquităţ.i'i, 1;:au mar bine, că ele erau jalono barbarilor în ţ,erile necunoscuto lor. 

Că unele din aceste movile (t11rcesce «Tepe>>) a(1 servit de morminte, so dovedesco din săpătul' ilo l'i1cule 
înlr'un tumulus de lingă monumentul de la Adam-Klissi. La Mangalia, săpându-se unul, s'a găsit un carcol'agiii. 

l'ele maI multe serviati ca jal6ne şi ca puncte de observaţ.ie. Am vequt, că pe vallum cel mit· !>unl c 
mulţime de aceste movile. 

Spre nord de vallurl, între Hârşova şi Razelm, movile!� sunt dispuse pe doue rîndurI; rînd11I al duilcaîn
dreptul intervalelor color clin întâiul rinei. O a doua linie se al1.ă puţin la No1·clul văir Carasu. Acc�la "1:·
posiţie mă face ă presupun, că linia Hir,�ova-CasapkioI servea ca posturr înaintate de pază ţ<i o!J,cna(io 
apărărir organisate înapoia valurilor din valea CarasuluI . 

lmprejurul oraşelor antice marl, cum: la Isaccea, 1-Iil'şova, Ca apkior, Constan1,a �i Mangalia, moi i
lele ,;unL dispuse în semicerc, la depărtare de 3 „ 5 km. de ora:;;; ele serviau ca pază şi ca puncte do ob�cr
vaţie, pentru a.pcrarea punctelo1· tarI. 

lnălţimea ace tor movile variază între 3-10 metri d'asupra terenul ul din prejur; auese ori colu mal'l

,;unL înconjurate de alle movile mar miel. 
(Ue aceiaşi părere este �i .I. Hrulo în scriel' ea sa «Ovidiu în Exil)) pag. 4-3 nota 'l). 
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opresiunile guver�ulut �i cor�rin�e la anul 51� _Moesi�, ?'hracia şi ajunsev până sub murit
conslantinopolulu1, dupa cc mvmse o armata imperiala ele 60.000 6mem 1). 

succesele lut Vitalien, obligară pc Anastasie să cumpere pacea (514), promiţându-'î 
a rcch1�111a pc. prelaţi'( e:xila�r şi a aşeza pc scaunul patria�chal, pe Macedonius.

Numar ast-fcl Vilalien depuse ar-mele, cu L6tc _că lmpcratul nu\;'( îndeplini pro
isinnea. 

Juslin, succesorul Jur Anastasie, chemă pe Vita.lien ca consul la Constantinopol, unde 
1 11uwd la 7 i\fartie 520 prin meşteşugirile lu\' Justinian, nepotul imperu.tulur, pentru a 
. �n'îpa d<' el ca de un inamic periculos iubit de popo�, către care se bucura de mar·e 
"Pulnjic �i de o încredere fără margini, împărţind cu Impfratul t6tă autorjtatea.

llornnia Jur Justinian (527-565) fu însemnată printr'o reacţiune pulernică a Impe
riului C"ontra barbarilor vecinr; partea dreptă a Dunărir fu curăţilă de barbarT şi flu viu I 
1 ed1weni frontiera romană. 

:-\tabilimente numerose se refăcură în Dobrogia, oraşele reieşiră din cenuşa lor �i 
lurâ inconj urate cu înalte zid url'. �). 

�larele Împerat încercă a înlocui slăbidunca Romanilor, prin formidabile apărărr; 
pulcmicelc întărirl' de la Troesmis, ale căror ruine· domină încă cotul Dunărff, daleză 
din acestă epocă. 

Pr-ocopiu ne-a păstrat în uvragiul sM, lista construc(iunilor militare ale lut Justinian, 
din r·arc cele mar multe aparţ.in acester provinciî; de la Sava până la gurile DunăriT 
f'!'aLJ 89 celăţr �). Însă aceste fortăreţe nu reu�iră de cât imperfect a apăra Imperiul con
t,·a invasiunilor barbare, ce se succedară fără întrerupere în timpiI din urmă ·1).

,\ varii, popor de ginte hunică, trec Dunărea în Dobrogia, pe la � şi voind a se 
slahili aci, cel'Llră pămentur\' ele la Justinian. Acesta neacordându-le, se înt6rseră către 
X. pt\nă pc malurile Elber, sub conducerea Jur Boian; aci intrară în alianţă cu Sigebert,
�ucccsnnil lut Clolar (5fJ1) ·;).

E. Stăpânirea Bulgară şi Imperiul Româno-Bulgar.

Timp de un secol, Scythia ponti('ă pare a fi trăit în linişte, până la �' când Bul
µ;al'H oc.;upară Dacia �i 1,ermff Pontulu\' Euxin, stabilindu-se în slânga Dunării, sub re
g<'lc 101· Cubrat. "); cu t61c că er apăruseră de mar 'nainte la Dunăre �i la 559 au de
vaslal Scylhia ponlică şi lVloesia, bat armata ce Justinian trimisese conlra lor ::;;i ajunseră 
l:t ziclu,·ile ConstanlinopoluluT 7). Belisariu îT bătu, Bulgarir pierd 40.000 6mcnT şi se rclrag 
in Kcrsones, unde trăiesc până la 626. 

Asparucli, unul clin fii\' lu'î Cubrat., ce\;\' avea reşedinţa, pe la 681 apr6pe ele gurile 
Dunării 8), ti·cce fluviul şi cuceresce totă partea orientală a peninsule\' balcanice. 

Oraşelr pontice fură prădate şi devastate de aceşt.Y bar barr pentru ultima oră; ar
ma.Ide lu'( Constantin IV-iea Pogonatul sunt învin e şi Împcratul este nevoit a rescum
păra pacea, plătind tribut şi dind Bulgarilor pămentu1·1 în Scythia pontică şi Moesia, 
ptlnă la Balcan'î. 

Asparuch întemeiă statul bulgar în Moesia la G89, t:ând îş'î mulă reşedinţa la Ter
noburn (Tirnova), care deveni capitala rcgatuluT n). 

1) Srlr,u1·. Histoire du Bas-Empi1·0, Vot. I, p. 3GG.
1) PP.11sso11nel, op. cit. p. 48.
'1) Gibbon. Voi. II, p. 50.
') 1lli('h. Soutzo. Rev. arch. f'r. 1881, Oclob. et Nov. p. 205-'15.
5) Xe11071ol. Voi. I, p. 39.
0) Seyu?'. Vot. I, p. 557.
1) Rambaud. Histoire generale, Vot. I, p. '182. - P. 1'l'r/os. Ln. Bulgarie, p. 15.
8) S,5gm·. Vot. II, p. 558; deLaliî asupra Jupleî luî ConsLanlin PogonaL, vel;lî 1·l'rtos, op. cil. p. ·JS--19. 
9) Rarnbawl. Vol. I, p. 7:30. 
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În scurtă vreme Bulgarit ajunseră forte puternicr, de 6re-ce vedem în iOG p,• Î i , 
p<--:ratul Con tantinopoluluT, GLetronatul .Justin 11, venind din Kazaria-f;ii dup,\ c·p Îlll'I 'li I 1I'.
peeicolul unur naufragiu la gurile DunăriT - căuta azil la curtea luT Tei·beliu, ,·u aj i ilrii·u; 
căruia reuşesce a reocupa ·tronul Imperial 1), de la Apsimar, care domnea sul, 11111111,1, 
de Tiberiu. · c 

Atacat pc la Sud de Sarasin1, ImperÎlll BizanLin cu ajutorul Bulgarilor, dr.spr·csui·a
Constantinopolul la 718. După 'l'erbelius urm6ză la 749, Cormcsius. 

La 757, Leon JV intră în luptă cu Bulgarii, pe care'1 bate; iar la 763, ace�tia ec,,111.a 
pace la Anchialos, la 30 Iunie. Bulgarff erau sub comanda lut Telctzis, succesorul 1111 
Cormesius 2). 

Sub Împeraţir car'( urmară, luptele între Bizantinr şi Bulgarr au continuat; asl-l'P I 
Constantin VI Porphyrogenitul I, fu bătut ele Cardam, în anul 792 la Pravadi; ia1· C t·u,,,. 
după ce învinse pe Nicefor, la anul 811, î'î taie capul, din care făcu o cupă. 

E de semnalat colonisarea frontierelor Thracie\', pentru pază, cu un nou nc:, 111 d i • 
popore trăitor în Siria, Lycaonia şi Phrigia, adus în Europa ele ÎmpcmţiT Co11sta11ti11 \' 
Copronymul (741-755) şi Nicefor (803-811). 

Aceste nemurr erau de religiune aulicnr; eT sunt strămo:;;ir Tiganilor, <·a,·r t1·1'iiP,1· 
azT în cea mar mare parte în bande rătăcitore prin România. 

Ion Zimices strămută mulţ.r dintr'lnşi\'. în Scythia pontică, cu scop de a fi c�l<·1·111i11a(r 
ele barbad; aci er obţinură toleranţa religiosă 3). 

Crum, regele Bulgarilor, ocupă Mesembria şi AndrianopolT de la Mihail Hlln11gnlu'• 
(811-813), dar este omorît mişelesce de Leon V Armenul (813-821) şi prin acesta 11lla
rîtă furia· Bulgarilor, carr jefuiesc Thracia. Istoricff nu sunt de acord asup1·n 1no1·(ir 
lui Crum. 

Bulgarir se creştineză sub regele lor Bogoris, contimporan cu lmprratul Bizantin :\li
hail 111 zis şi Beţivul (84�-867), în anul 864 sau 865. Er impuseră limba lor popula(i1111ilor 
subjugate şi le asimilară 4"). 

Pe când Bulgari'î pătrunseseră în inima Imperiulur Bizantin, pe ţermil nOl'did ar ) 

MărH-Negre, Kazaril intraseră în relaţiunr amicale cu Mihail II (821-829) şi cu flul sNl 
Teophil (829-842), Imperaţil ConstantinopoluluL Acesta din urmă le trimese pc Pcll'Onas, 
care le ajută la construirea oraşulu1 Kerson. 

Relaţiunile amicale se strică şi la 863 Ruşff cu bărcr uşo ro ajunseră până la Constall
tinopol, unde au făcut mult jaf şi de unde aduseră în ţara lor pe un episcop g1·ce, pl'i111ul 
care le introduce creştinismul�). 

Pe timpul Imperatulu1 Vasile Macedonicul (867-886), Bulgari'( făceau pn.rlc din Im
periu; Bogoris trimese la conciliul de la Constantinopol, episcopr carr cerură ca �i s111J ,·a
portul bisericesc, er să depindă de Patriarchie. 

De aci se iscă numerose certurr între Pap1 şi PatriarchL 
Sub ţarul Simeon (888 932), regatul Bulgarilor se întindea spre Nord, do la g111·ik• 

Dunăril, până la Varna. 
Un pasagiu din opera Imperatulur bizantin Constantin VII Porphyrogcnct ul "Dnsp1·c 

administrarea Imperiulufo, ne dă importante lămurir1 asupra ţinuturilor de la N<ll'dul �i 
Sudul gurilor fluviului. 

Constantin vorbesce de cursele pe apă ale Ruşilor la Constantinopol f;ii dl•scri<· 1·alP:i 
ce o urmeză barbariL 

((El coboră Niprul, şi se ciocnesc cu Pecenegir, care stăpânesc regiunea Nip1·ul111 ::,i 
Nistrulur, şi sunt urmăriţ1 până la Sulina, în delta Dunărit. 

') Peyssonnel, p. 8'1. Gibbon, Voi. II, p. 312. Vrr'los, op. cit. p. 20. 
2) Ramba ud. Voi. I, p. 629- 30. - Pap. V1·ptos, p. 23.
3) Gibbon. Voi. II, p. 564.
4) Rambaucl, Voi. I, p. 643 şi 731.
b) S1Jgu1·, Vol. II, p. 83.
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«De nc1 e1 nu c mar tem de atacurile Pecenegilor, ci coboră în linişte prin ţara Bul

!ltll'iei, pe la Conopa, Kostantia şi rîul Varna, tote aflăt6re în Bulgaria şi dau în sfârşit
de regiunea Mesembriel)) ').

Aşa dat· Dobrogia de azr, până la gurile Dunării făcea parte din regatul Bulgarilor, . 
,�1.rur capitală Samuel o strămută la Presba .

. \ce,,I prim stat 2), cunoscut. în istot'ie ub numirea de primul Imperiu bulgar, ţ.inu 

1�,nii in 1014 în continue lupte cu BizantiniT şi- cu PecenegiL El fu distrus de Impfratul
\ao.ilr II 13ulgaroctonul, care bate pe Samuel. Data căderiT se socotesce în 1018, când more 
\"ladisla\', cel de pe urmă rege Bulgar, a căru'î soţie se retrage la Constantinopol împreună 
11 copiii sN �). Vasile II întinse marginele lmperiulur Bizantin până la Dunăre, strămutând 

0 mul(imc ele Bulgar\' în Armenia şi aducând aci coloniT grece şi armene.
Sub Bizantini'. sorta DobrogieT nu fu maY fericHă, de ore-ce necontenit era devastată do 

p,.,rnegr şi H.uşr, pe când imperiul se clătina sub loviturile Turcilor şi ale Cruciaţilor. 
Pecenegiz, popor de rasă Turcă, venit pe la sfârşitul secolului IX-iea la Nordul Du

n:u·ir, lt'ec fluviul şi coprind Dobrogia, unde de şi nu formeză o dominaţiune durabilă, 
1111u�r tt·ăesc aci din jafttr\' apropc timp de doue secole. tunele lor a r0mas până astăzi, 
,!al dulul'. Picinega. 

La 1036 ·Îl vedem făcend cau ·ă comună cu Ruşi\', prădând Thracia şi Macedonia. Bă
lii(! ln 1048, în anii următorr dădură mult de lucru Impcraţilor Bizantin, până în 1088, când 
inving armata Jur Alexis Comneanu la Dristra (Silistra). Er clureză în istorie până în sc
r11lul XTI-lea, când se stabilesc şi contopesc cu poporele peninsule1 Balcanice 4).

Nu;�il vcniţr de pe ţ.crmurile Volgi\', ocupară frnmoscle şi bogatele oraşe de pe liLo
ral11l nordic al Mări\'-Negrc: Olbia, Panlicapea, Phanagoria şi Tanais; prin secolul IX-iea 
,,r (•1·au în relaţiunr cu Constantinopolul, pc care l'au atacat în 865, 907 şi 941. 

ln 9fi7, �iccfor Phocas în luptele sale cu Bulgari\'. ceru ajutor lut SviaLoslav, care în 
111·111ă devasteză Imperiul. Ion Zimices încheie cu H u:;;ir un tratat, al căru\' text ne-a fosL 
păstrat de cronicarul Nestor. 

Vladimir, fiul lu'( Sviatoslav, ocupă Ja 988 Chcrsonul, avant-garda civilizaţiuniT Bizan
lin1• pe c6sLele Nordice ale Pontului, şi obligă pe Vasile 11 de a-1 da pe sora sa în căsă
lol'ie; prin intermediul sot,icT sale, Vladimir se boteză şi ast-fel se pun bazele creştinis-
1nulu1 în Husia. 

Crwia{iz. Bande eteroglote şi fără nicl' o organisare cutreierând Europa, veniră parte 
IJ" uscat, parte pe Mare, sub conducerea Jur H.aymond IV, Godefroy de Bouillon, Boemond 
de Tarent şi Hugue, penl.ru a se uni la Constantinopol în anul 1096, şi a merge la Ie
I'llsalim. 

Imperatul Alexis Comneanu, âezu un moment ca cu ele să p6tă ţine în respect pe 
'furd, însă când simţi speranţa ce cruciaţir aveau, de a înfiinţa un imperiu la Byzanţiu, 
.\lcxis căută a se scăpa cât mar repede de nisce ast-fel de 6speţ\' şi H trecu în Asia-Mică. 

Ana Comneana,•cronicara timpulur, fiica Imperatulu1, descrie cu· culorile cele maT negre 
conduita acestor bande de jcfuitorl'., cad se făliau că au a lupta. pentru, şi sub egida crucir. 

A două cruciadă (1147) ·devastă Thracia până la Constantinopol. Imperatul Emanuil 
Comneanu reuşi prin înşe_lăciune a se scăpa de denşir. 

A treia, a luT F1°ederic Barharossa (1190) atacă Constantinopolul, dar obţinend vase 
l1·c1·u în Asia-Mică. 

Atacat necontenit de cruciaţ.r, Imperiul Byzantin c:ade la 1203; el fu organizat de cu-

') N. Iorga, Kilia şi Cetatea albă, p. 24.
') Comerţul ţărH era în mâinele Grecilor, carî serviau ca inlermediarî în oraşele maritime ale Pon

lulul, cum Mesembria şi Anchialos (Theophanes, ed. Bonn. I, p. 775).
lntrigele acestor negustori f"ăcu să se nască un resboiu între regele Simeon şi Imperalul Leon VI 

(Vezi Heycl., op. cil, Vol. I, p. 81). 
3) Vezi PaprlCl. V-rctos, op. cil., p. 08, detaliî asupra supunerii l'eu-alul11T bulgal'
') Rarnbaiul, op ci L., Voi. I, p. 645.
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ceritorr, cu numirea de imperiul Latin, s11b Ba"\duin I; iar Imperiul Grec se !-il1·ă1n,il:'i li
Nicca. 

Imperiul latin dură de la 1204-1261, când Mihail Paleologu ocup� Constantinopolul,
gonesce pe usurpat.01·1 şi 1·cstabilescc lmperiul Byzantin; de astă-dată însă numa\' c·op,·i11t1 1111 
de cât Thracia �i Macedonia, căcT în timpul luptelor dintre LatinT şi Bizantini, se, lnip111 ,,. 
iază între Dunăre �i Balcanr, pe la începutul secolulu\' XlJJ, un al doilea Impc1·i11 Bulga,·c,. 
Homân, sub familia Asanizilor. 
{ Dobrogia, după ce scapă de ocupaţiunea Pecenegilor, face parte din Imperiul nno j11• 
terneial şi a urmat sorta Jur, până la cucerirea sa de către Turcr. . 

La 1200, Imperiul Româno-Bulgar era în f-16re, sub gloriosa dornnie a i .i Toan Asan 1, 
ca1·c stabili capitala în Târnova. 

El intră în luptă cu Imperatul Latin Bauduin, la 1205. Armata sa compusă din Bul
ga1·1, Valach\' >;ii 14.000 Cumanr (aceştia trăiau în stânga Dunării �i au trecut Jluviul P" 
la Calafat) se întâlni cu armata Imperialilor, la Adrianopoli, unde se dete lupta ln car11 
au căzut Louis, contele de Blois, Etienne, contele de Perche. 11enaud de TVIontmit'ail, \Iii 
tlticu de Valaincourt, Pierre, Episcopul de Bethleem şi 300 cavalerr. Chiar Bauduin 1'11 lll'În,;. 

In urma acester victoril, Ioniţă devastă Imperiul latin, pesle ca1·c domnia acum IIPrn·i,· 
de Flandra. • 

Ioniţ,ă a fost. ucis în 1207, iar tronul 11surpat de un nepot al seu, Phlorilns, c·ar1· a 
fost bătut de I -Ienric de Flandra, la Filipopoli în anul 1208. 

Ion Asan II-lea, fiul lur Asan I, era mic la m6rtea t.atălu\'. sru, rlc aceia l!'Onul l'usp,;(' 
usurpat de vrrul ău; in 1220 însă, cu ajutorul Ruşilor înconjură Tcrnova, prinrlc 1 pC' Pllin-
1·ilas căruia H sc6le ochff, şi ocupă tronul 1). 

El este cel mar străluc-it representant al dinastie'( Asanizilor. Pe timpul sc�i'1, lmp!'t'i11l 
se întindea de la Dunăre până la Adriatica şi dincolo <le Balcan'(; coprindea L<'>lă ;\JoPsia, 
parte din Serbia cu Belgradul şi Niş, Thracia cu Dirnoticul şi Adrianopoli, l\Iaccclonia î11-
tregă şi totă ţara Albanezilor, până la Durazzo 2). 

Se intituleză singur şi primesce de la vecinii ser titlul de domn al Vlaho-Bulgal'ilor. 
Domnia sa fu blândă şi omenâsă, 111 cilt lăsă întipărHR în memoria omenilm·, lJf' l:111g,l 
amintirea unel'. înalte măreţir şi pe aceia a uner figurl'. dulce :-;;i bună, care atrase hi1lf'
cuvântarea contimporanilor şi pă,·erile de reu ale posterităţff Acropolit (1220 1282), nr· 
spune despre densul, că «nu vărsa sânge şi nu întrebuinţa sahia în statul sru». S11pu�H 
nu'l numiau de cât mare şi pios 3). El construi mănăstirr şi le înfrumuseţă cu da1·u1·\'. 

Asan II se căsători cu Maria, fiica lur Andrer II-lea, regele Ungarier. Pc fika su, l•:lc•1111 
o mărită după fiul lu'( Ion Duca Bataţe, Impcratul grecesc de la Nicca, cu ca1·e apnr H'
legă a ataca Imperiul Latin, care mar ducea o existenţă efemeră la Constantinopol 4),

Papa Grigorie IX escomunică pe Asan II (1236), pentru că nu introduse c·alolkis111ul 
111 statul seu; el îndemnă chiar pe Bella IV, regele Ungarier să porne.:-;că o cruciadă r·11nl ,·a 
Jur Ion Asan, însă a fost împiedecat de năvălirea Tătarilor. 

Alianţa între Caloianes şi Batate se strică, din causa pretenţiunilor, ce fle-car<· din 1•1 
aveau asupra Constantinopolulu't. 

Imperiul Româno-Bulgarilor pierdu prin m6rtea lu'( Asan JI-lca ( 1241), nu nu1nn1 u11 i>un 
organisator, dar şi un apărator al frontierelor statulur seu, tocma\' în timpul când năvălirc•n 
Tălarilor ameninţa marginele Imperiulu\'. 

Trebue a intrerupe firul istorie\'., pentru a vorbi despre acest nou soiu de pâporc lx1rlmt·r, 
ce ven;seră în contact pe la gurile Dunării'. cu Dol?rogia, cu care în nenumcral<' dnd111·\' a 
avut lupte, colonisărr şi relaţi un'( de comerţ, până la desfiinţarea staLuluT lor d0 n\1 ru ll11�r. 
după cum se va vedea. 

') Rambaud, op. cit., Voi. II, .. p. 331-3. 
') Xenopol, op. cit., Voi. III, p. 213. 
3) Jlnmbaurl, op. cit„ Vol. Ir, p. 801.
') XP11opol, Voi. Ill, p. 213

,' 
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Tătar-i'i veniţ'( d�n Mongolia, sunt înrudiţ'( cu_ Turcit. Et s�nt aduşr pe �al�rile �

1 1 ... \J 
de I(hanul lor Geng1s, la 1227. Succesorul acestuia, Batu, pustiesce Moscua ş1 Kievul. Dupa-
ronicarul Fazel-ullah-Raşid, în primăvara anulu'( 1241, Tătari\' înainteză prin valea Du

nării, sub conducerea a patru şefi: Cadan, Buri, Bugek şi Orda, care intrară în I uptă cu 
Ra<lu Negru Basarab, ce domnia în partea apusană a Muntenid 1). Î\' vom urmări şi pe 
ei, în pă1·(,ile care sunt în atingere cu istoria DobrogioT. 

C1·ucialelo dădură un maro avent, comer(,uluT în Orient; deatuncr Veneţ.ianiT, Pisanil', 
HaiwzanH :;;i marin urmă Genoveziz, făceau un comerţ întins în porturile Imporiulu'( Byzantin. 
\i·l'�fia din qrmă ajutară� Mihail VIII Paleologu a goni pe Latin'( din Constantinopol 
,ia· restabili ' 1J.

1

ci Imperiul Byzantin. GonoveziT adunară fruclele acestor succese, căcT în
locuiesc pc Vcnetianr în comerţul pe Marea-Negră, pe c6stele căreia îşl' stabilesc comptuare 
comerdnle. Ma\' întâiu li se designă Galata, ca prim a�ezăment al coloniilor lor. Încetul cu 
rnrPlul el' devin o putere în Imperiu, căcTGrocil' leneşr �i fără marină nu erau aprovizionatr 
tli• cât de Genovez\'. Er singurr făceau traficul între c6stele nordice ale Mări\'-Negre şi Capitală. 

Prin alianţa lor cu Paleologu pretinseră acestuia de a goni pe Veneţianr, şi au reuşit . 
. \�I-fel stăpînir lVIăriT, favorizaţr de privilegiile ce li se acordau, Genovezi'f, întrebuinţară cu 
tlibăde aceste avantagiL Chiar pe cele mar rigur6se iernr, vasele lor înfruntau cu curnj 
pcricolcfe, şi c6stele Mărit erau în ort-ce timp vizitate de Genovezr, caro au intraL în le
gălm·r comercialo cu tote ţările mărginaşe Pontulur, până în Tătaria, unde au fondat Caffa, 
intre 1256 --1266, după cum no spune Stella, istoric din secolul XIV-iea 2).

Despre rarele atingerr, co ni s'au păstrat de cronicarr şi btoricT, alo Genovezilor cu 
Do])J'ogia, trebuesce a vorbi acolo, unele acestea au avut loc. 

Hcmâne ca la_ capitolul «Comerţ.ul)) să se trateze mar în extenso cesLiunea. 
Să înodăm firul istoric, întrerupt prin apariţ,iunea Tătarilor şi logă' urile de comerţ 

alr n-enove::;ilor.

Lur Ion Asan II ît succese fiul seu ma'î mare, Căliman, care more în 1246 şi î'î 
urmeză fratele acestuia :Mihail, care este omorit în 1247 ele către verul seu, Căli man al II-loa. 
Aresta, pentru a\J legitima dreptul la tron, vroi să ia în căsătorie pe soţia lu'î Mihail, fii ·a 
rrgelur Serbier, Ştefan Uroş (mort în 1272). Uroş îl ucise, şi cu densul se slinse familia 
glorj6să a Asanizilor, în 1250. 

Tronul remânend vacant, a fost.ales ca Imperat al Româno-Bulgarilor, Constantin, 
<lescendinte din familia Nemania, întemeiet6rea statulur serbase şi pentru a·�r întări dreptul 
la mronă, se căsătoresce cu o nep6ta a Jur Ion Asan, luând numele do Constantin Asan. 

Dobrogia continuă a face parlo din Imperiul ltomâno-Bulgar, a cărur capitală era 
tot la Tcrnova. 

Constantin Asan domnesce până în anul 1258 şi murind îT urmeză ConsLanLin Tech, 
care intră în legăturr de pl'ietenie cu Lascaris II, Impcratul Grecesc do la Nicea, căruia 
it luă pe fiica sa în căsătorie 3). 

Relaţiunile între Imperat,ir Bulgarr şi GrecT so rupseră cu Mihail VIII Paleologu, care 
cucerind Constantinopolul de la Latin'î îş1 stabilise capitala Imperiulul'. aci. 

Prin intervenirea Sultanului Alaedin din Iconium, TătariT din Kipciak şi Crimeia, sub 
comanda Jur Berke-Khan, un urmaş al lur Gengis Khan, dau ajuto1· Jur Constantin Tech. 
Favorizat\' de o iarnă frigur6să, Tătarii trec Dunărea pe ghiaţă �i înainteză până sub zidurile 
Constantinopolulu'î, do unde libereză pe Azeddin, prinţ, Scleukid, pretendent la tronul Im
periulur Byzantin. Paleologu neavend timp a se apăra, îşr îngropă averea, pe care în 
urmă o ridică, o transportă cu flota sa, şi fuge. 

Azeddin, în drumul spre Crimea aduse cu sine o colonie Turcă ele 10-12 mi'î 
suflete, care sub Saltukdede se stabili pe ţermurile apusano alo Mărit-Negre, în Dobrogia 4). 

') Hasdeil. Negru-Vodă p. '103. 
1
) E. Vincens. Hisloire de la r·6publiquc de Genes. pag. 328 - 35. 

3) Segu1·. op. cil. Voi. 2 p. 365.
') Hrunmei·. HisLoire de J'Empire 0Llomi;1.11. VoJ. I. pag. 46 şi to4. Puţin timp în urmă1 acestă colonie

emigreză în Crimeia. p. 165.
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Acesta, pe la anul 1270; Constantin Tech m6re la anul 1277, iar sot.ia sa �Ja1·ia Inii
insăşr frânele guvernulur, după ce _mat întâiu omor i'sc pe Venceslas, o rurlă a bă1·balului
seu, care domni puţină vreme. 

Maria perde cor6na, 1n urmă uneT revolte, �i un porcar anume Laranas ocup:\ lJPlllni
puţ.in timp scaunul Imperiu lu\', în anul 1278; �i ar.csta a fost omorît de Ion Asan al III-ll 'a, 
ginerite Imperatulur Byzantin, Mihail Paleologu. 

Cu ajutor tătăresc, Asan III ocupă t1·onul l.imporar, căd este gnnit în 1278 <lr un 
6re-care George Tcrtcr. Acesta amcninţ.ă pr Jmprrat.ul Byzantin, Andronic 11, rnre ,·pi·u 
pace în condiţiunile impuse de Bulgarr, în 1282 1).

Terter este isgonit 111 1293 �i dor preteden(;'î la tronul Bulgar se presintă: unul, Sfrn
dislav, ce era ajutat de Tătari\'. Khanulur Nogaya şi de Dan Vodă, domnul Ţerii MuntPnP,-IJ 
şi altul, ·Mihail, un fiu ai lu'( Constantin Asan 2), care avea de sprijin pe Byzant.inT. 

Cu ajutorul lălărcsc, Sfendislav ocupă tronul şi acestă împrejurare favoriză slalJilfr1•a 
Tăt.adlor in Bulgaria orientală şi in Dobrogia. Este pentru prima oră, când acest popoi· 
cnloniseză Dobrogia, la 1293 8).

srendislav era 111 legătură cu regele Serbicr, Stefan Milutin, r.are clupă mărtul'isii'ra 
1 ui �iccf'or Gregoras, ţ.inca în căsătorie pc o fiică a î mpcratu 1 u'î Bulgar 1 ). S{entisla v d()t11J1psr,p 
pâ11ă în anul 1323. 

Tronul rămânend vacant, îl apucă Mihail, su ·ţ,inut, de Alexandru Vodă, Dnlllnul 
irunl.enier, care i-a trimes o 1nsemnată 6stc de HornânT �ide Cumanr, scrie cu acestă ocazii· 
contimporanul Canl.acuzen. 

Nepotul şi urmaşul lu'î Mihail"), Alexandru, primi la 1331 un puternic ajutor d1• ln 
Român\', 111 lupt.a lu\' contra ImperiuluY Byzanl.in. 

Alexandru, Imperatul Bulgarilor, domni numa\: peste partea orientalo,, la Tc11'11nrn, 
pc cârnl la Vidin, găsim în 135G pe Strasimil', care luase în căsătorie po o fiică a Dornnulur 
MuntenieY. La Tcrnova, Alexandru e gonit de fiul s�u, Şisman, în anul 1Ho5 n ), iar PI l'ug'P 
în Muntenia la Vla<lislav, care '1 dă să trăiască din venit.ul :Muscclulur. 

F. Starea ţerilor de la Dunărea de jos, pe timpul năvălirii Turcilor în Europa.
Dobrogia sub TurcI. 

Poporele peninsulcr Balcanice nu erau pregătite - în a doua jumela.Le a sccolulu\' al 
palru-spre-zecelca - din causa desbinărilor lăuntrice şi al luptelor d ntrc ele - să opună 
resistenţă năvăliri\' Turcilor. 

Tmperiul 8/jzontin, din care nu mar remăsese de cât thracia, era sfâşiat, de lupt<'lr 
dintre Uncrul Ioan Paleologu! şi fostul seu regent, Cantacuzen, care chiamă în ajulrn· p1• 
Ol'l<.l1an şi ast-fol dădu ocasie Turcilor a se amesteca în afacerile Impcriulur. 

În anul 1356, un cutremur dcvasleză ora$cle de pc c6stele Thracicr; Turcii găsesc· în 
elementele naturi\' un puternic auxiliar şi crezend că Dumnezeu chiar, le vim' în ajulorul 
1ndcpliniriT proectulur lor 7), Suleiman, fiul Jur Orkhan, ordonă Jur AdjeiJeg şi Gazi-Fezil 
să ocupe Gali poli, cheia Helespontulur 8). Aci c ved încă şi aslăzr mormintele acestor unr 
generaH Otomanr, vizitate de o mulţime de pelerini musulman'î, pP-nt1·u respcclul <'l' au 
călr-e primii cuceriLorr în Europa�). 

') SPgur, op. cil. Voi. II p. 381 - 2.
2) Pw·hyme?'es.
�) Hasdeu. Negru-Vodă p. 152 - 3 şi op. ciL. pag. 1il�.
·') °Xl'nopol op ciL. Voi. III. p. 57.
5) Mort în lupta conLra 1uî Ştel'an Duşan, regele S13rbilor, la 1330.
6) Hasdeu, op. cit. p. 275
7) Cautaru,;en. C. IV cap. 34 p. 845 Tom. III.
') Se1ulPdrli,1 în BratuLLi lJ· 03.
9) HammP1', op. cil„ p. 197. Tom. I.
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Curerirea Galipoler, descl1ise Turcilor porţ.ile Imperiulu1 Grec şi a înlregil Europe. 
Sultanul Murad sau Amur&,t I, continuă. opera începută de tatăl seu, o nouă serie de 

cul'cl'id în Europa, începend cu valea rîuluT :tvrariţa. Adrianopoli şi Filipopoli au fost 
o,·upatc de Beglerbegul (prinţul pl'inţilQr) I .ala:-;;al1m; în Adl'ianopoli, Murad puse să se 
,·on„1.ruiascii o giamie, care există şi astăz'î, sub numirea de Muradie 1). Aci se strămută 
t"apilala Sultanilor (1365} 

sil lilsâm pe Turc'î, cu spil'itul lor de cucerire, la Adrianopoli şi să ne aruncăm pri
\ii·i•a pcsle Dunăre, la un popor abia renăscend, Românit, apărăt.oriT creşLinătăţi'î, conLra 
Tul'dlor, în interval de mar multe v6cur1 în urmă . .,,. 

Muntenia. De atât.ea orr citat, Domnul Hasdeu, sfărâmând tradiţiunea despre descă
lit'alul unu'î Radu Negru, venit din Făgăraş la Câmpu-Lung, ne demonstreză că sâmbu-· 
ri•!t• na\.iuniT româncscJ a încolţit în partea cea mar apusană a Ollcnicr, în Mehedinţi, şi /J!, 3q 
,·,i după plecarea Cumanilor la 1239, puterea banilor de Severin coprinsese totă Ollenia, 
rlupii ce se unise între ele diferitele voivodate din drepla Oltulu\'� 

Goni1°ca Tătarilor a fost treptată de la apus către răsărit, aşa că i'n lunga domnie, 
il1• o jumătate de secol, a lur Alexandru BasaralJ (�-13(@, Muntenia coprindea şi 
pal'im ele Sud a Moldover, din jos de Bârlad. Ne: oprim la anul 1364, cu domnia Jur Vla
dbla v-Basarab. 

Jlnldona. Se întemeiază în 1358, de către Bogdan venit din Maramureş, el era co-
1
·35 g_

borîlor din vechia familie a Basarabilor din Oltenia. Cu Moldova ajungem la domnia lu, 
P1•!1·u Muşat, în anul 1380.""' 

Tl'ttari'i, goniţ1 de Alexandru Basarab, îr găsim,r trăind pe Ja 1320 spre răsărit 
<le NisLru; c'î stăpân iau Cetatea Albă._ De aci făceau dese încnrsiunl' în Thracia şi Po
dolia. Olgerd, Marele-Duce al Lituanier, H bătu în '1333 la gura NistruluT; trer şefT nu
mi(! <le Snrnick.i: Kadlubeg, Dimitrie şi Kaizibeg se refugiară în Dobrogia 2). In drepta 
Dunării: 

Bulgar-ia. După mortea tzarulu'î Alexandru, Bulgaria merge spre decadenţă. El este 
cel din urmă, care merită să porte numele de tzar al Bulgarilor, pe care scriitori'î occi
denlaJr îl numesc Imperator de Zagora 3). 

După mortea luY, Bulgaria se împărţi în 3 principate independente unul de altul. 
La Vidin domnea Straeimir, cumnatul lu'î Vladislav Basarab; el fu bătut de Turcr 

�i (ara supusă, la 1398. 
La Târnava domnea fratele vitreg al Jur Sfrasimir, anume Şisman, a cărur sortă o 

vom ,lescrie mar în urmă. 
Cel care ne intereseză mar mult a fost Dobrotitz, care încă de pe timpul tzarulur 

Alexandru stăpânea regiunea castelor şi avea doue castele întărite la Mesembria 4). Domnia 
luT se întindea şi prin Dobrogia, căreia ir lăsă numele seu. 

Persana şi istoria lu'î Dobrotitt sunt forte reu cunoscute, din lipsa de isvore; el îşT 1

lbrmă despotatul în împrejurărl' necunoscute. 
Despre acest despot vorbesc trer isvore: Schiltberger, care a cunoscut prin sine pe 

seniorul din Kalliakra (Kallacekra); Chalk.ok.ondylas, care povestind espediţiunea de la 
Varna, descrie itinerarul Jur Vladislav peste Dunăre e<în ţara Impcratulur», «pe la malul 
�liirir-Negre, prin ţara Bulgarulu1 Dobrotikes, către Kalliakra şi Vama» şi în fine după 
isv6rc turcescr, Leunclavius, care afirmă, că fiul Jur Dobrotil.z, Ivanco, Dobriţaogli pc tur
eesce, domni peste «Varna şi regiunea vecină, zisă Dobritze». Kalliacra medievală esLe şi 
astiizr numele unu\'. cap, la Nord de Varna. 

Genovezii. Intre 1373-74, Genovezir intrară în lupte cu DobroLit.z. Consulul din Calfa, 
Aimone d<J Grimaldi, trimese contra Bulgarilor o corabie sub Martin de Marc. Resboiul 

') Canll'mi1'. lsLoria Imperiulu'i OLoman Voi. I. p. 48. 
1) fo1'ga. Kilia p. 38, apud Sm·11icki. Annales pag. '1134.
3) HPyll. Commerce du LevanL au moyen-âge Voi. I. p. 531, apuci Santtlo. lsLoria clei regno di Romania.
') Heyd, op. cil. voi. I. p. 532.
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dură mar mult, căd o socolelă din 1375 vorbesce de corabia Ju1 Paul de Reza, mmată
«orazione guerre Dobritze)) . La 13 l\!Iartie 1375, o gale.ră se armă contra Jur nobrolilz ' J.

In 1383, Giovani M uazzo, guvernator de Tenedos, se rescolă, aj 1Jtat în lainu d,, 
Veneţ.ia, care nu voia să îndeplinescă pentru acestă insulă prescriptfonilc trai.al.ului di1J 

Tul'in. Silită însă fiind să ia măsurr contra lu\', Muazzo capituleză şi «fuge pe o r·oi·abie 
la Dobeotitza, Domn de Zagoran, pe care îl aţJţ,ă contra Genovezilor. 1'. prins însă în 1:JK\ 
:-;;i Dobrotitza, care începuse lupta, se împacă cu GenovezH în 1385. 

Murind intre '1385 şi 1387, Dobrotitz, îT urmeză fiul seu Ivanko. El ne este cunoscui 
prin tratatul seu cu Genovezi!, din Maiu 1387. 

Silvestre de Sacy 2), care a publicat acest tratat, ne spune că Ivanco dorea să alraga 
pe Genovezr în statul seu şi pentru a exprima acestă ideie, redactorul tratatulur a îm
prumutat cuvintele profetulur Ezekiel : «Dinţir copiilor se strepeze� de agurida, pe rai·p 
au mâncat-o părinţit lor)) a), căd Genovezi! trăiseră în relaţiun'f ostile cu Dobrotitz. 

O conferinţă se reuni la Pera, în palatul podestateli.It Giovanni de Mezzano; ea sp 
compunea din dor trimeşr ar lur Ivanko, Costa, şi Jolpani, podestatele însuşi şi dol' drlegaţi 
ar Genuer, Gentile de Gri maldi şi Giannone del Bosco; cu aj uLorul unur interpret ajunsp1·n 
a se înţ.elege asupra redacţiunil tratatulur, al cărur conţ.inul în resumat, era: r·clc dow· 
vărţr îşr promiteau mutual a uita trecutul. Supuşir Jur Ivanko vor fi trataţr bine �i lcl'ilo
riul lu'î nu va fi atacat de ccCorăbi'î Genoveze sau trimese din Genuan, ceia ce însc'1nrna 
că el păstrase Iitorarul Mări'i'. Ivanko pote adăposti Genovezir fugar\', dar va rcsliLui lu 
crurile sau mărfurile aduse de aceştia; tot aşa şi pentru supu�ir srr relraşr în lcrilol'iul 
genovez, ded el'. erau la hotar. Domnul bulgar promite să protegă pe Genovezr «pc uscai 
şi pe apă>>. Va primi «în ţara sa un con ·ul Genovez, care să dea dreptate Genovczilrn·)1 
în cause civile, criminale şi mixte, dacă pârîtul e Genovez. Consulul pote decreta con 
diţi unea de Genovez a cui-va. I vanko va trata bine cepe orr-cc consul genovez ce ar n pP 
teritoriul sei:i,J. Se va da loc pentru loggia (deposit) şi biserică. Nu va fi responsal)ililall' 
colectivă: mat·tori\' ce vor depune contra Genovezilor - ccGred, Bulgar\', sau al(ir nrr 
care)) - vor jura întâii:i. În caz de resboiu cu Genua, Ivanko nu va răpi averile suµw;;ilor „ 
er, ci le va da corăbii, pentru a'ş1 scote C<lucrurile şi mărfurile mărunte)) înlr'o lună; 
sarea şi corabiile vor fi scose în şese. 

Exportul Genovezilor din ţara sa va fi liber, grânele putend fi reţ,inute numa\' în lirnp 
de fomete, şi încă dacă nid un alt strein nu va exporta. Ivanko va libera prinşi\'. SP va 
vliiti vai11ă 1 °/o la intrare, şi tot atât la eşire, dar vor fi scutite: aurul, argintul, mărgă
ritarele, giuvaerele, corăbiile şi mărfurile de transit. Genovezii nu vor fi supu�\' la dă1{ 
Tratatul va fi confirmat într'o lună ,;,i cine îl va călca va plăti o amendă de 100.000 d<· 
perperr 4).

Ma\'. 'naintc de a vorbi despre cucerirea Dobrogier de Turd, lrcbue dcscurcală ccs-
1.iunea stiipânird Muntenier asupra acester provinci\'. Ccstiunca a fost discutată de <.101 Pt'u
cliţ.\' scriitorr rtomânr, Domnit Hasdeu şi Io1·ga.

După D-nul Hasdeu 5), Vladislav-Basarab în resboiul ce avu cu Şisman şi Turcit, înainlc 
de 1372, a cucerit Dobrogia ccmar corect zicend gurile Dunărir, fără regiunea Varner, căd 
şi ca se numia Dobrogia)). 

După un crisov din 1379 G), D-sa atribue Jur Hadu, tatăl Jur Mircea ccslăpilni1·ca pr 
. am belc laLur1 ale Dunării, până la Marca-cca-Mare (Mare Maius) şi stăpân al Silisl1·C1>>. 

Mar 'nainte, într'o lucrare a D-sale 7), zice: (<după crisovul din 1379, acestă provincie 

') Toryo. Revuc <le J'Orienl ]alin, IV p. 34-5 şi HPyd. op. cit. p. 532. Tom. I, nota 2. , 
') Mcmoires de l'Acad. des inscript. el belles-letlres. Tom. VII p. :292 şi urm. 
3) E. Vincens, op. cit. p. 378 nota 1.
4) A se vedea şi «Comerciul».
;) Negru-Vodă, p. 220 şi 275.
6) Idem p. 261.
7) La Valachie jusqu'en 1400, p. 1'14-5.
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(Dobrogia) coprindea Silistra şi de aci totă regiunea până la l\Tare, adică până la c::,.� L L
\}\ Iv�/

valului Jur Traian la Kustcngia, de orc-ce nu ese din nicT un text, că partea despre 
a apar(inut vrc-odată Românilor.» 

«In jos ele Kustcngia începea o altă provincie, unde domniall vasali'( tzarulur ţ;isman, 
in!rP alti1 «dominus Ivanchus filius domini Dobrodize>), care a încheiat în 1.387 un tratat 
de comerţ, cu Gcnovezifo. 

r:ontra ace ter teorii, Domnul N. Iorga 1) opune spusele Bavarezulur Schilthcrger, despre 
rxi:-!Pnt;:i, Bulgarie'î maritime, care se întindea «unde Dunărea se varsă în Marc)), în 1372. 

,\por în titlul, pc care îl portă Vlaclislav înlr'un document, care mentioneză chiar 
�,w,·csnl contra luT �isrnan, nu se vorbcf;ite de stăpânirea până la Marc şi a cctăt.iT SilisLra 2).

Discu(iunile între accştr dor corifei ar istoricr nostre, îmr aduce aminte de un pasagiu 
al Oomnulur HasdM: 

«Eu unul, dacă :f.şr sci că Românit sunt ţ.iganr, sau că UnguriT a11 descoperit Ame
rica, 'm\'-ar părea rcu, f6rte rău, din punctul de vedere al simpatiilor şi antipatiilor melc 
pr,rsonale; Lotuşi nu m'a�r sfii o singură clipă de a spune adevcrul în faţa tuturora 3). 

Cu Iută antipatia personală pe care un istoric ar avea-o contra Bulgarilor, clocu
menlcle �i isvorele timpulur ne dovedesc, că Muntenia sub Vladislav şi Radu-Negru Ba
�rab n'a stăpânit Dobrogia, ci după 1386, sub domnia lur Mircea. 

Două documente din anul 1387, daL1 Domnulu1 Ţării RomânescT stăpânirea ccpesl.c 
ambele malurr ale Dunărir, pană la Marca-cea-Mare şi celăţiT Silistra)) 4).

îl'er anr mar târziu, într'un act latin, din 20 Ianuarie 1390, încheiat cu Polonia, tillul 
lur Mircea este «Despot al ţerilor Jur Dobrotilz şi Domn al Silist"rel)),") de şi Ivanko trăia 
la acestă dată. 

r.ă stăpânirea Jur Mircea asupra SilistreT era efectivă, ne o clovedesce unul din do
cumentele din 1387, care coprindea ordjnul dat căpitanilor clin Durostor, să respecte dania 
tăculă de el manăstire'i'. Nucetul 0).

La 6 Iulie 1390, o confirmare a tratatulur clin 1387, coprinele tole titlurile de mar sus, 
care nu se mar văd în documentele de la 27 Decembrie 1392 şi din 1395; ele reapar în 
documentele din 14,06, clin 23 Noembrie 1406 şi 1409. 

ln fine o scrisore, din Giurgiu, fără an, din 10 August, către Regele Polonier, co
pI'inde o formă nouă «ele stăpân al mar multor oraşe turceştfo. 

Pentru a înţelege ele ce în unele documente dintre 1387 şi 1418 lipsesce în titulatura 
Domnilo1· Muntenier stăpânirea asupra Dobrogier şi cetăţi! S.ilistra, trebue ştiut că în 1392 
�lircea a fost ţinut de TurcT la Brusa şi înlocuit în scaun prin fiul seu Mihail; iar în 
t:305, fiul seu Vlad avu un moment ideia de a se declara domn al Muntenier. 

Ast-fel dar, o parte din ţărmul Bulgarid Tarnovene şi o parte din mo�tenirea Jur 
Dohrolitz, a trecut în stăpânirea Jur Mircea, după mortea sau slăbirea Despotulur de Kal
liakra şi pote clupă· lupta de la Plocnik, în care Turcit au fost învin::;;1 de o coaliţiune bal
canit:ă '). 

Cuceririle acestea au fosL luale Muntenie1 de Turd în '1392, redobândite nu se poLe �Li 
in di.lă întindere �i pentru câtă vreme de Mircea, după restabilirea Jur. In sfârşit ora9ele 
lurce�tr stăpânite de Mircea, în a doua peri6dă- a. vieţiY sale, le ţinea p6te, nu fiind-că le 
rncerise, ci fiind-că fuseseră date de Turcr vasalulu1 lor. 

După cucerirea Adrianopolulur, Papa Urban V chemă cre�tinătalea la u cruciadă, 
la care luară parte regil Bosnier, Serbier, Ungariel' 9i Domnul Terit Romanescr, Yladislav.

') Iorga. SLudi'î istorice asupra ChilieI şi CelăţiI Albe, p. oU şi urm. 
') Hurmuzal,i. Documente privitore la Istoria Romanilor. 12 p. 144-5. 
') Strat :;;i substrat în Hev. nouă. Anul V ('1892), p. 5. 
4) Cipai-iu. Archiva penlru filologie şi istorie, (Blaj 1867) p. 77-8. Ha�deit. Istoria critică, p. 5.
5) Hunnuzalri op. cit. 12, p. 322.
6) XPnOJJul. op. cit. voi. 3, p. 70.
;) .f'ii'etP/r. f�esch. der Bulgaren, p. 3t!I.
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Armata fiind re11 păzilă, eslc surprinsă noptea de un corp de ak.ingi\' ar lu\' Ilagi-Ilhr-ki ' generalul· lu, Lalaşahin. 
«SurprinşT ca animalele sălbaUce în văgăuna lor - zice Scadedclin - alcrgan1 ,·iilrr, 

Marita 9i picrii·ă în "..alurile 1folufo. Câmpul acestuT măcel nocturn se chiamă ::,i asl,h.,
Sirf-Sindughi, adică «lnfrîngcrca Sârbilor>> (1363) 1). 

Pană în 1371, Amlll'ad ocupă lotă valea rîuluT Mariţa �i aflucnlulnT sc�t\ Tunrlza, hu· 
în acest an bale în Cc.Lmpia Ciamurlu, apropc ele Samak.ov, vc tzarul ScrbicT, Lază1·, unil 
cu principele· Şisman al Bulgal'ier; în 1375 îT bate din noLÎ la Ni�, unde alacul (inu �� 
de zile. 

Serbia se supune la plata unur tribut de 50 ocale aur - clupă Nesri 2), iar Şisman 
la::;ă pc fiica sa în mâinj]e învingătorulu1. 

Însă în 1387, Bulgaria nevoind să dea contingentul sM mililar Turcilor, Amu,·,trl J 
lrimisc pe Ali-Paşa, ca să năvăl6scă în teritoriile lu, Şisman şi Iva'1lrn. După Ncsri, �rl'nl 
Turcilor, ocupă Vcnzina 3); încercă în zadar să ia Varna, care era a fiulur lu, DolH'olil,-;, 
9i se grăbescc a alerga în întâmpinarea Sultanului, care, prin singura presen1a sa, ad1wP 
închinarea lur Şisman. Acesta vin� la Iamboli şi oferă Jur Murad, c<Silistra, cca mar 111 
::;cmnală clinl1·c celă1,ilc :-;,i oraşele sale şi ca mărime :;;i ca allc însu�irT, precum ::ill'ălul'il'ea 
clădirilor, mulţimea locuitorilor şi chfar înlărilurile efo. 

Şisman nesupunându-se, se închide în Nicopoli ((cel mar tare ora� ele la Dunăre»; ad 
fu asediat de Ali-Paşa; se predă şi plăti sultanulur restul tributului, mar promise Tul'· 
cilor, Silistra. 

După Seadeddin şi Leunclavius, tzarul Bulgar, în loc 'o predea, începu s'o Ici, lifl""· 
Ali porni din noLÎ · în potri vă-r, luă fortul Drigiasa (1) şi Hârşova '1), a por se înclrcplă ,·ăll'P 
Nicopoli, pe care îl înconjoră. 

Strâns de tote părţile :-;,i văzend că orr-ce resbtenţă ar fi fără folos, Şisman Sf' su
puse împreună cu totă familia sa. Sultanul îl iertă şi 11 asigură un venit potrivit rangului 
seLÎ, însă 11 luă 1ara şi depcndin1;ele sale, la anul 1390. 

Ncsri dă şi lista ora�elor cucerite de Ali-Paşa, între care număra şi Silisln1; apoY 
vorbcscc ((de castelele :-;;i cetăţile de la Dunăre, acelea pe care allă-dată le ocupase i\lun 
lcnH în Bulgaria 5).

Ast-fel s'a ocupat Dobrogia ele Turcii luz Ali-Pafa t'n anul 1390. Silistra a mar !'osl v1·r
melnică a Românilor, sub domnia luT :Mircea, după cum s'a arătat mar sus. 

În 1397, teritoriul tzarulpr de la Viclin, Strasimir, a fost ocupat de Sullanul Baiazid 
9i asL-fel în mar puţin de o jumătate de vec, Turci\' ocupă peninsula Balcanică, pttrn\ la 
Dunăre, afară de Constantinopol. 

După cum ştim, Sultanul Amuracl I m6re m bătălia de la Kossovo (138D), twis rl1• 
1\lilo� Obilid şi Îl urm6ză fiul seu Baiazirl, supranumit Iildirim, adică fulgcl'ul. J\!'csla 
Lrimesc un corp peste Dunăre, bate şi prinde pe Mircea în 1391 şi ţara devine lril>11la1·ă 
Turcilor din acest an u). Mircea este ţinut la Brusa, până în anul 1392. 

Repezile izbânzi ale Turcilor treziră creştinătatea. Sigismuncl, Regele Ungarif•r, ll'i
mese o misiune în apusul Europer, îndemnând'o la o nouă cruciadă. Până la v<·nirr·a 
ajuLcirelor, încheiă cu Mircea un tratat de aliantă împotriva necredincim;;ilor :;,i ln·c<' in 
Maiu 1395 pc la Bl"an, îndreptându-se cl'a lungul Oltulu1, către gura Jur. 

Aci Turcii, aveau pe stânga Dunării, posiţiunr întărite cu zidurT, din care f'uri1. sco�Y 
.9i aruncaţ1 peste t:luviu. .., 

Insă încurcăturile din Ungaria impedecară pc Sigismund a mar conlinua Ganipania, 

1) Hammrr, op. cit., p. 227, vol. I, şi XenoJJOl, op. cil., vol. III, p. o\l.
2) III, p. 438, din Muradjea cl'Ohsson.
a) Care după uni1 autori pare a fi 1ăcinul.
') Tfmnmer, op. cil., p. 2i6, apuci B1·'l.lulli, p. 138.
0) lfa1111nrr, op. cil., şi lm'u11, op. cil., p. (H.
6) .llmwljea cl'Ohss1111. Tableau ele l'ernpire ollornan, col. lom. III, p. 4-38 clupă Rauzalul-cbrar uin i\13( l30I) .
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pană ce Regele nu \,i regulă afacerile din lăunLrul sl.aluluT, cu gând a o reîncepe mar 
târziu �i când îT vor sosi, ajul.6re mar însemnate clin apus 1). 

Soli'f trimh;T ele Sigismund la curtea Rcgelur 1� ran(d, Carol VI, ca să Geră ajutor 
ravalcrilor şi baronilor francezi în contra Turcilor spuneau în disGursul lor, că Sullanul 
rtc�prc(.uescc cavaleria crcşlină. La aceste cuvinLc, vHejiY franGez1 se aprind ele mânie şi 
toţr, formaţi la şc6la lu'( Duguesclin, iau armele şi porne T contra păgânilo1·. Acestă armată 
dl' 1,400 cavalerl.' şi 1,400 ecuyers, plus 6000 simbriq,şT călăd �i pedeştri, se pun sub con-
11111wca unu, lânăr îndrăsneţ de 24 anr, Ion Comite de Nevers, flul DuceluT de Burgunclia, 
Inu de Ncvers; pentru îudrăznela şi vitejia sa îri JupLe, fu numit Ion-fără-frică. lnLre 
cd-lal(Y �efi francezr se deosebiau, în acestă expedi(iune: Comitele ele La Marche, Henri 
�i Philippe de Bar, rudă cu Regele Francie1; Philippe d'Artois, concLabil al Regatu!ur, Jean 
de Vicnnc, le Sire de Coucy, Guy de la Trimouille şi mareşalul ele Boucicaut, un vechiu 
luptător ele la KosovţJ, şi al căru'i'. nume se aude în istoria tuturor rcsb6ielor epocer. 

Acc�l.ia îş, jertfiră averile, ca să facă pregătirile expecliţier lor şi ca să uim6scii 
0l'icntul prin strălucirea lor. La pornirna acestor vitejr, lumea sta in admirare: nid se 
,Tr•dea, în Franţa,, că Turci, vor îndrăsni să le stea împotriviL 

·Armata franceză pomită prin Aprilie ele la Dijon .;i ajunsă la HaLisbona se inLâlncsGc_
,·u lrupele germane, conduse ele Ruprecht, palatinur Rinului f;ii de Frederic VI, Comile de 
Zollern. Cand ajunseră pe malurile Dunăl'iY, la Duda găsiră tolă nobleţa Ungariei şi Bo-
1•micY în piciore. Aci veniră a se uni şi for(.cle trimese clin Anglia, Italia, Boemia şi Sliria; 
i11 uemc ce Franţa şi Veneţia tl'imeteau vasele lor în l\Ial'ca-Negră, spre a urmări, pe 
la gurile Dunării, sol'ţii resboiului. dstea ungur·esc{t, lare de 70.000 luptători trecu Dunărea 
pe la Por\.ile de Fier, înconjură Vidiirnl şi Hahova, care se predară după mai multe zile 
dr• luplc crâncene şi înaintă, până la 12 Septembrie, inăunlrul BulgarieT, la cclalea Nico
polea-Ve<.:11c (Slari-Nikiup), lângă Balcani. Aci se împreună cu armata munLenesC<.1. �i 
moldovcncscă, co man dală dn l\lircca-Vocvod. Comanda su pre mă a aJ"mateT intreg1 de 130.000 
d !'.irnrnT, o luă· regele Sigismund, om lipsit. de pricepere ele a comanda o oştire aşa 
rlr' marc �i aşa, de amestecată. 

El înconjură cetatea Nicopolc, al cărer comandant, Toghanbeg, susţinu alacul 15 zile, 
p,\nă Cctl1l1 veni Baiazicl cu 200.000 6men'î. 

l•ranccziY mandri �i încrezându-se în superiol'iLatea lol', se deteră la beţii �i LoL l'clul 
de pelreccrr cu curlisanelc ce '1 însoţiau; er desprcţuiaiî pc Baiazicl, pc care 'l credeau, că 
nid nu va trece Busfbrul. Erau aşa ele rcu păzit,\', că nu avură .;tirc de apropierea Tur
l'ilor, de cât când aceştia se af-lau la 6 mile depar'lc. Marc::;;alul BoucicauL loLuşr nu 
<.:redea, ci ameninţă cavaleria de pază, că '1 va Lăia urechile, pentru şlirile gl'c�ile cc aduce. 

C"\nd primir azabr turcesc\'. se arătară, coalisaţit alergară la arme. Comilelc de 
Ncvcrs ceru, ca să lase cavaleriei franceze onorea de a începe lupi.a. 

Sigismund, care şi.ia modul de a combate al Turcilor, observă că e mar bine să 
pfbtrezc cavaleria contra ianicerilor �i spahiilor Turcesd; iar lupta s'o deschidă Mircea 
<.:u oştirea lu\'. 

Onlinea de bătaie a fost următ6rea: pc linia înlâia cavaleriT francezr şi burgunzT; 
pe linia a doua Boemff �i Bosniacff; pc a treia, Germani\', Ungurff �i al\iT, sub comanda 
Palatinulur Rupl'8cht şi a Comitelur de Zollern. La aripa dreptă, Mircea cu H.omanir, la 
!:itc'tnga, ŞLefan LascovicT cu CroaţiT. 

In searn de 27 Septembrie, arma.La Jur Baiazid se a11a intl'unilă intr'o mare tabără, 
la 7 km. de Nicopoli. A doua zi ea era gata de luptă. Sultanul era la centru cu 20-30.000 
ienk:err, adăpostiţi pdn palancr � 30.000 spahff; în dosul delurilor slăteau ascunşr încă 
25.000 călăreţi, înLr'o pădure. 

Bălălia se începe (28 Septembrie 1396), avanlgarda �i prima linie a infanterieT l.urcescr 
este rcspins{t; 10,000 Turcr remt'i.n pe câmpul de luptă. Şi a doua linie ern în dezordine, 
inl'ă 5.000 TL1rcT cad. Îmbărbătaţ\: de acestă isbândă, l•rancezff descalecă, clupă obiceiul 

1) <(Nicopole». Cuvanlare 1·oslilă în Academia Romană de M. S. Regele Carol 1, lu 21 Martie 1904. Pag. i-8.
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lor, înainteză pe jos, dau palancele la_ pământ, pun pe fugă ieriicerff şi călărimea turrr'-f·ă. 
Coucy şi Jean de Vienne consiliară pe aliaţ'î, să nu urmărescă pe TurcT, care în('<'pusr,rft 
a se retrage, până ce nu se va apropia infanteria ungur6scă. 

Francezi'i' însă, în loc să se întorcă înapo\' şi să încalece, merg orbcscc înainte �i ,t• 

depărL6ză în urmărire, până pc vârful uner coline şi când credeau să nimiccscă pc clu-;;lllan, 
de odată se vcd atacaţ.r de cer 25,000 călăreţ,, fiorca oşLirer luY Baiazid, ascun,;;r înLr'o pădur-c. 

Fu atuncr un adcvcrat măcel: şcan de Vicnne, căzu în luptă; ccT-lal(.'î f;iCfî' f'ran(·pzf 
au fosl luat.Y prisonierr. Armata lu\' Mircea susţinu retragerea, însă fu aruncată în lsLru. 

A ' 

20.000 coalisaţr rcmân pc câmpul luptei. ln învălmăşala lupLeT, călăreţi\' clu�manr pătrunrl 
până apropo de Sigismund, căruia iT scapă viata Comitele de Zollern, apărându-l cu trupul 
seu. Sigismund şi Friderich Comite de Zollcrn fug pc o corabie munten6scă, suh o picii( • 
ele săgcţ\', pc Dunăre îu jos, până la gurile er; aci se pun sub sculul unor flolc vcnetianc, 
cu care trec în Dalmaţia şi apar în Ungaria. 

Cruzimele Turcilor, după victoria lor de la Nicopolc, au fost descrise de un nobil 
bavarez, Iohann Schiltberger, care stele sclav 3!� anY. 

Dintre prisonicrr, numar Comitclu\' de Ncvcrs şi altor 24 principarr 'cavalcrr Ic clei,• 
drumul. 

Schiltbcrg0r a scă.pat ca prin minune; fiind prea tînăr, alrase atent,iunm flulu\' l111 
Baiazicl; căcr era în uz la Turcr de a nu omorî prisonieri\', care n'au vârsta de 20 ele anr 1).

Ceea cc ridică iară,;;1 situa(iunca Jur :Mircea, î'î restitui pate ceva din Lcrilol'iul dr ln 
Sud ul Du nări\' !:;,Î îY clăd u, ele sigur, Chilia, fu catastrofa din '14.-02 a lur Baiazid, înfrc.\ngPrf'a 
de la Angora .;i prinderea lu\'. de TătarY. 

In anuJ următor, clupă bătălie chiar, la rn Septembrie 1403, Mircea dă o cliplumiî 
«din oraşul nostru Giurgiun. Se ştie, că dintre fiii Sultanulur prins, Soliman, ocupă înlt\i1i 
«Romanian, adică Turcia europenă. 

Prin 1409, un concurent i se ridică în persana fratelu\'. său, :Muza. 
Acesta, care se găsea la curtea emirulu\'. de Castamuni, Isfendiar, se îmhat·("'v la

Sinope pe o corabie a acestuia şi e dus în «Ţara Român6scă peste Marca-Nc•gri,, sa11 
Pontul Euxinn, la «Mircea Iflak, bărbat forte puternic ,;;i ager». Acesta îl primCS('.C �i ii 
dă mijloce să trecă Dunărea, pentru a începe lupta. După o versiune ma'î bogată, eal'r 
explică şi o confusiune de formă, ce se întâmpină în cea dintiiu pQvestire Lurcuscă, l\Ji1·c·ca 
chemă însu,;;'î pe l\!Iuza, trimeţend la el un sol, care '1 făgădui pe fata Domnului f;ii jumălalc 
din ţară ca zestre. 

Bătut de Soliman, în August 1410, Muza se refugiă iarăşr la Mircea, de unele în! 1·c
prinse o a doua expediţiunc, care fu norocosă. 

Dor anr, Mircea avu în Turcia un prieten, sub car-e, dacă nu i s'a.u dal feude 
- oraşele turcescr - el a. păstr-at malul Mărit, pe unde venise Muza în 1409.

Un alt fapt, destul de interesant pentru istoria Dobrogier, este şi cel povcstiL ele Sca
deddin, care l'a împrumutat de sigur din Idris: 

<(Odată cu :Muza, veni la Dunărea de jos, un alt protejat al lur l' vlircea, fostul jmlccălor 
militar (cadi-asker), Bedreddin, care «plecă noptea peste Marea-Negră în Ţara RomâncscăJJ. 
si suind Dunărea până la «Silistra, se refugiază în nemărginita păd urc Dcli-Orman", �) 
ca să agite Zagara (Bulgaria). 

In anul egire\' 819 (Martie 1416-lanuarie 1417), spune Leunclavius, 3) Sultanul l\fallu1rn'rl 
cu ajutare asiatice, ar fi făcut la Dună.re «Sa.gzim (Isaccea) şi Ieni-Suben (Sale), care 
apo\' s'a zis Sule-Nouă» (p6te Sulina). ·. 

După Seadeddin ·1) c<Sultanul Mahomed pune să se dregă fortăreţele Isaccea şi leni-Sale)), 

') După: Cuvîntarea M. S. Regeluî Carol I., «Nicopolell, pag. 8-12. - H.ammer, op. cit, Vol. I, P· 3:l\J �i 
urm. şi Al. Papaclovol Callimarh. Sofia Paloplogu şi Domniţa Olena, pag. H-13. 

') D. Iorga op. cit. p. 69 crede a fi Teleorman ; după espunerea împrejurărilor, în care s'att petrecut

!'aptele, maI lesne s'ar lua Deliorman din Dobrogia. 
3) Hi st. col. 463-4·. şi NPS1"i 157 ( Hammei· op. cit. vol. II. p. 17G).
4) p. 34-3-5. Cred maI nemeril a se identifica leni-Sale cu actuala poziţie Eni-Kale.
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Din aceste relaţiunr se vede, că în 1417 dominaţi unea lVIuntenier asupra Dobrogier 
era redusă n11ma1 la stăpânirea gurilor Dunări'î 1).

S'a crezut, că UnguriT stăpâniau Chilia în 1408, şi că ded stăpânirea Jur Mircea asupra 
f)t'ltc\', încetase. Un italian, Guilelm de Prata, venise la Veneţia din partea Jur Sigismund,
care cerea între altele încheiarca uner ligi în c:ontra Turcilor şi se ruga: «să-l ajute cu
câlcva corăbi'î mar!, pentru a ridica şi duce de la Licostom la Galipoli, trupele sale. El
�: rugă nu numar de Veneţia, dar şi de alţt principi creştini, ded se adresă şi luT Mircea,
care era duşmanul Turcilor�).

Se mar adeveresce stăpânirea muntenă asupra Dcltet într'o scris6re raguzană din 
!HO, in care se spune că Muza bătut de Soliman, este dus de corăbil grccesd la gurile
nunăriY, unde :Mircea îl primesce bine şi îl petrece până la Golubac.

După atâtea probe documentate, Domnul N. Iorga afirmă, că pc timpul clornnier Jur 
-'lircea, graniţa turcescă, se întindea până la Isaccea şi că Delta, dominată de castelul 
din ostrovul Leti, Kilia, era în stăpânirea Muntenicr. 

După cum am vczut, Baiazid este prins în bătălia de la Angora, clin 20 Iulie 1402 
si more în captivitate peste un an. · 

Împerăţia turc6scă e disputată de cer patru fir: Iza, care more peste puţin timp, 
Soliman ocupă posesiunile din Europa, iar Mahomed pc cele din Asia. l\Iuza, am vczut. 
ră eere ajutorul lur Mircea contra lur Soliman, care e ucis ele fratele seu, în 1410 la 
nugiinclgi 3). :Muza este prins şi ucis de Mahomed în 1413. 

Am vezut mar sus, care era stăpânirea Muntcnier în Dobrogia de la 1402, până la 1413. 
Am vczut de asemenr, că Mahomed I puse să se constru6scă în Dobrogia cetăţile 

Isaccea şi leni-Sale, care deveniră ni c.;c cuiburr, de undo ar putea ma\' bine să prade 
Muntenia, aceia ce se întâmplă în 1417, când akingir aduc o mulţime de robr şi roabe 
rlin Muntenia. 

Mircea se obligă pentru a doua 6ră să plătescă tribut Turcilor şi să trimetă pe 
fit său ca ostatic 4').

La 1412 erau douc Chilff - zice Domnul Iorga - Licoslomo, _ora împreună cu l6Lă 
Delta, a Jur :Mircea, care o luase de la Genovez'(, nu se ştie cum, şi cea din stânga bra
julur, Chilia-nouă, care era a Moldovenilor. 

Mohamed I n::i6re jn 1421 şi H urmeză fiul seu Amurad II; în 1424, sub domnia·lur 
Dan II, Chilia era tot a Muntenie\', după istoricul Phrantzes 5). 

Dan este atacat de Turd în 1425, er aduceau contra lu1 pe Radu Prasnaglava şi în 
1426, Radu sprijinit de Turcr rcmase domn al Ţcrff Românescr, până în Aprilie 1427, 
când Dan e restabilit de Ungurr. In a-cest an, Dan atacă Silistra. 

In 1429 gura Chilie1 era sub ascultarea Domnilor Moldover, căd în ace t an Sigis
mund, regele Ungurilor, puse .să se construescă o palisadă «ad Danubium, ubi marc 
intrat», pentru ca corăbiile să nu se mar p6tă sui pe Dunăre>) 6). 

Din 1427, Alexandru cel bun ocupase de la Muntenr ţinutul Chilier, care fu prădat 
de Dan în 1429, cu scop de a'l recupera, dar nu reuşesce. 

Aşa dar din 1427, Moldovenil devin stăpân1 pe gurile DunăriT, la Sud ele care stă
pânesc Turcil', cu care vin în contact. 

După m6rtea lur Alexandru cel bun (1433), Ilie dă la 1 Septembrie 14-35 fratelur seu
�tefan ((Chilia cu vama şi bălţile ce se ţin de densa)) (delta) împreună cu alte moşir, 
pentru întreţinere. 

Locurile date lur Ştefan nu constituiau un Principat deosebit, căcr amandor fraţff 

1
) [orga, op. cit. pag. 70-71. 

2) Irn·aa, op. cit., p. 7'1.
3) Ham111e1·, op. cit., Voi. II, p. 143 apurl JJuras XIX şi Kallwk. Carlea lV.
4) Chalron, lV, p. 58 şi lul(i, p. 40, a se vedea lla111me1·, op. cil.; Vol. II, p. n5. Crmt,,mi?- (Ist. Imp.

otoman, VoJ. I, p. 98, nota 9) presupune, că cetatea Jeni-Sale (căreia 'I zice Cale), ar fi Tulcea.
5) P .. 118-9; în fnrao, op. cit., p. 84-.
8) /,n·ya, p. 86.
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erau DomnT ar Moldovei, pană la 2Q Maiu 14,44,, când Ilia::-;, este orbit de fratele sru, <'ar,, 
rPmânc singur Domn peste l.61ă ţara lVJolclover l). 

La tO Noemhric 1444·, se clelc la Varna 0 bălălie lol a�a ele sânger6să lnlre Gt'c· lini
::-;,i Turcr, ca �i cca, de la Nicopoli. 

A mural II îş111ifluse armata pe malul Mărir Negre. Ajunsă la rîul Karncik, ptt�P. a 
se construescă 28 nuvr, destinate a intra în Marea-Negră �i a urca 15ursul nunai ·H. 
Accslă flotă fu arsă pe Dunăre 2). 

Regele Ungariei Ladislas (Vladislav) lll) şi Ioan Corvin de Hunyadc, slrăhătâm\ 
Bulgaria ocupară Balcik, Cavarna �i Constant.a, în�t sunt învinşr; Regele rcmasc llHll'I. 
iar armata abia putu trece în clesorclinc Dunărea. In acestă memorabilă biilălic mc'.n·<· si 
Iulian Ccsarini, legatul Paper Eugeniu al IV, sfătuitorul acestor cruciade ncf'ci-icitc. 

In 1448, Petru, lJumnul Moldover, aşezat în scaun ele Ungur·'î, pentru a se mcn(ine, 
înslrcinase Chilia acestora; cronica moldo-polonă adaogă explicaţia, că a f'ăGul accslu, 
«ca s'o apere împotriva Turcilor» 3).

Chilia de fapt n'a fost dată Ungurilor, ci Domnilor Munlen1 4). 

La 17 Octombrie 1448, Hunyade este învins clin nou la Cosova, de Amuracl II. 
Bălălia ţinu lrer zile �i fu un adevărat măcel. 
Trer anr în urma acester victoriT, Sultanul Amt1rat II m6rc la \.dl'iauopuli, de un 

alac ele apoplexie (5 Februarie 1451). 
Cc.\ncl �Iahomcd II ocupă tronul, nu avea de cât- 21 an'î. 
În ziua de 29 Mait'i 'l4,53, Sultanul Mahomed II tipărea palma sa de sîngu pu p,ll'P

Lclc Sfinter Sofia, �i dus prin valurr de sînge, în măreţul şi strălucitul palat al lu\' <:011-
slanlin-ccl-Mare, improvisa, gânditor, aceste vcrsurr, in Hmba persană: 

Paianjenul ţese pânza în palatul Cei>arilor 
Buhna ţipă jalnic pe turnurile de la Ef'rasiiap 0). 

Prin aceste versuri, Mahomed lnţelcgca palaLul Rome\' vecl!T şi al Rome\' noua .. �i 
palaLul Pc,·san, ţ;inta cuceririlor sale. Per�i\' erau privit.\' ,;;i e\' ele Tu,·cT r.a du�111a111 �i 
crcLid, ma\' ales că acun ,,'ahul lor, Uzum-Hasan, era aliat şi lnrucliL cu Împt�ra(i\' C,iu
stanLinopoluluT şi Trapezunter. 

În mijlocul l'isipurilor şi al măcelurilor, Mahomed cugetă · Se\ făn.\mc sub pil'i<'wl'l1• 
sale, Imperiul Byzantin, Vechea şi Noua Romă, să cuccl'6scă Asia şi Europa l11lrc'•gă. 
Pentru suflelul seu vitejesc,· penlru mintea şi vrednicia &'l., pentru fanatismul şi porni1·ca 
vil.czeT sale oştirr, tolul se putea; ((De 6rccc în cer nu c de câL un Dumnezei'\ şi d,, d.l 
un Prooroc, - pe păment să nu mar fie de cat uri- sLă11an, Padişahul Otomanilm·)). ,\.cesiu 
era manifestul Jur Mahomed II 6). 

La auzirea Gădcri'( Constantinopolulu1 - Mama lurni'î, Europa, încremeni. 
De ar fi sărit aLuncT Europa. Cl'cştină, de ar- fi săriL înlr'o unire Spania, Anglia, f;nl'

mania, Fran(.a, Polonia, Ungaria, Italia, Moscova;), Mahomed II n'ar fi hălăduii a.C'i. n,1r

nicT silinţele papilor, nicT stăruinţele uno1·a clin republicele ILalier, nicT c.u.;ele ale Jur Stefan
ccl-Mare al Moldovcr ::-;,i ale vitejilor Skenclerbci şi Uzum-1-Iasan, pcutru a p1111n î11 111i!;,
carc, a întocmi o ligă obştescă a pulel'ilor crcşLine contra Tul'Gilor şi a-r goni din Con
sLantinopole şi din Europa, n'au puLut isbuli. 

Numar câteva cuiburr vilujesd au îndrăznit, în a15ele zile înLru înGcput ele lJaljunll'ă 

1) Iorga, op. cil, p. 100.
2) Engel. Geschichle von Ungarn, lll, p. i\J.
3) Jurya, op. cit., p. '102.
4) lo1'ga., op. cit, pag. 103.
0) Co.r,temi1'. Istoria Imp. Otoman, Vol. I, p. '141 (El'rasiiap, este palallli regilor persani). Jl11111111er, 0r·

cil., pag. 1, Voi. III.
6) Frlix Julie11. Papes et Sullans, p. i3, 94.
7) Starea EuropeT în a doua jumelate a secolulu'î XY c arălală de D-nul Xr•1wp11/ (Ist. llom.,

Voi. IV, p. 44·-8). 
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�i <le peire, să-şT pne pepLurile irrţpoLdva poLopu\u'( Lnrcesc: RomâniT din l\Ioldova �i di)), ·· '>, 
itnnlcnia, Voevodul TransilvanicT, Ioan Corvin Huniade, Român de n6m şi de nascet i'P/Ul�\ 
pc care Turcir îl numiau cu spaimă şi cu înfricoşare; iar Europa cu admirare: Cavalerul 
cel alh al Valachie:r, Voclă Huniadc; \.rniiuţi:r Jur Skenderbe:r, poreclit de TurcT, Dracul Gel 
alh al Valahicr, Uzum Hasan, �ahul Persier, Papa şi Veneţia. Dar şi aceştia nu tot-deauna 
·a 11 luptat uniţr în acelaş timp. Mahomed II jură pe Alah, că va face din ace.7tr împo-

tridlorr waf şi cenu::;e, şi repezi hangerul Jur spre er. Lupta a fost crâncenă, înclclun
gatii: Eul'opa avu timp să se descepte. Mahomed - zice Gibbon - n'a putut trece nicT
1:ufralul, nid Marca Adriatică, pentru că Huniade, Skenderber, CavaleriT de la Rodos :;;i 
:--iihul Persici, Uzum-Hasan, s'au pus stavilă ·înaintăril sale 1). El uită să pomen6scă 
lamul'il în primul loc pe Românii din Moldova şi clin Muntenia, căcr istoria nostră cu 
arhivele Vcncţier, ale Rome\' şi ale Poloniei, erau prea necunoscute. 

în acele zile, marr erau vitejiile Românilor, sabia şi mintea lu\' Ştefan-cel-Marc, şi 
marc era numele seu în lume. Moldova a fost un stăvilar puternic cont.ra valurilor Lur
l1alc ale Turcilor. 

Soli'( Pdnţulu:r Lituanier, trimeşr la Moscova, Ia 'farul Ion al III-iea, în 1499, ziceau 
diu parLea nomnul ur lor: «După sfalul teu, nor am încheiat tratat de iubire ::;i de prie-
tenie cu �Lefan, Vocvodul MoldQYGl. ··.,. ,,,, .. -

«Aflăm că Sultanul !:ie înarmeză cu tote putcl'ile sale contra Jur, ca să cuccr6scă 
\lllldova. l�or, Regit Ungarie\', Boernier, Polonier şi eu, voim s'o apărăm. Fir ::;i Lu 
1·u nor contra ob�lesculur făcrtor ele rele, care acum a pus ·tăpânirc pe mar multe ţcrr 
rrejtinc. Moldova Jur Stefan esle apărare pentru nor to(.T; dacă Sultanul o va supune, va fi 
de o rotrivă rcu :;,i pentru ţerile nostre şi pentru ţara ta�)». 

Baiazid II scria în 1502, Hanulur Tătarilor, îndemnându-l să năvălescă cu tote urdiile 
,ale asupra Moldover, ca s'o supuie; căcT «dacă tu ver avea în mână Moldova, drumul 
ne va fi des<.:his în tote părţile lumiT» 3). • 

Cu grc(l s'a descept.at apusul ... Paganel 4) scrie: «L'Occident, qui avait laisse briscr 
lt· rcmparl de la Chretiennete, ne fut pas longtemps sans reconnaître son irr6parable 
l�lulc; penclant plus d'un siclce, !'Italic, la Hongrie, l'Allcmagne rncmc, fremirent a l'icl6c de
rlcvcnir bicntot des pachaliks».

Vo1·bc late, banchete simbolisUce, deşanţn.tc, se făceau multe, dar când vcnia 
tn\ha la fapte, TurciT remâneau nesupcraţ.r. Olivier de la Marche, poet şi cronicar con
timporan francez, ne-a lăsat tabloul acestor îngânfărT, descriind ca marLor ocular, han
chelul dat Ia Lillc, în Flandra, de Ducele Burgunclier, Philippe Ic Bon, câte-va lunr clupă 
căderea Cons'antinopolulur, nobleţer din statele sale, jurând acolo cu to(iY, după rilurilc 
cavalerismulur «pe Sfânta Cruce, pc· Maica Domnului, pe damele frumosc �i pe fazanfo, 
1tcă vor porni cu toţiT în contra Turdlor, că nu se vor opri, până ce nu vor prinrlc pc 
Sultanul Mahomed viu sau morl, afurisindu-se că la din contra, să n'aibă pai-te ele spada 
lor, să nu şedă Mar(ca la masă, şi jurându-se că nu se vor întorce de la rcsboiu, până 
când nu vor svârli pe Turcr cu piciorele în aer». 

Dar nid Ducele Burgunrliel', nicT Regele FranţcT n'au plecat la rcsboiu : unire nu era, 
niment n'a plecat, nimcnr nu gândise serios să plece! 

CincT stinc'î neurnite întîmpină Mahomed în calea pornirer sale sclbaticc: Pc Ioan 
\'odăHuniadc, Voevodul Transilvanie\'; pe Moldoveni �i pe �fonLenT; pc cavalerit clin Rodos, 
pc Skendcrber :;;i pc Uzum-Hasan, Şahul Persici, ginef'ile ÎmperatuluT Trapezunder, Ioan 
Comnen Caloianes şi îmudit cu Ştcfan-cel-1\Iarc al MoldoveT. 

Papa, Vene1ia, aţineau calea năvălilorulu\' pe Mare, dai· despre acestă parle, Maho
med se mingâia zicând: «Alah a dăruit apele ghiaurilor, pămenlul olomanilor. Cine se 

') Uibbrm, op. cil, T. li, p 87'1 
') Karam:i11, lsl. Rusiei, Torn. VT, pag. 179.
3) Hunnu�aki. Documente Tom. II, partea II, r 492.
') Turcs et ChreLiens au XV sieccle, p. 227.
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pole împotrivi darurilor Jur Alah î» şi el se silea ca prin l\Ioldova, prin Valachia, prin 
Transilvania şi prin Ungaria, să străbată ln inima Europei, :--ă calce Germania �i lialia 
cu EnicoriT, cu Timarioţir şi cu Spahii săr, :;;i să măluro Lot.. Do aceea PapH, V,•nP(ia, 
)Lofan-cel-Maro şi Uzum-Hasan, puneau toto silinţele lor pentru o ligă a marilor· Pniei'! 
de uscat contra Turcilor. 

Pc uscat acestă ligă, pe apă Putorile maritimo, l'ar fi strâns pc lVIahomorl 11 ,·a in
Lr'un cerc do fier, l'ar fi svârliL din ConslanLinopol ,;;i din Europa, şi l'ar fi îngrămădii in 
fundul AsioY, bătut .,i ameţ.it. Dar acestă ligă mc.\ntuitorc pentru crcşlinălalo �i pcnln1 l'i 
vilisaţiune, nu s'a putut întocmi nicr odată, din causa luptelor, a neunil'er :;;i a nca�<'zărir 
stalelor creştine. 

Românil (l\lloldoveniY şi l\tlun teniY) au stat scut şi apărare creştinătăţiI din capul lon1J111, 
cu ţerile, cu sângele lor 1).

După căderea Constantinopolulur, Mahomed II în primul moment ele be(io se gc:.\nrli 
la o lovitură analogă la Nordul :Mărir-Negre, căd costa apusană era ele mull a lor. Al'i 
douc puterr i se opuneau; Moldovenii �i GenovezH, care stăpaniau, cel' d'inlc.Liu Chilia ,i 
gurile Dunării, iar cer d'al doilea, Cafa. 

Turcir pentru a .lmpicdica trecerea vaselor genoveze în Marea-Negră, aşc;,.as,• 111 
Bo::;f'or 16 bombarde, a�a că de la Deccmbde 14,55, scrie solul milanez din Neapole\ cm<·nma 
se pole privi ca pcrdută totă Maroa-Negră şi însuşr Cafo,, Tana şi celc-lalto colăţY, IH'11l1·11 
că nid o corabie n'ar mar îndrăzni să înfrunte atâtea tunurr 2)». 

:Car nid între :Molclovcnr şi Genovez\' nu exista unire, căc\' în nechibzuila Dom11i1• a 
Jur Petru lll Aron, locuitori! din Cetatea-Albă ocupară castelul Lerici de la gura Nipt'lllu) 
ce era slăpânit de Genovezi, şi pe care îl găsim la 3 Septembrie 1455 «întărit în 11u111f'lr 
Jur Petru Voevod, Domnul Moldovet şi MoncastruluY, care nu vrea să'l reslituo». 

Castelul nu putu fi luat, «ci să ve prefaceţi mar bine - scria oficerilor din Cafa, g11 
vornul genovez·- şi să zăbovi(J până vor veni timpud ma\'. hune şi starea Joi' vr''> va in
demna, să vc gândiţi la redobândirea localHăţir Lcdci» ·'). Asemenea împrej ur·ărY hutH' 1111 
veniră, căcr în 1475 Cafa căzu în puterea Turcilor. Chilia şi gurile Dunărir avudt rn·eia�r 
sortă, după \:J anr, cum vom vedea. 

Mahomed II înfuriat de ofensele ce aduse solilor ser, Vlad Vodă Topeş, numii cl!i 
TurcT, KazîklO-Vodă, porni din Constantinopol la 26 Aprilie 1462, după ce mar înlâiu pră
da e oraşele de pe Dunăre şi din Deltă, până aprL)pe de Chilia în 1461 ·1).

Am vc<;lut, cum Petru dase Chilia în 1448 Ungurilor, iar aceştia, Tcrir Honu'\.nl'S('I. 
Unguri\'. însă aveau aci armata lor·, de ore-ce în cronica putncană se vede, <·ă la 22 Iulie 
1462, Ştefan este rănit la picior· de Ungurr "). 

In Maiu '1462, Vlad Tcpeş ştia că o flotă tu1·ccsc(t se indreplă spre gurile Dum\l'H. 
Prin Iunie, fiola atacă Chilia pc apă; iar Ştefan-cel-Mare, aliatul lor, pe uscat llus11llal11l 
luplclor de sub rnurff acesleT cetăţi a fost negativ 6). E destul a arăta că ac;esl alaG n11
i::;butesce. Hestul campaniei din 1462 nu ne intercseză. Vlad Tcpeş biruit fuge în l '11garia 
şi o înlocuit cu Radu IV cel Frumos (1462-1471), de la care )tefan-ccI-ila1·u oGupă 
Chilia, în 1465. 

Turcff au fost rugaţi de Radu a pl'egăti o expediţiunc contra Moldover, flal' v1\lcnd 

Sultanul, că Ştefan pusese în piciore ţara întrcgă, renunţă se vede, ele u1·u-1...:u nid un 

isvor ita1ian nu pomenesce acosta 7).

Pe la 25 Martie 1475, Mallomecl dă ordin MareluT Vizir de a pomi clin Con::;Lanlinopnl • 

1) .--\.. Pavadupul Callimach. Sofia Paleologu şi Domniţa Ulena, pag. 1--18.
2) 1\Jalmsce,1 1

• Monum. Slavorum mericlionalium I , p. 153.
a) Viyna. I, p. 400-1.
4) După cum reiese din scris6rea publicată de n. Nuada11, în Vlad-'fepeş, p. 7-1 şi urm.
5) X.enopol„ Voi. I V, p. 11.
6) Hamme1· op. cil. p. 88, vol. Ill.
7) Numai un document ardelian pomenesce, la :28 Septembrie '1466.
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cu O flotă contra Cafe'î, care nu se ascepta. Keduk-Ahmcd-Paşa debarră la 1 Iunie cu

4().000 1'J1nr,n'î şi după patru <:lile de asediu, ia Cafa din mâinile Genovezilor. Cafesir fu ră

lransportaF la Constantinopol, pentru a popula oraşul 1). O mie cincr sute de tinerr geno

vezi rcu�iră să scape cu un vas şi debarcară �n Chilia, unde sunt primit.'î cu bucurie de
111cuitor\' 2).

Jn timpul campaniei din 1475, Chilia a fost luată de Turcr, în urma victorier Iul.' Ştefan 

d,· la Pot.lui-nalt sau Hacova, ca a fo�t reluată de Ml)!clovcnr, după cum afirmă cronicarul

1
�,lun Dlugosz :i). 

După campania din Crimeia, Mahomed supărat de ospitalitatea pe care Chi]jeni\' o 
da.--,• GPnovezilor, la luarea Cafer, îş1 îndreptă flota către Chilia; aci găsi oraşul ruinat, 
r.'id li ruinaseră Moldoveni\'. 

\'Iad Ţepeş renunţase la preten(.iunile sale asupra Chiliet, care remase a lut Ştefan. 
In vederea luptelor ce se urmară în anul 1476, Ştefan se adresă nu numat vecinilor 

... 1 Polonr şi Ungurr, dar şi Papet Sixt IV, care dăruesce ertarea păcatelor tutul01· acelor 
1·r vm· vizila cele dour biserict catedrale din Moncastro şi vor da ajutor Iur Ştefan� Voe
vmlul �foldovet, contra Turcilo1\ fiind-că acesta, zice Papa, ca un adevrrat luptător al
l'l'rclin(c\' creştine, este gat·.a a se bate contra lor. 

Sixt IV califică pe Ştefan al Moldovet: ccclilectus fllius nobilis vir, Stephanus \i\Tayvoda 
nux Molclaviae eiusque dominia, verus cristianae .ficlei atl1letan. Şi tot în acel an, Papa 
Sixl IV dăruescc ertarea păcatelor lu'î Ştefan, Voevodul MoldoveY, şi tuturor locuitorilor, cart 
vo1' vizila biseriea cea mare a Moldovet şi vor depune darurt în lada bisericit; iar banii 
,·e se vor aduna, Pontifele autoriză, ca să-1 inL1·ebuinţeze Ştefan Voevodul,Moldovet, pentru 
1'1%,jiclc sale contra Turcilor 4).

In primă-vara anulu'î 1476, armata otomană era în marş la Varna, pc când o flotă 
sr îndrepta pe Marea-Negră asupra Chiliei . .Pretenţiunile lut Mahomed erau, ca Ştefan să 
plătescă tributul din urmă (de la 1455); Petru Aron este primul Domn Moldovean, care 
plătia tribut Turcilor 5). Să'l plătescă şi de acum înainte şi să restituie prinşii şi oraşul 
Chilia, care se ţinea de Ţara Ftominescă. 

La refusul lut Ştefan, 6stea înaintă împreună cu flota şi podurile fur·ă aruncate pesle 
Dunărea de jos. Atacul Turcilor nu reuşi. 500 Ieniceri fură toţ'î prinşr. Ştefan aflând, că 
un ciambur tătăresc a trecut Prut.ul pe _la Ştefănescr. se retrase către Suciava şi dete 
lupta clin 26 Iulie de la Resboienr, în care marele luptător al creşLinătăţH este învins. 

Turcit pradă ţara până in August, când vestea apropierii lu1 Ştefan, cu ajutor de la 
Poloni, H făcu să se retragă peste Dunăre, fără a mar ataca Cl1ilia, după cum se aştepta 
�tcfb.n, care î�r redobândi împreună cu teritoriul călcat de Turcr şi cetatea, unde înecă 
în Dunăre 8000 de Turcr ccveniţr cu corăbir �i galere, pentru a dobândi o cetate ce făcea 
Ştefan la Dunăre)) 6).

El întăresce cetatea, până în 1482 7).
Mahomed II, m6re la 3 Maiu 1481, în etate de 52 a.nr şi Îl urmeză la tron fiul seu, 

Baiazid II. 
In 1484, Baiazid II ttimite artileria de asediu pe Marea-Negră, la gurile DunărH, la 

Chilia. Ora�ul est.e învestit,, căzu într'o Miercurr, la 14 Iulie 8).
Armata trecu Dunărea la Isaccea, unde se uni cu Muntenit lur Vlad-Vodă Călugărul, 

la 27 Iunie 1.484 9).

1) .Tiaminei· op. cit., voi. III, p. 195-7 şi E. Vincens, op. cit. 287-8.
') Hammei· op. cit. Voi. III, pag. 202 apud Tlbci·tus Fnlirla XI. p. u27-8.
') Ediţia II, vol. XIV, p. Q21.
') Pnp. Calli11;ach op. ciL., pag /�9-50 apud llurmu:al,i, Documente, voi. lF, p. 237-243.
•) Joi·ga, op. ciL., p. 108.
6) Col. 'fraian, VII, p. 380. loi'(Jrt. Acte şi fragmente II', p. 90, 98.
') Iorga, op cit.
") Idem.
9) Hamme1', op. cit. p 12, Vol IV.
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După luarea Ackermanulu1 - Ham mer, spune la 24 Iulie - Baiazicl II revin<' ln, Chilia. 
pe acela:-;; drum pe care se dusese, adică prin Tataria Dobrogiană, unde în::tinl(' (ip li in
darea lrnperiulur Otoman, Saltukclede stabilise o colonie de Turd �eleucizr 1).

De la 14 Iulie 1484, înLrega Dobrogie; împreună cu gurile Dunăril, a fost supusa 1111_
peri u I ur Otoman. 

Jn iarna anulu\' 1486, Turcir stăpân'( pe Chilia, trec Dunărea în contra Jur 0tC'frtll-r,1'I 
Mare, voind să pună în scaun pe Hrnnet-Hruet-Hromot; dar sunt băLuţ.T la Scltcia, l1 i ziua 
de 6 Martie 14.-87. Ştefan taie capul pretendentulu'i' 2).

In 1492, Ştefan-cel-Mare, care timp de un pătrar de vec, luptă singur conlra Turcil()J ', 
este obligat a plăti tribut acestora. 

Ungurit şi Polonir se deşteptară tocmar în 1499 şi încheiă un tratat cu f:,t.cfan, ra it 
tr6că Dunărea contra Turcilor, prin vadul de la Obluciţ.a (Isaccea) sau aiurea. lnsă 111 
urmă se stricară lcgătul'ile între er �i Domnul Moldover. 

In cursul anulur 1498, Balibeg-Malcociogli, guvernatorul Silistre:r, făcu douc expr\<li(iu 111 
peste Dunăre în Moldova; una primăvara şi cea ele a doua tomna. In cea d'lntiiiu 11·c•i·r�nd 
Dunărea cu 60000 omen\', aduse 10000 prisonierT; în cea de a el oua I.rece Nisl n1 în Pol(l1 Jia. 
devast6ză lotul până la Halitz ,;;i ar fi mers şi mar departe, dacă ·frigul nu'l irnpic'dic·a. 1,:1 
se întorse apor la Chilia şi Ackerman. 

Baiazid II abdică la 25 Aprilie 1512, în fa.v6rea fiului seu Selirn I, iar rl voind a�,· 
retrage la Dymotica, m6rc pe drum la 26 lVIaiu. 

Până să ocupe tronul tatălur seu, care voia să'l dea unur alt fiu, Achmcl., SPlirn avu 
să lupte mult. Teatrul acţiunir sale a fost Chilia 3).

In tot timpul clomnier sale, Selim a făcut cucerirr în Asia şi Egipt.; ast-fC'l c·ă nilllk 
nu s'a petrecut important în Dobrogia :-;;i la gurile DunărH. 

El more la 22 Septembrie 1520 şi îT urmeză fiul seu Soliman 4). 

In 1521-22, frica de Turd reapare în Mo!clova. Soliman avea 6stc gata lu Cliilia ::,i 
Cetatea-Albă, pentru a ataca :Moldova şi a prăda marginile regatulu1 Polonie1. 

Sangiacul din Silistra, care avea paza Dunării, supărat pe Ştefăniţă-Vodă (1517-1�i2i), 
ocupă partea de jos a Moldover, pe care Domnul trebui s'o rescumpere, co1'upr}ncl pP tl'i
mc�ul Jur Soliman 5).

La 1523, p6te ca mesură de apărare, găsim pe Carabăţ., căpitan al Molclnv<'I de jos. 
In anul următor, un şef Turc «Thasule)), adună trupe în Chilia şi Cetatea-Albit, conl 1·a 

Polonilor 6).

In 1526, pe când Turcff se pregătiau să dea Ungarier lovitura, se svonisc că <'I vor 
ataca Ardeiul, prin Moldova. In Martie; se vorbia că au făcut pod la Obluciţ.a; npor "<' 
află, că trer podurr au fost aruncate la Nicopoli; în fine, de la insuşr Domnul Munt.eniPt, 
că au sfărâmat acestea şi materialul l'au dus Ia Dunărea de jos, unde fac pod la Cliilia 1). 

Vom spune numar în trecăt, că Suleiman ocupă Ungaria în campania din 1:526 .,i 153l. 
In 1538, Petrll Rareş, lovi Chilia şi Îl arse marginile 8). Cantemir ne dă şi cnuselr' 

acestur atac. Tătarff din Bugeak veniră împreună cu nour coloniştr turceştr, ca să t.ak lemne 
clintr'o pădure. S'a iscat certă între er şi locuitorii din Kiegeci, ·care au alungat pc 'J'Ul'l'I 
din pădure; aceştia se întorc a doua 6ră, iar locuitorff Îl pt1n iarăşr pe fugă ,;;i î\' u1·mă
resc până la Chilia, căreia îr dau foc. 

Acesta fu pretextul invocat de Suleiman, care porni de la ConslanlinopolT o cxp<'ui(.ir 
· formidabilă pe Mare şi pe uscat, în potriva necredinciosulur Moldovean.

') Seacleddin, III, 477. Lufti Pasctîa, pune venirea seleuciziJor în Dobrogia, la 1263 
2) Cron. de la Bistriţa, p. 58 în lo1'gri, op. cit., p. 169.
�) Hamml'?', op. cil, Voi. IV, pag. 123 şi preced Io1·ga, op. cit., p. 181.
4) Ha.miner, op. cit , Voi. IV, _pag. 35i.
5) Hu1·muzalci, IIJS, p. 715-6.
0) Idem, 113, p. 724.
7) lo1'ga, op. cit., p. 183-4
8) Can/Pmfr, Descriplio Moldaviae, p. 42 şi Ist. Imp. Otoman, Voi. I, p. 296, nota 87.
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El traversă Dobrogia, la Babad_ag vizită mormântul Jur Saltukdede, care de pe � l � "�

�ultanilor seleucizT, veni cu o colonie de TurcY şi se stabili în Dobrogia 1). ,l'/UL� 
De aci puse să se construiască un pod la Obluciţ.a, iar nu la Silistra sau Chilia, 

cum c!'{'d unff 2). După ce gonesce pc Rareş, puse în scaun pe Ştefan Lăcustă. Soliman 
recu Dunărea înapo\', spre a petrece iarna la Adr1anopoli. Ştefan se obligă să plătescă 
lr',hă, pentru necredinţa Jur Petru; apor t6tă laturea de la Nordul Dunării, trecu sub stă

,�wirra lurcescă. Maiacul, Ciubiirciul şi Căuşanir devin proprietate Lurcescă. P&rcălăbia 
111111i1o,Pn<'•scă strămutată în 1484 de la Chilia la Ciubărciu, se mută în 1538 la Soroca. 
r1 11 atunrr se anexeză şi Tighina, raieler format.li de Turcr în acest an a). Soliman puse 
·'i :-;e reronstruiască Chilia, distrusă de îvioldovenr, şi fiind că pădurr nu erau în aceste 

!Jtll'(I, dtu·ui lomnăria podulu1 ce se construise pe Dunăre 4). Sangiacul fu încredinţ.at Jur 
Ha�anheg. 

Jnlâlnim ca Sangiac al ChilieT 111 154:1, pe MalcocT-Oglu. Suburbiile oraşulu\' au fost 
ai·s1' tlc Alexandru III Cornea, Domnul Moldover ''). 

Infrilngerca luT Rareş a fost anunţată în tote provinciile Impcriulur Otoman, prin tri
nw�ir lor, ce veniseră la Isaccea 6) 

In campania din Ungaria, de la 1551, TătarH din Dobrogia, luară parl0 sub comanda 
1ur Moharnmedbeg, sangiacul de la Nicopoli 7). 

Pc când Soliman era ocupat cu resboiul din Asia, 111 anul 1555, apare în Dobrogia, 
un pretendent la Tron, un falş Sultan, cu numele Mustafa, care aduncnd o bandă de Yrc-o 
palI·u-zecr <>menT dcpravaţr, începu să devasteze în modul cel mar crud, nu numar Do
lll'ogia, ci i;i tole provinciile învecinate. Baiazid, un fiu al Sultanulur, printr'o stratagemă, 
pu� mâna pe Mustata şi îl trimese lu1 Soliman, care avea de gând să trimcta din Asia 
iJl' Mehmed-Paşa, ca să'l prindă 8). 

Soliman, sup1·anumit. Magnificul, m6re la 13 Sa.fer 1566, la atacul Sigetulur. El este 
""' mar mare dintre Sultanr; ((în timpul seu, Imperiul Otoman, nu numar că atinsese 
111aximum ele extensiune teritorială, dar şi cca mar mare desvoltare sub raportul artelor, 
lrgislaţiunit şi literilor>J. 

Tronul a fost ocupat de fiul seu Selim Il-lca, supranumit beţivul, în timpul domnicr 
1·ă1·uia, Turcit trec pe la Isaccea 111 contra Jur Ion Vodă, Domnul Moldover, 111 1574 9).

Sr!lim li m6re 111 15 75 şi îT urm6ză fiul seu, lVI urad III. 

') ITr1.mme1·, op. cit. Tom. V. p 200 apud Ali. Rumelia de Hagi-Kalf'a, p. 27-30. 
Tradiţiunea spune, că locul unde l'usese îngropat Saltukdede, nu se mai cunoştea ş, 111 cercelarea 

morminluluî, Sultanul Soliman găsesce un cioban bătrin, caro păzia oile prin împrejurimile oraşuluî. 
Aces 1,a întrebat, n respunde că nu ştie unde ai} l'm,t îngropate rămăşitele eroul111 Turcilor, Sa!Lukdede; 

dar a observat la oile sale un fapt curios, că există un loc lângă oraş, unde oile ajungend îl înconjură 
şi n11m după ce trec de el, ele se readună, ferindu-se ast-fel a t1·ece peste acel petic de păment. 

Verificat acest f'apl, de însuşl Sultanul, a dedus că locul pe care oile îl înconjurai\ trebue să fie loc 
�l'anl şi că acolo trebue să fie îngropate rămăşiţele Iul Saltukdede. 

In acel loc, puse Soliman a se construi un monument funerar, în on6rea primuluî colonizator al Uo
brogieî, din vecui al XIII-iea, Iul SalLukdede, care e şi un sfânt al Turcilor. Acest mormînt se vede şi astăzI 
hlngă şosea, apr6pe de bariera de Sud a oraşulul. 

Lângă mormînl, Soliman construi o giamie, care azl e în ruină. 
Munlelul .din faţa mormintulul Iul Saltukdede, îI dete numirea de muntele Koium-Baba; adică tatăl 

uilor, după numele ciobanulul; acestă numire s'a păstrat pană azI.
') 1'lieine1'. Mon. Slavor. merid. I, p. 643. 
3) Ioi·aa, op. cit., p. 187-8.
') Cantemii'. Istoria Imperiulul Otoman. Voi. I, p. 207. Istoricul crede că podul a l'ost construit la Chilia
5) lol'r,a, op. cit., p. 190, apud Bur,nu-:,a/l'i, II', p. 215.
') flmnme1', o·p. cit, Vol. V, p. 202.
7) Hmnme1', op. cit., Voi. VI, p. 20.
') CaolPmfr. Ist. Imp. Ol@man, Voi. I, p. 309-10. Cu acestă ocasie, istoricul face descripţia Dobrogiel

(nota 123), pomenesce ele pădurea Deli-Orman şi de pre locuitorii, pe carI iî numesce Citatei, de origină turcă.
9) L. G01wii. Descriplio belii Juoniae Voivodae; anno MDLXXlV, în Tesaur de monum. antice, Voi.

III, p. 231') şi urm.
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În 1576, Murad III încheie cu Bathory, regele P<?lonier, un tratat, prin c,u·r Tur!'ia
se obliga a da ordin begulu\' de Sili t.ra şi Ackerman, ca să oprrscă pc Tc:i.tariT cli11 [)11 
brogia a face incursiunr prin Moldovo. în Polonia'). 

Totuşr prădăciunile Tătarilor nu încetară, ci s'au continuat şi în anir ui·iuătol'Y. 
Sfârşitul domnier Jur Amurat III corespunde timpurilor de glorie ale MunleniP'î, uh 

Miha1-Bravul. 
Murat III more în 1594 şi il succede fiul seu, Mahomed III-iea. 
Starea Europer în timpul Jur Miha.1-yitezul era următorea: Succesele Turcilor puscscl'ă 

pe gândur\' lumea creştină. Rudolf II, Impcratul German_ier, ieşind din toropiala, în rat·P 
îl adusese viclenile uneltirY ale Jesuiţilor, convocă o adunare generală la Ralisbona. Papa 
Clement VIII trimite nuncii la Filip II, la Moscua, la Sigismund-Bath6ri, Prin(ul T1·ausil 
vanieT şi Aron, Domnul Moldover, în contra .Turcilor. Era a 40-a cruciadă a PuLPt·ilnt· 
creştine contra Semi-luner. 

La 15 Iunie 1593, Turci! suferiră o mare înfrânger-e la Sissek. Anul acestor infhî.n
gerY se chiamă în istoria otomană, anul peire\'; de la acestă dată începe dceadcn(a Im
pcriulu\'. 

Domnia lut Mihar fu o lovitură nouă dată oştirilor turcesd ale Jur Sinan Paşa, carr• 
câştigase mar multe victorff în Asia şi Ungaria. 

Mihar, împreună cu oştirea Ardelulur, comandată de Albert Kh-aly, atacă la 10 Jlc 
cembre 1594, Oraşul de FlocT, pe care'! rase din temelie; apor trecu Dunărea pc µ:ltia(a 
şi la 1 Ianuarie 1595 se apropiă de Hârşova. Aci îr iese înainte o oste de 7000 rru1·<·1, al
cătuită din garnis6na cetăţi! şi din alţY TurcT din Dobrogia. Pe ghiaţa Dunării se <IPIP o 
bătălie sânger6să, pentru ambele părţr, în care Turcir fură sdrobiţ1 şi împrăştiatr. 

Români\' biruitor\' se suiră pe scărT, săriră în cetatea Hârşova, o arserii. şi o prii
dară. Prada făcută în acest oraş fu aşa de mare, în cât Românir trebuiră să lrfrtt Du
nărea, spre a'ş1 duce în ţara lor avuţiile ce'Y împovăraseră; după ce'ş1 mar în lări putr•1·iki 
slăbile de frig, Miha\' cu ostaşir ser, la 6 Ianuarie, trecu iarăş1 · Dunărea şi se îml1·c1ptă 
spre Silistra, oraş mare şi frumos, locuit de neguţătorr bogaţ1, carT trăiau fă1·ă gd.i<', bi
zuindu-se pe puterea cetăţir. După un atac gr6znic, în care asediaţir nu luptarii. nmr pu(in 
vitejesce de cât asediatoriY, Români! o coprinseră şi o deteră in foc şi pradă. Ho111âi1H 
găsiră atâta pradă în acest oraş, în cât îşT dobândiră veştminte pentru vecie, zic(• ('011· 

timporanul scriitor, Montreux 2).

Români'î sunt respinşl'. de Mustata, sangmeul Silistrer, care le causă o piert!Pt'<) <le 
4.000 6men\'. 8).

Pe când l\!Iihar ataca pe Turci în Dobrogia de Sud, în anul 1504 şi încPpulul lur 
1595, pe la Nord un corp de Cazn,cT a\:' Jur KomulovicT merse spre «gurile nurn11'ir �i 
Nistru pentru pradă)). Un om trimis prin Aprilie pentru slafete, de palatinul din Kic\\', 
aduse vestea ((Că er sunt la Marea-Negră, aşteptând vre-un prilej să intre în gui·<' Du
nări'i'; carr nu sunt nid 2.000 de 6menL,. 

Prin luna Iulie veniră sub zidurile Chilie1 şi alţ'f Ca'.zacr de la Niprn. Un alt corp de 
8.000 cazacT bate pe Aron Vodă, Domnul Moldover, şi îr ia tunurile, ((CU care aveau a se 
îndrepta asupra Moncastrulur, Chilier şi altor cetăţ.r ale Sultanulur». 

Aron se împacă cu Cazacir, cu care în iarna anulur 1595 începu o campanie de 1·r
cuperare a Basarabie1 Sudice, cuceresce Tighina şi Moncastro şi o.jungc până la l)urnlrc. 

În Mart.ie atacă Ismailul, Andrer Barcsar, un comandant al trupelor Lm,nsilvănenc· 
şi la 22 îl ocupă�). 

În acest timp Miha1 porni din nou pe Banul Mihalcea spre Silistra, pe cure o ai·se 

1) HamrnPr, op. cit. Voi. VII, p. 45.
2) Bălcescu. Istoria lu1 Miha1-Vilezul Rev. Română, anul I, p. 287 şi Hallazm· Valter. Descrierea lap·

telor lu1 Miha1. În Tesaur de monumente antice, Voi. I, p. Hi. 
8) Hmnrnei·, op. cit. Vol. VII, p. 299.
4) Iorga, op. cit. 209-10.
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� 0 pustii. Mihalcoa apoT se întor.-se. ele asediă Brăila. Asediaţ,ff găsiră mijloc de a seri 
lut )!uza, ciauş din Dobrogia, cerenclu-1 ajutor. Muza strânse vre-o 4.000 de 6menr şi 
ll'ecen<l Dunărea pe ghiaţă, isbi Labăra românescă şi omorîndu-le - după mărturia Tur
·ilor - 10.000 de omenr, î\' sili a ridica împresurarea.

�lihaT trimise pe Spătarlll Preda şi pe comisul Radu, asupra Hârşovir. Turcir din 
ir(•<-1 onv;;, afiând de sosirea Românilor, se grăbiră a trece Dunărea şi le ie:-;;iră în înLâm
pinal'c; dar RomâniT Îl bat şi îT trec Dunărea, făcc�nclu-Io mar mult rc'•u în gona co Io 
1,•l1• vânil la Hârşova, pe caro o şi dădură pradă foculu\'. 

VHl\zul Albert Kiraly, cu o iuţime neauzită, cu foc şi cu_ fior prădând şi pu�tiind, 
1,1 J'()tr�cr armele fulgerând prin totă Bulgal'ia şi Dob1°ogia, unde ocupă Cernavoda, Ba
,;,ulag11l �i Obluciţa. El î�r împinse pustiirile până la Marea Negră, de la gurile Dună1°iT 
p,1rnl la \'arna şi înaintă p:lnă apr6pe de Constantinopol 1).

i\lihar uninclu-se cu Aron Vodă, acesta ocupă Mădnul şi alLo cetăţJ, răsc61ă totă Do
lJJ'ogia, ar cărer locuitorr urând tirania Turcilor, se ridicară cu tot.ir şi curăţfră ţara lor 
,Ji, denşiT; dour escadr6ne de :Molclovenr, bat în douc rînclurr dou(: cote însemnate de 
T111·d �i le iau douc stindarde. ApoY Molclovenil se împreună cu Dobrogeni\: rovoltaţr, iau 
1:llilia şi Bonderul, unele laie în bucăţT pe Beiul cu 600 de Tur·d, npur au mers asupra 
.\ckcrnmnuluT, de unde Tiafel abia vutu ·căpa, lăsâncl în m„1.inelc lVfolclovenilor mar mulLe 
lt·nfeiP. ---

;.vJilmT termină campania din iarna anulur 1595\ din Dobrogia, înainte de a se cles-
glH·(a Dunărea, pe care o trecu pe ghiată, clu1ia cum afirmă De Thou 2).

13i'ăila este luată cu asa11', în ziua de 10 Apr-ilic 1595, iar TurciT abia pulură scăpa 
t'U corăbiile pe Dunăre de mftnia cuceritorilor. 

Marele Vizir Sinan-Pa;;a, însărcinatul Sultanulu\' cu expcdjt,ia în î viunlenia, îşr aduse 
al'mata pc la Sudul Dobrogie\'; se afla pe la 'începutul lut August 15H5 în I=tasgrad, ve
nind de la Adrianopoli prin pasul Cialicavak. La 13 August 1595, într'o Micrcurr, se dele 
niemorabila bătălie de la Călugărenr, în care Sinan abia fu scos dintr'o baltă, în care 
căzuse a). 

. �6pte galere cu muniţiunr ele artilerie suia Dunărea pc la gurile 01, până la Rusciuk. 
Pc când la Constantinopol se discuta despre s6rta MoldovcT, lJe care TurciT vroiau 

s'o împarlă în douc, o parte Tătarilor şi alta sangiaculu'î de Tighina. 
Pe când PoloniT aveau temă pentru ocuparea Moldover de Turcr f:iÎ TătarT, de ore-ce 

sperau s'o aibă pentru c\', Mil1a1-Vit6zul goncsce în 1600 pe Ieremia Movilă şi înlrupeză 
}lnlduva la corona sa, după cum făcuse şi cu Arclclul în acelaşr an '1).

Miha\' este omorît mişelesce în anul 1601 ; peste dor an\' more şi Mahomet III, la 22 
Drcembrie 1603. 
. Între 1603 şi 1622. se succede la tronul Sultanilor: Ahmed I, Mustafa I şi Osman I. 
In timpul acestora, necontenitele campanir tătărescr contra Cazacilor, Munlenier şi Ar
delulur, aduseră aşezarea Tătarilor în Bugeac. Încă ele pe la începutul secolulu1 XVII îT 
vom găsi fixaţ\' în acestă provincie, fixaţ\' până la un ore-care punct, pină la exprima-
1·ea de plingcrr maT energice din partea Polonilor, până la stăruinţ,e mar dibace şi mar 
bine întovărăşite de darurr clin pari.ea Domnilor moldovenr, înspăimântaţ'î de o asemenea 
vecinălate. Primiţ\' să se aşeze la Dunărea ele jo., fără o autorizare limpede, ci erau scoşT 
.olcmn din noua lor ţară la asemenea împrejurărr. Tatarff lJugeccnr se în(elcgeau îns,1 
in Lotdeauna cu cer carr primiau însărcinarea de a'T goni şi ştiau să facă ast-fel, în cât 

') Bălcescu, loc. cit. p. 374-5, apud Camvana, .lstva11fi., 1Val/P?'. în Tes. mon. Voi. I, p. 22 . 

. �) Tom. Xll, p. 514-. înLre oraşele cuceri Le de Miha'i figureză, în Dobrogia: Isaccea, Hârşova, Măcinul,
Chlha, Babadagul; Babadagul esle descris de Iacob Aug11sl de Thou (Tesaur de monumenle anlice, Vol. I,
p. :ll9) ca oraş negusloresc şi avut,.Cernavoda; iar la Sud: Hasgradul şi Dobricea. Despre acest.e oraşe
vorbesce şi Vistierul Stavrinos ('fes. de mon. anL. Vol. I, p. 292).

3) HammrT, op. cil. Voi. VII, p. 304.
'! l01·ga, op. cit. p. 212-15.
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Pvacuarea să fie o satisfacţiune ma, mult formală. De altmintrelea, �i cd gonit\' s<• îutrn·
ceau uşor înapor, trecencl simplu Nistru clin «cftmpiile bialogrodenc», sat1 rt•rn,îincl ln 111_
torsul clin vre-o expecliţiunc. Fertilitatea nou<'ilor aşezăd î\' atrăgea, şi ra H 111flt11,111n 1, 
intr'atâta, în cât părăsise vechiul obiceiu mongolic de a trăi din produsul tu1,111;.,01 . 
mânate tot înainte pc stepă ,;;i începură a lucra minunatul păment moldovr1wsc. na ;i. 

rabia săvârşi acestă minune: făcu din vccinH cl1·umcţ1 ,;;i din păstori\' cxclusivr, 11is1·1� 111• 

cuitorr în sate şi nisce plugarr. 
Afară de functfonarir turd, corupţ.T, prin bacşişurr, pentru a se face, cu. uit.ii. pe Tăiai·, îu 

teritoriul, de unde trebuiau să"î scotă, statul turcesc însu.,T, Imperiul Otoman, avea nrvoir cir 
Tătad în Bugeac. Apo\', 6stea de pradă turcă putea spiona în fle-care clipă şi respinge IH'I 
când 6stea de pradă polonă. Pentru a avea hotarele pacinice şi cetă(ilc de granit,ii asigu 
rate, nu folosia nid un tratat: Tătarul trebuia să se găs6scă în fa(.a Cazaculu\', pt•nl 1 ·1 1 a'I 
opri, sau pentru a 1·rsbuna imediat asupra patronulut ace tuia, năvălirea f'ăculă. 

Şi nic\'. odată Cazaci\' nu aretară at,Ha îndrăsnelă, ca pe vremea cftncl populaţia Iii
lară începu a. pătrunde in pâlcurT, pfdcurT în pustiile basarabene. In 1601, r\' măr.f'l,1i·r•1.;r· 
pe locuiloril din Soroca; în 1602 e\' pradă Constanta şi cetăţile basarabene; în rnrn '-1' 

a:;;teptă o năvăli1'c a lor 111 Moldova, pe lingă cea din Crimeia;· cY veni1·ă înl1·'adevfr �Pl'I' 
Dunăre şi făcură cenuşc Ismail şi Obluciţa; în 1606, prăclăciunr în Basa1'abia, în 11il:l, 
:-;;6sse-zcd de �ei 'ţ de ale lor prădară Babaclagul, arzend, de a lungul i1lărH, 1x\rn'i, lfl \'al'lln 
şi Mesembria; în 1614·, cr jefuesc Sinope, pradă .111 Moldova şi spre l' vfarea-:•U•g1·tt, u1 1d11 
bat pe TurcT; în 1616 er se înfăţişeză ia1·ă,;;1 la Nistru, clar sunt rcspin:-;;Y ele• Moldm•rnr :-:,i 
de Tătarr; în acela�'( an o flotă întregă porni contra lor sub Cigalazade; în l(j Ii P,;,ii·,1 
de lângă Ociacov 80 de şeid şi prădară. 

Cu tote tratalele înclloiate înt.re Polon\' şi TurcT, Cazacii nu încela1·ă a pră.el a gul'il,• 1)11rnll'i1 
�i 1farea-Negră; promisiunile Turcilor de a goni pe Tătar, din Bugnac rrmaseră ,·uvinlf' gi'i!P. 

Tătarfî din Bugeac sunt menţ.ionaţr chiar de la încevutul secolulur X\'II; un t·ap1H·t 
veneţian din Con tanlinopol\'. spune, că la 15 Iullie 1601 s'a dat ordin Sangiacilrn· din Si
list.ra, Ackerman şi Bender şi Tătarilor ce locuesc acolo, să trecă în Muntenia. 

In i'vfaiu 1602, PoloniT aveau pretenţ.iun1 asupra a doue sau t1·e1 cctă(\' dr ln gurill' 
Dunăril: Chilia, Akermanul, Isrnail şi după unele versiunr, Benclerul. 

După un raport din Praga către Archiducele Maximilian, TurcH erau dispuşi st't dPa 
Hanului tătăresc pe totă viaţa, Principatele cu t<'>tă tara de la Nicopole pCtnă la t:l1ilia, 
dacă acesta va supune Tara H.omânescn.. 

Tătarit durară în decursul v6cur·ilor 1G, 17 şi 18 în Bugeac, unde î\' VC'clc•rn în IH'llll
mcrate rândurr. 

I.a 1620, TălariT clin Bugeac sub Mirzea Cantemir, deveniseră o puterr ele 1,•rnul, dr
care tremurau Regff Poloniel'. 

Cronicarul nostru, Miron Costin, ni'! arată ca un mic Suvc·ran ineleprnclcnl 1). El <' 
r-onfirrnat în urmă ele P6rtă, ca Paşă şi guvernator al c6ste1or MărH-Neg1·c, în· sp1·1·
gurile DunărH 2). 

In campania din 1621 a Sultanulut Osman I contra Polonilor, TătariT lu\' Mfrza Can
temir sunt întrebuinţat.\'. ca eclerorl'. Turci\' au parcurs Dobrogia, iar la Isaccea au l1·1•!Juil 
să . tea opt zile, pentru construirea poduluT pe care voiau sc:t trrcă (de la 12--20 luli<•). ln 

iru acest interval ele timv,Husein, beglci·begul Ociacovulur, prin e 18 caice căzăccsd, cn.rr µ1·ttuat1 
c:6sl le, iar Kalil-Paşa luase prisonierr 200 Cazac\', care fură lăsat'( pradă o�lirÎI tu1·cc�r. 

Sunt prea interesante penlru istoria provin'cier ntislre, detaliile ce ni le-a W,sal I� 
mer asupra aceste'î campanff, pentru a n tr-ecutc cu vederea. 

-- Aci Sultanul lrecea adese-orr Dună1·ea în bărc\' micY, p nl.ru a inspecta ţ(-: 1·mul opus; 
într'o zi el trase cu arcul pe tcrmul stîng şi în locul unde a clwt &'igeata, pusu să :-:c 
construiască o col6nă de piatră. 

1) l\Iaga,;inul i. loric I. p. 293-5.
2j Hu,·,nu;rt/ii-i:Jl)(jl/rw, J. p. 194,
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La Isaccea, Osman ordonă ele a se clădi un castel nou, care-spune Hammer - exită 
i astiid (1837) 1). Restul campanie\'. la care a luat parte Ştefan Tomşa, Domnul Moklove'î 
!i nadu �erban, Domnul 1unteniel.', nu ne intereseză. · 

sultanul Murad IV se sue pe tronul Imperiulu\'. Otoman la 10 Septemhrie 1623. In 
1624, �altin, Hanul Tălarilor din Crimeia, prăcl<'•ză ţrrmH DunăriT, începcnd de la Cllilia 
viin brnail: Pve cu.ml se �:'ep�vra :ă, at�ce Babadagul, Mirza Cantemir cu 3000 TăLa1·1 din 
1i1lll'ogia, fugm·esce pe 1 atam lui Şabrn. 

:,.Jăcelul fu îngrozitor, în cât apele Dunării fură ro.-;;ir de sângele lor, iar Hanul abia 
jllllll �dipaV �e o bare� pest� fluv�u 2�-

• 0 
O - < V VEl apara Dobrog1a de mcurs1umle Cazacilor dm iti::30, pe cand Kenaan-Paşa apara

,i',,!Ple l\lărff-Negrc, dintre Vama şi gurile DunărH, de devastăr·ile lor 3). 

Ac,;sta fu peri6da cea ma'i' glori6s{i din viaţa puternicu lu, Tătar: prăda când voia 
,i unde voia. In mar multe rândurr, provinciile vecine ale Polonier, fură devaslate de el 
in,u�r, sau dr fiul său, în fruntea unor oştr numer6se. Faţă de ţerile vecine ale Moldover 
,i :i11111tcnie1, el juca un rol de protector sau stăp.ln de temut. El aduse cu o 6ste de bu
�1·renr, firmanul de mazîlir'ea lu'î Moise Movilă în întâia domnie; tol el puse în Janţurr, 
alund la 1G32, pe acelaş Domn, care se credea, că are să fugă. 

Polonii gândiau să 'l oprescă printr'un tratat, încheiat în 1633; el prevedea că mâr
zacul cu ar săr «vor părăsi ţara Bugeaculul.', pentn1 a pune capăt năvăliri101· ce făceau în 
Polonia. Şi clacă el.' n'ar vrea să plece, Turcit şi Hanul să '�'î un6scă puterile penlru a'T 
�oui». Natural că în schimb, să făgăduia lini�tc din partea Cazacilor 4). 

0i·cline de plecare s'ar fi dat Jur Cantemir, încă din Noembrie 1634, clupă ambasa
unl'UI f1'anccz la Constantinopol. In '1636, un sol polon veni la P,'irtă, anume pentru a cerc 
pedeapsa şi strămutarea de fapt al lu\' Cantemir. 

Dar Sultanul trimise cam pe aceia:;;1 vreme o sabie şi un caftan temutulur Tălar 
11cu u11 firman care îl întărea în guvernul său de la gurile Dunărff)). Toţr erau convin�r 
dl solul polon stăruise de geba, ca toţr predecesoriI ser în acestă privinţ,ă; pe lingă fol6-
scle cclel'alte pe care Ie aducea, Cantemir putea servi la întâmplare contra Hanului, că
ruia H era du�man vechiu şi neîmpăcat. Caimacanul rcspunse trioiisuluT, că lucrul nu 
se pute aşa în grabă, dar că se gândesce forte serios să depărteze pe miezac «unde-va 
dincolo de mare)) şi acesta cât mar iute. Când Polonul plecă în August, îl întovără�ia şi 
un ciauş turc, care trebuia să învite pe Cantemir a nu mar prăda în Polonia. 

Aşa de tare era situaţia guvernatorulu1 «gurilor Dunăril.'J> în 1636. Totuşl.' căderea sa 
se apropia şi zilele bătrînulur şef Tătar erau numcrate. Prădăciunile sale îY creiau du�
manr prctutindenr şi er găsiră mijloc să se facii ascultaţJ de P6rtă. Polonil, care nu îl pu
tmu ierta nid odată, nu sciau, ce e dreptul, să vorbească cu Turcit. Sciu însă Hanul, şi 
mar bine de cât dînsul, Domnul Moldovel.', pe atuncT Vasile Lupu, care insinuă la Turc'i', 
că prea multă 6ste se adună în Bugeac, că prea multr supuşr t.ătarr se răpesc Impăra
lulur '5i că p6te aceste silinţe de întărire ale Jur Cantemir au scopurr duşmănescT faţ,ă cu 
Prirta: odată, mârzacul refuzase a se supune la un ordin de pornire tn rcsbor; ce ar fi 
acum, când se simte aşa de tare şi de sigur� 5). Din partea- !ul.', Hanul expunea. cauzele 
sale de nemulţumire, cu scopul seu revoltat şi lăsă afacerea la aprecierea Sultanulur. 

Acesta era decis să facă linişte între Tătarr, suprimând şi pe Cantemir şi pe rivalul 
_·ău, Hanul. Cel d'înti1 fu chemat la P6rtă, pentru a se îndreptăţi, dar el trimese numar 
pc fiul său, care fu ucis. 

ln Aprilie, după somaţ.iun1 noue, Cantemir însuşi veni, ca să':;;1 plece capul înaintea
lmprratulur 6). �ahin Ghirar fu adus din Rodos şi afacerile mârzaculur păreau că mel"g
-------

') Ilammei·, op. cit. Voi. VIII,_p. 276-7.
2
) TTamme1·, op. cit. Yol. TX, p. M. 

") Idem op. cil. Voi. lX, p. 162-3. 
') Bissal'l'fo11i, în Sansovino !'ol. 433. Vedi lo7'ya op. cil. p. 22(',.
') /Jcmcli11'i p. 203. 
6
) Familia o lasă în Chilia. Hamme1· Vol. lX p. 300. 
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bine, cq,c1 se vorbia să fie trimes în Persia. Sultanul lovi cu pietre în cadavrelP ('Ploi·""' 
frat,� ar Hanulur, uci�î' l� v�\naL �e un nepot al Jur_ Cantemir, şi puse _s..'i lf' arun('t• 111 nii,. 
:;;ahm fu proclamat apoi, ş1 vecinul IIan, care vern supus Ja Constant11101Jol, fu g,111i il. Cnn 
temir plecase svre gurnrnuJ său asiatic, când tl"imisul împărătesc îl ajunse. Adus inap,,, 
la Constantinopolc, i se tăie gâtul înaintea Sultanulur, care se găsia la o peL1·rrP1·1, '). 

\\, A
. 
şa resplată

. 
avu Cantemir, cal"e timp de 18 anr apără Dobrogia �i nu1·ilr lhniai·i i , 

\�1 <'OnLra năvălirilor căzăceştr. 
TătariT din Bugeac trebuiră să afki, cu o adâncă durere, mol'tea. Ll"agicii a aceluT. ('ai·,, 

dusese pe copiiT steper în Canaanul HugeaculuY. Er se grămădiră împrejurul frajilni· 111; 
Cantemir, anume Selman .;i Orak 2), în numer de 6000 ele famili\' de r ogar, c·u 1·.a1·p i·idi
cară stcgul revoluţie'i'. 

Sultanul e1·a însă decis să mântuie cu nesupuşH de la Dunăre. Un fost Ma1·r-\"iziJ· 
Mehmed-Paşa, căpătă porunca să vie în aceste părţ1, pentru a sfărîma rcseola, 1·a1·r pulP .' 
da naşcere la complicaţiunr pericul6se. Sosit «la gurile Dunărifo în Octombrie, ?IIPl11JH•d 
putu să anunţe în curînd, că şepte şefi au primit să părăsescă j.ara, pent1·u a t1·r1·e, ra 
supuş\' ar noului Han, în vechia patrie, Crimeia, şi la Don. Trer aliaj;\' fugi1·ă, p1·ohahil, 111 
Polonia. Pornirea populatiuni\' tătu.re din Bugeac începu fără zăbavă. 

Pe drum, o cetă se oferi Polonilor, cerendu-le, cu «crucea de lemn pr piepl, ,·a 
semn de închinăciune» pămenturr rodit6re, şi cr fură aşezaF la Nipru. Al(.i\' î�\' găsi1·ii iih 
pc aceiaşr apă, mar în jos, şi petrecură acolo iarna; dar în primă-var;.\, Pa�iY �i llomnil 
Hnmânr fură convocaţr la Cetatea-Albă, pentru a-i goni. Insă, luaţr cu bini�01·ul dl' !Ian. 
ci se înde11111ară a pleca. Şefi.I lor ele odini6ră, Cantemiresci\' 3), fusesertL uc.i�Y to(.1, nfal'ă tl1• 
unul, şi generalul polon, care asista la hotare, în fruntea uner arma.Le, la sl.1·ă11111la1·ra 
Tătaf'ilor, avea dreptate să mulţum6scă Jur Mehmed, «pentru că a scos clin rnilJul lor dl' 
la gmniţă, pe accr care altă dată prădaseră atât de sălbatic Polonia» 1). 

Strămutarea Tătarilor din Bugeac şi de la gurile DunărT s'a întâmplat în fanua1·ir 
1638, după nisce sciri din Ardeal �). 

Sultanul Amurad IV more la 9 Februarie 1640 şi fu înlocuit cu fratele sri1, llll'ai111:· 
În 1642, Mehemed-Paşa de la Silislra, pornesce cu armată pe uscat conLra Amvulu1, 

care se afla în stăpânirea Cazacilor, pe când Piale-Paşa se îndrepta cu o flotă <'0lltl'n. Ut'!'luia':
punct, pe care îl ocupară. Cucerirea Azovulur este descrisă de călătorul muezin E\\ lia li). 

La 1644 întâlnim pe un Murad-Paşa «sangiac şi paznic al malurilor Dunăd'i'». Par.a 
lur şi a succesorilor ce va fi avut p6te, era însă f6rtc puţin efectivă. Câţ1-va a111 t1·1•eu1·ă 
abia, şi Bugeacul se umplu iarăşr de Tătarr, atraşi de dorul sărnănăturilor măncjso, P" 1·ar<' 
nu Ic ma1 gă iau aiurea. ((După cât-va timp de pace senină» scrie Bandini, ra1·e vizil,1 
aceste părţ.\' tocma\' pe ntuncr, «TătarH veniră iarăşr în Bugeac, Dumnezeu r;;tic dP. 1·c, dP 
sigur că nu pentru binele, ci pentru peirea ţerilor creştine şi, în întâiul 1·ând al vc•rinP1 
Moldove» 7).

În 1645, Regele Poloniei se plângea Porţir de prădăciunile Tătarilor, pc rânci Cazacil 
făceau călcărr pe teritoriul turcesc, pentru care Vasile Lupul avea ordine du la �lal'rli· 
Vizir să păziască frontierele 8).

In 1648-9 ccBugecenifo pradă iarăş'( ca în timpurile lut Cantemir, în Polonia .-;;i Mol
dova, şi Vasile-Vodă se rescumperă, indatorindu-se a plăti vecinilor siiY un dai· anual, 

') lurua op. cil. p. 226-7 şi Jiamme1· op. cit. Vol.,IV p 299 şi urm. 
2) lfw,wu•r op. cil. Voi. IX p. 300.
3) După Nr,imrl p. 52l (citat de Uwnmei· op. cit .. Voi. IX p. 300 nota ·I), familia luî Cantemir se com·

p11nea din: Selman, On1k, Welişah, Nobritl, KoLlng:;;ah, fnnietşah, Alibeg, Aitimur şi Kelimbeg. 
') fo1'(Ja op. cit. p. :228. Conlr,infr Ist. lmp. ol. p. 539 nota 98, araUi. că din unul din ace�ti Cn.nlemiresci

se trage familia istol'icului �i Domnului Moldovei de maî târzif1. 
') Hui·muzalci IV', p. 639 No. 566. 
6) Hamme1· op. cil. pag. 20-1 Voi. X.
7) lo1'ga op. cit. p. 229 apud Bamlini pag. 1:03.
8) Ham1,ie1', op. ciL Voi. X p 119-120.
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!)aicibeşlirul 1). Pe acel timp, se înfăp:c;ă înlr'o dielă polonă o scris6re de la un Toh
mirzac, rare se înLiLula ((Principe al Tăt,ar-ilor din BugcaG>>.

Ma<.:aric, Patl"iardiul de Alep, găsi Lot, lot".u! înLrc Soroca �i grani(.a BugcaculuY ars -
niin1Jir-ilc Tâlarilor, de sub Vasile Lupu. 

T11I"dt nicY nu se mar gâncliau să-Y gon6scă, mar ulcs acum când svo11urflc despre 
ll'nliunile Polonilo1· şi n.uşilor asupra AckcrrnanuluY, 8cndcrulur şi Ociacovulur îT făceau
l"CNll"I ImpcriuluT Otoman. 

Tătarii el in Bugeac apărau confiniilc Lu rccscr contra nă vălir-ilor rusesc\'; în Lr'o plan
re a nuşilor, Ibraim le trimete prin Hanul Lătă1·esc rcspuns «Gă de orc-cc şi 01 au oGu

iat două fortăl"eţe în Anatolia, nu vor fi lăsaţ'( în pace, căcr dacă în acest an Tătaril. 'ar 
lini�li, nu�ir ar supune Ackermanul şi lotă lVJolclova» 2).

Sullanul lbraim este omorât în paj.atul săll, în· ziua de 18 AugusL 1648 şi ocupă Lro-
11111 fiul &'iiî, Mahomed IV-lea. � 

ln l\Iaill 164!), găsim ca beglerbeg al Silistrer şi guvornalor al DolJrogio'( pe Dorviş
Pa�t ·'), ia1· în 1654 pe Siavu�-Pa�a 4).

în 1655, TălarH din Crimeia, DobI"ogia şi Bugeac sunL înLrebuinţaţT de Pa.<;;a di11 Si-
lL-lra, rontra Cazacilor 5).

în 1G5G, fostul Marele Vizir, Molok- \hmed-Pa�a., o le numiL guvonialor la Silistr-a 6).
Sl\rw,�ltienil de la Silistm avea obligaţfone a apăra Babaclagul, undo î�r avea roşoclinţa ,;,i 
rna1·ginelo Imperiului Otoman despre Nord 7). 

in 1G57, TătariY sprijină pc PolonT, contra Domnilor coalizaţi a celor 3 vl"indpale. 
111 1658 Ol"a sel'aschier la Silistra, Fazii-Pa�, car-e pdminrl orclÎn a intra în Muntenia 

� nmzttlcască pc Constantin Şerban, ol întârziază fi.inel cumpărat, ra să-T dea timp acos
l11ia �ă fugă în Tran ·ilvania. Pentru ace ta fu doc;apilat la ,\clrianopoli. 

In arolaş an, Tătadl' clin Dob1·ogoa însoţesc pe sera::;cliierul SilisLrer Jn ec.1,rnpania 
1·ontn1. lui Hakotzi, Domnul Tran ·ilvanieT, unde a�6ză pc Barcsay ,\caL 8).

După o informaţ:ie, 01 erau în numer de 25.000 do 6menr armaţ\'. 1').
,\por 50.000 Tătari din Bugeac ajulă sub Calga, Hanul. din Crimoia, pe Domnul 

�l11ltlovcr, bătl'înt1l Gheorghe Ghica 10). 

in 1G59 este numit Seraschier la Silistra, Muhamedbog 11), iar în '1661, Mm;lafu. 12), 

rare c înlocuit în acelaş an cu Si;leiman-Paşa 13). 

Expecliţiun\' tătăresc\', poruncite de Turd, se întâmpină in 1o61, H.iti3 şi 1Ci64 14). 

În 1661, guvernator al Silistre'î se găsesce Ali-Paşa '"). 
in 1664, într'o scrisor-e din 24 Decembrie, Gheorghe Ştefan revoieză tratatul, pc <..:are 

ii int.:heiase ca Domn al Moldovei cu l\'larele Duce al Moscover. Acesla se obliga a uu 
j ce1·c j.erir nic\' un tribut şi a reuni cu dîn a, Bugeacul. t<Locurile� Lori��l"iile _şi ?etăţ�le pe
care Turcul le-a de"-binal do Moldova, precum sunt Colalea Alba, Cb1ha, Tighina f;iI pro
riucia hugeciană, le va recupern 1\li.u·clo Duce cu ai·ma şi le va inapoia Principatului 
�IoldoveT pentru tol-dcauna 1 '} Aceste promisi unr însă nu 'şT-au avu L fiinţă. 

--------

') lfurmu�alri, IV', p. 569, în lnl'ga op. cil. p. 229-
') llamme1·, op. cit. Vol. X p. 16'1. 
3) Idem, p. 218.
4) Idem, p. 337.
") Himnuzalci, V 2 p. 19 No. 28, în lo1·aa op. cil,. p. :.l:2\J,
6) Hmn11ie1·, Voi. X p. 396.
') Ca11lemi1·, lsl. Imp. OLoman p. 4�i noLa lo şi 4/t!t nola 2i.
8) ltamme1·, op cit. Voi. .XI p. 39.
') lCraus, I 367, în l01'ga op. cit. p. 230.
"1) Krrms, I 360, în loi·ga.

11) 12) 13) /Jammer, op. ciL. Voi. XI p. 79, 107, şi '108.
") ICl'uus, 11 p. '152.
1;) lfamme1· op. cit. Yol. XI. p. ·I l\1.
16) Hu1·muzalri. JX' p. 2'li, în lm·aa op. cil. p. 230.
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V 

Înv 1666, Hanul �M�rilor clin Cr_in:cia, _ Iohamed _Ghir�r �sLc clcsLiluiL dt� Tt1t't·\', )lPfllru ca su parase pc Noga1 chn 8ugcac �1 rnlOt.:mL cu Aad1l G lm;a1. 
Satele Hăncsd din Bugcac, redobândite nu ·ciu t.:um i;d ·;.1.nd, de t·tit.re Tiiln,·\' r, . , b d • • t' II I v v • i'v l ' L ' • d I l}iiGO e ele su a 1mrnslra rnnca anu u1 nou şi pre ac.:u ,c rn 1· un voi vo al. I t11T., ,11.1,1111,,1 Nogailor 1). Acef';,tia, pc când ::slt'tleau rM cu «Crâmleuil)), se gâncliscl'ii să l'an'i. 0 li"a t· 1 

Cazacff, �i er impăcat.T ac.:um cu Turcff, şi să-T ajute a ocupa în primă-va!'a anulur" lfi!i!l 
nist.:c ·clăţr turccscr lle la l1otarcle l\Ioldovcfo 2). 

Într'un Lratat cu Poloni\' din 1667, Hanul ia îndaloril'ca de a înfrina «pc ogaY din 
8ugeac şi clin Cetalca Albă, turburătorT îndrăzneţ,T ar păcir şi ar ţerilor Hepul>lit.:d» '). 

Hammer însă arată, că ·în acelaş tratat, prin articolul 4 se prevedea, ('ă «Polonia nu 
::se va· mar îngi;>iji de Tălări'î Nogar din Bugeac şi Ackerman, car\' erau ·ub a�cullm·,·a
Hanulur Crimeefo 4). 

În 1668, Paşa· clin SilisLra, autoritate turc6scă supremă la nordul Dunul'i\', st·ti"e "" 
ordin Imperial, din l\Ioldova, o hortă de 2000 de Nogn.r, care să aşezase dinc.;olo <lt• ho
Larele Bugoaculur 5). 

ln tot decursul secolulur XVll-lea, Bugcacul 7i gul'ilo Dunăl'ir era o p1·ovi1wi,· lalii
r6scă, sub autoritatea Sullai1ilor (în spe ·ia! a SerascbicruluT Silistrel). 

În anul 1670, TătariT ar fi fost scoţ;1 din Bugeac, de un trimes special al Sullannluî, 
ceauşul Saribec.:-i\Iohamcd-Aga şi că o nouă descălic.ătore s'ar fi făcui., n11111aY JJl' hi sli\ i· 
şilul secoluluT, ub un nou Cantemir, prădalnicul Gazi-Ghirar, fralclc Hanului PC'vlPI, spu11,, 
Ham mer 6), dar, adaogă D-l Iorga, nid o altă rnăr1 ul'Îsire nu înlărescc ac.:<'·�lă ali1·1na
ţiune, basată, fără îndoială, pe interpretarea vre unor confuse isvore Otonmnl', <l<l\adă 
este că în acelaş an Tătari\' clin Bugeac prădară in Polonia i). 

La începutul anuJur 1672, boierir moldovenr, în cap cu Hîncu şi Dura<· sc 1·c·sn1lal'ă 
c.:ontra Jur Grigore Duca. Acesta fuge la Turcr, care se aflau cu ostca în Dobrogia la ,:arn:-;11, 
a vcnd a merge în contra Polonilor 8). 

Duca cu ajutorul Jur Kalil-Paşa, seraschierul Babadc1gulu1 şi a Jur laliga sau ins111•1·l11r 
al ţcrmurilor fiuviulu1 şi .custelor Măl'i1-Negre din Dobrogia şi Basarabia, bale pc Ih'tnrul 
�i se restabilesce în scaunul Moldover. El c detronat în cursul accstur an. 

La începutul campanier Turc.:ilor contra Polonier, Ştefan P0-tl'iceicu, Domnul l\loldov1·1, 
adresa Regelur Polon, Mihail, în nur:nele seu şi al vecinulur seu, Grigore Ghica din l\lun
lenia, o scris6re, în care vedem apărînd iarăş\' dorin1.a de a avea Bugeac.:ul. «Dar rn aju-
1orul lu\' Dumnezeu>> - scrie Domnul -- ar trebui chiar acum iarna să adunaţ.Y oi;;IY la Du
năre, aşezendu-le în oraşul dunărean Reni şi de acolo în sus de-a lungul PrutuluY, in('()JJ
j urat tot cu oraşe şi sate avute, unde armata se potc ment.ine în totă munumirea, avcnd 
pâine multă şi destulă hrană pentru car. 

Pe dată s'ar putea coprinele tote oraşele : Cetatea-Albă, Tighina, Ismail, �i apoT dPsghc
tându-se Dunărea, ostea fără pericol, cu sal>ia in mână, ar înainta până la Conslanlin(lpol; 
iar dacă Sorbi\' ar afla despre trecerea DunăriT �i cr încă s'ar rescula conl.l'a Tu1·<·,ilor>,:1). 

Pe la începutul Jur Iunie 1672, Sultanul lfahomed IV-iea se affa cu uslea Ia Babadag; 
la I aceea puse a se construi un pod pe bărd' şi trecu Dunărea contra. Polonilor, iar paza 
podulu1 o încredinţeză lu\' îv[ohamed-Paşa 10). 

') Hammer op. cit. yoJ. XI. p. 252---3 şi forua op. cil. p. :230. Swlbel explic1:'î. denominaţiunea cuvrntului
Bugeac, care însemnă unghi(1. (Hammer loc. cit. nota_�).

") Jiurmuzalci IX 1 p. 236 în liJ1·aa p. 230.
a) Zaluslri, Epistolae I. p. '10, 14, în loraa p. 231. 
·1) fJammer op. cit. voi. XI. p. 267.
6) ffw·11m�aki. Fragmente llI. p 27'1 1n fl/f'!Ja p. 231. 
6) Gesch. der Krim p. 150-1, '176, în Jrn·ua op. cil. p. 22\J.

') Zaluslri I p. 243, în larga p. 231. 
8) Xe11upol op. cit. Voi. VII. p. 228 şi Hum111,e1· op. cil. voi. XI p. 367.
n) Arch. Istorică J. p. 25-0, în loi'!Jll op. cit. p. 231, care pune dala scl'isori'f la 10,3.
10) Ha11rnie1· Voi. XI. p. 381. 
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La Chilia, Tul'GiY grămădi.·cl'ă o flolă imporlanlă ele 20 galere'). Aci vine ::;b:;angcacul 
de Kangl'Î cu artileria 2).

Turcil' merg asupra Cameni(.01, cal'e capilul6ză. Polonit cer pace. 
nai· abia terminată campania din 1672 ::;i Turcii so retrăseseră la Adl'ianopoli (21 

tomhrir), un n u r<�sboiu Lrcbuia să încupă în anul unnător contra PoJonicr, care 11u 
11a �ii 11lăt(iscţi contribuţiunile de r<�sbor, �i în contra nusier. Armata se întorse la Jsacf·ea 
la i1J('eputul lnner OdornlJr'ic 1673; aci se aduce scirca, că ,\.zovul cucerit de Cazad 

usl'Sf' luat din rn,1inile lor. Tot atund Marele Vjzir Lrimesc la Polonr pP. muteferica 
Huscin cu o seri ore din parlea Sullanulur, prin caro H anunţa, că dacă nu vor plăli cer
120.t

XJII <lucatJ, l'esboiul va reîncepe în primăvara anului' ur-mător şi că armala stă la 
nunăl'e, gata a năvăli în Polonia. 

Turei\' slăt.ul'ă 61 zile la Isaccea, în caro timp Sultanul so alfa Ia Babadag. Pclriceirn, 
Jk1mnul · Moldover, so dete de partea Poloniel' şi fuge la Holin, undo e afla oşlirca Jur 
sohieski. El e înlocuit cu Dumit1·a:;;cu Cantacuzino. 

J >ai;ic't al Silistrer se afla Huscin. Marele Vizir, Ahmed KocpriHi. înainteză până la Hotin. 
dai' e:;lo. băl ut la 11 Nocmbrie 1673. :Măcelul a fosL îngrozi tot'; K.oeprilti abia pulu ·căpa 
,·u pu(.iuY din aY ser �i a t1·cce Dunărea la Isaccea �i de aci veni la Babadag, unde :\la
hnmed IV aştepta restJltatul campanieT 3). 

Polonia scapă. ele tl'ibutul ele 220,000 galbcnr, pe care 'l plălea pană atund Por(ff. 
�larele Vizir stete la Babadag, unde îşT prcgătesce armala pentru noua campanie. 

,·al'e t1·ehuia să încep,:'L în primă-vara anulur 1674, aci primesce pe Siekierzinski. inter

rmnciul 11oulu1 Rege Polon, Sobicsld, cu :crisorr ele scuze din partea ace ·tuia. 
CăLrc mijlocul lu\' Iunie, Sultanul pl6că din tabăra ele la I-Iagioglu-Bazargic :;:i ,·ine 

la Bahadag. 4) Vie-care cazan (familie) a Tătarilor din Crimcia şi Bugeac era obligat să 
dea ecUe cloul' oslaşY (numaT în Crimeia erau 70,000 cazane) "). 

Pc când Tlll'ciI erau la Isaccea, Polonit înconjurasel'ă Camcnita; contra 101·, Tur ·H 
al1·l'gară în grabţL şi în ca.te-va zile se aflau la Hotin, pc care îl ocup. La Cameniţa. ·uJ
lanul lasă pe Şişman (grasul) Ibraim-Paşa, iar el se întorcc la \d t'ianopoli cu 0ro··ul

al'malcT, 6) la 18 SepLembrie 1674-. 7) :;,h;iman c ucis de Polonr, iar !;jcitan-Ibraim-Pa:-;a 
ind1cie pace, prin t1·atalul ele mar târziu, din 1670. 

Prin articolul 17 al traLatuluT, se prevedea că Tălarir din Dobrogia nu YOI' mai 
pl'ărla lel"itoriul polon 8). 

n,�sboiul isbucnescc clin nou între Turcia si Rusia, ele astă-dată în 1678. La 15 prilie

armata Sultanului se concentreză fr�1·ă:-;;Tîn Dob1·�1gia, pentru a trece Dunărea pe la I.sac.cea. 
CuarLicrul Jur i\lal1omed s'a stabilit la Silistra, unde se afla Seraschier �eitan-lbrafa1-Pa.-;a, 
căl'uia i so încredinţeză comanda. 

Prima isbii-c fu nenorocosă Turcilor, cad se rett·ag Ia nunăre. ln a doua parlc a 
rampanicl' Carn-l\luslafa-Paşa, Marele Vizir, avu comanda. 

Obo. ită şi lipsită de proviziunr, armata ViziruluT se .1nt6rce la \dl"ianopol �). 
A�l-fel se tc,·mină lunga campanie contra Polonilor f-;ii Ruşilor, în care timp brov-ia 

a servil de lagăr armatelor t'uecesd, ele la 1672-1679. 
ln tomna anulur 1683, Bugeacul era gol de Tălarr, dintre care cer mar mulţi �ub 

Hanul i\lurad-Ghirai, însoţesc pe Turd în campania clin Ungaria 10). 

1
) Httrmu�alri. Supl. ! 1 p. 257, în lorya p. 231. 
2) Hamrne1· op. cit. vol. XI 382.
3) Hainmr.,- op. cil. voi. XI p. 391-IJ5.
4) Ha111mci- op. ciL. voi. XI. p. 398.
�) Crmle111i1·. Jsl. Imp. OLom. p. 421 nola 1ll.
6) Idem p. 425.
;, Jlu1mner op. cil. voi. XI. p. 403.
") Ca111,,mir op. cil. p. 434·.
u) Idem p. 44.3 şi urm.

10) .lli1·u11 Cusli11 p. 25, în loryo p. 235.
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O cxpcdiţ,iunc combinată, mnldovcnescă �i căr.ăcescă, fu pusă la calc dr Pol11nl.
Pribegi\', cu Petriceicu şi bocrH să,, Ilic Motoc şi Savin Smw.:ih\, între al(,iT, Cl'au î11 ,1111111,1.
de '10,000 ele ·ălăd şi 1000 pedestri. E'i' se găscu, la 28 Noc111bric la Chipcr<·�d, cir• 111111,,
înştiinţau pe Cantemir, viiLorul Domn, şi al(J lovarăşT de exil, să incalccc şi sit vie c·11 ill
lor «să fărîmăm păgânul, să ne rcscumpărăm pămcntul nostl'LI, care clinL1·'unsa lll' sli·"i
nascră păgâniY)) 1).

Kunicki, şeful uprcm al cazacilor, veni prin Basarabia cu 6.000 de 6mcn,, pe t·a,111 
un alt corp, sub polcovnicul Tiras ·o - 2l,OOO de cazacT cu 28 de Lunurr - se cobora \ic 
malul sLâng al NisLn1lu1. La Chh;iinru, cele clouc ncmur\' se î1lf'r._'itir[1; prăd;_\ncl, cistra ro. 
mună înaintă spre Bugea<.:. In grabă «comandantul ŢcrrnuluY», Iali-Agasi, �ef'ul lăta,· din 
Bugcac, strânse la 30,000 Turcr şi Tătărr �i ieşi înaintea năvălitol'ilor, la un sal cu nu1111,11 , 

«TilgrotimJ. 
CreştiniT învinseră: prinşr de viscol, Tătarff bă.Lut.l' nu putură fugi. Iali-Aga�i eăw. 

şi împreună tu el, Aza-Bei de Tighina şi Aga spahiilor, apo'i zece mârzad. 
Tighina fu arsă şi scăpă numa\' caslclul, în care se refugiară 1000 ele icnic<'r-1. t:az,11·j1 

şi Moldovenir stl'ăbăt,ură apo\' pârn\ la margincle BugeaculuT, pc care îl găsiră de o uri 
mirabilă fertilitate: «plin peste măsură ele grîu, orz şi meiu, cu adevăm.t rivalul Egipl11lui 
şi grânarul ConstanlinopoluluT». 

CaiY fură lua1,T, robilor li se dete drumul, familiile tăLărcscY el usc în locul lol'; h.tll'1llil 
şi bolnavi!, ucişT. Ostea creştină se presinl{� sub zicluf'ilc Cctă(;ir-Albc, unele se 1·cfugia>'Pl'ă 
0mcniY cu averile, �i avea ele gând să .:itacc apo'( lsmailul şi Chilia :;,i să se lovins(·,\ chial' 
cu Hanul, care alerga e 111 pripă, clar trebuise să se oprcscă, obosit de drum, la c;iurgiiî '). 

Rcsbunarea Tătarilor fu grabnică, Hanul se ciocni cu Kunicki la Tobac �i act'sla, 
nem ulţurnit ele auxiliarir săl'. lfoldovenl'., se înt6rsc înapor, ele şi Petriceicu ii îndemni\ la 
o nouă expediţie contra Bugeaculur. 10,000 de Tătarr intrară în Moldova, pc c,\ncl Iln1111l
ierna la Chilia, goniră pc Domnul pus de Polonr, până la DorohoT şi Suceava, îu J\pl'ilir·
1684, �i ocupară laşil. Dar, în t6mnă, Regele Poloni01 se cleci�e a veni în pcrs611ă pP11i1·u
a ataca Bugeacul, legăLura clint.re TurcT şi Tătarr, a-l goli ele lVIusulmanl'. şi a-l alipi la
l\loklova, reservată pentru anexare la negatul său. El veni în Scptcmbre la Nisl ru, avu r

câte-va lupte uş6rc cu Tătaf'i'( şi TurciI, în tabăra cărora veni apor �i Hanul, dai' f'u silit
să se retragă în Octombrie, din cauza ploir continue, bolilor şi lipser de provisi11111. Nid
Nistru nu fusese trecut, ele şi Sobiescki visa să ajung,\ la Cetatea-Albă. A doua curnpanir
ele recuperare a Basarabie'î se mântuie mar rcu de cât întâia, care fusese măcar 1nscn111ală
prin victoriL '1). 

In 1685, Soliman-Paşa era Seraschier la Babadag ·1). In acest an, de :;,i se scia, l'ă 
Regele Polonie1 n'a renunţat la planurile :·ale asupra BugcaculuY, nu întâlnim de cal t'io<.:
niri ele Turco-Tătarr în Moldova, aşa de prădată de aceştia, în cât, de la hola['('lc Po<.:11(.id 
până la Iaşr, Dupont, un om al Jur Sobicski, nu găsi nicT un locuitor''). 

Serascliiernl Babaclagulur, Suleiman PaşD., informat de apropierea Polonilor, îş\' sld11gr 
ostea şi trece Dunărea pe la Isaccea în Moldova, conLm lor. Dar vczând cit Polonil' 11u 
vin, Suleiman după ce aşeză în scaunul Moldovcr pc Constantin Cantemir, se rclragc 6

), 

') Tanoviceanu. Arch. Soc. SLiinl. ·şi Lit. din Iaş'i VIH p. 7'15 6. Jn Toraa op cil. p. 236. 
2) Arch. Istorică I. part. II p. 28. In Inrga p. 2 ,6.
') Hw·mu:alci VIII p. 3'11-2, în foraa p, 23i.
4) Babadagul. Reşedinţa Paşer din Silislra, care era· însărcinat cu aperarea provinciilo1· 1-;eplenl1·ionale

ale Imperiului; sub jurisdicţiunea lu'i sta(1 Lule ţările dinlre Balcani, Dunăre, Marea Negră 7i Nislrn. (:".: 
venlul în,;emnă <<Lalăl munţilor,, şi acestă localitate se numesce a�a, din cauză că în partea op11sfi a ccla!1'. 
o Le un munle, care esle mar înaH de câl loţî ceî-l'al ţ'i; Seraschierul ele Silislra �ede Ja Babadag, Iii ml mat
apr6pe de Dunăre (numa'i doue ore de la Isaccea). Cantemir afirmă, că după vechimea zidurilor, Bc1barla:
gui, ca şi Silistra, ar fi de origine romană ma'i mull de cât Lurcescă (IsL. Jmp. Olom. p. 4,H nota 27 �1 

506 nota 72). 
5) lJuponl p. Hli-8, 204,; Jfu1'muzalci V' p. mg �i urm., în fotya p. 23i.
G) Cantemu op. cil„ p. 505-8.
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Jn anul urmălor 1686, se făcură marr pregătirT. Tălari\' se adunară în marc num 

din Bugeac ,;;i din allc provincii ale Hanulut, sub Nurcddin Sultan.
sobieski din parte-r, manifesta intenţiunea «de a năvăli asupra Tălarilor din cetatea 

,\lhă �i Chilia, pentru a se stabili la Marea-N6gră)). Se credea, că Polonit ar putea să
,,,;tirrc «c:el puţin)) hotarul DunăriT. O năvălire a Cazacilor de la Don în Crimeia era
..... 1"! 

proiectată 1
).

HNl aprovizionată, o ostc polonă, sub conducerea personală a RegeluT, porni încel 

prin Julie, ridicând întărirT în calea er. La 9 August, Sobieski era Ia Iaşr, pe care îl

lurtifidî. ln Septembrie, astea ajungea la hotarele Bugeaculut, pe care se pregătea să 'l 
pratlc. Tălarit se retrăseseră din 'naintea năvălitorilor, care se găsiră cu totul lipsiţr de 
hrană. O secetă de 3 anr, scrie Regele lut Teleki, la 16 ale luni!, golise rîurile şi fa.cuse 
�lerpc câmpiile. Cercetaşi\' care înaintară până la Dunăre, găsiră un pământ gol, dogorit 
de sMc «prefăcut în cenuşe .şi cărbun\'.)). Localnicil'. erau morţ\'. de fome şi mâncau crud 
gn\ul, pe care li se întîmpla s� 'l descopere. Poloni\'. muriră cer mar mulţ'î: infanteria fu 

perdută Lotă. Prin Octombrie, Regele mântui nenorocosa campanie, ·întorcându-se spre 
I.t·mbcrg. Vina neisbândel'. o aruncă asupra clime'J'. şi lipser de sprijin serios şi sincer din
parlca Domnilor din Principate 2).

ln 1687, Tălarir, deveniţî îndrăsneţ\', apărură, sub Nureddin, la Nistru, pe la Camc
ni(a, �i Polonit trebuiră să ia măsurr de apt'trare �). La o nouă tentativă în Bugeac, după 
cc le merse aşa de reu în expediţiunile precedente, nu se mar gândeau PoloniT. Domnul 
J!olclover se adresă în zadar H.egeluT în 1688, ofcdndu-T concursul seu «pentru a goni pc 
Tătarff din Bugeac ·'). Sobieski se convinsese, că er nu se pol scote de dânsul singur cu 
armele. Cantemir însu:-;;t făcea propunerea, fiind-că scia că nu va fi primită; în fond era 
couvins, şi o şi spuse Iul'. Şerban Cantacuzino, că nid o expediţiune până la Balcan'î n'ar 
ti ln stare să scotă pe Tătarr din aşezările lor crunărene 5).

ln vara anulu\'. 1689, iesuitul misionar francez, Ph. A vrii, în scopul uner călătorit în 
China, vcnia de la Varşovia pe la Iaş\'., pentru a merge la Constantinopol. In cartea a 
cincea a scrierir sale, iesuitul arată că sosit la Galaţ.'î, găscscc o barcă cu care coboră pc 
Dunăre, cale de 5 ore şi vine la Seraschierul Soliman, care se alfa în lagărul său aşezat 
pc malul fluviuluT (probabil Isaccea) 6).

Tote intervenirile, făcute în 168V pc lângă Leopold al Germanier ;;i Papă, de cătl'c 
Sobieski, de a se da aj utore pentru a goni pe TătarT din Bugeac, remaseră fără nict 
un rcsultat. 

ln acest an se încep negocierile de pace. Regele Poloniet cerea restituirea Cameniţ.cT 
�i Podolict ocupate de Turd', Moldova (sau în locul er, Muntenia) şi Bugeacul; la nevoie, 
consimţia, ca, în ceea ce privesce acestă provincie, Tătarit să fi0 numat goniţt dintr'insa. 
rnn partea sa, Imperatul cerea ca Bugeacul, evacuat de Tălarr, să fie dat Moldove'î, care 
·�rar fi redobândit vechile hotare, dar e scia că Bugcacul ar fi cedat Polonilor, care
CI'au consideraţi ca avend dreptud' asupra lu\', numa\'. :Muntenia să remâie Turcilor 7). 

lVIahomed IV-iea este detronat în 1687 �i înlocuit cu fratele său Soliman ll-lep., care 
lmpcrăţesce până în 1691, când more, iar Ahmed Il-lea fratele seu H ia locul. 

Acesta more la 6 Februarie 1695 şi Mustafa Il-lea, fiul lui: Mahomed IV-iea ocupă t.ronlll. 
Petru cel Mare, Tarul rusesc în expediţ,iunea ·clin 1696 cuceresce Amvul. 
Prin tratatul de la Karlovitz, clin 26 Ianuarie 1699, se prevedea ca Tătar-ir, care în 

timpul resboielor ce s'au ţ.inut şir clin 1683, cu Polonii, se aşezaseră în diferite puncte din 

1) Zuluki, I partea II p. 962, 988, în [oi·ya p. 237.
2) Coyer. Histoire de Jean Sob'ieslc-i IlI, în lol'ga p. 238.
') Iorga. Acte şi fragmente I. p 302 nota I.
•) Hurmuzalci IX 1 p. 340 No. 48i.
5) D. Cantemir. Vita Conslanlirri Canlemiri'i. p. 46, în Loryr1 p. i38.
6) Papiu Jlarian. Tesaur de monum. antice voi. III p. 'i92.

') Ioi·ga op. cit. p. 239.

,:2 
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:Moldova, să le părăses ·ă �i să vict.u6scă în paee, fără a mar face vrP-o :-;up,1,·ar·P, in l0t;urilc lor de origină 1). 
Poloni'î credeau, că prin acest tratat Tătarff din Bugcac vor fi muta(J în C i ·i inPia

pcnl.ru acesta se plânseră la P6rta în 1700, că Tătari!, încă n'au părăsiL Bugetu·ul. 
Bugeacul fu locuit de Tătar\', aprope în tot decursul secolulur xvrn. EY nu păl'u irn 

aşezările lor, de cât atuncr, când provincia nu mar fu supusă unur potentat musulman i 
L1·ccu în stăpânirea Husier. Locuitorff statornid ar vechil BasarabiT, BugcccniY, nu 111,;1 
avură însă, ca în secolul XVll-lea, o existentă apr6pe independentă, sub mârzacY, ca,·i· 
nu dădeau socot6lă nimenur de faptete lor. Ţara pe care o locuiau, _vecinătăţile ace�IC'ia, 
noua ocupa ţiu ne agricolă pe care o îmbrăţişară sălbaticiL vcnătorr de rob1 î\' clomolii{t, iY 
civilizară, dar le slăbiră în aceiaşr vreme nota rezboinică şi revoltată. Tu.tarii din Bug,·a<' 
sunt, după începutul secoluluT al XVllI-lea, în directa atârnare a Hanilor; ace�tia, cai·,, 
intrau altă dată în provincie numar în fruntea uner oştirT de CrâmlrnT, că1HHa1·ă alâla
putere, în cât pronunt:au şi îndepliniau ordine de strămuta.re faţă cu supu.,ir l01· ha�ant 
benr, fără nicT un pericol. Aşa, numa\' putin de 800 familir fură trimese peste Nistru 111 1701, 
în urma uner scurte revolte. CapiT mişcărir fură duşl.' la Ordie. Ieniceri\' icrna1·ă în Bug<'HI'. 
spre ped6psa Tătarilor, «rizându-ş\'. aevea de femeile �i de feletc lor)). Cu acc'•sta 111:-;1, 
mesura era înLrccută: o nouă resc6lă, condusă de fratele unur Han mazîl, i:-;hurni iu 
1701; «olat.ul)) CI iilieT fu prădat, neni ar�'î �i Sernscl tierul din Silistra Ll'cl>ui !--ă :-;1• 111-
diidă in Ismail înaintea barbarilor indignaţi. Avor lucrul'ile se potoliră fară \Te-o !--ll'a�11in1. 
vărsare ele sange 2). 

O nouă resc6lă a Tă.I.arilor din Bugeac pradă lsmailul :;;i Chilia în 170:3. O <.:0111isi111H· 
compusă din mola .,i mufLiul din Babadag, din juclecă.lorir oraşelor Cl1ilia, I mail �i Ad,t'I' 
man, se instituc pentru a da înapoT proprietarilor tcl'cnurile Gălcat.c de Tă.Iad' a). 

Mustafa lI m6rc, ia1· Ahmed lll, fiul luT lVIahomecl IV ocupă tl'onu!, la 22 August lifl3. 
ln vederea rcsboiulul.' ce avea să urmeze între Tmd şi n.uşl'. în 1711, DumiLn1 Ca1Jl.rn11ir, 

Domnul Molclover, se dete de partea acestor din urmă, cu ca1·e încheie un lralaL în a1111l 1710. 
ln articolul I se prevedea, ca să i se dea lVlolcloveT, Bugeacul până la DL111ă1·t•, <·11 1·1111-

cli(,iune ca până la înfiinţarea oştiril moldovenesc'î, ţara să fie ocupată de mus1·al\'. O d,111ir 
mar mesteşugită, nicr nu se p6te. 

Incă din 1709 Hatmanul Mazepa emigreză din Rusia cu o ciată ele <.:azad mporoµJ 
::;i vine a se stabili în Dobrogia, unde încheiă cu Seraschierul Babadagului, Iusuf'.-Pa�a, 1111

Lralat prin care n se asigura independent.a şi li se da pămcnlud şi pcscăl'iT. ln s!'hi1111J, 
cazacii erau obligaţr să dea un contigent de armată Tur·cilor, în cas ele rcsboiu ·L). 1':Y pl'rd 
privilegiul acesta în 1828, când aLi trădat causa Turciel.'. 

In campania din 1711, Taf'Lll era sfătuit ele uni\' să atace Ociacovul, iar de w·olo f-,1 se 
îndrepte asupra Cetăţi'i'-Albe, orl.' să ·uie Nistru] conl1·a Tighiner. Carol Xll, <.:al'e aF(ww 
cxpediţiunea turcescă, se retrase la Chilia, iar fa�miliilc tătă1°cscr fugiră «Lo1.;ma1 la gliiolud, 
după Cetatea- \.!bă, despre Marea-Negră))"). 

Huşir trec Prutul şi sunt bătuţ\' ele Vizirul Baltagi-1\lohamecl la Stănilcsd, unde Pdru
r,cl-Mare pierduse orl.'-ce speranţ,e de scăpare. 

Vizirul este corupt prin câte-va pungi de banT, pc cal'e însw;;r lmpCrăl.e�a Cat('J'i11a 
Ic adusese în cortul seu şi, cu t.6tă opunel'ea Jur Carol Xll-lea, pa.<.:ca se 11101,cio la llu:;;1, 
in ziua de 21 Iulie 1711 t

1). Azovul remâne al Ruşilor, Garr se obligară a uu se maT u111e:.;

teca în trebile Cazacilor, nid Tătarilor. 

') l,furmu:aki V' p. 226, în [oraa op. cil. p. 24·2. 
") iVl'cul1·e p. 27 l-2; Co�l'i11 Nec., p. 47-8, în !U'l'!frt p. 243-4.
a) lfam111er, op. cit. Voi. Xlll, p. 93.
') Hcw11ne1·, op. cil., Voi. Xlll, p. 214 şi fi:d. Enyellwnll, Les embuuchures du Danube, [. 3i. r:a1.�ci1 za

porojeni din Dobrogia sunt inlrebuinţaţ.I de Nazirul din Hrăila contra luI Pasvantoglu, în anul ·18111 (/ i·,·,·hio. 
Islor. Horn., Voi. VIII, p. 166). 

") Cuslin Nic.,. p. 98 - 9. Neculce, p. 305, în /11ryo, p. 245. 
n) Xenopul, Resb6iele între Ru:;;I şi Turcl, Vol. I, p. 38
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Jn 1713, Tătarii clin Bugeac preLexlară că nu pOL încăpea în hotarele vech\' dinLre 
Dunăre şi ((hoLarul IIalil-Pa.,a» (proballil cel fixat în 1700). Et arătară că satele vecine 
ale Molclovd sunt pusLi'î şi că n'ar supăra decT pe nimenr asezcndu-se acolo. Geaun-Mârza, 
car·c locuise !:ii el când-va în locurile pustiite peste hotar, iar acum beiu de Oceacov şi 
dl' Tigliina, un a-tot-puternic funcţionar oloman în aceste părt\', le dădu sprijinul seu 
,;j p;nlllita fu asl.-fel călcată. Sub Mihail Racovită, acestă lăţ.ire a Bugeaculur fu recunos·
i·ulă in <·hip solemn : Tătari! căpctau, pentru cultură şi păşunat, bucata ccde la hoLarul 
1 111 Jlalil-Pa�a şi până la Nistru», o făşie de teritoriu moldovean, lungă de 32 ciasurr şi 
Ială dr clouc 1); pentru a da un caracter provizoriu cesiunil'., Domnul dobândi de la încăl
rălorr dijma bucatelor şi o dare anume pentru păşune: alâmul. 

rt·rnă apor rosboiul terminat prin pacea ele la PasarovicL Prin tratatul ele la 1718, 
G,·rrnani\' căpătau voia de a naviga pe Dunăre, dar corăbiile lor trebuiau să se oprescă 
Ja Vi<lin, Husciuc, etc., şi nu puteau trece în Marea-Negră în nicT un chip. Neguţ,c'i.toriT 
tTP�linT, puteau însă face comerţ cu Crimeia, Trapezunt, Sinopc şi alte porturr ale acester 
�lăl'I, dar pe imbarcat.iunr turcesc\', care trebuiau naulisate la Br-ăila, Isaccea, Chilia c<şi 
alic portud» 2). Comert,ul creştin pe Dunărn începu, scrio , de la ac6stă dată a). 

Sub Domnul 1\/Iolclover Grigor:c Ghica, Tătarff Bugecen\' mar câştigară o bucată din 
Moldova, între 1727-1729 4). Boerir Moldovenr oferiau Hanulut în 1730 totă ţara de la 
Prul încolo, care va fi de aicT înainte <doc tătăresc» - zic.:e Niculcea - numa\' dacă Hanul 
tu· ('on.:;irnţi să-r spr-ijinc, a-�r alege Domn dintre don. ·i\'. In acest an, Ahmed llI alxlică 
111 favol'ca nepotul ul'. seu· l\,Jahmud I. 

InainLea resboiulut cc· avea :să isbucnescă între Austria şi Rusia, cu Turcff, un con
gres se ţinu la Nimirov, 111 care se decidea: ca Tătadt să trecă sub slăpânirca ruscsecî, 
Pl'indpatclc să fie nealernate sub protecţia Rusiel'. însă, !:ii libera navigat.ie pc Dunăre şi 
�lal'ca-N 6gră. 

Congresul se cliso! vă în N oembrie 1736, fără nicl'. un rcsultat, re mase ca armele să 
llolărască. 

1ncă din Iulie, Marele Vizir se afla la Babadag 5). rtu:-;,it sub ordinele Felcl-Maref;ia- j 
lulur MLinich crnu din J\Jaiu pc Nipru; cr pătrund în Crimcia, unde ocupai·ă ma\' mulle ora!:;ie. 
Un congres se adună· la Soroca, pentru pace in 17::37. Marele Vizir îşl'. transportă quarticrul 
rl.c la Babadag la Isacc.;ea '} După terminarea congrcsulur din Soroca, pe la 25 Maiu, am
basadol'iT puterilor maritime sunt primiţr în audienţă la Babadag, unde se retrăsese Ma
reic Vizir. 

Bcsultatul aceste\' campanff a fost cucerirea Cl'imecr şi Azovulu1. 
fold-Mareşalul Mi..inich se coboră până· în Bugeac; dar nu aLacă ccLăt,ilc, ele !:;ii se 

auzise că va asedia Ackermanul. 
Prin tratatul de la Belgrad, din 3 Odorn bric 1739, se prevedea dărâmarea Azon1lu\', 

inlel'zicerca n.usier de a avea flotă pc Marca-Negraşi Mal'ca Azov. Ru::;;it pot face c.;o
mer( pe Marea Nea;ră, însă nu mar cât pc corăhit I urccscT, etc.;. Privitor la Bugcac: cele 
«clouc cesurfo remaseră î11 stăpi..\nirea Tătarilor; uşurgiir c.ontinuară să pcrcepă pe pă
rftenturile cultivate, dijma �i pâinea clomnescă 7). 

Intre 1750 şi 1753, PeY. onncl este trimcs ca consul al Fra.nter în Cdmcia, la_Hanul 
Tătarilor. El face o descriere amănunţiLă a Dob1·ogic'( !:;ii mal'. ales a Talaric)' şi Bugca<.:uluT. 
Termină scrierea sa în 1762. 

1) .lmiras, p. 138-9, în Jin(Ja, p 24,7.
') Sturza, I', p. !12, în lurya, p. 2/17.
�) .'ie11011ol, Resb6iele dintre Ruş'i şi Turc1, Vol. l, p. 55.
') flamine1·, op. cit., Voi. XIV, p. 1 i2. 
5) llrnnmer, op. cit., Voi. XIV, p. 358.
6) Idem, p. 373. . . _ . , _ , 
;) Jlrnnmer, op. cit., p. !167 şi preced x1,1111po/, Rcsb6iele dmlre Ruşi ş1 furci, \ ol. I, p. 48-ti3. G/libr1-

nesw, în Arch. soc. se. şi lit, laş'i, VUI. p 300 şi urm. N. Iorga, op. cit, p. 249. 
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Tătarfi' Nogar locuiau lncă în Bugeac, coprins între Dunăre, Nistru, Maroa-Nrgr� �i
holarele MolcloveT. ' 

V
lacă cc zice Poysonncl în scrierea sa, despre oraşele marHimc ale Dobrogirl':
«Mangalia e un ora:-;; mare, arc un L.:tl'g public şi un mare num11r de magazi,H• dq 

grâu ; portul c destul ele spaţios şi p6te primi vase orr cât de marr, lnsă este nosigu,· 111 
timpul ierni'î. Importă mar puţine arLicole ca Varna. Exportă grâu, orz, secară, mr,in, 
brânză şi strugurr, cad sunt în mare abondcnţă, însă nu sunt bun'( ele mâncaL, ci se în
Lrcbuinţ6ză la fabricarea ţuicer 1 )». 

«Tuzla-Burum, între :Mangalia şi Ki.istendj6; c un loc deşert, unde există o raclă des
coperită şi nesigură». 

«Kiistenclje, c un oraş marc comandat de un Aga, care e însărcinat în acelaş limp 
cu transport.arca grâulu\', ce se ad�mă în marr cantităţr, la Constantinopol. PurLul este ,w

sigur. Importul şi exportul este apr6pe acelaş cu al localităţi\', de care vor vorbi mar jos 
(cred că Karaharman))). 

«Sud-Ghiol e un loc deşert, care are o radă rea, unde vasele vin câte odată va,·a 
iarna însă nu». 

«Caraharman e un destul de marc oraş, in care se află mar multe maga:d11c de• 
grâu. Aci se încarcă multe cereale)). 

«Principalele oraşe ale DobrogieT sunt: Silistra, Babadag, Tulcea, Isaccea şi Tit11a1·
Q,ys (f))). 

Vorbind ele Moldova, autorul arată că vasele care vin pe Dunăre nu iern6ză la 1:n
laţr, ci vin la Sunie, una din gurile Dunării, pe care chărţile o numesc Sulina şi nude se 
află un bun port 2): 

Sultanul Mahmud I, more la 13 Decembrie 1754 şi în locul seu se numi Osman lll-lr·a, 
fratele acestuia, care domnesce pană în 1757, când murind, este înlocuit cu Mustafa lll, 
fiul Jur Ahmed 111, la 30 0-.;tombrie 1757.

ln acest an, m6re Seraschierul clin Bugeac, Hagi GhiraT. Succesorul seu, SeadcL-f;himY 
se revoltă contra Turcilor, este bătut şi respins la Bcnder, de ienicerY, şi stă la f:hilia 
asc.;uns, până la mazâlirea tatălur seu, Alâm-Ghirar. Sultan Nureddin administră provinl'ia 
până la venirea noulur Han, Crim-Ghirar şi el fost Seraschier al Bugeaculur. Acesta p1·ă(lă 
ţinuturile vecine ale Moldover şi Muntenier. 3). 

In Octombrie 1768, :Marele Vizir Haniza Paşa, declară resboiu Husier şi în iamu 
acestur an Tătarir pradă Rusia. 

În Maiu 1769„ Ali Paşa, acum mare vizir se afla la Babadag; îşr strămută lagăr11l 
la Isaccea, unde întârzie 20 zile, pentru a'ş\' complecta materialul necesar de resboit1. Turdr 
trec Dunărea de la Isaccea la Cartal pe la 27 Maiu 4) şi se îndreptă spre Hotin; ci' suni 
bătuţi la 17 şi 18 Septembrie, ast-fel că numa\' puţinr dinlr'inşff putură scăpa cu via(ă. 
Armata se înt6rse în mare clesord_ine la Isaccea şi de aci la Babadag. 

Daghistan Ali-Aga, intendentul armate\', remăsese la Isaccea, el este atacat de Hu�r. 
Marele Vizir este înlocuit la 12 Decembrie 1769, cu Kalil-Paşa. Ruşff ocupascl'ă Pl'in

cipatele. 
oul Vizir chemă în lagărul său ele la Babadag pe dervişul Kalveti, spre a cxcila 

fanaLismul soldaţilor, aci unde legenda pune unul din cele 6 sau 7 morminte ale Jur Sal
Lukdede, primul seleucid venit în Europa la 1263 5).

In vara anulu\' 1770, Ttuşir trecuseră Prutul Ia Făldu ; Romantzov atae-ă fji gunesce 
un corp de Turcr, care trecuse Dună.rea la C�rtal-Isaccea. Grosul compus ele 30.000 

1) Traile sur le commercee de la Mer Noire, Voi. I, p. 93
') Idem, Vol. II, p. 58, 59, 60 şi 195. Asupra comerţului a se vedea capitolul respectiv.
3) Idem, Vol. li, p. 341-374.
4) flarnmer. Vol. XVI, p. 219.
;) Idem p. 21�7. Tradiţiunea spune că Sallukdecle lasă, ca după m6rlea-î să fie îngropai, în ţ,eple din

ora�ele cele ma1 depărtate ale necredincioşilor, aşa C<t ncsciind în care parte e îngropat, Turci'l se voi· sili 
să le ocupe pc tole, pent.ru a avea în Imperiul otoman osemintele ·lrămoşuluX lor. 
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(lmenr, abia atuncr trecuse Auviul, pent.ru a primi sfărămăturile avant-garde\' (la 26
Julie 1770).

P.omantzov, cu tote că avea în faţă. pe Mare}e Vizir, iar la spate pe hanul cu 100.000
dl' ,·,rnenr, atacă cu 3 diviziT pe ·rurcr şi H pune pe fugă, luându-le 140 tunurr, la Calmi. 

O 1·esistenţă mar încercară la Cartai, însă sunt respinş't peste Dunăre (1 August). 
I.a 6 August, Principele Repnin se îndreptă asupra Chilie\' cu 13 batali6ne de in

lanf Pl'Îe, dour escadr,lne de carabinieri, 3 regimente de huzarr şi unul de Ca.zacr, în total 
r,.000 ,·1men\'. Cetatea era apărată ele beglerbegul Mustafa-Paşa cu 20.000 6men\'. La G
:-;1•ptc•rnlJric cetatea se predă şi Repnin puse mâna pe 91 tunur\', 400 de hut6ie cu praf de 
pu.�di. �i alte muhematud �i zaherele. (�arnis6na fu petrecută până la Tulcea, conform ca
t>ilulaţiunil şi predată muhasebp,giulul' Anatolier, care era în�ărcinat a dirige lucrările de 
fill'lificaţie, şi a se încredinţa de locuitorff ora.;ulur, ameninţat ele Ruş\' 1),

În urma acestor înfrânger\', Vizirul adună un consiliu de rcsboiu, în care între altele 
::;r delibe1·ă cestiunea apărărir gurilor Dunărit, pe care le încredinteză Iur Eyub Ahmet. 
Ac'(•sta anunţă, că gura Sulina e înămolit4 şi i se dete ordin să ocupe un retran�ment 
rnnsl.ruil aci, până la venirea trupelor Jur Abcli-Paşa de la Tulcea. 

Huşi\' încercară a lua Ociacovul, însă sunt respinşr de Hanul CrimcieY, cu un corp 
dr armală format din rernăşiţele de la Cartai. 

Hăni\.ilor din bălălia de la Carla!, care se aflau în spitale la Isaccea, Marele Vizir 
Ir• împărţi recompense bănescr de 10.000 piastri. 

Turdt se înarmarii din nou: un hatişerif imperial prescrise Rumeliet, să trimetă la 
Isaccea pc t.oţ.\' 6menil în stare de a purta armele. 

Daghistan Ali-Aga, care su�ţinuse lupta de la Isaccea, primi distincţ.iunea de Vizir al 
acestul' oraş, cu însărcinarea de a păzi ţermul DunărH şi magazinele ce aveau instalate 
ad. Pc Abcli-Pa� îl însărcineză cu paza MăcinuluT; iar pe Abaza-Paşa, cu aceia a Hârşover. 

Sal'im-lbraim-Pa� din Silistra murise de angină, care se manifesteză şi la Bender, 
unde făcu ravage însemnate. R.uşff ocupară oraşul. 

Ocupate Bende.rul şi Chilia, mar le rcmăsese Brăila, care primia ajutare de la Abdi
Pa�'1 din Măcin; el ridicase aci doue redute, pentru a bate stânga Dunăril. După un atac 
viguros, oraşul capituleză, la 5 Noembrie 1770.

Pesta ce se încinse e la Ackerman, Bender, Chilia, Ismail şi Brăila, puse capăt pri
mer păr!X a aceste\' desastr6se campanit; micul nu mer de trupe cc mar remăseseră la Isaccea, 
erat1 lipsite de hrană. Marele Vizir îş1 retra-se quartierul seu la Babadag, în 22 Noembrie 
1770. Ajungend aci, avu satisfacerea, că nouă fântânr din oraş şi din împrejurimi, con
slruil.c rle Halii Efendi cu 30 de anr mar 'nainle şi care de cât-va timp secaseră, au fost 
aduse în stare a reda apă, pentru care se cheltuise 1.000 de piastri. 

Acesle fântân\' secară din nou în 1806, după cum afirmă Hammer, care a vizitat 
oraşul Babadag�). 

Într'un consiliu de r0sboiu, ţinut la Babadag, se decise ca trupele să ierneze aci, adu
�r�nd şi pe Hanul, care luă cuartir la Camber, la 24 Decembrie 1770. Pe Mare, patru-zed 
de corăbi\' transportă ·10.000 ianicerr, destinaţr a păzi gurile Sulina şi Porţita, în a doua 
parte a campaniei, care trebuia să urmeze în primăvara anulu1 următor. 

Generalul "\Veissmann, vine la t Martie cu 7550 6menT la Vadul Morilor, în apropiere 
de Tulcea şi care era păzit de beglerbegul Firaşelizade Mohamed-Aga şi samsungibaşa 
Kalilaga. După o luplă «în care 300 necreclincioşr fură trimeşr în infern», cetatea deschise 
por(.ile inamiculu1 (4 Aprilie). "\Veissmann se îndreptă asupra Isaccer cu 1.600 6men\', arde 
magazinele şi luă cotat.ea, la 25 ale aceleiaşr Iun\'. 

Apo\' atacă cu şepte batali6ne şi G tunurr de calibru mare, Tulcea, apărată de 8 OOO 
rle 6menT. La Beş-Tepe o colonie de 100 de Cazacr de Don, tl'ibulară Porţi\', e -te gonită 

') Hamnu•i·, op. cil. Voi. XVI, p. 257-262 şi Ioi·gu, op. cit. p. 250. 
2) Histoire rle l'Empire Ottoman. Voi. XV, Cartea LXXIII.
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Plan�a No. 1. , După \'. A. Urec:hia). 

• 

Generalulld ""eissmann, conlra 7'm·ciloi·. la Tul-
cea ,�i /Jobacla.fJ 

Trecerea corpului Generalului \Veissmann peste Dunăre, spre Tulcea. 
lntăririle turcesci atacate de 11Iaiorul Mecknow. 
Orrlinea de bătaie a Generalului \Vei�smann asupra TulceL 
Intă1'irile şi tabăra turcească de la Tul!-ea. 
Retragerea Tnr<·ilor spre Babadag. 
Ol'flinea de b{itae a Generalului \Veissmann. 
Lagărul Turcilol' şi diferite 1nălţimi la Bal'oarlng. 
Hetragerea Turf'ilor. 
�lal'şul Generalului \Veiss1i1ann la atacu! !$a, ... ei. 
intăririle tu, <·esci de la Isac·cea. 
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de Huşr. Din trupele Marelur Vizir, aflate la Babadag, desertaseră în cea mar m -�1i te. v 

rn zadnr fută tote măsurile luate de a le opri fuga. /U�
In lomna anulur 1771, generalul Miloradovid ocupa Măcinul, apărat de o divizie de 

7,1JOll 1',menr, iar generalul \1Veissmann, Tulcea. 
,\;;t-fel se termină campania de la Dunăre. Selim-Ghitai vlecă ele la Babadag, pentru 

1 si• imhal'ca şi duce la Bacceserai, ver,hia re:-;;edin1lt a Hanilor. 
�farele Vizir se retrase la Hagioglu-Bazargic :-;;i clă ordin Jur Al)di-Paşa de la Măcin, 

� :-(' 1·clragă la Carasu şi Jur Daghistan-Ali-Paşa, de la Isaccea la KLislenge, la 11 De
·1•111hril' 1771.

Marele Vizir este înlocuit cu Muhsinzade, care căutând se menţ.ină disciplina trupelor, 
pPd1•p.·i sever pe soldaţit care fugiseră din Babadag, iar oficedr fură decapilaţT. Bnbadagul 
1'�11• ot:upat ele 1 1.uşr la 1G Ianuarie 1772. 

După congresul de pace de la Foc:-;;a,nr, congres care ·nu avu 11id un re ullat, o,�tili
lă\ih• 1·eincep în primăvara anulur 1773. Cu tote ordinele Sera chierilor Osman-Pa� AlJdi
Pa�a şi beglerbegulur Cerkez-Paşa, de a ţine în respect pe Ruşr, aceştia înaintară până 
la Ca1·asu. Oştirea turc6scă fugea 111 masă spre Bazargic, la apropierea Ruşilor; BakL-
(1liir'aJ, care petrecuse iarna la Carasu se retrase la Bazargic. 

Huşff pun să dărâme fortificaţiile de la Caraharman .) prădeză totă Dobrogia. De 
la Isarcea până la Bazargic nu se vedeau de cât . case arse şi câmpH devastate. 

La Carasu, generalul \i\Teissmann respinsese pe Turcr comandaţT de Bakt-Ghirai, 
.\I.J<lulah-Paşa şi Ccrkez-Paşa; care sunt respinşr pâ.nă la Bazargic, la 7 Iunie 1773. 

\Veissmann se îndreptă apoT către Silistra, pentru a ajuta pe feld-mareşalul Roman
lznv, rnre trecuse Dunărea pc la Gurobala (32 km. de Sili tra). Aripa dreptă a Ruşilor 
.era 1°ornanclaLă de generalul Stupischin, stânga de Potemkin, iar centrul de îhsuşr Ho
mantznv. AvanL-garda luT \Veissmann este atacă de Osman-Paşa, ca.re fiind bătut se re-
11·asr la SilisLra. 

Acest oraş a�ezat pe o înălţ.ime, era înconjurat de şan1.urr adând. In urma mar 
multor alacurT, Ru�ir sunt respinşr cu pierderl' de 9.000 omenr .) nevoi1J a se retrage, forţaţ.r 
dr Osman-Paşa, numit cu acesUt ocazie Gazi. 

Nuuman-Pa� se îndreptă către Kainarclgi, pentru a tăia retragerea Ruşilor şi a-1 îm
piedica ele a trece Dunărea pe ţ0rrnul stâng. Contra Jur a fost trimes generalul '\Veis ·ma1111. 
Jn lupta de la Kainardgi, Tutcff sunt băt.uţr, însă acestă victorie costă pe Ruşr o mulţime 
de picrderT, între care şi aceia a lut \vei ·smann, care căzu rănit de rnortc de un glonţ. 

In acest timp (21 Iulie 1773), Ruşii sunt învinş\' la Husciuc. Nuuman-Paşa se indrcplă 
<le la Kainarclgi, căi.re Nord spre Carasu, împreună cu 3000 voluntarr ar luT Elllagi-Ispcraga, 
1·u gancl de a lua Hârşova din mâinile Jtu:-;;ilor. Planul său însii este dejucat de generalul 
Suvarof. 

Pentru a termina campania, Romantzov dete ordin prinţulur Dolgoruki să trecă Du
nărea la H1.\rşova, iar -generalulut Ungern să înainteze de la Babadag, către Carasu. \rnbir 
se înLâlncsc la Caramurat, ata�ă pe Dagllistan-Ali-Pa:;-a care fuge la Bazargic, lăsand în 
mâna 1nvingătoruluT lagă1·ul de la Carasu, împreună cu muniţiile şi aprovizionările de aci. 

Ru,;;ff -urmăresc cu o divizie, ocupă Bazargicul, a cărur populaţie suferi un masacru 
ingrozitor. 

Dolgoruki se inclr6ptă spre Varna, iar Ungem către Şumla, unele Marele-Vizir sla 
nemişcat. 

Intr'un consiliu de rcsboiu, fu însărcinat energicul Abdurizak, ca să se opună îna.in
lărer Hu�ilor; acesta le respinge avant-posturile la Coslige şi mergând asupra Bazargiculut, 
su1·p1'inrlc pe Ruşr, pe când ace::;-1.ia işT făceau mâncarea. 

De la Bazargic, Abclurjzak se ia pe urma luT Ungern, care se înd1'cpta către Varna 
ln ajutorul lu\' Dolgoruki. După mai multe atacurr, HuşH sunt respinşT cu pierderr de 1.500 
rnor(.r, la 24 Oct.om uric 1773. 

Dolgoruki se retrase sp1'c Carasu şi Babadag, ia1· Ungern urmând c6sLa Mării pe la 
Balcic, Cavarna şi Mangalia. 

; . 
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Sultanul Mustafa Ill, m6re la 24 Decembrie 1773; tronul fu ocupat de fral<'lr �1111
Abdul-Hamid I, om fără nicr o calitate. 

ln anul 1774, norocul favoriz6ză pe Ruşt, care bat pe Abdurizak; apot Suval'ol' nnit
cu Kaminski alacă lagărul turcesc de la Coslige, apărat de 25.000 omenr, împr;1�tir· 111,
Turcr şi pun mâna pc o mulţ.ime de arme şi muniţ.iunl'. Turcir sunt fugăriţi. Hu:;;ir aju11•
ser.c't ln Balcani, pe cart îT trec 111 vara anulu'î 1774 şi pe când se îndreptau căt1·0 Ad i ·ia 
nopoli, plenipotenţiari\' turcesc, vin în lagărul Jur Homantzov de la Kainardgi cu prnputH•t·i 
de pace. In memoria morţi\'. generalulu1 "\:Veissmann în lupta ele la Kainardgi, Homantz111 

înauins alese acest. mic sat pentru încheierea tratatulu1, compus clin 28 artkolc, din 21 
Iulie 1774. 

Prin l'ticolul 3 al acestu\' tratat, Tătari\' deveniră indcpendcnţr; prin art. 11, nusir 
obt.inură libera navigat.ie pe Dunăre şi Marea-Negră,. 

Articolul 1G sună: fmpcl'ătesa Rusier dă inapor Porţit, Basarabia totă, ('U 01-a:,<'ll ' 
Cetatea Albă, Chilia, Ismailul şi cu târgurile şi satele şi tot ceea-ce coprine.Io ac6stfi ,;1.0 

vincic, precum şi cetatea Bender. De asemenea se restitue Porţi\" şi Principatele 1·0111;11H•. 
Vama Galaţilor va fi percepută de agenţH Domnului, iar nu, ca pină acum, şi dr gltiu111 
rucgiiT 11azîrulu'î din Chilia şi şefuluY turc din Isaccea'). 

Teritoriul bugecian revenia decr Porţi)'., dar Tătarir dispăruseră, în cea ma\' mari• 
parte, dintr'insul. La 6 August 1770, 26. mârzacr, delegaţi de Tătari\' din Bugeac, se în
chinară, Ia Tighina, lu\:" Repnin, cu condiţiunea că se vor păstra naţiunH vr.chilc sall' 
pri vilegiT. EL oferiau să supuie Împerătesir şi pe conaţionali\'. lor din Cri meia. Pe <·frncl 1·1 
lăsau ostaticr şi trimeteau o deputaţiune la Petersburg,. RuşiT se ocupau de trimitc1·r•a l111· 
peste Nistru, ceea-ce se şi făcu, pentru mulţ1, de sigur 2).

După încheierea păcir de la Cainargi, boerir Muntenier, cereau de la P6rtă r0venirPa 
ţcri'î la vechile sale drepturr. Er redactară douc arzurr coprinzăt6rc de t6te păsurilf'; 
între altele cereau ca «venirea vitelor ogeaculur de bostangi'î spre văratec de la Man
galia, în ţară să nu mar fie» a). 

Cu aceste arzurr fură însărcinaţr Slugerul Cocorăscu şi Medelniceru Dumitrac'l1c, a 
Ic duce Marelu'î Vizir, Izet-Mehmed-Pa�a, împuterniciţ.r fiind de o carte de l'Cl",nmanJa
ţiunr a Jur Romantzov. 

Cererile deputaţiunH muntenescr se îndepliniră; ele fură aprobate prin firman. 
În 1777, Martie 21, Alexandru Ipsilante dăruesce la doue bisericT crc�tinr din Ba

badag şi Cernavoda, câte 25 taler\:" pe an, din venitul vămilor 4). 

Prin intrigile urzite de agenţiT muscălescr ar Cateriner Il, se provocă în Cl'irnr.ia n 
revoltă, care avu ele consecinţă anexarea aceste\:" peninsule la Imperiul rusesc, în 178'1. 

Într'o întrevedere pe care Caterina II o avu cu Iosef II, se decise de s<'>l'la J111pr•
riulu1 Otoman, de a fi împărţit între Austria şi Rusia, aceia ce prov6că un nou 1·c�slmiu, 
declarat la 13 August 178 Austria invadeză Muntenia, iar Rusja luptă pe coslu de Nol'd 
a Mărir-Negre şi la gurile Dunărir. Suvarof atacă Kilburnul, Romantzow copl'indc• Iln
tinul, iar Potenkim asediază Ociacovul. 

Turcff, car\' îş1 împărţiseră forţei�, trimet pe Kapudanul Hasan-Paşa de a veni în 
ajutorul OceacovuluT. Escadra este atrasă într'o luptă la gurile Dunări\', de Ru,;;'î, cui·e o 
bat, distrugendu-1 15 vase şi'T om6ră 11.000 de 6men1 5).

Acestă victorie a Ruşilor decise de s6rta OciacovuluT, care este luat Ia '17 Decem
brie 1788 6); 25.000 locuitori fură spânzuraţi 

Acestă înfrângere causeză m6rtea SultanuluT Abdul Hamid,. Ia 7 Aprilie 1789. 
Resboiul continuă sub Selim III-iea. În primă-vara anuluT 1790, pe când Hu:-;;i\', ca1·1 

') Iorga, op, cit. p. 251. 
2) lenalce Kogălniceanu, p 265-6, în Iorga, p. 251.
ij) V. A. Urechia, Istoria Românilor. \·01. I, p. '17.
4) Idem p. 61.
") Jonqu·ien Istoire de l'Empire OLLoman, p. 387.
") Xenopol. Răsb6iele Ruşilor cu Turci'î. Voi. I, p. 166.
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lupă ce ocupaseră Ackermanul (în August 1789) se pregătiau să atace Chilia, flota tur
<
e5

că se afla la gurile Dunări\', la 19 Iulie; 36 vase fură bătute de contra-amiralul rus
�sdialww şi nu putu1'ă scăpa în parte la Sinope, de cât fugind, favorizate de întune
rei·ul nopţii. Lupta nu fu decisivă,· dar forţele turcescr nu se ma'î încercară la luptă
Ulllll titn P I). 

Potcmkin ocupă Cetatea Albă, în August 1790; fu ocupată apo\' Chilia, la 33 Octom-
lJ!'ÎI ' 1) de generalul GudovicL 

La 1 Noembrie, Huşi\' intrară în Tulcea; de şi era apărată de 6.000 cavalerie turcă,
1110 d(' muscal\' temerarT intrară în oraş şi Turcit speriaţ\', fugiră fără de a încerca
·1 lupte. 

o parte a armate\'. ruscscT trece Dunărea .;i se îndreptă către Babadag, care era
nrupaL de un numer 'fnsemnat Lle Tătar'i'. Aceştia luară fuga către Şumla, unele Marele
\ izi1· sta nemişcat. 

La 12 Noembrie, ffota rusescă st1°ăbate Dunărea până Ia Isaccea, pe care o ocupă
frtt{t luptă; aci H.uşff atlară 4,8 de tunurr �i mult.e muniţiun\' �i proviziun1 de. rcsboii:i, ca
,i la Tulcea. · De la Isaccea, tlotila merse de organiză asediul Ismailulu\', după ce susţinu o !iartă
pi• llunărc cu flota turcă, care se retrase sub bătaia foculu'î din Ismail, ale căru'î ·forlifi

ra(.ff rrau fă ute el upă îndemnul Domnul ul: Moldover, Moruzi. Ot'aşul este luat în noptea
dl' 10 spt'e 1l Noembrie şi Ruşi'î trecură prin fierul spacler 2.700 ostaşl: turc\' ar garni
,i',ner. 

Fratele HanuluT 1ătăresc şi do'î Paşr pieriră cer d'întâr �). 
Cu luarea Măcinulu1, apărat de Seraschierul Iusuf Paşa, la 19 Iulie 1791 4), s_e puse

capN cclul'. de al patrulea resboiu dintre Ruş\' şi Turd, care dură de la 1784 până la 9

Ianuarie 1792. 
Rusia câştigă prin tratatul de la laş\', Crimeia, îş1 întinde hotarele până la Nistru

şi dobândesce cetatea Ociacovulur. Austria, libertatea de navigaţiune şi comerţ pe Dunăre
�i Marea-Negră şi pe tote mările, fluviile, porturile, scalele şi radele turcescP). 

Este de semnalat înfiinţarea flotiler de comerţ a Muntcnier pe Dunăre, în anul 1793, 

�ocmbrie 23; de şi deja sub Alexandru Ipsilante, Ţara avea un galion pe Dunăre. In.
1793-zice Urechiă-drapelul ŢerH Muntenescr flutura pe tot cursul Dunări'î, de la Tlu
�ava la Galaţr, cu destul timp înainte de organisarea Lloydulur Austriac 6). 

Celor doue bisericr creştine, din care una la Babadag (hramul Sf. Dumitru), iar·cea
de a doua la Cernavoda (Boazuchior) cu hramul Sf. Niculae, Domnul l\ifuntenier, Al!')
xandru Moruzi, le ridică danîa la 50 talerr pe an din venitul vămilor, în anul 1793
Iunie 16 7). 

Aceste doue bisericr ţineau de Mitropolia din Dărstorul (Silistra). 
Resboiul din 1806 surprinse pe Turcia cu totul nepreparată: ienicerff se revoltaseră

contrn Sultanului Selim, cetăţ,ile de pe malul Dunări'î erau ruinate şi cele mar multe din
ele căzuse în mâinele unor briganzr resculaţr 8). 

Cetăţile Hotin, Ackerman, Bender şi Chilia, depun armele fără nicr o împotrivire.
La Ismail, unde se află banda de tâlharr a lu'î Pehlivan, un cap de bandiţi, lucrurile nu

') Bccallini, VIU, pag. 140, în U1·echia Istoria Românflor, Voi. III, p. 315, nota 2. 
1) Idem.
") Uiwhia, op. cit. Voi. III, p. 323-4.
') Uiwhia, op. cil.. Voi. III, p. 4,37, zice: Principele Ga.liţin, sub corpancla. lu1 Repnin, cu 25.000 Ruşi

mai bălu pe Turcî, la Maiu în '17, în a.nul '179'!. Aci Ruşii luară 500 ele corturi, 20 lunuri, 5 slegur1, 26 
bandiere şi alte trofeie şi numeroşi prisonier'i. Repnin ameninţă Va.rna.. 

') Vezi acest tratat în Unchia, Voi. Iv, p. 4,29-33.
6) V. A. U1'echia. Vol. V, p. 96 dă Hrisovul -- inedit până acum - pentru corăb'ile Ţel'ii ce sunt a

umbla pe Dunăre. A se .vedea şi «Comerţul».
1) U1'cl'hia. Voi. VI, p. 24-5.
8
) N. D. Popesw. Calendarul pentru toţi RomânÎI [ e anul 1893, p. 94. 
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se petrecură aşa de uşor, căd aceştia se fortiA.cară în cetate, unde au resistai, lt'PJ , v 

causând Ruşilor mad' pagube 1). 
.ini. 

Ocuparea Principatelor de Huşr, trezi pe Turcia din toropela eT, şi <lcLr oi·di11 1,concentrarea armatei' în Quadrilater. Resboiul fu declarat la 12 Decembrie 1806. 
11 

Dar nid Rusia nu trimesese la Dunăre, de cât armata de a doua mână · că,.� lJ'tt I ' V• ( '(l'l 

aleasă e1°a concentrată pe Vistula, pentru a face fat:ă Francezilor, carr ocupasel'ă Poloi ._' 
iar Napoleon îş1 stabilise quartierul la Varşovia, de unde la 1 Ianuarie 1807 adresă �i';�� 
tanulu1 Selim, o scris6re de felicitare, pentru că a declarat resboiu Ruşilor :i). 

În Basarabia de jos, corpul generalulu1 Maiendorf, ajunsese în primele zile alr lui 
Decembrie 1806, cu avant-garda comandată de generalul Zass până Ja IsmiJ.il, unde 11111 
văzut că se închisese Pehlivan, aianul Silistre\', cu banda de tâlharr, totJ veniţi din lh 
brogia �cu put.in înaintea venirer Ruşilor. 

Nu vom urmări desele ciocnid'. ale Jur Pehlivan cu Ruşff în Basarabia de jo�, voni 
spune numar că Ruşi!, prin Marlie 1807, voiră să atace Ismailul pe uscat şi pe ap,t; di• 
aceia"1!Jaiendol'f îş\' împărţ.i armata ele uscat în tre\' colane: Zass la stânga, I loll llOf'f' la 
drepLa şi Yoinof la centru, iar pc Generalul Langcron ii trimese la Cltilia, cu <1,, nmlo 
să vină pe braţ în faţa IsmailuluL 

Înce1°cările acestea nu reuşr,sc, iar Langeeon se gândi a ocupa Sulina şi ma\' alPs 
Tulcea, pe unde Pehlivan primea ajutor în 6menr şi provizii din Dobrogia. 

Sulina, car( nu dispunea ele o garnis6nă. numer6să, se predă fără luplit în ziua dt · 
28 Martie. 

La Tulcea insă, lucrurile nu merseră aşa de lesne,_ căcr aci Pehlivan conslruis!' un 
fort. puternic, care domina Dunărea şi aşezase în el 3.000 6rnenr �i în oraş alic 2.000. 

Langeron nu putu lua Tulcea, ci se retrase şi se întări la Snlina, de undi' c·,·rr lol'jf' 
înclestulătore din Odessa, pentru a merge din nou contra Tulcer. 

Geneealul şef Michelson, ce se afla la Bucurescr, văzend 1ntârzierea cc se punea in 
luarea IsrnailuluY, veni însuş'i'. să pună capăt operaţiunilor de aci şi să silescă pc Pehlivan, 
sau să se predea, sau să trecă Dunărea. 

Langeron primesce şi el fort,e din Ode ·sa şi înainteză spre Tulcea, unde î1wN1·ă &L 
ocupe în insula Ceatalul o posiţiunc în faţa oraşului. 

El dădu ordin flote'i'. ce venise cu el să începă bombardarea cetăţi\' Tulcea, JJC 1·:'ind 
câte-va bărd canoniere se vor încerca să trecă pe sub zidurile cetăţ:iY, ocupată cu 1·ăspunsul 
la bombardare, să urce cursul fluviului şi să debarce oştire în insula Ceatalul, în pal'll'U rr 
apusană, care nu era păzită de TurcY. 

Ce1atea însă îş'i'.îndreptă focurile şi asupra bărcilor rusescr; comandantul ccl.ăJi\' Tulcea 
garnisi malul drept al fluviulur cu colone dese de puşcaşr, cât şi Bosniac-aga, locot<'nrntul 
lut Pehlivan, care era instalat în insula Ceatal şi care fiind vestit ele 1mpuşcăl.urilc d1•sp1·r 
Tulcea, împănase şi el stânga fluviului cu puscaşY. 

Apucaţ\' între cfoue focur1, Ruşir au avut pierclert simţitore, în ziua de nu111inrcă �1 
Aprilie 1807. Cind sute ele solclaţr au rcrnas marţ\', mulţ\' se înecară, 22 salu pe l'ul':1 scufun
date, sau luate de Turcr. 

Langeron în urma acester înfrîngerY se întorce la Sulina. 
Pe cell'alt teatru de operaţfon\', · pe Vistula, HuşH sufereau înl.rîngc1·1 111n1·1 f;,i în 

tra1alul de pace de la Tilsit , din 27 Iunie 1807, Napoleon împunea inl 1·e allc rnndi(iunr 
t(Ţa1·ulu1 Alexandru, şi pe acAia ca RuşiY să evacueze Principatele. 

Sosil.ă scirea la Jsmail, la 29 Julie, Michelson însciinţeză pe Aianul Pehlivan rlcspl'P 
acesta, însărcineză pe Langeron să încheie armisti[iul pl'Ovizoriu cu Tu1·cul, d1e111ii p�: 
Maiendorf, ce plecase la Iaşt să vină a'şT relua com[l.ncla trupelor, iar r,J pl6că sprn Bucur,·sc�, 
în ziua de 10 August 1807 �). Armistiţiul încheiat la 24 August 1807 pe l.irnp de �ase luni. 

1) N. D. PopPsru. Calendarul pentru toţ'f Romanit pe anul 1893, p. 99.
2) Hui·mu:riki. S11pl. I. Voi. II. Scl'is6rea DXV, p. 3i2; în 1Y. JJ . .l-'11JJesm. Calendar pe 189ft, p. 55.
3) .\'. lJ. POJJesru. Calendarul pentru toţ'f Romanii pe anul ·1894- pag. f:13 - 7.
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în rcvolla ienicerilor din acest an, Sultanul Selim. lll este omorît chiar în palaiu'.1_1

�u, pc Sultanul Mustafa ii aresteză Bairactar, care proclamă padişah pe Mahmud al II-iea, 

la 28 Januarie 1808 1).

o urmare a campaniei din 1807 a fost pă1·ăsirea Bugeaculur pentru totdeauna de
Tiil·11-L Mulţ1 din oT trecură în Dobrogia 2). 

nrncralul comandant al armatelot' rusesd din Principate, Michelson, este înlocuit la 
�I !ktombl'ie 1807, prin Principele Prozorowsky, care îşi imparte armata în mar multe 
1•01,1n11·1: unul la Craiova (Isaiev), al doilea la BucurescT (Miloradovici), unul la Buzeu (Platov),
unul imprcj urul Brăte1 (Kamensk y), un detaşament la Călăraş1 (Zass), un cleta�amenL în 
Hasilrabia de jo.::,, împrejurul Ismailulut, sub genernlul Conte de Langeron şi ora compus 
din 12 1.mLalione de infanterie, 12 tunurr şi 3 regimente de CazacT 

Langeron avea cuartierul la Frumosa. 
Un detaşament la gurile Dunării sub comanda Generalut Rothoff, compus din 9 

!JataMne infanterie, o companie de pionierr, 5 escadr6nc de cavalerie şi un P.egiment de
Caza1·1, cu quartierul la Chilia 3). 

Aceste clouc din urmă detaşamente no intereseză mar mult în operaţiunile !ol'. 
Pchlirn,n îşT înmulţi fort;ele şi repară întăririle Ismailulur, 111 iarna anului 1807 şi în 

l()t f'ursul anulu\'. 1808. 
Forţele de care cUspuneau. Turcii în Dobrogia erau: 8000 armată regulată, :=;ii vre-o 

12.000 neregulat.Y, mar toţJ foşt1 bandiţ\', păziau latura DunăriT ele la Rahova până la Tulcea. 
Celalca Brăiler dispunea pe 12.000 6mon1, apăraţt ele intărirr puternice şi comandaţt de 
Nazil'ul lbrairn. 

Se mar găseau la Isaccea 1.500 omen1 comandanţr de Hassan-Ali-Pa7a şi în sfârşit 
la Isrnail se afla Pehlivan cu 4000 de luptătod hotărîţ.1. 

Avem clar 80.000 Hu,;;1, contra 30.000 Turcr, -din care majorit;a:toa armată neregulată 
rom pusă, clin foştr bancliţ1 1). Şi de o parte ca .;ide alta se mări în cursul anului 1803 nurnerul 
lbr(.elor, totuşr HuşiT întreceau. cu mult pe adeversaril lor. 

Armistiţiul încheiat la Slobozia în 1807, se prelungi t::tcit până în anul '1809. De o parte 
�i de alta se făceau înarmărr pc teatrul operaţiunilor, ceea ce tăcea să se intrevadă că 
acest armistiţiu nu va aduce pace. Şi în adevăr resboiul se declară clin nou la 13 Martie 1809.

Pe la începuLul Jur Aprilie, un nou corp de armată rusesc vine în Principate, sub 
comanda generalul ul' Kutuzoff. Cu aceste trupe şi cu corpul deja existent al lut Kamensky, 
Prozorowslqi se decide a asedia Brăila. In acest scop construcsce un pod peste Sfrot la 
Barbo,;;1, ia disposiţiunr ca trupele din Basarabia să so apropie de Galaţt şi să ocupe terenul 
smârcos dintre acest oraş, care nu ei�a păzit de Turd, şi Brăila; iar armata de investire 
o împărţi în 3 corpud: la stânga între Brăila şi GalaţT aşeză corpul generalulu'i' Essen III,
la centru corpul lu'( Kutuzof

f

, care avea ca locotenent-general pe Platov şi unde se in
stalase :-;;i cuartierul general, iar la drepta până la Dunăre, în apropiere de gura Ialomiţe1,
co1·pul locotenentuluT-general Sergiu Kamensky.

Forţele rusescr de împresurarea Brăile\'. erau: 38 batalione, 20 escadronc, 10 baterir, 
pioniorr şi cazad, în totul aprope 34.000 omenr. 

Turcit nu puteau opune de cât 15.000; însă întăririle cetăţit îndoia numeeul şi valorea 
luplăLorilor 5).

Nu ne vom ocupa de atacurile neisbutite ce RuşiT îndreptară contrn Brăiler, care după 
cum scim, era comandată de Nazirul Ahmet Efendi. Acestea os din cadrul subioctuluT. 

Prozoro,Ysky se decide a inconjura Brăila şi despre pat'tea ureptă a DunărH, de 
aceia chemă de la Galaţ'( pe Generalul Zass, cu 3 batalione şi 'l însărcină să treaeă fluviul 

1) .V. n. Pn])l'sru. Calendarul penlru ·toţl RomâniI pc anul 1894 p.108-'lH şi Ju1111uiPre op. cit. pag. 406.
�) lurya, op. ci L pag. 254 - 5.
3) N. D. Popr:sru. Calendaru penlrn Loţl Romanii pe anul 1895 pag. 25 - 26.
') 1dem pag. 52 - 3.
") N. D. Popescu. Calendarul penLru lo�'î Romanii pc anul 1896 pag. 31.
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ceva mar jos de aripa stângă a corpulur lu\' Essen, să înainteze numa, pânl la �1.îl'IIJ
şi să-l ocupe. 

In faţa Brăile\'. se află o mare insulă, josă, mlăştin6 ă, �coperil"ă cu trestie· �i lwii 1.
uată de mar multe canalud, când apele sunt jose, inundată pesLe tot în timpul apclot· tnHi·i 

Acestă câmpie, spune Langcron 1), se nu mia Kutzephanc, este insula 1nliî!-;ilii11'1 a 
dintre braţul Dunăril, numit Dunărea veche şi i-luviul propriu zis. Dincocc, p<' 111alul dl't•til 
al DunărH, se af-iă oraşul Măcin aşezaL pe o înălţime f6rte ridicate\. De aci 1ncqw un la111 
de munţ\'. înalţJ cc se lntinde pc\nă la Har.şova şi mar departe. Pană la Măcin nu se ti1'11i, 
duce cine-va, de cât pc canalul cel f6rte strâmt, care se desparte de cursul pl'incipal al 
fluviulur, la o mică depărtare de cetatea Brăilei, în cât trecerea prin el crn pr al1111d 
expusă nu numar focului at·tilerieT citadelei, ci şi al puscilor. Acest c.:tnal lung apd1pc• <IP 
10 kil. ocolesce t6tă partea de sud a Ghccetul ur. 

Oraşul Măcin em deslul de bine fortificat., în cât nu se putea lua pl'in surprindP1·p, 
dar Ruşii nu'l credeau apărat, ci mar mult că nu e ocupat. 

De acestă credinţă fu animat genemlul Zass, când plecă spre Măcin sC:-L fa(·ă 1·c·1·11-
nc'>J·crca şi, dc-'î va fi posibil, chim· să-l ocupe. Cu toată înd1·ăsnela sa, întrcprindc•1·c•a 11u 
era posibilă numa'î cu o mână de 6mcnr cc i se dase. 

La 17 Aprilie, Zass tt'ecu Dunărea sub focul citadelir Brăilei, ca1'e nu-r cauză un IH'1•a 
mare reu, coborî rîul pc partea dreaptă, 1mproşcat fiind într'una de tunut'Î](' inn111i1·c•, 
debarcă în băltace şi merse pJ.nă la 2 kilornctl'i departe de Măcin. Mer�ul sc�u lJ<' o 1N1i1• 
Lot"enţ.ială şi pdntt''un noro\'. adânc panii la genucht, fu c,\t, se pote de penibil, dat· mar 1111111 

nu putu să 1naintcze, pentru că în curînd se convinse că Miidnul cm apăl'al, �i 1Ji11c 
apărat, prin pl6ia de obuze ce începu să cadă. In adevăr acest ora:-;; întăl'iL e1·a Upi11·al 
ele un brigand, de Giuge-Aga, ginerile Nazirulur Brăilei f;ii avea sub ordinele sal(• HOO d1· 
6n1en1 aleşr; trer sute i-ar fi fost de ajuns. 

Văzîndu-se atacat cu atâta violenţă şi ,ntr'un loc anevoios ele circulat., gr1wmlul 
Zass, comunică printr'un curier Principelui Prnzorowsky posi(.iunea în cat·c . ·e găsm !-;ii '1 
ceru ordin de urmare; comandantul :-;;ef îT diidu ordin să se înt6rcă înapor �i s{t lasr 
pcnt1 u altă dată luarea MăcinuluT, pe care s'o încleplinescă cu mar mullă �ansă ci<' rc·u�ilă. 

Zass se retrase în ziua do 21 Aprilie şi trece Dunărea pe malul cT sLilng, fi."i1·ă <i 
aibă vre-o pierdere de cât pe Prinţul Galitzin, şeful de stat-major care fu rănit. 

Flotila, comandată de Iakimow, tare de 22 bastimente, era aşezată apr<'>p<' de 131·11.il,1, 
pe 'care o bombarda neîncetat. Se trimese cind micT bastimente pe canalul Kulzcpilalll' 
�i pătrunse până la Măcin 2).

Asediul Brăile\'. costă pe Ruşr 200 oficerr şi 5000 soldaţ1; acele ale Turcilor nescrnniOcal.ive. 
Pehlivan din Ismail avend nevoie de banr, pentru a'ş\' întreţine.ostaşi'i', ele c'H'<'C<' de 

la Constantinopol nu primea nid un ajutor, nid în 6rnenr, nic\' ban\'., se decise în oernlll'ie 
1808 să calce casa aia11ulu1 din Babadag - aşa după cum era deprins în viat.a sa - ;;;i 
a'l st6rce de banr. Aianul din Babadag, pentru a se scăpa de un mosafir aşa dr pr'1·iculns, 
n dete o însemnată umă de ban\'. şi ·r ma\' făgădui încă pe at.lt peste o lună. 

După trecerea terme-nulu\:', Pehlivan ne-primind nid un respuns, se duse din nou la 
Babadag şi în ziua de 1.0 Ianuarie 1809, taie fără nicr-o vorbă capul aianulur de• ad, ial' 
oraşul fu dat jafulut şi flacărilor de către 6meniT ser, pe care îT scim că în rnajorilalo 
erau foştr bandiţr. 

In lipsa lut Pehlivan din Ismail, Celebi Mustafa îr ocupă locul şi când acest.a S<' 

înt6rse de la Babadag încărcat de proviziunr şi, banr, garniz6na îT închise porţile t'.Cl,"t\iY.
Pehlivan se înt6rse la Babadag, se declară de aianul acestur oraş şi se decisf' a litia 
din Dobrogia orT-ce aprovizionare a Ismailulu1. 

Lut Mustafa însă Îl veni aprovizionărr pe bărd pe braţul Sf. Gl1eorghc. Langcro�1 

pentru a forţa pe Celebi Mustafa să se pr·cdea, strânge lantul ele îrnpresurai·c al Ol'af;iullll, 

1) Hu1•11iu�ahi, Supl. J, Voi. III, pag. 167.
2) IJem, pag. ·t68
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dele ordin flotile\' affată la gura SuliniT să urce curst1I braţulut şi . ă ocupe CiaLalul
pl'inl.r'un posL lare ele infanterie, arLilcric 7i cazacY, I .a Cartai (în fat.a IsacceT), Ru�iT con
slruiră o rcclulă, pc care după ce o arma1·ă bine cu tunui·r, o dcLeră în paza a :3 bata
lii ',uc �i u1wr s0Lni1 de cazacT de Ural, puse .·ub comanda Locotenentulu1-Colonel Stcgeman.
•1•11rl'ir din lsmail se mărginesc a trimete numar câle-va cete de ba.;i-buzucT, care să neli
ni„lesrii stabilirea antepostul'ilor rusescT. 

' însă dinc6ce de Dunăre, Pehlivan, care se stabilise în Tulcea şi prin imprejurimY 
1n•c1' fluviul la Carta], dar este respins. Pehlivan îşT îndreptă atuncr trupele la Reni, dar 
,i ad csle respins peste Dunăre de Regimentul Colonelului Abdulin. 

Aceste mişcărr ale Jur Pehlivan în alte direct.iunr, de cât spre Ismail aveau de scop 
s.'i ttlragă aLcnţiunea Ruşilor aiurea, şi a-r împiedica să profite de împrejurările petrecute 
111 Ismail, unele ar fi putut pune mâna pe cetate. 01'1 planul luY Pehlivan era de a prinde 
PI' \Iuslafa, căruia să-1 dea lecţia ce merita şi să devină iarăş1 apărătorul cetăţi!. Căcr 
la lsmail se întâmplase o revoltă; partizaniT Iur Pchli van reuşiră a aru nea în închis6rc 
pe \lustafa. Revolta se curmă, Celebişti\' înving pc Pehlivaniştr şi după 24 ore de fierbere, 
l11cn1dle se liniştesc, în fav6rea Jur Celcbi iVIustafa. 

lncercărilc !luşilor remaseră fără succes, general ul Langeron este trimes la Fălciu 
1·a să ia comanda corpului Jur Essen 1 retras la pensie, iar ca comandant al Lrupelor 
de invosLirna Ismailulur fu numit generalul Voinof. I icT Pehlivan nu mar putu pune mâna 
pu vechia sa comandă. 

Prozorowsky îşl: îndreptă atw[iunea i11 altă parte şi anume să trecă Dunărea f>e la Ga
la(T-Azaclău-VăcărcuI. De aceia dete ordin ilotiler din Sulina să urce cursul fluviului cu cele 
o sulă �i mar bine de ponL6ne cc lucrase şi să vină Ja punctul ales pentru trecere. Pontonele
!'ură aduse înl.1·'0 nopte şi ascunse vederir Turcilor din Văcărenr, printre sălciile din mal.

ln a cloua nopte, generalul Harling, însărcinat cu construirea poduluT, începu să înşire 
p1H1lonele, să aşeze trave1·sele şi platforma şi până la ziuă rcu,;;i să ajungă la cel-l'all 
mal, sI-r lege ::.olicl capetele ·u malul şi să întărescă ambele intrăd ale poduluT cu fosdnc 
�i 1'cdule apăralc de mar multe bateriT, fără ca pe înălţimile Văcărenilor să se simtă cea 
nmY mică mi�care. Se vede că Turcit părăsiseră ele mult înănimile, f;'fră ca Ruşir să scic 
ac6sla. Podul fu terminat în n6ptea de 25 spre 26 Iulie 1809. 

Primul detaşament rusesc, care trece Dunărea în ziua de 27 Iulie, fu acela al gene
ralulur Zass; al doilea la 28, fu deta�mentul generalulu1 Bulatov şi în fine la 29 trec ,;;i 
lrupcle gcnernlulur Plalov. Cate Lrelc detaşamentele se întâlnesc la 29 Iulie pe · platoul 
Văcărenilo1·, de unde se îndreptară: primul spre Ciatal lsmail, al doilea spre Tulcea �i 
al l1·cilca spre Babadag. 

Să urmărim col6na Jur Zass, care acum devenise �i comandantul trupelor de înves
lil'(.:a lsmailulur de pe st.lnga f-iuviulur, în locul lut Voinof retras la TecucT, fiind bolnav. 
!lupă cc Zass se asiglll'ă ele împrc ·urarea celă1H despre uscat, încă ele la 20 Iulie, inainl.c't
cu de1a�amcnLul seu pe drepta tluviuluT �i Ja 3 August ajunse în faţa IsmailuluY, goni
handelc de Lâlbarr ale luT Pehlivan, carn jefuiau localită1;ilc dintre Babadag, Tulcea �i 
bmail �i compleclit învestirna cetăţH ,;;i despre parlea Dunări'i'. 

Coloua lur Bulatov îuainta spre Tulcea; la 2 August ajungend în clrepLul lsaccer se 
pregăLi s'o bombardeze, clar af-lând de la nisce BulgarY, că Turcir au părăsit-o ele cale-va 
zile �i au fugit, uniY pe uscat spre Babadag �i alţil' pe apă spre Ismail, Bulato,Y intră 
inl1·'6nsa �i o O(.;upă milităresce. Aci găsi 7 tunurr �i o mare cantitate ele muni(iunr f;,i 
prnvisiun'( alJanclonaLo de TurcY. lsaccea era prelutindenr în<.;onj urntă de un zid înalL, 
prcvezuL cu :-;;a11ţ.u1·1 adând �i in mijloc avea un castel mare de piatră, vechiu, dar în 
�lare bună de a sustine o ap(u·a1·e inclelungală. AcesL ora� este siLuat pc malul cl1·epL al 
Du11ărir într'o poziţiune încântăl.orc; el se ridică in amfiLcatru începend de la Dunăre �i 
ura pe alunet înconjurat de pădmc, de g1·ăclin1 �i de vH. Aspectul seu e plăcut la vedere ; 
despre apă e deschis 1). 

1) Hm·mu:;a!i -i, Supl. I, Vol. llf, fasc. I, p. 176.
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La câţ\'-va kilometri de Isaccea :'iC află mănăsUrea Coco�ul 1), Ru�i\' o ornpani Jlf'
dată şi găsiră inchi,;;T in ca de frica Turcilol' pcsLc 1.200 Bulgarr, pc care llu�iY i-a1'1 ll'i
mcs în Basarabia. 

De la Isaccea, Bulatov plecă la 3 AugusL spre Tulcea, pc care o găsi rn1sliP, 1·ă,·r 
gal'l1izona fugise la Babaclag. Aci nu,;;i\' găsieă J8 Lunurr ,;;i o imensă canLiLal.c flr, tJ1·1,,·i
·ziunr ::;i munitiunT. ,\flâncl, că mar bine de t.500 Bulgm·\' sunt fugărit,\' do ba�il>u1.ud spi·,,
Babadag, cu vitele lor, se luă clupă cT �i ajungenclu-1, in loc ele a-Y scăpa �i L11'111ă1·i 111,
prigonilor'î, Hu,;;ir din contră î1 consideră ca prizonicrr ele rezboiu şi îT lrimuL împ1·r'tHiă
cu turmele lor în Basarabia.

La 3 August, generalul Platov ocupă Babaclagul, pc care îl păl'ăsisc de cudncl PP! i 
livan, care se retrăsese spre Har,;;ova. nu�iT găsesc aci 10 Lunurr �i puţ.inc provi1.it1111.
Babadagul siluat la 40 verste ele Isaccea �i la 10, ele mai·cJc lac Hazclm, ca!'c comunil'ii
cu Marna prin trnr canalurT. Ern un ora,;; destul de marc, bogaL �i foi-te comen;ial. 111
1791, Kutuzof ocupându-l îl dărîmă, însă Turcir l'au reconstruit; acum ci·a clin nnu 111
ruină 2).

Platov ajuns la Babadag î:;;1 împărţi cavaleria în trer; o parte o porni sp,·e Jlc.\r:-;;ova, 
o parlc spre Sulina şi a treia spre Constanta, ca să curete provincia de lftlhal'ir lt11 PPli
livan. Infanteria şi artileria o trimese spre lsmail, ca să se unescă cu colo1m lur Zas",
căruia i se încredinţase comanda. generală a opcraţfonilor clin jurul lsrnailulur.

Voinof primescc ordin să vină cu artileria la Ismail şi ă înconj urc oraşul, cu 1·1·11· 
12 Lunurr de asediu c.:e avea, despre partea stângă a fluviulu\', In acelaş timp Proi'.m·m, sky 
dele ordin căpitanulut Papaclopol, şeful flotile\'. r.e staţiona la Sulina, să vină lâ TttlC'm �i 
să blocheze Ismailul. Flota Rusă puse 11e g6nă câteva vase turcescr, împiedică lt1<T,1.lol'i1 
unur uvragiu, ce Turci\' începuseră să construiască în insula Ceatal. Astfel la G Augusl, 
Ismailul era blocat şi pe apă despre partea rcsăritenă-

Flota rusă de la GalatJ, a lu\'. lachimov, primesce ordin să cob6re fluviul, ciupii ce 
va descheia şi încheia poclul de la Azaclâu şi să se aşeze în punctul, uncie nună1·1'a s1: 
desparte în mar multe braţe. Lucrările s'au terminat la 8 August, clupă cc prinse dow� 
vase de resboiu turccscY. Flota de la I <.ilia urcă f-lu vi ul până la gârla Şonda. 

Pentru :::;uce ·ul operaţiunilor, se mar trirnese pesLe Dunăre detaşamentul gc11eralulu1 
l\larkoff, în ajutorul Jur Zass, care fu însărcinat cu comanda superi6ră a blocărH Ismail11il11, 
iar lur Voinof, douc Regimente de Infanterie. Prozorowsky trecu însuşT Dunărea la fi Augusl, 
la Văcăren\'.. In ziua ele 7 trecu în revistă trupele Jur Markoff, care mergea spt'c Tuli-ca, 
iar la 8 August, căzu greu bolnav la 11at, din care nu se maT sculă, căcT muri la 9 Aug11sl, 
ora 5 sera, la satul Protoc (�) 3) probabil Jijila, nu departe de Măcin. Cadavrul n, l'osl 
dus în Rusia. 

Zass, stabilit în Tulcea, trecu cea mar mare parte din armaLă în insula Ccalalul, 
ra.·c tote înlăririlc făcute de Turcr, goni dinLr'insa câteva deta:;;amenle şi se apuca sa 111-
tindă un pod peste Dunăre, adică peste braţ.ul Chilia, la vre-o 6 km. ma\'. jos ele lsniail. 
Un alt pod fu aruncat peste braţ.ul Sulina :;;i fie-care cap de pod îl întări cu câte o J'CClulu, 
armată cu 4 tunurY. Apr6pe de cetate, ca la 150 metri, Zass puse să se consLruiasn1 o 
redută, pe care o armă în grabă; TurciY o aLacară la 10 August, însă H.u:;;ir, co111a11da(Y 
de Maiorul Vasilev, o apărară cu multă bravură. 

Acestă baterie aruncă un foc omorâtor în ora,;;, la 12 \.ugust şi fm·ţă pe Cclf'bi i\lu
slafa, să ridice stegul alb. Cetatea capituleză , iar luptătorii desarmaţ\'., fură lăsaţi a se duce 
unde vor voi. 

Actul de capitulare fu subscris la 13 August, Ruşil gă.sesc în ceLate 221 Lunurr, n co
răbi\', armate cu tunurT micT, 2L drapele ,;;i o mare cantitate de muni(;iun\'. Din c.;elale c�iră 
4500 armată regulată, 2700 locuitor\'. a!'rnaţY. Nesupărată de Ru:;;Y, garnis6na trece Du11ăr1•a 

') Langemn n'o numesce, fiind-că pe atunc'î nu purta o denumire, de cat în urmă prin 18/4.:'.\. 
1) /JescriJJfia lur Laugernn, op. cil, p. 176.
�) N lJ. Popesrn, Calencla1'ui penLru loţI Romani1, pe anul '18%, p. 55.
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in ])oJ,rngia �i :::;n î11flr6plc1. ,.;pre H .. \1':;;ova, ncvălărnal..'i. Celebi l\tlusla(a ;.;e clu;.;c la Cnn:::;lan
liuopnl, unde dn�p� răsplală cncrgicct salu apărări, fu cxilal. 

111 lcwul luY Prozorow:::;ky esLc llumit ·omandant :;;cf Pl'inlul Bagl'aLion. 
La 1l AugusL 1800, gcnui·alul PlaLov, porni din Babadag spre Hât·:-;;ova, c;a :::;ă Laie 

liuiil de <·ornunic;aţîe a ac;e:::;Lut ora.; c;u Măcinul şi trimese mar mulLc dcta;;amenLe ele antc-
1,ar1li1, p,\11ă la Valul lut Tra•an, aslfcl di, peste ct\teva zile, CazaciT incepur·ă să f'urnicc
�r„lnlind�n, împr�j L'.r şi Turcit :::;ă fugă în, L?tc păl'ţilc. 

V .\pot Plalov, tr1mese clcLaf;iamcnte suhcJOnte ·arc sa O<..:upe Cernavocla, orăsul desc;his 
i p,1,ribiL de loc;uil.01·1. După aceia Cazadr înc.ep a se rcspc\ndi în cele marr �le-alunn·ul 
1111uCu·i1, nit\! pc drumul 1-Iar�over :;;i al SilisLrcr, cât :;;i pe al Măcinulur :;;i începură a �O
linda ziua �i noplea tote drumurile, ca să opr6scă od-ce ajutor ar me1·ge swe :Măcin, pe
11�1·al sati pe apă. 

ln ziua ele 16 August, el stabili o comunicaţie cu lVlarkof, care se apropiase de Măcin
7i a�ezase baleriT pe ma1·ginea Dunării, aLâL în sus cât şi în jo:::; de ora� �i începuse a se 
apropia ele zic.ludle 01·a:;;ulu\'. T6Lc acesLe mi:-;;c;ăd le Lel'mina:::;e la t4 August. TurciY c;um 
ii ,rtzur(t că se apropie alat de rnulL, dăclul'ă foc mallalalelor :;;i se retraseră în iută ifrilo 
('aslelulur. 

I\lăcinul avea un bun castel ele piatră, înconjurat cu zidurT puternico :;;i şanţud acland; 
111a1 an·a în ·ă �i trcr :;,1:;dupe ·anonierc, traso în brn�ul Dunăl'iT vechr, clin naintea oraşului 
,i 1·are nu pulcati îna·nta mar depa i·tc., fiind apele rnicT, clar cal'e puleau servi de minune 
;h·1•pl balcl'i1 1-totanLc, conlr�i. orr-d'trnT atac, venit despre api't sau desi)re Ghecet. T'nul din 
a1·csle vase ru luaL de dragoni\'. şi cazacii lu, Markov, care ii surprinseră 1ntr'o n6ple pe 
c1'.nd Tui·c;ir dorm iau. Acest vas fu el us în triumf pe canal, la Galaţ.\' �i dat în primirea 
llnl.iler rusescT. 

(;cnel'alul Harting, puse să se sape ln ostrovul GheceL şanţ;urr ele apăra1·e cu fascine 
pe mal'ginca Dunării, paralel cu oraşul :-;;i le armă cu tunurr ele câmp, care bi'.Heau până 
la mslel. Aceste baterii deschid focul în ziua ele 15 August :-;;i demonk1.ră trer tunurr Lur-
1·r·sd, făcură 6re-carc sLricăciunr unu1 bastion şi deteră foc uner mid magasiJ cu pulbere. 
\'ezend pc1foolul în care se găsea Mă.cinul, Nazirul B1·ăile1 se lncercă să t1·irnek1. pe apă 
,1,i11lorc celor lnconj uraţ1, dar o baterie a:-;;ezală cle-alungul Du nări\', do\' km. mar jos ele 
:\lăcin, le împiedică ele a i'nainta şi de a trece în_ canal, orr de a debarca în Ghecet. 

Hu�ir strânseră cât se putu ele mult linia de i'nconjurare, bombardară cetatea ziua 
�i n6pLca. Bagralion Gonducea în personă acest asediu. 

Garniz6na Măc.;in, constrânsă de bombele co cădeau ca grindina asupra er, fu sililă 
sit ::;e predea Ia t8 August, clupă 4 zile de a ·ec.liu; ea fu făcută prisonieră de rcshoiu :;;i 
ll'imcsă ln Basarabia. Numcrul luptătol'ilor era: 28 oficerr şi ::ioo de soldaţ.T; populaţiunea 
· 1wa�ulu1, ele :-;;i fusese armată :;;i luase parte la apărare, nu fu făcută pl'isonieră, ci lăsală
liberă. In ceLate; H.uşir găsiră 13 tunurT, 500 puscT, G00 perechi pistole, 80000 carlu:;;e :-;;i
prnvizir îndestulătoro.

c;inge-Aga, Aianul Măcinulur ::;;i ginerile Nazintlur B1·ăile1, nu se predă, ci fugi nopLea
pl'in bălt,ile Dunări\', după ce subscrise capitulat,iunea, şi se refugiă la I -Iai·şova. Langcron
spune, că Ginge- \.ga primise i'n ma\' multe rândurr ban, de la Ruş\', promi(.endu-le a ataca
pc Pehlivan �i a da ajutor acestoi·a la luarea Ismailulu1 :-;;i că nu-şr i'ndeplinise făgăduiala 1).

Luarea MăcinuluT costă pe Ru:;;1 numa, 20 morţ1 :-;;i răniţT. Brăila fu astfel cu desă
n\r�ire blocală şi luarea sa asigurată.

Bagral.ion adresă 'apor o proclamaţiune populaţ.iuniT bulgare din Dobrogia, asigura
pc lucuilorr să stea linişLi(.T pe la casele lor �i le garanta, c;ă nimic clin avuLul lor nu va
n alins. Vorbe �i pl'Omisiunr ! Nu mar câteva zile 111 urma acester prodamaţiunr, Cazaci'î
lu, PlaLov, se nă.pusliră ca nisGe lup'î J-lămînz'( asupra. pt·acle1 lot·, aşa, şi l\luscaliT a upra
popula1.iunit; devastară şi pustiiră întrega Dobrogie, deteră foc la o mulţime de sate, in-

------

1
) Httl'11wwlti. Supl. I, Vol. 111, fasc. l, pag. 118. 
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do. I.ul ele bogat.o, caro ar fi pul.ul hrăni arrnaLa năvălii.ore mar mullo Iun\'; lna1'c1 pro Ir
.50000 capelo de vilo, pc caro oficorir suporiorT Io împti.r(.iră înlre 01, ca jaf' de 1·<�sl1nii'i i
le Ll'imeso în Rusia ca averea lor proprie. Aceste jafurr sunL do criso do în::;u�\' I.a11g"1.,11;_

Platov, după co ocupă Comavoda, împrăscie, în juru-1 in toto pă,·(i:o dela';1<11111,111"
puternico, scoborî spre Hârşova, pentru a so pune în legătul'ă cu cer ca1·0 înc·o11jlll'afi \lil 
cinul f:-Î ajungând, în ziua do 16 August, în drnptul acestur ora9 întărit (1-Iar:-;;ova), a dlliw 
zi ii înconjură de toto părţ;ile şi incepu să sape �anţurL In ziua de 18 Augusl a�cză nm, 
mulle batorir şi începe a bombarda Hârşova; Tul'cil ruspuncl forte slab, poulr·u că er is, 

păslrau muniţia, pentru casurr de asalt. 
In ziua do 19, Ru�iY deschid o nouă baterie mar în apropiere de cetăţuia ascclialt'i .·i 

somară garni ona ca să se predea. Turcit consimt, dar cu condiţiune do a se reL1-ag1 1 s111:,, 
Silistra cu arme şi bagaje. Platov raporteză Jur Bagration aceste condiţiunr; el nu prinwsc('. 

Hârşova este un oraş situat pe marginea Dunăril, ca la vre-o 40 km. mar sus !IP 

:Măcin şi cam la 45 mar jos de Silistra. Doue stând enorme domină o miGă c plamula, 
pc care e aşezat oraşul, mar la nivelul Dunări\'. Pe una dintr'insele se află conslruil un 
castel mare de piatră în stil gotic şi pe cea-l'alt.ă, care e mar puţin înaltă, se afla Ji" 
aluncr un turn de piatră. Acest turn era dominat de o înălţime vecin,ă cu ornşul, pc 1·111·1• 
Ruşi\'. se grăbiră a aşeza o baterie la adăpostul resturilor de întărirr, constl'uilc arnlo la 
1773, de către Mareşalul Romantzov şi rcmăseseră încă în fiinţă. (A se vedea ernclliul v()

siţiunir Hârşova). 
Vczendu-se astfel strân�r din tote părţile, Turcir ne-avend în cot.ro, se pl'cdal'ii ra 

prisonierr de resboiu, în ziua de 22 August. Un comandant, 15 oficerr, 330 soldaţi' :;,i 800 
locuitorr armaţr, precum şi 3 mortiere şi 27 tunurr, acestea fură prada do resboiu g,1si1CL
în Hârşova. De astă-dată fură consideraţr ca prisonier\' şi locuitorir şi fură tl'imcşr î11 llusia. 
Numa\' bătrinil', femeile şi copiir fură lăsaţr în pace şi îngăduiţ.1 să română la mselP lor. 

Luată Hârşova, Bag1·ation dădu ordin Divanulur Ţ'cril Românescr, să consl1·uias,·ă un 
al doilea pod la 6 km. mar jos de Hârşova, in dreptul gurel'. lalomiţe\'. Ruşii îşr slnfo1u
tară centrul aprovizionări\'. lor de la Buzcu la Slobozia, ca astfel să fie la egală clislan(ă, 
înlro Brăila şi Silistra, unde comanda un cap de bandiţr de temut, Elik-Oglu. 

Bagration, după ce lăsă la Hâr�ova o garai. onă îndeslulătore, cum şi cea mar mure 
parte din echipagele sale, îş\'. împărţi armata de care dispunea, în trer dolaf;ia111011II' �i 
porni către Constanţa. Aceste trer colone au fost încredinţate: prima genoraluluT lVlal'irnv. 
a doua generalulu1 Sergiu Kamensky şi a treia generalulul'. Platov. Acesta din urmă corn
pusă mar numar din Cazacr, merso mar iuto ca tote şi ajunse în dreptul Conslanţcr în ziua 
ele 30 August. Cum o zări, Comandantul garnisoner trimise parlamentarr şi propuse llu
şilor predarea oraşulu1 cu întărir\', arme şi proviziunr şi î\'. ceru în schimb nurna\' voia 
ele a se retrage în interiorul Bulga1·ier, impreună cu cel'. 2000 briganzr ar srY. Platov win i i 
propunerea, cu condiţiune ca. aianul Constanţer şi cu briganziY se\'. să făgăd uiascii a nu mar 
lupta contra Ruşilor, timp de un an. Turcit primesc şi se retrag din Constanţa spre Vaf'lla. 

Constanţa, pe atuncr ocupa numar stânca care înaint6ză în mare i;;i fomia o vcninsulă, 
care se ţinea de uscat - ca �i acum - numar printr-'o limbă do păment lată do vrc-o 200 
molri. (Este gâtul din piaţa Independenţa, de la Hotel Terasă, până la podul dn1111ult11 eh' fier). 

Ea avea aşezată pe limba de păment o fortăreţă înconjurată de un zid laro i;iÎ de 
un şanţ larg, iar în colo nicr cast.el, nicT fort, nid un turn, nimic care s'o apc1·e cu cf,-. 
cacitale despre uscat, de tunurile inamice. După ce se retraseră cer 2000 brigarn..J, l1ui;iir

dădură foc fortăreţil şi întregulur oraş, dărîmară şi risipiră ce mar remăsese î11 via(ă, i;ii 

clupă co jefuiră pe locuitorr şi îr lăsară făl'ă adăposturr, fără bucate, fară nimic, H IJă-
. pusLiră în voia sorter, şi'ş\'. urmară drumul, fără să lase vre-o garnisonă, ne-avenei I.rupe 
îndestulătore. Când sosi colona de aprovisionaro, care însoţia armata, găsi Conslan(ct 
pusliilă; iar colona lu\'. Platov, în dimineţa de 31 August părăsise oraşul, pentru a se ln
drepta spre Bazargic. 

Bagration, care se opl'ise la Carasu (Medgidia) şi care avea nevoie ca trupele sale 
să nu se risipescă pe o intindere prea mare, trimese ordin Jur Platov să se îndrepte călce 
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sili�trn. a ov, care ocupase 1mprc.1 ur1m1 c . azarg1cu m ş1 )agasc spaima m . urci, pana'"' / 

Ia Yarna se înapoie către Silistrn, şi ocupă satul Kiuciuk-Kainarclgi, pe drumul SilisLra-
sunila �i vestit prin tratatul încheiat aci, în 1774.· 

l\farkov, după luarea Măcinulu1, cutreieră Dobrogia în lung şi lat, puse mâna fără 
lu piă pc tote satele dintre Dunăre şi Mare şi ajunse până la mal ul Mărir mar sus de Cons
lan(a, !ill'ă să întâmpine cea mar mică resistenţă. El primesce ordin de la Bagration să 
�t· îndreplc către Cuzgun şi Silistra. Mult regretă lVIarkov, că nu putu să prădeze satele 
hoµ:ale ele pescarT de pc mal ul MăriT, totuşr trimese spre Galaţ\'. peste 3000 Bulgarr şi 
Lipo,·enr, iar pe cer remaşr liber\' în Dobrogia H puse pe g6nă, le confiscă avutul pc 
,;ma tesaurulu1 Imperial şi însărcină pe un grec anume Komeli, consilier de Stat �i 
l'nncjinnar la Ministel'ul afacerilor streine din St. Petersburg, cu strângerea tuturor pro
dudelor cl.c pc câmp şi cu depunerea lor în rnagasiile Impărătesd. Komeli se instală la 
Cuzgun, acl usc clin Tara Românescă locui torr l uaţ\'. de beilic, care H secerară şi'! treierară 
!Jucatele fără plată, iar când fu la depunerea lor în magasi\'., intrară în punga lu\'. Komcli,
�lal'kof, Platov şi alţt general\', car\'. jefuiră fără must.rare de cuget aceia ce cruţase l)an
rlilir lui Pehlivan şi alţi\'. ca er.

Bagral.ion aflând de acestă hoţie pc faţă voi să deschidă o anchetă, dar Bezac, care 
i�r băgase şi el mâinile până în c6te la acest- furtişag, stărui a face lucrurile mu�ma. 

La 0 Septembrie, Ruşii ocup Derventul şi la 10 înaintară până la apr6pe 4 kilomcLl'i 
de Silistra. 

Kamensky ocupat cu cnstrugcrea şi jefuirea oraşelor, scăpate de col6nelc preccclcnLc, 
sall mar bine complectase aceia ce nu putură face ele, primescc ordin a se încll'Bpta c:ât 
mar iute spre Constanţa. 

Kamensky de temă ca cele 17 bastimente turcescr aflate pc Mare să nu debarce la 
Constanta trupe, ceru ajutor tur Bagration, iar acesta î\' rcspunsc că nu-1 trirnete aj uttîrc, 
ci să vină cu trupele de care dispunea. Aj ungend la Constanţa o găsi jefuită şi pusLiilă 
rlc p1·odccesori\' sel'; el dete o raită pe la Mangalia, care scăpase tefără până an1m şi 
numar după ce o prefăcu în ruină, numa\'. atund se îndreptă către Silistra şi ocupă partea 
rlc apus ,;;i miază-zi a cetăţ.iT. 

Cercul de învestire al Silistrel'. era complect in pi-ima jumătate a lu\' Septembrie 180D.

Pehlivan, fostul aian al Ismailulur, pierzend orT-ce speranţă de recăpătarea coment,liT, 
�c retrăsese treptat cu invazia Ruşilor în cadrilaterul bulgar, unde Marele vizir îl în ·ăr
dn6ză cu un corp de armată, să facă încercare de a pătrunde în Silistra, ca să dea aj uto1· 
gamis6niT cetăţi\'. 

La 20 Septembrie, după ce trecuse pe la Turlucaia nesupărat ele RuşT, Pehlivan ajunse 
la Popina, 40 kilometri departe de Silistra şi li1 2l se apropie şi mal: mull ele eclate, 
unde Jacu o mişcare spre drepta armate\' luT Platov, pri ni t·'o rccun6sccrc executată chiar 
rlc ch1nsul şi de locotenentul seu Mahmud Tiranul, în fruntea a vt·e-o 4000 călăreţr. La 23, 
Hm;iiY Jr resping până în lagărul turcesc, aşezat cam la 20 kilometri inapor, Ic omorî 
apn'ipe 1000 6rnen\', pusc1·ă mâna pc 108 p1·isonierT, între care şi pc Mahmud şi 38 oficerT. 

Turci\'. din Silistra n·u sciau de afacerea luT Pehlivan, şi pe dată ce aflară, făcură o 
nouă eşire, la 26 Septembrie, însă fără reusită. 

La 27, Bagration se hotărî să ia disposiţ:iu111 pentru bombardarea SilistrcT; peni ru 
acest scop LrimesP în insula Chiciu, clin dreptul Călăraşilor, care c incon,i urală de apele 
Dunări\' şi ale BorciT, pe generalul major Print.ul de Meclemburg-StrcliLz, cu dragoni! soi' 
�i f;iase LunurT. Aşeză în împrejurimile Călăraşilor şi pe marginele Borci\' în bateriile con -
ll'llile la 1807, tunurr rnad de asediu şi la 1 Octombrie 1809 începu a bombarda Silistra, 

Acest bombardament nu produse, din causa depărtări\' pană la celate, nicT un 1·cu 
Tu1·cilor şi nu strică ele cât c;..Hc-va morr din prrj urul omşulu1. 

Ruşii e aflau puţinYin faţ,a Silistrer şi ma\' aveau în spatele lot' pc Pehlivan, de care 
nu puţ;in se 1·emcau, ele aceia Bagration clete 01·din Ju'i' Za s, care sta prin Dobrogia fără 
nid un scop şi lu\' Kamensky, care păzia litoralul 1Jă1·i1, între Constanţa. tfangalia şi Ca
varna, să ::;n îndreple către Silistra. 

718<JO 74.
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La 3 Octombrie, farkov puse să se ronsl.rt1iască în clrcplul seiî o 1·crlută, ,·:1t·r· ,•sir, 
alacală cu t61.ă ft1ria ele Tur·d �i numa\' gra(ic bravuri, f:olonclulu\' Papaclnpfll, T1m·i'î �11111 
l'e:::-pinş\' cu picrclcrr ele 500 morţi. nuşiY avură şi cr 200 mort,, după rnă1·lu1·i�i1·il1 • 1 1 ,1 
T.angc,·on 1).

ln acest timp, Tur·ci'i' se con ·cntl'au mcrciî la Popina şi se inrnul(.iau pl'in aj111<'11 ·,, 1•1, 

vcncaiî zilnic ele lu. nusciuc. I.a 0 OcLombric, nu�iT aftiră că Tt1rciT de la Popi11u ai', 111 
ccput să so mi ·cc sp1·c Caracli �i Talari(.a, pentru ca să I ună inl1·c clou<" focu1·1 l1·upr.l" 1 111 
PJalov, depal'tc numar ele vrc-o 8 km. �i ale lur Bagmlion, care se affau nun1a1 la O dr
părta,·c de 15 km. Pehlivan se apl'Opiasc la opt km. de SilisLl'a, cu 20.000 luplăto,·\' di · 
lol.c al'rncle, regulaţi i' { neregulat;)'. El se afla la Tatm·ita, unde se înlări�c. 

Tal:ariţa - zice Langeron - este situai. pc o cftmpic, cc se întinde ele-a lungul 1i11 
n(irir ele Ja Silistra in sus şi c situat la o depărtare de. 1 ½ verstă de fluviu. Acc:;la c�rnpiP 

lungă cam de 20-25 verste, nu e mar largă ele ci\.l de 1-2 vcrste şi între Talari(a �i 
Aidemir, situat cam la 2 verste ma'i' jos, se af1ă câte-va băltacurr. 

Cam la 2 verste de Ja Dunăre, acestă câmpie e ·te mărginită ele mun(J, care clominr1 
malul şi sunt cam repez\'. Delul dintre 1·1uJcţul Calipctro :=;,i Tatariţ:a, �i care se nunw�c,, ,ii 
Aidemirulur (cleiul pe care sunt aşezate forturile Medgidic-Tabia şi Kiuciuc-tlusLafo,-Taliia 
ele azr, iar nu Arab-Tabia, clupă cum afirmă D-nul N. D. Popescu în calendarul pe 18!Ji 
pag. 22), este prea înalt şi acoperit cu mărăcin1; o vale rip6 ă mărginesce f16lul la sl/lllg:1, 
paralel cu Dunărea (este valea Calipctrnvo), iar dincolo ele acea vale se af-lă u11 dr\l arn
pcrit ia1·ă�r cu mărăcinr forte cle$T şi cu pădure. (Este cleiul pc care s'aiî conslf'llil 111ai' i11 
urmă f'01'Lurilc Orclu-Tabia, Arab-Tabia .;i llan-Tabia. A se vedea crochiul fronLiel'iY rn'l!-ilrf' 
dintre Silistra şi \.lrnaJiu). El este mar eşit afară ca cel-l'alt şi are înaintea sa clow� YăY 
largi, din care una e continua1·ea celeY clescl'ise mar sus şi alia so înc.lreplă pcrpr·1Hli1·11lar 
pc Dunăre (probabil una clin văile Ias1-Tcpe-Ccair saiî H.egedcl'c. ·i-Ceair. A se vcxlm c1 o
chiul No. 1). 

Aceste văr sunt forte adânct şi se termină printr'un Jctc marc, cc se g(ts(\s1·,1• la 
:::;pa.tele delulur TatariţeL 

Ace t d61 se ridică in formă de amfiteatru; Ja piciorul seu a construit Pchliva11 111l1·'0 
ntlpte un şanţ care adăpostea şi satul. El ma\' făcu şi o redută cl'asupra d6luluY, de 1·arc 
am vorbit mar sus. 

Pehlivan dispunea de 17-18.000 6menr cu 18 tunurTşi aştepta vc Muclm· Pa:-;;a, fi11l luY 
Ali-Paşa din Ianina, carc-r aducea 4. -5.000 arnăuţJ. 

O încer!are de eşire a trupelor din Silistra în legătură cu cele ale lu\' Pehlivan, av11 
loc la 9 Octombrie, dar fără nid un succes. 

La 10 Octombrie, RuşiY. ·ufcră o înfrângere, pe c,\t ele ru�inosă pe atât de păguliil1J1·c, 
care de şi trecută forte repede în descrierea lu'( I angeron, reiese clin alte scrieri co11lim
porane demne de totă încrederea 2).

Huşi! care pierd 2000 omenr se retrag în dosul deluluY de la Kalipetrovo, ial' P1 dilivnn 
ou1pand posiţiunr ma'i' 111 apropiere ele Silistra, le întări :-;;i a'7tepta sosirea Mal'clu1 Vizir, 
care '1 p1·omisese print.r'un curier special, că va sosi în forte scurt timp în f'l'unlc'a a 
30.000 omenr. 

De şi Bagration pl'imisc ordin ele la St. Petersburg să'şr mcn(.inii po iţiunill' 01·,11palc 
în Dobrogia, într'un consiliu ţ,inut la 13 Octombrie, decise din causa aspl'ime\' ti111pulu1 �i 
îngreunarea mijlocelor ele comunica(ic - drumurile fiind desfunclatr, - sCt tl'ecă în ?\lunle11ia, 
pentrn a ocupa cuart.iere de iarnă �i să menţ,in{i paza numar a podului ele la Ili.\!':-;;ova, 
iar Tmciiol' să Je ceră un annistitiu pentru Lirnpul icrncr. 

Pană la punerea în execulal'e a acestui plan, BagraLion rnaY era decis sii se uproscă 
înapoia valurilo1' Jur Traian şi aci să dea o bătălie decisivă MareJuT Vizir, in casul ,·t'wcl, 

1) Burmuzalri. Supl. I. voi. Ill J'asc. I. pag 2t0.
2) Hui·miizalfi, op. cil. Voi. I. Supl. ll· pag. 555 şi Istoria Dacie'f ele Folino. trad. fio11 Voi, li. P· 2(\4,

in N. /J. Popescu, Calendar pc anul ']807 pag 22- 23. 
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arr,;la ar veni să-l alace. Se mar asccpla dinlr'o zi înlr'alla, ca generalul Essen să pună

nâna pc Brăila, pc care, creclcall H u,;;iT, o va conslrange pl'in f6mc.1 
r.a H Octombrie 1809, H.u7iT ·c pun în mişcare spre Hârşova. Turcit fac o nouă c�irc

ii• t1i,·c1·(ia Tmtucaie,, unde se af-la corpul Jur Plalov, dar sunt rcspinşr.
r;rrul,t(ilc întâmpinate de Ruşt în retragerea lor spre Hârşova fură mad, drumurile 

d i •-l'undalr, localităţile părăsite. 
lhtc1 Hagralion ar fi aşezat aprope de Silistra - zice Langoron - podul do la Hc:'t.r

"1,a, tn1pulc ar fi putut trece mar repede în Muntenia, a7a că la 16 Octombrie am fi 

1111 1 11 1 lua c:uarlierelc de farnă, iar trupele nu ar ma\' fi fo -t supuse la osteneH'.
Dar so vede, că Langeron uitase, că o zi ma, nainte, tot el aprobase părerea Jur 

Bragalion, ca să se retragă sp1·e Hârşova, pentru ca eventual să ocupe posiţie pe valul 
1111 Traian, în casul când ar fi atacaţr de Mc1,rele Vizir. 

La U Octombrie, Bagration trimise regimentul de Slusselburg în insula Chicii\ ca să 
pi·oleg(t retragerea tunurilor de asediu spre Călăraşr. La 9 ore sera, Langeron retraso 
11·,11• lunurile, puse să se distrugă lucrările, să so astupe şanţurile şi la 12 orc noplea, 

inl\rnleriu. de câmp �i cavaleria plecară spre Hârşova; iar artileria de celalc rămase până 
ilc�prc ziuă pc partea stângă a Dunări'î, pe care n'o părăsise. 

După ce merse aprope vre-o 40 km. fără să se opr6scă, Bagration poposi trupule 
s.tlc în dreptul satului' Oltina, Platov bivuacă la 18 km. mar la vale.

Despre ziuă artileria de cetate porni de la Călăraşr spre Râmnic. 
Turci\', care nu sciau de retragerea Ruşilor, a doua zi dimineţ,a tr-imosoră câlo-va 

isc1\dc, ca să afle situaţiunea inamiculur şi remaseră forte uimiţr găsind câmpiile gole de 
nu�r. Abia când apucară să cerceteze ostrovul din faţă, dădură pesLe un convo\' do care 
pline cu răniţr, care nu apucase să trecă Dunărea şi să grăbiră să-l atace, dar fură 
rcspin:;;r do focul artilerier flotiler, care proteja retragerea convoiului, ce pierdu numa\' 
c,Ue-va care. 

Huşir merseră spre Raşova, unde au ajuns 11118 şi au remas până la 19 Octombrie, iar 
la 20 se opresc la Cernavoda, în urma valurilor lu\'. Traian, ocupă înălţimele ce clomin6ză 
ora�ul, care pc atunc\' era un sat miserabil, dincolo de rîuleţul mlăştinos Carasu, peste ca1·0 
HuşH au aruncat un podeţ greu ele apărat. 

Platov ocupă valul Jur Ti0aian şi a�eză în diferite puncte postut·T înaintate, iar Za s, caro 
abia acum ajunsese trupele Jur Bagration, ocupă posiţie la Carasu (Medgidia) din ccnlrul 
valulur. Kamensky, cu tote că era aşteptat să ia în pază podul de trecere d.:i�la Hârşova, 
ocupă Constanta şi stete aci mar multe săptămânr. 

Posit.iunea ocupată de H.u. r nu era rea, avend valurile lut Traian în fa(ă, iar în spalc 
balta Carusu, ce se ţinea lanţ de la Cervavoda până la Murfatla1·, apropo. Z�s ora tăbărî!. 
la o clistanţă cam la 20 km. de Cernavoda, pe o înălţime ce descinde în pantă dulce 
spre balta Carasu (probabil Medgidia) şi avea înaintea lu\'. un pod lung şi strâmt, prin 
care inamicul n'ar fi cutezat să se slrocore. Distanţa dintre Cornavoda şi Constanţa, lungă 
ele vre-o 60 km., era ocupată de 23,000 omenr cu 130 tunur\'. 

Turcir nu făcură nic\' o urmărire, fu numa\' vorba a trimete pe aianul Sili trer, Elik-
0glu, care făcuse o primire rece Marelu\' Vizir ,;;i lu\' Pehlivan, sa'l tr'irnetă cu 20,000 că
lărc(\' în urmărirea Ruşilor, până la Hir.-,;;ova; dar Pehlivan sciind că inamicul uste apărat 
lnapoia valulu1 lut Traian, înduplecă pe Marele Vizir a nu expune armata la obosel'î 
zadarnice. 

La 18 Octombrie, Platov puse să distrugă Cuzgunul, reşedin(.a lu\' i=\·hlivan şi nu lăsă 
ln piciore nic\' o casă, fără numar giamia, ca să arate Turcilor, că şi Ruşi\: respectall tem
plele religiuniY lor, ast-fel că Pehlivan nu găsi când veni acolo clin măreţ;ul Iul' palaL şi 
clin frum6sele luT sate, nimic alt de cât un muşoror de cenuşe. 

Ore Pehlivan ar fi făcut ma\' bine, dacă ar fi intrat în Rusia ţ zice Langeron. 
De la 20 Oetornbl'ie timpul se înăspri mar reu, frigul se făcu forte simţitor, şi cu 

tote că nu înghieţă, pe la 1-iu Noombrio începu să cadă o zăpadă atât ele mare, în cât 
drumurile deveniră cu Lolul nepracticabile ;;i viaţa in corturr cu totul imposibilă. Pe 
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lângă accslc, 11roviziunilc şi nutrct,ul începuseră ·să se împuţineze şi 6mcnfi' �i C'aiY inr·i ·
pură să sufere in mod oribil. Din causa zăpezi\' cele)' marl', care cădea înlr'una m,r·i't n 111_ 
ghe(a, căct nu dase gerul, şi a neprecurmatelor strapat,urr, drumurile Cal'c nu n1·a11 ..,11" 

luit.c (pc al.un ·T nu era nict pomenolă de şosea), e desfunelară şi convoiurile so:-;ea11 1• 11 
mullă greutate. Din ac6stă causă vitele de povară luate de beilic din ţerile H.oma1w, 1•11 
clcau pe drumurT cu totul obo ite şi mureau cu sutele, atat de oboselă, cât �i ele moliina 
cc se încinsese în ele, din causa cadavrelor neîngropate. 

Acum se convinse Bagration de enorma greşală ce fa�usc, lăsâucl pc Ca„acr in 1 1,1,_ 

cerea lor spre S. să pustiască Dobrogia, căd parte din locuitori! cc scăpascl'ă de faplul 
năvălirilor, emigraseră cu averr şi vite în Bulgaria. 

Reaua stare în care se aflau Ruşff îndemnă pe Bragat.ion să ordone deşerLarca llu 
brogieT şi să trecă Dunărea, ceea ce se şi făcu, căcr la 14 Noembrie Rw�H păl'ăsesc valul 
lur Traian, ia1· la 15 se aflau la Hihşova. 

In ajunul trecerir, un vent violent rupse podul, aşa că trecerea fixată pcnLr·u 14 No1'.111 
bric, devine imposibilă. Abia după două săptămânT de muncă pe vre�e de iarnă, plld11l 
pulu fi reparat, aşa că tocmar la 21 Decembrie, Bragation putu să-şi'. strccure am1nla p1· 
t,ermul stâng. Langeron, lăsat cu paza podulu\', nu putu pleca din Hârşova ele ·ctU lu t la
nuarie 1810, după ce veni Kamcnsky din .Constanţa. 

Norocul fu pentru Ruşr capitularea Brăiler în 21 Octombrie 1809, ca să mar a<'op1•1·p 
put.in ncsuccescle ce avm·ă în acest an. Generalul Kamensky este inlocuiL la apit1·ar·l'11 
poduluT ele la Hâf'şova prin generalul Tiţirew, fost comandant al picţi'i' la Bucurnsd, Za--� 
înlocuesce ca comandant al corpulur de armată de la BucurescY, pe Miloraclovid; inr.111 
locul Jur Bragation ca comandant şef fu numit la 12 Martie 1800, Contele Nicolae• �lihai
lovid i{amensky, frate mar mic al Jur Sergiu, dar mar mare în grad, căd era gc,1JC•1·al de 
GOrp, pc c.lnd Sergiu, gencnl ele divizie. Platov, care era mar vechiu fu lrimcs la D11n. 

]ală care e.ra situaţiunea armator rnsescr din Dobrogia la sfârşitul campanicT din JH()!J: 
Sergiu Kamensky se af-la la Hârşova şi avua 15 batalionc: G la Hârşova, 2 la J1ltu·i11, 

4 la Cemavocla şi 3 la pod. 
Flotila era împărţ.ită: 26 baslimcnlc la Sulina, G la Kilia (aci mar craii şi � IJalali

unc ele reservă), 5 la Isaccea, 5 la Ismail (cu 5 batali6ne ele rcscrvă), 12 la lădn, 22 la 
Galatr, 26 la Hârşova, 13 la Brăila. 

Forţele rusescr, car'î trebuiau să opereze în DolJrogia în campania din 1810, c•1'aLI: 
Cor·pul locotencntulul'-general Conle de Lai1ge1·on la ObilescT, compus din 4 regimente de 
infanterie, douc batali6ne de v6nătorr, doue de dragoni, două de CazacY, !-;iasc haln.li1inc 
de reservă, 12 tunurr de 12, tot atâtea tunurr câmp �i Gind companir de a· dit'1; î11 Loial 
18 batali6ne, 10 escaclr6ne, 2 regimente de cazad, 46 tunurT, fără a socoLi a,rLilcria de 
asediu. Acest corp avea însărcinarea a supraveghia şi apor a bombarda Silblra, de [ 11� 

malul stâng al Dunărir. 
Corpul LocotenentuluT-general Conte Sergiu Kamensky I, la I -Iâr:;;ova �i era {·nmpus 

din: 8 regimente de infanterie. trer batali6ne de venătorr, un regiment de U lan\', tmttl clr
Dra!ronr unul de GrenadierT 4 ele Cazacr 6 Lunurr de 12 si elouC baLcl'ir ele arLilel'ic 

(._) ' ' ' I V 

călăretă cu câte 12 tunurl'. · în total 24 batali6ne, 15 escaelr6nc, 4 1·e
0
°·imcnlc de! Cazaci, 

• ' u 

54 Lunurr. Acest corp avea însărcinarea ele-a păzi podul de pesLe Duniirc :;;i ele a apara
valul'ile lur Traian. 

Aceste două corpurr serviau mar mult ca trupe ele pază, marer armate puse suii 11!'�

clinele directe ale lur ric_;ulae Kamensk.y, generalul şef, care de o cam claLtt î,;;1 slahil� 
Guarlierul la Slobo„ia şi care avea acleverata misiune a opera în Dobrogea conlra ar'l11alci ·
Lurcescr. Marea armată se compunea dintr'o avant-gardă şi 4 Gorpurr: 

AvanL-oardă sub ordinele Qeneralulur Uvarof fu comr)usă clin: 5 cscaclrc'm de hu-
b � u

j
u 

zarr, 7 regimente de Cazad, un batalion de venătorT călărr şi două batcriT ar'Lilcric ca n-
reaţ.ă. Mar era alipit şi detaşamentul generalulu'i' Kulniev, compus din: 3 regirnenlc el�
Cazacr, un batalion de venătorr şi o baterie călăreţ.ă cu 6 tunur\'. Totalul avanL-garclci 

era: 4 batali6ne, 5 escadr6ne, 11 regimente ele Cazacr şi 30 tunurr. 
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Corpul I, sub ordinele locotenentulu\'-gencral Markov, compus din: 2 regime 
·nfanlrrie, 2 regimenle de dragon,, 2 de grenadier'i şi 2 baterii de artilerie călăreţa,
�2 iunur\' şi 1G ele câmp; adică în total 8 batali6ne, 10 escadrone şi 28 tunurr. 

Corpul II-lea, sub ordinele locotenentuluT-general Essen III-lea se compunea din: 4 
r<'gimcnte de infanterie, 2 de dragonr, 2 de cazacT, doue batalione de venătorr călărT cu 
,�· !unul'! �i 1G tu1iud'. de câmp; adică în total : 8 batalione, 10 escadrone şi 28 tunurr. 

corpul III-iea, comandat de locotenentul-general Haiewsky era compus: clin 4 rcgi-
11„nl<' dl' infanterie, 2 de dragon\', 2 de cazacT, doue batal_ionc de vcnătorr, 2 baterii de 
rlili ·l'i1' l'ălăreţă cu 12 tunur\', plus 12 tunur\' de câmp. 1n total: 8 batali6ne, 10 esca

dri',n1• �i 24 tun urr. 
Corpul IV comandat de locotenentul-general Lewis, era compus din: 4 regimente 

d i• inl'i.tnlcrie, unul de dragon\', unul ele huzarr, unul de grenadierr, un batalion ele venă
lnrr ciilăr1, 4 regimente de cazac,, 12 tunurr ele 12, alte 12 de artilerie călăreţă �i 16 de 
,·,imp; în tot.al: 8 batali6ne, 15 escaclr6ne şi 40 tun ud. 

ln fine reserva. sub ordinele locotencntulu\'-general Olsufie\Y �i se compunea din: 23 
1,a1a\iu11r de teservă, un batalion de garnisonă, 3 regimente de CazacT, 34 tunur\', plus flotila . 

.'J'o!alul marer armate P.ra: 36 batali6ne, 50 escadrone, 11 regimente de Cazacr, 24

111n111·1 de t2, artileria călăreţ,ă 66 tunurr şi 60 tunurr de câmp (150 tunur\'). 
Hu:;;i\' au avut în ac6stă campanie 125.000 omen\'. Ni r o dată- zice La.ngeton - n'au

înarmai lluşit atâtea forţe contra Tur·cilor. 
Campania din 1810 lncepu la 15 Aprilie, printr'un serviciu divin oficiat 111 tab.'.fra 

ue la OIJileştr. \pr ovizioniirile lnsă rnetgeau greu, din causa desfundăriT drumurilo1' �i 
un11liil'H l'Îurilor de plo\'; din a ·rstă causă se amână trecerea armate\' peste Dunăre 'în 
luna Mar 

F.lik-Oglu din Silistra, trimise comandantulu\' şef al armate\' rusescT la Slobozia, o
scris6re prin care îl felicită de comanda ce-r se încredinţase şi îl rugă să nu atace Silis
lra, d'i.d şi Elik nu are gând a face vre-un reu Ruşilor, ci să se îndrepte contra Marelui 
\'izil' la Şurnla. Kamensky primesce deputa1,iunea turcescă �i respunse printr'o scrisore, 
aU se p6tc de echivocă asupra planurilor Ruşilor relative la Silistra. Scrisore fu încre
tlinjală delegaţilor turcr, care sunt conduşr înapo\' la Silistra, însoţ.iţT de căpitanul de ve-
11ălo1'1 Vorontzov, care cunoscea limba turcă. El· avu ast-fel ocazia să viziteze oraşul şi să 
raporteze la întorcere, că nu era apărat de un numer mare de oştire. 

O recunoscere îndreptată în direcţ.iunea Varner, şi condusă de generam Voinof, An
sclin t;;i Prinţul Dolgoruky, nu avu alt resultat de cât, că Anselin pătrunse până la Cavarna 
�i făcu câţ\'-va prisonierr. 

La :3 Mar 1810, Marea Armată de la Slobozia se puse în marş spre Hârşova şi la 
;, Ma\' trecu fluviul peste podul construit în anul trecut, iar sera bivuacă pe platoul ce 
domină oraşul, unde deja de mar 'nainte se afla tăbăruit coI"pul generalulu\' Sergiu. 

Podul de peste Dunăre, care fusese stricat de furtună la începutul ierner, fusese în
lins din nou şi legat bine, şlep de şlep prin otg6ne grose de cânepă şi lanţur\' ele fer, 
ast-fel că putuse resista tuturor furtunelor cc bătuseră în cursul ierner, cum şi gerurilor 
cumplite, care transformaseră apele fluviulur într'un mare sloiu de ghiaţă, ba încă şi isbi
lurilor sloilor ce începură să curgă primă-vara la topitul ghieţurilor. Numa\' când se îm
primăvără, desgheţul şi apele marT din primele zile ale primă-verer aruncaseră încetul cu 
încetul umpluturile de păment ale şosele1 din ambele capete ale podulur, luaseră şoseaua 
�u lotul pe distanţă de mar mulţ1 metri şi formară în locul e\' nişce băltacur\' adâncr şi 
impracticabile. Aceste slricăciunr, de şi marr, fură iute reparate de colonelul Berlie, ajutat 
de maiorul de pontonier\' Magnenco. El puse să ·se arunce în băltace fascine de nuele 
umplute cu pietre; peste fascine aruncară nuiele verzr de salcie, peste nuiele, bolovanr
de pietre şi în fine păment, pe care puse să-l bată bine cu maiul. 

ApoT aşternu pietriş şi nisip şi ast-fel reuşi, ca în câte-va zile să formeze o şosea
r:s_istcnlă, pe care trecu întrega armată cu tunurr, convoiurr de aprovisionare şi mu

. n1\1unr, fără ca acea şosea să se mar strice. 
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La 17 Maiu, armata înainteză de la Hârşova până la valul luT Traian, undr· :p 1 11_ 
lăl"i; iar la 19, generalul-şef dădu ordin fratelur seu sil plece împreună cu t·o1·1rnl luY i 
cu al generalulu\' Mnrkov, în direcţiunea Bazargiculur şi Varner şi să ocupe 111ar 111tai;,
satul Belirkiu (cred că BekLcr), localitate cc era aşezată cam la vre-o 30 kilo111<'ll'i p,,1, 
Sud ele valul lu\' Traian. Salul nefiind apărat ele Turc\', Sergiu îl ocupă la 20 l\laiu, iar·
a doua dimineţă se îndreptă, dar încet �i cu t6te măsurile de pază, sprr Bnza1·gic, u,11 1 i , 
sosesce la 21 Maiu. 

La 18 Maiu, comandantul-şef, după ce lasă la Hârşova şi pe valul lu\' Trnian ,·:tll'-\u 
detaşamente, porni cu marea armată spre Silistra. El nu urmă drumul clin i!t·i'•p!u 
Dunăril, ternendu-se de revărsăturile fluviului, ci so îndreptă po drumul co trece in·in 
Cuzgun, spre Kainardgi şi Şumla. 

Drumul acesta era f6rLe reu, gloduros, noroios, forte accidentat, sLrîmt, 111 litH• 
apr6pe impracticabil ; cu t6le acestea, armata rusă deprinsă cu oboselile ma1·1, invi,1s1, 
t6te dificultăţile şi Ja 21 Maiu se găsi la 6 kilometri mar jos de Silistra (probabil la o 
trov şi satele învecinate). La 22 Maiu vine şi comandantul-şel', care după cc':şT 111tă1·i IJirH• 
posiţfonea (probabil pe delurile de la Sud-Vestul Ostrovulul), luă disposiţiunr dr a f'a1·1· 11 

recun6scere pre Silistra şi plecă el însuşl'. către cetate, într'o trăsură trasă dr' dur 1·a r 
precedat de o numerosă avant-gardă de cavalerie. 

1<Acestă recun6scere- zice Langcron 1)- nu era ele fel necesară, pont.ru di toi rl' 
privea asediul acester cetăţJ, era cunoscut până la cele clin urmă detalil; cu L1'itc i.H'<•s!f'a, 
voiu spune ceva despre ea, deşi nu merită să me ocup ele cUnsa, numar pent1·u a zu
grăvi în culorr cât se pate de vi'î, mirarea tuturor acelor ce nu cunosceau slă.bkiunm lut 
Kamensky. 

«El plecă într'o droşcă în fruntea a doue regimente de venătorr călărî', a o mul\i1111 1 
de cazac\' şi a unei' negure ele voluntar\' şi de oficerr de ordonanţă. În acest. s1;op L1·1•1·u1 
şi eu Dunărea de la Călăraşl', unde sosisem de mar multe zile, şi mc apropiai,, <IP ,·dale• 
împreună cu generali\' Harting, Resvory şi Papadopulo, ca să vedem unde t ,·clJuia sit ne 
a.;czăm redutele nostre, la o depărtare de 300 stânjenl'. 

«Nic\' un turc nu ieşi din cetate şi nu găsirăm în drumul nostru pe ni111cn1, ffLră 
numar pe un turc bătrîn, care 'ş1 cultiva via (eled viile de la Ostrov erau în 1810). De 
odată vezurăm, că la o verstă în urma nostră era o mare mişcare în trupele şi lunwa

care înconjura pe Kamensky şi care nu'l părăsi. Mirat de acestă mişcare, de c·arr• nu 
puteam să'm\' dau sema, căc\' nu-1 ghiciarn causa, me apropiaiu ele conte: îl găsii palid, 
coprins de spaimă mare şi în acelaşî' timp în prada une'i furil' cu anevoie dr• dcst;l'i:-, 
care era pe atât de ridicolă, pe cât era lipsită de motiv. 

«Se rest.ea la t6tă lumea, certa pe toţl', maltrata pe orT-cine se apropia de din:-ul, 
şi adresa cuvinte grosolane respectabilulu1 general Paul Hovait.zky, pentrn că rnzaC'iT Sl�r

nu înaintau prea repede. În fine, îl vezur refugiindu-se cu dro.3ca sa înti·'un cm·1:u de 
v6nător1. Îl întrebar de causa acestu\' sgomot şi el 1m1 respunse: - Cum 1 nu s!'ir di 
cavaleria turcă a ieşit din cetate 1 Nu vreau să am o bătălie în astă dimin(•ţu,. 

<<Unul din voluntarr, nu sciu care, a vezut sau a crezut că vede 4 sau 5 eava.l!'rt 
Turc\', car\' s'ar fi arătat pe o înălţime şi acest june Petersburgez a luat pc aed -1 sn.u :i 
Turc\' drept o armată. 

«Îl asigural' pe conte, că n'a ieşit din cetate un singur om şi că chia1· <ln.ctL :O.OOO 
ar fi venit să ne atace, cu forţele ele care dispunem nor, puteam să-1 lJat.ern, nrn.1 a.Ir'� 
că aveam ma\' mult ele 50.000 apărătorr la 4 vers te. El îm1 rcspunse: - Chin.I' :t-;;a să fir'. 
cu nu vreau luptă azi. H.enunţă a\;\' tel'mina 1•ecun6scerea şi se ee111turnă 111 lab:tl'tl, int·r·
guncl tot în mijlocul careulur seu, ca cum ar fi fost înconjurat ele inarnid. 

«Acestă scenă e cu anevoe de crezut şi totu::;,r e ·Le adeveratii; sunL ma1·t.01·1 20 l�r 
generalr, precum şi 4-5000 solclaţL Prin nimic nu se potc descri uirnil'ea t:e tH' 1 :auza.

') Hurmu�alci. Supl. l. Voi. lll. Fasc. 1, p. 230-23i. 
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Fie-care se uita la vecinul seu şi în oc;hiT fie-căruia se citea explicaţiunea acestu\' 
tenomen. C1·caturile Contelui, ro.�iau. 

«Acest mic episod din viaţa sa militară, îl desconsidcră în mod absolut în ochir 
tului·o1' �i no făcu să aflăm aceia cc nimeni n'ar fi putut crede)). 

înainte d'a ascdin Silist1·a, Karnensky dele ordin genel'alulu'( Zass de la Copăcenr , să în
r,,,·,·c• a 111·unc.:a un pod întl'e Olteniţ::t �i Turtucaia, să trec .. \ o divizie pe drepta 11uviulu'( �i 
,1 r"oper0zc la asediu, tăind comunicaţia forţelor ce Turci\' ar voi ă trimctă din Rusciuc. 

J.ur f.angeron ît or-donă să lrecă grosul trupelor sale şi artileria de asediu în insula
din 111ţa Călăr-aşilor şi să se instaleze în uvrage puternice, din care să bată cetatea Si
li�t,·a, iar ci cu o divizie să lreeu cu bastimentele în drcvta fl.uviulur şi să ocupe malul 
iii pal'IC'a Je resărit a Silisl1'e1, pe drumul Silistra-Hârşova (probabil de la Ostrov în jos); 
JN"I să nu facă în acestă parte, de temă a nu fi sfădrnat de art leria cetăţii. 

Langeron trecu Borcea în dreptul Ostrovulur, ocupă insula cea mare din dreptul 
a<'l'sluT orăşel (probabil 0,.5trovul vechiu sau Tilchia) :;;i c.:ele doue ostr6ve din dreptnl 
silist1·e1 (Pastramagiul şi Hopa), unde stabili tunul'ile de asediu, le întări bine cu şanţurr 
�i lăsă aci şi la Călăraş\' o divizie sub comanda gencralulu\' Stetter, care respinse peste 
;,Jt,•-va zile un dela;;arnent tul'ce ·c, ce voia să stabilescă în dreptul Ostrovulur cel mare, 
pr malul drept al fluviului, o rnflută, care ar fi făcut muli rei:î Ruşilor. 

f.angcron trecu Dunărea ln Oslrov, ocupă oraşul şi împrejurimile sale şi aşeză
pl'inlre viT în baterie cele 36 de l.unurr de 12 ce avea, ca c.:u ele să bată forturile de la 
A1·ab-Tabia �i l'vlcdgiclie-TalJia. Tole aceste rni:şcărr şi întărfrr, fură executate naptea 
la aJăposLul . ·ălciilor, fără ca Turcit din Silistra să afle, căcr pote ar fi făcut ieşirr carr 
a1· fi intirziat lucrările. Când Kamensky sosi la Ost1·ov, Langeron era de trer zile instalat 
aC'i, iar comunicaţia cu ţ.crmul stâng se fifoea pe un pocl stătător peste Borcea, la Soca-
1·it-iu; prin halte\ e construise o �osea, iar Dun„lrca se trecea cu bastimentele flotileT. 

Zass cu marr greuW.ţ.T, abia putu I.rece o divizie pe malul stâng al fluviului, mar 
jos Je Turtucaia, dar cu �lepurile, nu pe pod, pe care nu'l putu construi din causa bom
ilit1'damentulu1 Turcilor din Turtucaia, care căzu după cât-va timp. 

Langeron, după ce primi în ajutor corpul luT Raie\\·sl\y, înconjură Silistra la 23 
'.l!aiu. Patru colone, comandate de Haiew ky, care avea sub ordinele sale pe generaliT 
Bakrnentiew, Prinţul Mih. Viazcmsky, Papadopol şi Hamper, plecară din patru puncte 
Lleosebit.c �i se îndi·eplai· .. \ asupra cetăţi\', pe care o învestiră complect. Trer din colane nu 
inlt1mpinari'.i nicr o resistenţt�; aceia a Jur Viazemsky avu o mică ciocnire c;u Turcii în 
nisce grădi11c.lrff din apropierea Silistrcr; Ruşir pier·d 50 6men'î; Turcir s'au luptat mo
latec, c„lcr de ar fi fost mar energid, ar fi repurtat o victorie ca aceia pe care Pehlivan 
o avuse o în anul trecut, în acelaş\' loc.

Cornandnntul-şef rem,\sese la 6 kilom. înapoi, generalul Levis lua posiţiune pe 
drumul Rasgradulur, Zass pe al H.usciuculur şi Uvarof cu Cazaci\', pe al ŞumleY. 

Forţele rusescr împrejurul Silistrer erau de 20.000 omenr; el le împărţi în douc cor
purr şi 7 detaşamente, ast-fel: M. Viazernsky, la Sudul cetăţir despre Dunăre; spre stânga 
pân..\ la drumul ce mergea la Hârşova, lângă el de la drumul Hârşover până în al 
�umle\', Papadopol; Hampei cu spatele spre drumul Şumler. Aceste colane formau un 
rorp, sub ordinele Jur Langeron, care ':-;;1 stabilise cuartierul la mijloc, între drumul Hâr
�ve(şi al Şurnler. Venea apor Bekrnetiev, între drumul Şumler şi al Rasgradulur; con
lele Paul Strogonof, între drumul H.asgradulur şi acel al Turtucaier şi în fine Cruşov pe 
câmpia dintre drumul TurtucaieT si malul Dunării'. Aceste trer colane erau puse sub or
dinele generalulur Haiewsk.y, care.•şr avea cuartierul la mijloc, între drumul Rasgradulur 
�i acel al Turtucaie1. Generalul Stetter forma a �eptea colonă, care ocupa insulele şi 
malul slâng al Dunărff şi care lucra independent. 

Luarea Silistrer iese din cadrul subiectulu1 meu; este descrisă în memoriile Iur 
Langeron, publicate în «Documentele Jur Eudoxiu Hurmuzakfo, de A. I. Odobescu, în vo
lumul III-iea, suplimentul I, fasciora I, la p. 238-243. Celat.ea s'a predat la 30 Maiu 1810, 
la orele G după amiazr. 
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Cu puţin ma'î 'naintc, Sergiu Kamensky luase cu asalt (la 24 l\ ifaii:i) Baza1·gir·ul ·i
fi,'icuse prisonicr pe vestilul Pehlivan, speranţa Turcilo1' din srn-tra, de a'Y df':=:pt·l·s111·a. 

Operaţiunile cc se continuară spre Sud de frontiera actualii a DobrogieT, nu nP 
privesc. 

Acest rcsboiu, cm e a durat şepte anr, se tcrmim'i prin pacea de la Bucurrscr, diu 
28 Maiu 1812, în coprinderca urrnătorc: 

Art. I tabilescc, ca hotarul MoJdove'C despre l=tusia să flo Prutul, iar nu ill"isl1·u, i·a 
pânii acum. 

Art. IV sună: Prin hotărârile art. I s'a aşezat hotar între aceste doui'i pul.e1·1 apa 
Prut, de unde inLră în ţinutul Moldover şi până unde dă în Dunăre şi de acolo malul'ilP 
cele mar de sus numite gârl\', până la Chilia şi până unde intră în Marca-I 6gd1 �i osll'l',
velc cele mid ale Dunărir, care până la începerea rcsboiulu\'. erau nelocuite şi încrp di11-
c;olo de Ismail şi se împreună la Chilia, aceste rcmân la Rusia, căd sunt cu mar rnulla 
apropiere de marginea din stînga, dar nu se vor ocârmui de nid o stăpânire, nid l1·cbui1• 
să se întemeieze sau cu zidud; sau să se împresore cu nid ·un mijloc, ci să 1·c�u1tu1ii 
pustir. Iar supuşii acestor douc puterr, au voie de a pescui şi de a Lăia lemne; cu111 -;,i 
oslrovele cele prea marr, ce sunt împotriva Ismailulu1 şi Chiliei, inccpcndu-sc cu deviti
tare de un ceas de cel mar aprope mal al Dunărir, rernân şi acesLea pusLH, prnl1 u t·ai·r· 
mar în urmă se va llotărî şi mar bine se va însemna. Iar cele-l'alle cetăţ.Y, care �i înai11t,•a 
rrsboiulur erau sub stăpânirea rusescă, cum Chilia cea vechie, nu se cuprind în nt'<°•-,1i1 
linie a hotarelor, iar cel-l'alt loc al acestur cap de în voim, îl lasă Porta sub stăpînirca p1·1·a 
puternicer Rusff tot, care esLe despre mâna stângă a Prutulur, dinpreună şi cu tole c.:clii(ilP, 
oraşele şi cu tote locuinţele ce se vor afla pe acest loc; aşijderea lasă şi Prutul ju1mllalr\ 
care hotărăsc aceste împerăţi\'. Corăbiile cele negustorescr ale amendoror pulel'T să lun
Lreze şi în sus şi în jos pe limba Dunărir, ce este către Chilia şi pe totă Dunărea. lat· co
răbiile rusescr cele ostăşescr pot să luntreze suindu-se pe Dunăre, numar pânii un<lP dii 
Prutul în Dunăre 1).

De şi prin tratatul de la 1812, braţul Chilie\' se fixeză ca margine între cele dow� lm

perir, totuş'i' Turci'i' stătură în Chilia-Vechie, în castelul genovez de alt.ă dată, devenii un 
amestec sărăcăcios de case ·cte pescarr, şi nicr o protestare nu se ivi contra presen(t•T !ol' 
aci, până în 1817.

O comisiune de hol.are, în care Turcia era reprcsentată printr'un funcţionar ignorant, 
fu numită pentru stabilirea definitivă a hotarelor. 

In 1817, ambasadorul rus din Constantinopol, Strogonov, ceru Turcilor o parte din

Deltă. El se oferia să dovedescă, împreună cu colonelul rus, care ridicase cl1arLa locali
tăţilor de la noul hotar, că braţul Chilie'i' «îşr schimbă une-orr cursul şi face dcd grnnija 
nesigură)). Divanul refuză cu indignare acestă cerere nouă a une'i' diplomaţil insaţiabile; 
toLuşr, ca tot-deauna, TurciI cedară. Inteii:i se admise ideia uner conferinţe, ded se l'ccu
noscu_ impliciL utilitatea unor negocierl'. în acestă privinţă, declarând totuşr sus şi tal'c di 
o cesiune de teritoriu otoman e «cu totul imposibilă)); pentru a se îndeplini însă Iii.era
tratatulu1, Reis-Efendi, propune strămutarea locuitorilor din Chilia-Vechie la o dislantă, de
la mal, prevezută de pace.

Dar nu trecu o lună, şi _Ia 2 Septembrie, Porta primia ca hotar, cum voia Cul'tca 
din Petersburg, braţul Sulina 2). Convenţiunea de la Ackerman din 1826, în tăria decisiunilr-
conferinţer din 18173). .A 

Caragea-Vodă, prin hrisovul din 15 Iulie 1814, reînoiesce dania făcută de Alexandru
Vodă-Moruzi în 1793, câte 50 talerr pe an, fie-căreia din bisericile din Cernavodă �i Babadag 1 J· 

Rusia, sub pretextul că apară interesele Grecilor din Imperiul Otoman, ded.11·ă Tul'-

') Uiw1iia, Voi. IX, p. 711. 
�) Torga, op. cit. p. 255- o. 
3) Idem.
4) V. A. Urechia. Istoria Homânilor. Voi. XA, pag. 23i.
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cier al fjiC elea rPsboit'i, car·e ca şi m Lrecut găsesce pe Turcr nepreparaţr, acum când
Sultanul Mahmud îşT da tole silinţele să transforme armata şi s'o organizeze după rno
dPlul eelorl'alte puter\'. europene. 

La declararea resboiulur, în 28 Aprilie 1828, forţele turcesd aflătore în Dobrogia şi 
111 apropiere, erau : 25,000 în cetăţile întărite de pe Dunăre şi în Dobrogia, iar 'napor 
la sumla alţi 25,000 luptătorr în reservă şi 30,000 la Aclrianopoli. Flota turc6scă de pc 
1lui°iii1·c, era compusă clin 32 Şalupe, la Brăila; iar cea ·de Marc nu avea de cât 3 basti-
11wntr �i 4 fregate. 

Hu�ir rnobiliseză în Basarabia trer corpurr de armată, pe care le pune sub comanda 
FPldmareşaluluT Witgenstein, avend ca şef de Stat-Major pe Generalul Kisseleff. 

Corpul lll comandat de generalul Rudjewid se compunea clin: 4 divizH de infanterie, 
2 de t'avalerie, plus o divizie ele venătod călărr şi a 10-a divizie de infanterie, adică 
ao,mo (imenr. 

Corpul al IV-iea, de sub comanda generalulur Roth, era compus din: 2 divizil de ca-
1·aleriP, 2 de infanterie şi una de dragonr, sau 20,000 Juptătorr. 

Corpul VII-iea, comandat de generalul Voinov, se compunea dintr'o divizie de cava
lL'rie �i douc de infanterie, în total 15,000 6menr. 

Brigadele de artilerie erau afectate pe lângă fie-care corp de armată; câLe una la 
fie-care divizie de infanterie sau cavalerie. 

In reservă, Ruşi'î mar aveau gata corpul II cu 32,000 6menr. 
Jn tola.I er dispuneau la începutul ostilităţilor de 96 battalionc, 88 esradr6ne şi 01 

bate1·ir, sau un efectiv de 65,000 combatant.r. 
Dobrogia n'avusese încă timpul, să-:-;;1 vindece rănile suferite cu 16 anr mar înainte 

lnl.r'un resboiu care dură 7 n.nr pe teritoriul seu, aşa că Moltkc o găsesce pustiită �i o 
rlrscrie cu culorile cele mar negre, dar reale:-

«In Dobrogia - zice Mare:-;;alul 1) -:-- se găsesc �i mar puţ.ine resurse (de cât în Mun
lenia). E un adeverat de:-;;ert, de care cine-va se miră că'l întâlnesce în mijlocul Europei. 
Socotind populaţiunea sa din oraşe, nu e mar multă ca 300 locuitorr pe o milă patrată. 
Acestă stare de lucrurr există mar ales, de când Tătarit din Crimeia, cad se refugiaseră 
altă-dată aci, au fost trime�r înapoi de Ru:-;;r, după rcsboiul clin 1828. (Descrierea e făculă 
in urma rrsboiulul). Prin natura sa însăşr solul opune mar\'. dificullăţT mar:-;;ulur uner ar
mate. Partea ele Nord a Dobrogie1 este acoperită de munţir prăpăstioşr ar Măcinulur, Beş
lepe sau cind munţr şi ar BabadaguluT. Insă pe măsură ce înainteză către S., regiunea 
presintă o câmpie ondulată, acoperită de nisip fin, în care apele se filtreză şi trec cl1iar 
prin pătura calcară inferi6ră. Ast-fel în zadar n.r căuta cine-va rîurr sau isvore pe văr; 
in sate, etwe sunt forte departe unele de altele, apa se sc6te cu găleţile din puţurT adânci 
de 80-100 piciore. Cu o asemenea lipsă de apă :-;;i cu o populaţie forte împră�tiată, agri
cultura este prin forţa lucrurilor puţin înfloritore şi nu există provisiunr de grâne nid de 
furagc. Iarba s.e usucă de cu primă-vara :-;;i trebue atuncr ca turmele de or şi bivolr 
&l fie duse la păscut în valea şi pe insulele Dunărir. Nică-ierr, chiar în sate nu sunt nid 
a1-bor1, nid tufări�. Ţinutul a�ezat intre valul Jur Traian :-;;i Bazargic este, de se pate, încă 
�i mar pustiu :;;i mar sărac. O colonă inamică traversând regiunea pe drumul central, 
ll·cbue să se pregătescă a lupta aci, pe o lungime de 50 mile, conLra lipser cole\' mar marr 
a mijlticelor de subsistenţă)). 

Planul de campanie al Ru�ilor era: Corpul VI ă trfră in Principate :-;;i să se înclrepLc 
spre Calafat, pentru a se opune trece1°iT Turcilor din Vidin. Operaţiunile arc ·tur corp nu 
ne i11tercs6ză. 

Co1·pul VII avea să tr6că P1'utul pe la ·vadul lu\' Isac şi să so îndreptfl asupra Brăiler , 
unde ajunse ln. 19 Maiu 1828 �i o înconjură. Operat,iunilc acestu, corp ne intereseză nu-· 
mar ln partea, care e în atingere cu subiect.ul nostru. 

. ') Campagnes des Husses en 1828-,29 pag. 3o-3i. Tolă campania din 1828 este lralală după acestă
,criere, volumul I.
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Cele mar interesante pentru nor sunt operaţiunile corpului III, pe care le vom u1·nu'i i·i 
atât cât scrierea Mare:-;;alulu'î de Moltke ni le dă. 

Pe la începutul Jur fonie,. acest corp era concentrat în Basarabia ele jos, în·a�teplai·r•n 
complectări! lucrărilor pent1·u trecerea Dunărff. Satul-Nou, punctul ales pentru acPsl Sl'op, 
este a1;iezat între clouc lacur1: Cahul �i Cartai (mar propriu Kogurlu\' sau lalpug �i Cal'lal), 
pe o limbă ele pămrnt ţ.ermurită ele câmpir bălt6se :-;;i acoperite cu apă, care se apl'opi l ' 
puţ.în ele malul stâng al Dunărff. Din acest punct până la ţem1 e o depărtare de O lllil;'i 
:;;i cea clin urmă j umrtate de drum trece printr'o baltă acoperită cu t1°estie. Dincolo ll r• 
:fluviu, ţermul este foi·rnat clin câmpff mljl,r înalte, id �i colo bălt6se .;i acoperite cu iun,:,, 
însă în multe părţr accesibile trecerir infanterie1. 

Ţcrmul drept domină cu 60 -70 metri nivelul f:luviuluT, iar în punctul de trecere îniil
ţimile înainteză până în albie chiar; ele se tern1ină către resărit prin pante dulcT in hiil 
ţile mănăstirer de Ru), numită Saonul. Pantele de acestă parte sunt acoperite cu luti11'k 

De la mănăstirea Teraponti, clădită chiar la botul delulur de pe ţcrmul st,\ng 1), Hu�ii 
I.rebuiră să construescă o şosea prin baltă, lungă ele 5200 metri, până la ţ;crmul nuviulur.

După cum vedem, acestă trecere era f6rte defavorabilă Ru:-;;ilor, mar ales că Tut·c·ir, 1·11 
t.6te sgomotelc ce se respândiră, că trecerea e va face pe la Isaccea, pusese1·ă în --1a1·1·
dn apărare c16lul ele la Eski-cale 9i construiseră pe el o scrie de uvrage de fol'lifl<-a\i1·.

Uvragele construite corespundeau scopu!ur ce 'şr propuseră; ast-fel: 2) 

a şi el erau destinate ele a bate ţermul opus, u şi c, de a acoperi cu t'ncurT lrf>c·r·1·1•a
lfoviuluT. Redula a avea forma unur patrat cu focurr etajate; etajul inf'eriol' [H'ev,�zul 1·u 
ambrasure, era destinat artilerier, cel superior format dintr'un parapet de pttrn<°}nl dt• 8 
pici6rc înălţime şi ele 6 grosime, era destinat pentru infanterie, care t1·ăgen [ll'in

arnbrasurL 
E carpele erau drepte şi căptuşit.e cu -gratff. Şanţul avea 4 metri lărgime 1n gu1'il, 

talusele erau ţinute sub înclinarea 1/10, prin însăşr consistenta terenului argilos. 
Reduta el, era destinată pentru tirul în barbetă. Faţ;a anteri6ră avea 30 mrl.ri lun

gime, cele laterale câte 20 metri; grosimea parapetu lut era 2 metri la vîrf, şa11ţ.u I a v1•a 
5 metri la gură. Ea bătea direct posiţiunea de la Teraponti. 

Redutele u şi c, situate pc c6sta înălţime,, erau destinate pentru info.nt.el'ic 1;ii 1:u·l.ili>l'il', 
care bătea peste matca :fluviulur şi pe ţrrmul opus, în uvragiul ce Ruşi\' voiau să C(IIJ

strniască aci. 
Pe înălţimea Vizir-Tepe, care comandă cu 71 metri albia DunăriT, se afla aşezai un 

mortier de calibru mare, iar în uvragiul t, cloue obuziere, plus 12 tunur-r în rclc-l'allc 
patru redute. 

Tote uvragele erau legate între ele prin şanţurr adăpost, în care era a.;r.zală infrrn
Leria, care putea comunica de la un uvraj la altul. 

!napoia îniilţirnilo1·, clour adăposturr erau ocupate de reserva infantel'icT, r.rn·o 1·rn11u
nica cu redutele prin şnnţu1·1. Jn fine mar înapor erau adăposturile pentru ca, �i at.elagP. 

După cum vedem, posi\.iunea Turcilor era apr6pe inexpugnabilă.. 
Totă pl6ia ele obuze cc aruncau Turcii de pe posi\.iunea ele la Eski-kalc, nu î111piP

dică pe Ru�i', ca să'şr construiască la capetul şoselei ce făcură şi chial' pc malul n.prr, o 
baterie, în care aşezară 12 piese ele 24- (ele 9i cu multe sacrificff .. i obose!T), ca1·e 1·<-;spunscră 
cu succes focurilor inamicu Jur a). 

') Acestă Mănăstire a rost construită ele Ruş'i în' urma resboiului din 1828. Un obuz turcesc căw în 
cortul Imperatulu'i Nicolae I şi în aminl.irea acestei împrejur·ări, în care viaţa lmperatulu'i a rost ln pm·icol,
s'a ridicat acest sfânt locaş, care chiar pe timpul ceclărîl Molclove'i a părţi'i de S. clin BaşarnlJia, rema,e
mănăstire rusescă; călugări'i de aci depindeau de episcopul din Kerson. (C111·illr. De Paris .;., l'llc des Ser
pents pag. 52-53). 

') Descrierea e făculă după lucrarea·: <cPassages du Danube1>. Pai· un officier superieur Turc, cum şi
după o dclicare făcută de aulor. (A se vedea şi crochiul No. 3, al posiţiunii de la Isaccea). 

3) Pe locul undfl n. fost construită aceslă balerie, Huşi'i ridicară ma'i în urmă un frumos monument,
în forma u ne'i piramide, care astăzi se vede prin Lre sălcii. 
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Cele douC 
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d i vizir de infanterie, îndreptate spre . Satu 1-N_ oii, sub or<l inele '';! t ,raiu I ui
Hu<ljc\\·ic\', erau dest111ate a forţa trecerea. La 7 lume, Imperatul se afla aci. li U 

=' 
· o parte din flota de pe Dunăre, însărcinată cu materialul podulu\', părăsi Ismailul, 

aducrnd ln acelaş timp o brigadă de Venăto1·1, destinată a întări corpul de atac. Acester
ul'ila('ade i se alipi Cazacil Zaporojenr, emigraţ'î în Dobrogia, din timpul certurilor religic:>se
ri· ishucniră sub domnia Impcrăt.eseT Caterina. Aceştr Cazad, locuiau Dobrogia prin pl'C
jllrill gul'il�r D�nă.r�r; er se ocupau_ cu pescăritul şi dăduseră până acum . Tu_rcier mult.
njulot' Jn tul.c resb61ele contra Ruş1lor; h[\,tmanul lor se bucura, sub clommaţ1unea oto-
1;,,u1c'i., de rangul de Paşă, a doue tribur"i'. Cu t6te acestea cr eonLinuau a practica reli
"iunPa ortodoxă şi a vorbi limba rusă. Acum îmbrăţişară causa vechilor lor stăpânr.-

Hatmanul Gladky şi întregul Jur trib, aduse Ia Isrnail, la 27 rvia'î, declaraţie de su
pun,·rc HusieT, împrejurare deslul de favorabilă şi care se daloresce silinţelor inteligenLe 
all' gcncrnlulur Tutzkow, guvernatorul oraşului, care a sciut să câştige aces_tă populaţ.ic 
prin- relaţiun'î amicale. 

Coopc1·aţiunea Cazacilor Zaporojenr, Ia trece1 ea fluviului, a fost de cea mar mare irn
porlanţi:i. I.a 8 Junie dimineţ.a, ascun�\' prin flotilă de vederile inamicului, transportară cu 
lufrdlc lor uş6rc brigada de venăt.orT, venilă din Isrnail şi debarcă pe malul drept [\,I Du
nării, inapoia unuT tufrriş. Turci\', care nu recunoscuserCt acest mărăciniş (dn lângă mă
năslirea Lle acum Saonul), zăriră forte târziu deba1·carea Rw-;;ilor şi nu opwcrti. nic'î o re
zistrnţă vigur6să, ca să împiedice forn1area lor pe malul drept.. De aci Ruşff se îndreptară. 
1·o1111·a reduter t, pe care o luară cu pierdere de 50 omen'î, din ca,·e 15-20 au fost omorîţT 
de fugasele aşezal·c chiar în parapet. 

Acest resultat ncaşteplat, aruncă în trupele Turcilor (în numer de 10-12000 6menT, 
l'Ca mar mare parte cavalerie), o astfel de ter6re, în cât pără esc şi cele-lalte · redute, fără 
rea mar mică resistenţă; o parte fugi spre Bazargic, iar restul se închise în Isaccea. 

I.a orele H dimineţ,a, după o luptă scurtă, Huşir erau stăpâni pe întrega posiţ.iune,
pe care Turcit o apărară cu puţină pricepere şi bravură. La 3 ore dimineţa se începu 
conslruc(.iunea pod11lu1 peste Dunăre şi la 2 ore după amiaz\', fu terminat. Era format din 
li3 bărcT, larg\' de 12 pici6re şi lung\' de 36, rotunjite de o parte şi a cuţite de alta. S'au
11u11 int.rcbuinţat 12 pont6ne, pentru a trece de pe un ţerm pe cel-lalt al Auviulu\', Ia,·g 
în acesL loc de cel puţin 900 paş,. Podul a fost executat de mar multe batali6ne- de pon
lonicrr, sub ordinele generalulur Ruppert, care imediat stabili doue redute pe ţermul drept 
�i un cap de pod, pentru apărarea aceste'î trecerr importante. 

Cetăţile întărite din Dobrogia erau: Isaccea, aşezată pe o colină, apr6pe de Dunăre; 
dour vă'î ce nu se pot descoperi din fortăreţă, o înconjoră la o bătaie de pu�că"; uvragele 
emu rcu adaptate terenulur. Şant,ul avea o adâncime cl!J 10 piciore, căptuşit pe cele douc 
escn,rpe, cu pietre de calcar, însă pe frontul de nord lipsea acestă căptuşire. Palisadele 
din şanţ erau prea scurte şi reu aşezate. Ca de ordinar, asemenea şi la Turcr, nu existau 
uvrage exteriore, nid drumurr acoperite; nu era de cât o potecă îngustă înapoia glacisulur, 
inalt. ele 3 pici6re. Drumul de rondă, al parapetului (le chemin de rond du rempart), era 
a-;:a de strîmt, că nu se putea aşeza tunurl'. de cât în bastione, de alt-fel destul de spa
\i!lse. Talusul interior al acestur drum era apr6pe perpendicular şi căptuşit cu fascine. 
Talusul interior al parapetulur, era în parte prevczut cu palisade; iar în bastione, talusul 
exterior şi amlJrasurile, căptuşite cu gabione. 

Pămentul argilos şi tare permit.ea a se săpa sub drumul de rondă, escavaţiunr, care 
puneau la adăpost garnisona. 

Pulberea se păstra în pivniţele caselor particularilor şi într'un şopron de lemn, în rele 
condiţiunr, care servia de arsenal. 

O insulă, aşezată numar la 200 paşr înaintea fortulu1, nu era ocupată şi pentru a păzi 
Hul'iul, se stabilise în bastionul de nord un cavalier, care respunctea aşa ele puţin scopului 
(de a bate Dunărea pe de-asupra insule1), în cât o parte din flota rusă putuse chiar înainte 
de efectuarea trecerir pe Ia Satul-Nou, să urce Dună,·ea, pentru a sprijini atacul Brăiler.

Frontul de alac e află pe cele douc laLud de nord ale poligonulur, eai·c pot fi am-
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filate în totă lungimea lor, de pe înălţ.imile ele la S. cetăţiL Fără allc luaărr <le 1111 .011_ 
jurare, era posibil a se stabili o baterie la 5-600 pa:-;;\', forte ap1·ope ele marginea llul'iulul. 
Acestă balcrie, acoperilă �i aperală c.le un corp de trupă, lesne vutea fa .c o spai·lin·a 
(IJreche), în zidul încunjurător, care după cum am spus, nu are :-;;an(. de acestă. ]>1lJ·I,•. 1 11 
:-;;i nu se a:-;;tepta la o resistenţă vigud>să din partea lsacccr, nu se presupunea însu di. !'!da,· 
în ziua trccerir Hu�ilor pe la Satul-Nou, garnisona coprinsă ele panică, să se p1'(•dPa. 

Afari't do o ma.1·c canlitaLc ele săbi\', puse'( :-;;i pulbeee, Jlu:-;;i\' găsiră în Jsar<·,,a �r, lu 
nurr, cele mar multe de calibru marc, montate cu afcLe �i roţr. 

Mii.cinul, o a.Hă piaţă întă1·ită, avea o marc irnportanţ.ă, pcnLru t.:ă forma un 1'ap "" 
pod al Brăiler, cu care se ajuta mutual, mor ales când comunicat.ia între ele se ff\.c·Pa ]w 
Dunăre, cu fiola. 

Pe atuncr Măcin ul numera 1000--1500 locuitorT; era a:-;;ezat pe o colină înainlahl 111 
Dunăre :-;;i avend o panlă forte repede, bălţ.ile se întindeau până la fronlul de np11s. MnntiJ 
înalţ.Y, care se întind spl'e Sud-estul ora�ulur, sunt prea departe pentru a face v1·e-u11 1.,: 11 
apfrăril. Terenul inLre ace�tr munţT �i i'l'lăcin, se înclină în pantă dulce svre �făcin -:,i 1· 

termină în câmpie. Fortificaţiunile el'au construite, în forma unu'î poligon c;u :-;;DpLC' lalu1·1 
forLc sc.urte, pc care erau �apte basti6nc stdmte. �anţ.ul ern sec, escarpa dplu:-;;ilt't, im· 
contra-escarpa, numar o parte. Pc o colină înaltă, formală clint1·'un bloc de g1·anil, 1·1·a 
citadela, ale cărer focurr comandau tot terenul înainte :-;;i insulele din Dună1·e. AC'<'qii l'i
lauclă nu avea �anţ, însă relieful seu forte înalt, de 40-50 pici61·e, întrecea înci11giU,'11'Pn 
ora�ulu1 cu 20-25 piciore, acest fapt Îl dădea o fol'te mare tărie. Oi·a�ul nc-a\'!�nd d1) ('îtl 
o prea mică întindere, era ded preLutindenr expus împu�căturiloe de pe paraprl, 1·hitlJ·
al puscilor ordinare, astfel că atacătorul nu se putea adăposti în ora� înainle ele a lua �i
ciladela; pe de altă parle citadela nu putea fi luată, până ce atacătornl nu clevenia sl,lp,tn
pe incingăt6rea om:;;ulur. Dacă citadela era apărată cu vigo1·e, un simplu l>omlJaiclauH•nl,
nu putea forţa cetatea să se vredea.

H.ârşooa, aşezată în punctul cel mar favorabil de trecem a DunăriT, este, penLru a ,dec
ast-fel, un cap de pod tabilit de natură contra Turcilor. Ora�ul, care coprindca pc aluncr 
apropc 4000 locuiLorr, are forma unur patrulater neregulat, închis de trer părţ.T de î11ăl(im1, 
a căror parte exterioră cade în tâncr abrupte şi care spre oraş se înclină în panic duld; 
cea de a patra lature este închisă de Dună1·e. 

ln punci.ul, unde aceste înalţim1 se unesc cu fluviul, era un castel vechiu întifril. [lP care 
l'au ocupat RuşiT în 180\J, El fortificară aLunc'î oraşul prin uvrage de campanie, slabilil·ă 
un cap de pod şi trec Dunărea la. sfa.rşitul acesLui an. 1n 1810 so serviră de acnla� pnd, 
pentru trecerea armater. Acestă manevră deşteptă atenţiunea Turcilor, cm·c l'idicară 111 
1822 uvrage regulate. Incingetorea era.formată de cind fronturr baslionat.e forl.C' scurte·, 
Cără uvragiT exLeriore. Şanţul era ·ec, escarpa şi contra-escarpa căptuşite şi avea o adâncime 
de '14 piciore; 1 -ie-care bastion era armat cu 10 piese; talusul interior prevăzut ln varlt· 
cu palisade. 

Însă mar multe împrejurărr contribuiră pentru a slăbi acesLă cetate, asL-f'el ·um era 
construită ele TurcT. Incingetorea nu era destul de aprope de panta care forrneză un glacis 
natural, a�a că la piciorul acestei pante era un spaţiu destul de mare, la adăpost ul focu!'ilnr 
cc Lăţi}. 

Drumul de rondă nu era defilat contra înălţimilor vecine, de şi se căutase a, s.� remedia acesL defect, fără a reuşi, prin traverse înalte de 40 piciore. lnsula din fntn r.clut11 
nu avea nicT un uvragiu. În adevăr, tun mile din castelul întărit şi din bastionul ap1·opial 
de Dunăre, puteau atinge prin focul lor· insula, insă braţul opus al ffoviulu'î nu er'a com1.111da; 
:-;;i fiolila rusă putea sui cursul flu viuluT până la Silistra. Ilu.;iT stabilindu-se în insulă pult•,w 
rcJuce in t.:enuşe înLregul ora:;;ul, care de acestă parte nu er-a apăl'at, pc o lungime dt' 7�lO 
paşr de cât printr-'un parapet de pământ, prnvăzut numar cu 10 Lunurr şi cu un �an( 1J11t:. 
Despre uscat, Hclr�ova puLca opune o 1·esistcnţ.ă vigurosă. 

Cclăt.ile Tulcea �i Klistenrlge erau a:;;ezatc pc flancul sLâng al a1·mate1 de in va.zic. Tulcea 
formase altă-dală. capul de pod de la burnil. După picr'dCl'ea l ·acecr, liwl.ul Tukd p1'ocui·a 
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Turcilor· avanlagiul rlc a impudica pc ciclvcrsarT să tl'irnrlă un cquipagiu ctc pod pe braţul
principal al nunăl'iY, ma, nainte ca aee!';iLia să fi coprins Tulcea. 

,\cesiu. cel.ale se gă · ·cc a�ezulă pc un platou clesLul ele larg, cai·e cade brusc fn Dunăl'c, 
de l'arc se clcspal'tc prin nisce băl(J de apro12c 400 piciore lărgime. Din pal'tca apusană 
I,,r,,11111 se îrH.:lină î11 pantă clulce spl'C Ol'a!';i. 1ncingcl6rea formeză un exagon, cal'c nu c 

l"-'"I1, lot regulat; n'al'e uvragii cxlcrior-e. Lungiml:a laturilor poligonulut es'c de 3GO paşY,
iar profilul se as6mănă cu acel descl'is Ia cele-JaILc cctătJ. Basti onul occidcnlal, o parlc a 
riil'li1w1 vecine şi r-ampartul de aci, cal'c era închis despre partea oraşului, fol'mau un f'cl 
il1' l'ila<lclă. 

Despre nord se putea apropia ele citadelă până la 400 pa�r, fără a fi expus focul'ilor 
dii·l'rll'. Se vM pc o colină jsolală urmele unur uvragiu dela.;al. Acum (in 1840), vechiul 
11ni� 1•slc cu desăvî1,�ire părăsit; HuşiT au dărîmat uvragele �i spaţiul din inleriorul incinl.d 
1' ai·.opel'il c;u dăl'ÎmălurT. Noul or�t7 Tulcea a fost construit la 4 mile în josul Dunărff, 
111lr'un loc propriu a comanda navigat.iunea spre Sulina, cai·c nu c de cât la 400 paşY. 
l11li1Hlcrea acLuaiă a Tulcir (in 1840) se opune fort.ificărff ora,;;ulw, insă sacrificând pal'lea 
dt• miază-zi, s'ar putea transforma într'un fort, care n'ar cere ele c�U o mică gal'l1isonă 
al'ria cal'C csle la nord, intre Dunăre, o mlaştină, o baltă şi o colină dominantă. Tolu�r 
ar I1·cbui pentru acesta să se stabile�că un uvragiu 111 parLea de sud a insuler din Dunăro 
1·an\ ca �i lotă ac6stă parte,afost cedată RusieYîn urma tralatulur de pace, clupă rcsboiul 
din 1828-29. 

/Uistendoe csle a�ezat pe un promonlorrn al 1\-Jări'î-Negre, a:;;a că oraşul e înconjurnl 
de trcr părţJ de :Mare şi ele stând abrupte de 100 piciore înălţime ,;;i nu este accesibil ele 
câl pe la Vest. Pol'tul IGistendgc'î, de :;;i puţin sigur, ca t6te de pe costa apusană a Măril
;\Cgrc, m·c lotuşr destulă importantă pentru o armată, care ar opera contra VarncY. Acest 

· port n'are ele cât 7 piciore de apă şi este în întregime exvus v6nluluT de sud. N'are de cât
un numr1· de bastimente mar put,ine, de cât ar putea să ancoreze în el, :;;i vasele ele r-csboiu
nu puLcau să se apropie până la bătaia tunulur, fără pericol.

Ora:;;ul, ale cărur numar 40 de casc, sunt locuite astăzr (în 1840), număra in rrsboiul
din 1828 aprope 2000 suflete. Turcff îl închiseseră despre uscat pe o lungime de 500 pa:;;1
cn lrcr bastione, legate între ele prin micY curtine. Şanţul era c:ăplu:-;;it cu zid'). De ad
zidul clin valul Jur Traian atingea Marea :;;i restUl'ile ace tul' zid formeză un adaposl conl1·a
11rn�ulu\', wre pentm a nu fi dominat de terenul înconjurător, ar trebui să intre 1n sistemul
/iJrti(icaf i'itor sale cele tJ coline aşezate la Nord t).

Se stabilise în adever pe una din ele _un uragiu deschis Ia gât, clar care nu pulca
li sus\.inul de focUL·iie clin cetate.

Ru:;;iT trec6nd Dunărea pe Ja Salul-Nou-Eski-kaJe, aveau douc drumud de urmai
l'ă!1·r Bazargic: sau pe malul DunăriT prin Cuzgun, căcT pc aci aveau locuinţ.e, apă :-;;i fu rage,
in� Ll'cbuiau să înl,Un6scă cetăt.iJe Mă ·in :;;i Hâr:;;ova, c;um :;;i po iţi unea ele la Cernavocla, înapor
mla:;;linile ,;;i bălţile Carasulur, care erau lesne de apărat şi pe care Ru�ir nu le puteau

1
; Din informaţiunile luate de la băLrci.n1, care la venirna lor în Constanţa au văzuL acest r;;anţ, el

începea de la Mare, cam de la Biserica grecă r;;i se- sprijinea cu cel-lalL flanc pe Mare, mar jos de gară şi 

:ivea 3 basli6ne: unul ln clrep Lui stracle1 Mircea, unul în stl'ada Carol, cam unde este Primăria şi al treilea
111 sLrada T1·aian, cam unde sunt acum pompieriL Aci se aflaCt şi slalpiI latera!I a unei marI porţI, probabil 
resturi din l"orLificaţiunile romane. Intrarea în oraş nu se pulea face, de cat în cele 3 puncte. unde se allaCt 
basti6nel e, pc niscc podurI de lemn. Şanţul avea Lraseul în cremalieră, era adanc de 5 m. şj larg de 20 metri 
la gură, căpluşit cu zici în escat·pă şi contra escarpă. Aci era limita oraşuluI, pană Ia venirea companiei 
engleze, care con,;lruesce în afara incintei clădirile pentru locuin\a per onalulu1, gara, localul de acum al 
Diviziei f;,i loL qua 1·lic1·ul de lingă spitalul militar de azi . 
• .. 1) Din ace. Le 3 coline, despre care vol'besce l\Ioltke, n'a mai t'emas de cat movila AYreti.ik-Tepe, de
huigaCazarn,a Ca valerie1; cele-lalle doue s'aC1 dărîmat prin întinderea ce a luat oraşul; bătt'anii spun, câ una
era aşezată pe locul unde acum se află grădina Mircea-Vodă (l'osla Belidie), iar cea-laltă unde-va prin cuar
lie,·ul nou f'ormaL, spre nord de st,·ada Mangalia, probabil cam pe la casele Căpitanului XicoJescu, sau prin
apl'opiere. După cum vedem,- ace t.e movile eşalonate împrejurul orar;;ului, formau nisce excelente puncte
de ape1·arn.

\ 
\ 

\ 
I 
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întorco, de câl făccncl un ocol ele 4 milo geografice. Un alt drum ar fi fost po lâng,\ malul 
Mări\', ca să fie în logălură cu flolila cai·e să le serv6scă de aprovizionare, însă pc 1111 1,11 a 
merge pc aci, trebuiau întâiu să ocupe pm'lurik Ki.istendge, :Mangalia, Kavarna �i Ball 'ili . 

In ast-fel ele imprej urărT, era inevitabil ca Huşil:' să traverseze centrul Do])J'ogid pl'in 
valea Casâmcff şi Carasu 1), pentru acesta trebuiau să proporţioneze forta corpul"iloi· 111
a�a fel, ca să fie destul de slabă în cât să se p6tă cu înlesnire hrăni, însă pc ele alia
parte să fie destul ele tare, ca să p6tă alaca o armată inamică, care ar ocupa llfJl'(lnl
Bulgarie1. 

Armata rusă care a trecut Dunărea, plus prima divizie ele venătorr, numcru 18 ha
Lali6ne, 32 escadr6nc, 2 regimente de Cazacr şi 128 tunurT de câmp, adică 30.000 ,jmenr, 
clin care 24.000 infanterie şi 6000 cavalerie. 

Din ea s'a detaşat: doue batali6ne ca garnis6na Isacce1; contra Tulcer sub g,lncmlul 
Uşakov, 4 bat.ali6ne şi 2 escadr6ne; contra Măcim1lu\', pe colonelul Bagofski cu 2 hala!i!'inl '; 
asupra Hârşover pe generalul Prinţ; l\faelatof, cu 4 batali6ne şi doue escadr6ne; în poll'iva 
Kiislendger, pe generalul H.ucliger, cu 4 balalione, 8 escadr6ne şi 30 tun ud; asuprn na
zargiculu\'. ca avant-gardă, 4 balali6ne �i 7 escadr6ne, în tola] 20 batali6ne, 19 cscarll'('J11t• 
�i 30 LunurT, sau aprope 14.000 6menr. 

Grosul armater, cu care era i=;,i Impcratul, înainla spre Caratar; era întărit cu cufr-va 
cscadrone de lăncierr de Bug, ast-fel că nu avea mar mult ele 16.000 ornenT, itu· 11Jil',il1· 
delaşamente trimese contra pieţelor întărite nu se bizuiau atât ele mult pe succc:-;ul in 
LreprinderiY lor, căd nu aveau de cât artilerie de cc\rnp; singurul parc de asediu al llu
�j]or se afla încă angajat la Brăila, înconjurată de Corpul VII, sub ordinele general11lu1 
Voinov şi sub direcţia superioră a Marelur Duce :Mihail. 

In ceea ce privesc operaţiunile din jurul Brăilei, nu vom intra în delaliT clcsnipliv,,, 
nicT asupra fortifi.caţiunilor cetăţi\', nid asupra mijlocelor de atac întrebuintaLe du Hu�r. 
Vom arăta numar câte-va părţr, carr stau în legătură cu operaţiunile Ruşilor de pe malul 
drepL al DunăriL 

Brăila era comandată de Soliman-Paşa şi era înconjurată pc uscat de un c,·1·t: dn 
fovestire; iar despre apă, ffotila rusă, comandată de vice-amiralul Zawadowsky, uri;ase 
cm·sul Dunărir şi atacă cu 18 şalupe, în nopte de 8-9 Iunie, flotila Lurcescă de :-38 �lupe 
canoniere, care barau fluviul şi braţul ce duce la Măcin. Flota turcă, după ce pierdu 1:l 
şalupe, se relrase cu restul spre Silistra. 

Puţ.în în urmă (probabil la 9 sau 10 Iunie) cetatea Măcinulur se predă, vezcrnl alai;ul 
vigurns îndreptat asupra Brăile1 şi nernal' sperând nid un ajutor ele aci. 

La 17 Iunie, Soliman se decise a preda c:etatea Ruşilor, cu condi(;iunea de a fi li'lsaln 

garnis6na să se retragă spre Silistra cu arme şi muniţiunr. Acestă cerere le fu aeo1'clală, 
ba încă Turcil retraşr din Brăila puteai) lupta şi altă clată contra Ruşilor. 

In celate s'a găsiL 17.000 puclurr de pulbere şi 300 Lunurr, iar garnis6na t·ompus(t din 
4 generau, 18 oficerr super-iod, mar mulL de 100 ofi.cer-Y inferiorr �i 2;)00 solda(.Y, l'u lu.sală 
liberă a se retrage spre Silislra. 

Căderea Brăiler atrase după sine şi pe a cclor-lall.e cetăţi dobrogene; Hâ1·�ova, Tulcea 

9i Kustendge se predară Ru�ilor, carr la 5 Iu)i:.; devin stăpâni pe lotă pal'lca rle Nol'd a 
Dobrogier, până la Valul Jur Traian. 

Flotila rusă care aducea clin Odessa proviziun\' in 26 corabil cu pânzii, a11co 1 ·ă in

portul Ktistendge, de curîncl ocupat de HuşL 

1) Asupra acesle'i imporlanle văr, Mollke aclaogă in no La sa (pag. 80): «S'a crezul şi se crede i'nci:i, cum
că aceste lacu1·r sunt un vechiu braţ al Dunăl"i'i, �i pe aceslă părere se crede a fi posibil sLabilirna unul

Canal, pană la l\.LisLendge. 1 ivelmenLul f"ăcut de maiorul \Vinke, din SLal.ul-Major Pn1sian în J837, a s�abilil

că nivelul cel mar jos apr6pe de KO.stendge, asemenea şi origina văil Carasu se găsesce la LG4 picwrc

d'asupra nivelulu'i Mări'i Negre. Ded, cum pe aceste înălţim'i nu se găsesce cel ma'i mic curs de apă ca sa

alimenteze canalul, ar trebui s:ă se sape aşa ele adanc înt1·'0 slîncă calca1·ă, pe o lungime Jo mal bine de

2 mile>> 
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Li:t 11 Iunie, lot corpul 111 Lrcce nunărea 9i la 25 ci se afla la micul sal, l,I,, 

înapoia valuf'ilor Jur Traian. Aci î�T slabilcsc basa operaţiunilor 101· căLre Suci; însă cel , i'_ 

silbLra nu era până acum nicr învesLiL ă; corpul VI nu 'şr efectuase trecerea pe la Tur
lucaia, iar al Vll încă nu păt·ăsise Brăila, aşa că corpul III nu se. putea aventura căLrc 
�ud, având în costă cetăţile Silistra, Rusciuc şi Şumla. 

La 7 Iulie, Ruşir încep a se mişca spre Sud, pentru acesta trimeseră înainLc spre 
1:u1.gun pc gcnet·alul Benkendo1·ff cu 4 batalione �i câ(Y-va lancierr, iar Prinţul MadaLof 
porni de la I -Iâr:;,ova cu 4 batalione şi 2 cscadronc. La Bazargic, Ruşii găsesc oraşul 
rle:-Prl de locuilorr; aci se dete o bătălie în câmp. 

' Pe c„1.ncl Rudi6er înainta cu 12 escadrone de husarr, 200 Cazacr şi 4 baLalione pe la 
,1,111ga spre KListendge şi Mangalia, avant-garda generalulu\' Akinfief, compusă din 4 
1,s,·adr,',nc husarr, 3 escadr6ne lăncieri, 4 batali6ne şi 100 CazacT, se îndreptă ele la Carasu 
,pre Bazargic. Seraskicrul Hussein-Pa�, care detaşase spre Bazargic 8000 6menl', cea 
111c1r 111,L1·e pal'Le cavalerie, sub ordinele Jur Iusuf-Aga, la apropierea Ruşilor se reLrase clin 
nrn�. l.upla de aci nu ne intereseză, Huşil' sunt învinş\'. 

Corpul VJI, dupC:'t ce termină cu învestirea şi preclat·ca Brăilei, t1·ece Dunărea pc la 
11,\r�ova �i se îndreptă spre SilisLra la 11 lu lie, aci vcui şi general ul Benkenclorff cu 
J 11·in(.ul i\li.LdaLof. Parcul de asedW nu sosise încă. 

Opcraţiunelc îndreJ_Jlate spre Sud, căt1·e Coslugea (altă lot.:alitaLe de t.:ât cea din Do
hrop;ia) �i Va1'11a, nu ne intereseză '). 

H(��IJoiul se termină pl'in LraLaLul de pace de la , \.d rianopoli, clin 2 SeplemlJrie 1829, 
nm.: a fosL o ('onfirmarc a tratatelor anlel'i6rc (de la Kuciuk-Kainal'dgi �i BucurcscT). 

Înll'C alLe condit,iunr impuse TurcicT pt·in acest tratai,, ea cedeză H.usieY gurile Du-
11:\d1, de la vă1·sarea P1·utulu1 pană la gura Sf. Geo1·gc, îndatorindu-se pe h.'t.ngă acesta 
Tun:ir, a lă. ·a nelocuită o întindere de părnent, cale de 2 ore spre Sud de bratul cilaL. 

Col'ăl>iile rusescT, precum şi acele ale tuturor nat.iunilol', cc sunt în pace cu P6rla, 
1·01· pulca fat.:c negoţ în totă libertatea în Marea-Negl'ă şi vor putea trece prin Bosfor �i 
nardancle �). 

Cu ocasia revolter Jur Mehemet-Ali, Paşa, Egiptului, Tlusia f;\Lie a�a de bine să 111vc1r
lt'1scă şurupul diplomaţ,ieT, în c.;ât prin !ratatul de alianţă clintee ea :;;i Turcia, clin 26 Iunie 
1s:1:;, de la Unkial'-Skelessi a) obligă pe Portă a închide Dardanelele, tuturor corăbiilor 
rlc rcsboiu streine 4). 

Pifo acesta, l\Iarea-Negră devenia un lac rusesc; iar Sultanul, portarul Împărăţier 
rnuscoviLe. 

SLăpână pe Mai ea-Negră, Rusia căuta să isbrscă in comcr(.ul cclor-lalLe puLerT cu-
1·openc şi pe uscat; ast-fel, ea impune taxe mărfurilor franceze importate în Principale, 
iar la gurile lJunărir lăsase a se înărnoli braţ.ul Sulina, pcntra a închide navigaţiunca în 
l'ulosul porlurilol' rusescr de pe Marea-Negră"). 

Opt an, în urma resboiulu1, Mareşalul Moltke visiteză, în 1837, Dobrogia, pe ca1·c o 
găsescc într'o stare deplorabilă. Resboiul şi frigurile, transformaseră acestă provincie 
inLr'un pustiu; satele nu ma\' erau de cât nisce grămezr de ruine. Portul Constanţa nu 
mar avea de câL vre-o patru-zecr de locuitor'i'. De la Silistra, Mare�alul însoţit de guver
natorul Said-Paşa, vizită la Raşova o fermă a lu\' Said; cu acestă ocazie viziteză şi mo
numenLul de Ia Adam-Klissi. 

c<Dobrogia - zice Moltke - e un t;inut nou şi interesant penLru mine. SisLemul oro-

1) lJe15crie1·ea ceLăţi1 SilisLra iii înve Lirea eI de RuşI ln 1828 ese din cadrul scrieriI.
Cetatea cado Ja 21 Iulie ·1828; era apărală de 22.000 6menI, sub comanda lut AchmeL-Paiia şi 270

Iun urî. 

') Xr•11opol, Resb6iele Ruşilor cu Turcit Voi. li p. 36-'7. 
3) Un mic orăşel pe l:fosfor (c6 ta Asiei, în faţa Terapiei).
') Rosen, Geschichle der T11rkei I p. '187, în Xe1101wl, op. cil. val. II p. GB.
") Brgnaull, Hisloire polilique et sociale p. 218, în Xenopol, II 94,
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grafic este format din pioLrc calcar6se, acoperi Le până la ore-care înălţ,imc ele alll\ iuuilP 

DunăriY. Prel.ut.indenT pămenl ul înfă(.i:;;6ză aspedul uneY mase de nisip 1;,i 1·.alr·c11·, r·a,·r
form6ză el 1ja în Ungaria ţ.c,·rnurilc fiuviulu1 �i pe 1111.inded de câLc-va legii nu sr! gii
sescc nid cca mar mică piatră, ele mărimea unei'. lentile, măca1·; în schimb î11să 1,,1 1 1,"
Nord, la Măcin, stâncile form6ză o seric de munţ,Y, de formaţiune alpină, pc o si·a,·a 
ma, mică. 

«Tot Unul.ul, în suprafaţ,ă de 200 leghe pătraLe, dinLre Marc �i tluviul navigabil, li ll '
rn6ză un deşert posomorîL şi Lrist, care nu cred să aibă 20.000 locuii.or,. Până la marr 
elepărlărY, privirea nu înLâlnesce nic\' un arbore, nid un Lufo;;; delurilc sunL acopc,·ile ru 
iarbă îngălbenită ele s61·e, ondulând sub aclierca venlulu!'.. Leghe înti·egr sLrăbaţ, în ari'·slii 
singurătate monotonă, până să întâlnesd vre-un sat miserabil, fără arbod, nid g l 'iirli111, 
aşezat pe fundul uner văr lipsită ele apă. 

«Ultimul rcsboiu (1829), a lăsat urme neşterse în Dobrogia; Hârf;,ova nu copl 'i1ulP 

de cât 30 ele case, o treime din satele care figur6ză în hărţ,1 nu ma'î cxislă. Cazacii ,·nr, 
locuiau altă dată ţ.inutul, au emigrat în Rusia; nu a remas de caL o popula�ic arnesll•1·ali\ 
ele Tătar\', Moldoveni'., Bulgal'I şi câţ1-va TurcT. 

«Omul gonind pe om, ţinutul a remas în stăpânirea animalelor. Nicăicrr n'a111 ,1�z111 
vulturt a�a ele marr şi aşa ele puternic\' ca aci; er sunt aşa de indrăzne(.'î, în dl apri',111· 
eram să-r ating cu biciul, etc.n 

Autorul scrisorilor din Orient, pomenesce şi de valurile dintre Cernavoda 7i t:011-
slanţa, care pe timpul seu aveau 8-10 piciore înălţime, cum şi de castrele sămă11alr• diu 
clislanţ,ă în distanţă pe ele. 

«Şanţul care înconjura Constanţa exista încă; rest urT de co16ne şi de picll'e arlislir 
1aLe, zac respândite şi ruinele oraşulur roman sunt mar mar!'. de cât acelea alo 01{i
lulu'î turcesc 1).

La 1 Iulie 1839, Sultanul Mahmud more subit şi î'î urm6ză fiul seu AMul l\lcdgirl. 
În 1839, Mareşalul l\follke vizileză cljn nou Dobrogia, de astă-dată c;u vapol'ul. 

Vorbesce despre cele trer gurr ale Dunăr-iT: Kedrileh-Bogaz, Sulina-Bogaz �i Kili-L3ogaz. 
«Braţul Sulina, singurul navigabil, e hng ele 150 -200 paşr şi formezi\, la gura sa un 
banc de nisip, acoperit abia cu 10 pici6re apă. Vaporele carT vin ele pe l\fare, au nevoie 
de cel puţin opt piciore apă, aşa că mat micşorându-se încă cu doue piciorc apa ele la 
gura Suline'î, ar face imposihilă intrarea vaselot· şi acesta ar face un marc 1·r:t1 co
merţulufa. 

ccMar este şi un alt motiv, care impune ca un nou debuşeu să fie deschis pc 1'1arca
N6gră». 

«Pacea din Adrianopol dete Ruşilor braţul de Nord al Dunărit şi brnţul de Suri 
Tur-cilor, iar regiunea între cele doue braţe, insulele lJălt6se, aşezate ele o parlc �i ele alin 
a Suliner, trebuia să remână nelocuită». 

«Găsirăm cu t6te acestea, cordonele carant.iner rusesc\'. până pe ţermul slâng al lira
ţul ur Sf. Gheorghe şi aprope ele vărsarea Jur chiar, pe ţermul din drepta, un mic sal 
rusesc, care de sigur se va desvolta şi mar repede, de ore-ce o mulţime de vase a11Go
reză aci». 

ccNu găsirăm nic\'. o urmă a vre-unur far, menţ,ionat în ziarele oficiale, însă v<�zurărn 
clouc şalupe canoniere şi câte-va piese la ţ,erm. Comandantul rus al punctului, a îlll'e1utl 
de mar multe or\' să supună vapor-ele austriace unur fel ele vizită, dar acestea au rel'uzaL .Â 
De fapt, Ruşil sunt stăpânr pe gura aceste'î. importante a1tere a Germanier. Alat dtl 
pacea va dura în Europa, navigaţiunea pe Dunăre nu va fi împiedecată; însă tlacă un 
resboiu ar isbucni, comert,ul austdac va fi complect în mâir1ile Ruşilor, �i ar fi greii rlc 
a'1 respinge cu armele din posiţiunea 'lor, de 6re-ce c6sta j6să fiind, împiedicit_ vus�I�
de rcsboiu de a se apropia pe Mare, iar accesul pe căile de uscat e închis p1·111 !JnJ(i 
im practicabile». 
-- -----------

\ ') Lettres sur !'Orient, p. 130--7.
----
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c<Dunărea, îrlcr!pund de la Silist1'a, formoză un vast cerc călre orcl. La Ccrnavorla, 
care nu c departe ele KustcndjC:• ele cc:U la 7 leghe; pc Marc însă, cu vaporul, acest
pari·tll'S este de 70 _l?ghe. L� Cer�1�vo_da începe o :eric de_ lacurY, care s? înlind pc'wă
,,pdlpC de Kustend,JO, de aci vem 1deia de a o strabate prmtr'un canal. Din acest puncl 
di • ,·,•dcre am examinat t.e1·onul; înălţ,imea la Kustendjo nu e considerahilă, însă nu se
:.(,v,escc apă care să alimenteze acest canal. Ar trebui dccT de a tăia acest canal pc.'rnă
1,, 11irnlul DunăriY, apropo de Cernavoda, însă pentru a căra pămentul, care e 111 masă 
a�a il<' mare, în cât o întreprindere ar fi imposibilă. Un drum de fier chiar, ar întâlni 
iH'i•l1·,1�1 difkullă1,l' destul ele considerabile. Dar.ă s'ar mult,umi cu o . ·osea, transportul pe 
11�1·al a.1· fi lncă mai costisitor, de cât înconj urui pe apă; afarit de acestea, s'ar pierd o 
,·on1uni('at.ia cu Brăila şi Galat,l', debuşeurile Moldover şi MuntenieT, a căror impOl'tantă 
rrl':-cc din zi în zi; pe h.\ngit acestea, reîncărc{irile la Kustendjo ar avea marr inconvc
nicnle. Micul port st.r1:1mt. şi aprope în întregime umplut cu lestul aruncat aci de secole 
de dit.re vasele turcescr; rada este deschisă venturilor, oraşul în uşr a fost distrus din 
ll'!llClic de n uşT, aşa că 40-50 omenr abia ma\' locuesc vec:hile ruine romane şi nouilo 
ruine lurCG ·cT. Totul este de refăcut în acest punct. Afară de acestea, trebue ţ,inul în 
,i'•ni;'\, că dacă tratatele n'au putut reţine pe nuşl' înapoia braţul ul' Sulina, valul lu1 Traian 
nu-\' Ya !,ine de acum înainte în respect; cestiunea este strâns legată de comvlicat,iunilc 
nrirntale, care aşteptă de multă vreme soluţia». 

«PieclicT, din contra, se opun navigat;iunir pe Sulina. Uirgimea piedicer din 'naintea 
gul'iY nu întrece 100-150 paşr şi acest braţ n'arc de Ci.'tt pe o mică întindere adi.'tncimea 
rle L0-14 piciore; într'un loc; în jos ele Tulcea, se află un alt banc ele nisip, unde cu
rr.nlul păstreză, cu tote acestea, o adâncime de 14 piciore; acest braţ, ar fi decr prac
tirabil şi dacă s'ar strânge la gurc'\. cu digurr, curentul ar fi de ajuns să menţin{t liber,\ 
intrarea». 

«nepeziciunea aper fiuviulu1 o incă destul de mai·e, pentru ca vaporele să nu pală 
parcurge mar mult de cind mile pe oră în sus, pe Ci.\nd ele parcurg patru-spre-zece în 
josul apeT. Când apele sunt micr, repeziciunea este redusă la jumătate, îns,1 este destulă 
pentru a ţinc deschisă gura fiu vi ul ul'; t6Ut cestiunea se reduce în a se sci cine se va 
însărdna cu intreprinderea. Guvernul turcesc nu 'a gândit asupra acestcr afacerT, nid 
cd.nd situaţiunea sa era mar bună de cât acum; Rusia ar avea mar mult interesul să
inGhidă gura Suliner, de cât să o deschid{t; Austria, care represint{t aci şi interesele în
tr·cgit Germanii, ar fi în casul de a executa lucrările de la gurile DunăriT, un teren care,
rn d1·ept vorbind, e greu de a se stabili cur aparţine» 1).

A?a era starea lucrmilor la îmbucătura acesle1 marr artere tfo viale a Europer, t:a 
�i a intreger Dobroge, în prima jumătate a secol ul ur al XIX-Jea. 

În 1853, al şeptelea re boiu islJucnesce între Rusia şi Turcia, declarat de Tu1·cT la 
4 Oe ombrie 1853. Anglia şi Franţa înţelegend, că prin politica lor, Hu!;iil' caută a deveni 
stăp1:\n1 pc orientul ELirover, unele aceste cloue puterr aveau intet·ese comerciale, se unesc 
cu Turcia şi declarii resboiu la 27 :Martie 1854. \ustria, care şi ea urzia planul să ocupe
Principalele şi a goni pe Huşr dintr'ensele, încheie cu Porta la 14 Iunie acelaşi an, un 
lrataL în condiţiunile ele mar sus, cu obligaţ.iune însă a da înapor Turr.ieY, Principalele, 
după ce vor goni pe Ru:-;;\' dintr'ensele. 

Do la începutul ostilităţilor, Muşirul Omer-Paşa, (Croatul Michail Laltas, vechiu cadet 
in regimentul austriac ele lJglin), generalul-şef al forţelor turcescT, işl' organizeză la 

') Null/ce. Lellrcs su;, l'!)rienl, p. 323-li. Rusia punencl stăpânire pe guriJe Uunării, se folosise ele 
a�n_slă împrejurare, pentru a îngreuia Lol ma1 tare plulir_ca pe acest fluvit:'1. Ea nu îngrijise pentru cu
raţ,rea braţului Sulina, înf-iinţase o carantină la gurile fluviului şi supunea tote corăbiile ce treceau prin 
e'.e, la nisce orîncluir1 f'6rle împovă1·ăL6re, în cât comerţul ce Austria îl făcea pl'in artera Dunării, ameninţa 
,a decadă din ce în ce mar Lare. Comerţul Au Lrie1 cu Turcia în 1850 era de 70 milione franc'i, şi clacă Rusia 
a�eninţa să desflinţcze Imperiul Otoman, acest comerţ, scădea ( Xrmopo/,, Rcsb6ielc Huşilor cu TurciI,
\ ol. 11, p. 208). 

71800 'ili 
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Adl'ianopoli o a1·mală ele fl0-100,000 c'>mon\', cu cal'\' ocupă tc�l'mul ctrepl al D1111�frit la
Viclin, nahova, kopoli, Şi ·Lovul, Hust.:iuc, TurLucaia, Silisl.rn �i Ha�ova, <·11 111i1·\' r1"1,1_ 

::;;amonLo în Dob1·ogia, la Hârşova, Tviădn, Isaccea, Tulcea şi Babadag, survuglih'uid ('f'J

70.000 H.uşr ar Prindpelur Gorciacof, de pc stânga fluviulu'î. 
Douc resorve tar( so aflau înapor la Sofia şi Şumla, pentru a sprijini d1·6pla ,i

slânga armateL 
La 25 Octombrie 1853, i1otila rusescă, compusă din douc vaporo .,i opl. canonitit·<', 

caro urcau Dunărea de la Ismail la GalaţT, este atacaLă de lJaLoriilo tur·c0.sc\' de la Isai·i ·r•a 
. �i pierdu câţ\'-va omenr 1).

Fără a no ocupa de colo petrecute în alte părţr alo toaLrulut du opora(,iune rlill 
Europa, vom arăLa numat caro era situaţia Ru;;ilor şi Turcilor în Dobrogia, în pl'in,ă 
vara anulur 1854. 

Huşff luând ofensiva, trec Dunărea prin trer puncte: Galaţ\', Brăila şi Ismail. 
La 23 :Marlie, ocup cetăţile :Măcin, Isaccea şi Tulcea. Un corp do obsol'vaţic lă�111

in nordul Dobrogie1 de Omor-Paşa, sub comanda lu\' Mustafa-Paşa esLe gonit spI·c Babadag, 
ele undo se 1·etrago înapoia valurilor lu\'. Traian, după care Ruşi'î ocup Hârşova 2). A!-;1-11·1 
or ocupă zona septentrională a acestur cadrilater neregulat, mărginit la vesL ,;;i llul'd 1·u 
Dunărea, la ost Gu Mal'8a, iar căt1·e miază-zi cu valurile zise ale lut Trnian; acestă 1'1·gil1111• 
numită Dobrogia tălărească c formată din teren aluvionar ele o bogăt,ie admir-abilă, dnl'ii 
al' fi lucnttă, în mod inteligent. Din nenorocire, din causa role\' adminislraţiunY lm·1·1\�1·'(, 
Dobrogia era in 1854 un ţinut nesănătos, necultivat, ap1·6pe deşel't, fără locujn(c :-;;i fru·u 
drumud. Dacă vom adăoga pe langă acestă sla1·e sărăcăciosă şi prădă ·iunilc caztt!'ilur 
mu::;călescr, ne putem face o ideie de regiunea, pc care erau dcsLinale armt�lr•lu unile 
fran(.uzescr şi Lurcesd să opereze. 

In luna Aprilie, Comandamentul arrnater rusescT a fost încrcdinţaL Pd11(,ulu\' du Var
şovia, Paskievid, care înlocuiesco pe Gorciakov. 

Acesla concentreză tote Lrupcle la nordul valul'ilor lut Traian, cu sLc:lnga spri,ii11ilă 
la KLislendg6, iar drepta la Raşova; câţ1-va cclerorr cazacr înainleză până la G luglic rlc 
SilisLra �). 

Huşi\'. înaintară asupra Silistrer, la 1t Maiu; aci la 16 ale acosle\' lunr, u11 nuu <·0I·p 
do armată trnce Dunărea pe un pod la Călăraşr, aşa că 45.000 6menr înconjură cclalca 
apărată de 18.000 de TurcY. 

Teatrul de operaţie din Peninsula Balcanică se limitase în luna l\Iaill 1854 ln cadrilu
Lurul Rusciuc, Silistra, Şnrnla, Varna; Omcr-Paşa î:·/i stabilise cuartierul sc"u la �ulllla. 

ln acest timp armata franceză şi engleză, sub comanda luY Saint-Arnaud �i Lurrl 
Haglan, ajunseseră la Scutari şi Galipoli. 

Intr'un consiliu ţinut la Varna, după co Orner-Paşa expune situaţia armalcT salP df' 
la Dunăre, precum şi forţele rusescr clin prejurul Silistrer, se ia <.lccisia ca o rliviziu lhw
ceză ;;i una engleză să vină a ocupa posiţiunr la Varna ;;i Dovna (a:;;ezală la 7 01·e du 
mar� de cea dânlH), de unde se vor îndrepta către Silistrn şi Şumla, asL-fcl ca să l'ul'(<'ZC 
pe Ruşr a despresura pe cea d'intâr. 

La 20 şi 21 Maiu, douc atacurr rusesd asupra Silistrer sunl 1·ospinso cu 111a1·1 picrdud 
clin partea acestm·a, de către Turcr. 

In dimineţa ziler de 25 spre 26 Maiu, Huşi! aLac:ară din nou. u vragelc uxl<·1·iol'o de 
la Silistra 4), dar sunt şi de astă-dată respinşr cu pierded. 

') C. Rousset. La guerre de Crimee, Voi. I, p. 51. 
") Rousset, op. cit. VoJ. l, p. 8'1 şi 85. 
3) Baron ele Bazancourt. L'exp6dition de C1'im6e. Vol. I, p. 10-20.
') lJescriei·ea Silislrei şi 7,osiţi1mi101· sale di11prfj1tr. Carnl cine-va ajunge pe Dunc'irc în J'a(n SilisLi·el,

polc c11prinde cu vederea piaţa �i linia imposanl.ă a dolurilor ce o dorninoză şi al căror cel din urma 
conLra-f'orL, servă de strat Sili trei, ma1 'nainLe de a merge să se piardă pe ţermul fluviuluî, 

SilisLra po. ecla intări1·I, care ar putea cu inlesnire să fie puse în stare bună; piatra cc forma îmbra-
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Jn nopLea ele 29 la orele 11/2, atacară cu mase de infanterie uvragele Arab-Tabia �i

(;ulanii-Tabia (numilă de aLuncr lVleclgiclia-Tabia, clupă numele SulLanuluT); sub un foc
;.--

r;iminlea şanţurilor s'a ridicat în urma une'î ordonanţe a municipali Lăţit, dar şanţurile nu s'au asLupaL; 
,1, în condiţiunile în care se află, Silislra este chemată să j6ce un rol important, prin posiţiunea sa omi-
�amenlo strategică. 

După ce traverseză cine-va oraşul şi iese dintr'cnsul pe la SLambul-Capu, dacă se înt6rce cu faţa 
,pre snd, vede înaintea sa cinc'î posiţiun'î, dintre care tre'î se ved ma'î înaintate; aceste sunt posiţiunile 
\rab-Tabia la slînga, Ordu-Tabia la mijloc şi MedjiJia-Tabia la drepta . 

.trab-Tabia. Este o posiţiune militară de o importanţă incontestabilă, pe cât ea nu va înceta însă, de 
,1 1;1cc parte din sistemul de apărare creiat împrejurul SilisLreL 

Dacă numele Arab-Tabiel sună la urechie cu 6re-care sgomot, şi dacă ·s'a formal împrejurul e'î o le
�ouda, acesla este pentru că, la fie-care năpădire a Ruşilor pe teritoriu! turcesc, acestă posiţiune a fost 
1calrul unor lupte sînger6se şi a unot· crude clecepţiun'î penlru armatele năpădit6re. Asediul el în 1854- a 
imortalizat-o. 

in timpul campaniel din 1828, colonelul rus Schilders, şeful geniulul armaLeI însărcinată cu asediul 
SilislrcI, se aşeză pe posiţiunea Arab, pe care-I se părea maI bună, spre a dirige atacurile sale în contra 
ora�uluL 

Nu numa'î că acestă posiţiune era în apropiere ele flotila ce se concentrase Ja CăJăraş'î, dar avea şi 
arnnlagiul de a permite trupelor r.usescl să protegă cu eficacitate podul pe vase, ce so începuse în sus de 
Sili8lra. Totuş'î resu!Lalul ace;;to'î ocupaţiun'î fu negativ. 

In 1820, Silistra J'u iarăş'i înconjurată; se reocupă iarăşl Arab-Tabia; se urmeză execuţi unea aceluiaşl 
plan din anul precedent, ele acelaş colonel Schilders, şi tot aceiaşi decepţiune ca în anul 1828. Dar o acţiune 
norocită f'ăccncl să cadă Medjidia în mana Ruşilor, aceştia siliră oraşul a capitula. 

In 185'�, generalu! Schilders, acum inspector general al geniulul, decide pe Prinţul Paskievicl să 
coree luarea Arab-Tabie1, pe care Tnrcil o fortificaseră în ,urma luplelor clin 1828 şi 1820 şi care do aLuncI, 
n'a încet.al ele a purta acest nume. Atacul nu isbutesce; col6na de asalt lasă un numer îu emnat de rnorţ1 
pc lcren; şi prinţul Orlof, e rănit la cap, în fruntea regime11Lulu1 sM, clupă o luptă plină de vitejit. Prinţul 
pall'Unseso în întăririle Turcilor. De la ace Lă epocă daleză rnaI cu semă şi renumele legendar al Arab-TabieL 

Aslăzl abia s'ar mal putea reconstitui pe teren, asl-f'el precum trebuia să fi existat, profilurile lucră
rilo1· de pămcnt, pe care un sistem de şanţurl le lega între densele şi tot-de-o-dată cu oraşul. 

Se p6te ghici, c:.i L6te acestea, că cea d'înta'f lucrare, în formă pentagonală s'a ridicat pc partea do
n,inanlă a şesulu'f, şi că mal larziu i s'a complectat apăra,·ea prin alte lucrărl do f'orLifîcaţiune pa1:,agera. 

Se mal găsesce încă, un şanţ destul de adinc, caro desparte pentagonul de lucrările săvîrşilo in 
urmă. La est precum şi la vest, terenul presinlă avantagiI pentru o bună apărare. Pe curmătura caro 
leagă Silistra de Arab-Tabia se veci urme de mal multe întărirI. 

in fino, JJe şes, se zăresc spre nord şi nord-est, doue micI forlurI a căror construcţiune se urcă, clupă 
Iolă aparenţa, Ja un timp scurt înaintea resboiulul din 1877. 

Şesul Arab-TabieI se află la 74 metri maI sus ele nivelul porţi'î numită SLambul. Partea el cca domi
nantă se găsesce la o distanţă de 2200 metri de ba tionul nord-est al cel�'i.ţiI şi la 2500 de posiţiunea podu
Iul prciecLaL (vezl istoricul pod ulul de la Fete cl). Posiţiunea A rab-'l'abiel esle slrăbăt ulă de drumul ce 
leagă Silistra cu Almalîu. Ea domineză calea ce duce de la Sifo:Lra la Caraorman, şi care trece pe lângă 
panlclo salo de vest, şi o desparte de Ordu-Tabia. 

Oulu-'f'abia. De la Arab-Tabia la Orclu-Tabia e o clislanţă ca de 1'150 metri. Coborîndu-se cino-va pc 
va\ca despre vest de Arab-Tabia, Lrecend peste drumul cel mare al Silistrel şi urcând cleiul spre est do 
posiţiunea Orclu-TabieI, dă peste un drum adanc şi strâmt, care duce la fort. 

Ace,;t f'ort pătrat, care trebuie să se fi clădit în acelaş Limp cu fortul Medgidia-Tabia, se află înlr'o 
�la1·e de conservaţiune îndestul de bună, afară de adăpostul din centrul Iul şi ele cele patţ·u blockhause de 
piatră, asLăzI dărîmate, şi care se află în mijlocul unuI !'janţ larg de 7 metri. 

Platformele clădite pent.ru tirul cu barbetă în unghiurile cadrilateruluI şi Laluzele ce duc spre ele, nu 
sunt stricate. 

Faţa despre sud e apărată printr'o lucrare de forma unu1 potcap. 
Ordu-Tabia, zidită pe un deluşor scos înainte şi iluat maI Ja o distanţă egală de Arab şi Iedgidia

Tabia, era chemată in sistemul general de apărare, să j6ce un rol important. Ea pu Lea să bală cu eficacitate 
văile despre Vest ale Arab-TabieI şi cele...,despre est ale MedgidieI-Tabia. 

Cola Ordu-Tabiel este ele 60 metri, adică mal jo,; cu 33 metri de cota .\.rab-TabieI. Acestă posiţiune 
clomineză la est, drumul Silistrel spre Caraorman, la Vest, drumul ce· trece chiar pe la p6lele f'ortăreţil şi 
care conduce la Pravadi, la Bazargik, la Varna. Acesta din urmă de parte Ordu ele Medgidia-Tabia. 

Meclgidia-l'abia. La vest de Ordu-Tabia între drumurile ŞumleI şi Rasgradulul se ridică Medgidia-Tabia 
un adevărat fort, despre care nu vorbesce nimen1. El clomineză peste L6tedelurile din prejur. Turcii au început 
,a clădescă acest fort în �el nu-'l isprăviră de cât in '18i6.

Medgidia-Tabia este un exagon copri11ze11d trol magaziI ele muniţiun'f, din caro unul a fost distrus 
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viu nu�iY parveniră a ocupa şanţ.ul, un marc mm1�r clinlrc c\' esralaclcză pill'aiw1111 i
păll'll11d chia1· prin ambn1,zu1·1 în inl.cr-ion1l uvragiulu/ Insi1 garnisr.'.>na luptă l'()f'[> la c·o,.'

1 ,
Gll al ăcătorir, pc ca1·0 îT l'CSpinsc cu mad' pcrclcrr. 

La început.ul lune\' Iunie, Varna devenise lagărul am1atelor aliato franceze �i r•ngJr.t.,, 
La 4 Iunie, o brigadă clin Divizia generalului Canl'obel't, debarc.:ă aci. 
Cclc-lalte cliviziT erau pc drum, �i la sfârşit.ul lu\' Iunie 1854-, ajunseră la Vat'lla, u1111 i , 

B0.000 francezr :-;;i 20.000 englezr se conccnt1·6ză. 
Starea sanitară a trupelor era destul de bună, la început.ul luncr Iunie. 

prinlr'un accident (după resboiul din '1877, pe timpul deşertării f'orlăreţi1 de către Ruşi, magasin11l din nii,1lor 
a s::'iril în aer prin cxplosiunea unu1 depozit de obuze), casemate, o cislemă şi cu faţa spre no,·d, un arliipo�I 
în l'ormă de semi-lună. Bastionele au plaLformă pentru lirul în barbetă. 

De jur împrejurul acestor 1ucrăr1, se ridică un zid cu mclereze, solid, zidit cu piatră, măsurnnd H 11101 1,1 
<le lnălţimc d'asupra şanţului, şi în grosime de un metru. Trei blockhausc fo1·meză întăriri scose arară, do;;lim,1<· 
a bate piciorele zidului pe tot lungul lu1. Şanţul are o lărgime de '10 metri. Mai sunl şi alte lucrări dola�nlr 
ca1·e protejeză fortăreţa 

Ajunge cine-va.la Medgidia-Tabia pe un drum în pantă repede, un fel de drum acoperit; o porta rlc 
fler masivă i'i închide întrarea. 

Medgidia-Tabia nu are înti·'insa nic1 infanterie, nici artilerie; un singur bulgar se attă acolo dopam, 
dar la piciorele acestei îngrozitore fortăreţ.e, Silistra stă desLeptă. Trupele ei exercitate prin buni im,l.ruclu1·1 
Rw1i, (în 1882) tunurile şi muniţiunile er, iată preţiosul depou al l'vledgiclie'i-Tabia. 

Medgidia-Tabia are o înălţime de 118 metri, adică o dominare de 50 metri. în raport cu c lrdu-Tahrn 
�i Hi metri în raport cu Arab-Tabia. 

Distanţa de la Medgidia-Tabia pană la Sil islra este de . . . . . . . . . . . 11511 n,· 
c< cc cc cc « Arab-Tabia, de . . . . . . . . . . 2250 m· 

De la Medgidia-Tabia pană la extremitatea podului proieclal (ripa dreplă) . . �(\80 m. 
« cc « « « « <c (rîpa stingă) . . . . . . . 3801) 111. 

Intre Medgidia-Tabia şi .\rab-Tabia, precum şi între Medgidia-Tabia şi pod, nic'î un obstacol pe11lru 
tirul artilerie1. 

Este ore de trebuinţă a ma1 adăoga ceva la eloquenţa acestor cifre"? Nu 8are în ochi 6ro, ca p1'in 
predominarea şi prin distanţa sa, Medgidia-Tabia nimicesce pe Arab-Tabia, şi că ea e stăpână do a op1·1 
construcţiunea podului au de a'l distruge, la un moment dat, dacă Romania s'ar supune ispitei de a'l clildit 

Iată care au f'ost consideraţiunile militare, care opriau a se construi podul, despre care trat(•ză C'on
gresul de la Berlin (vez1 istoricul podului de la Cerna vocla). 

T1·ebuie ore să amintim că, în campania din "1828, Ruşi1 n'au putut să devie stăpîni pe cetatea Sili�lrnl, 
pentru că nu ocupaseră posiţiunea Medgidia-Tabiei, şi că eI n'ai.\ luat cu asalt acestă piaţă în 1829, ducal 
numai după ce s'au aşezat pe şesul Medgidiei-Tabia� 

In ·1828, colonelul rus Schilders, comandant şef al armatei însărcinată cu asediarea Silist1·ei, dup,i co 
s'a stabilit pe posiţiunea Arab-TabieI, şi a su.·ţinut în cur,; de o lună o serie de lupte inutile, se gândi a 
întinde linia sa de înconjurare despre partea de Vest, către Medgidia-Tabia, ca să potă . tringo Silistrn 111ai 
de aprope. Dar el lăsase să lrecă nioment.ul favorabil: timpul reC1 sosi şi RuşiI fură siliţi să ridice asediul 
Silislrei. 

În anul următor, acelaş colonel, Schilders, reocupă aceleaş1 posiţiunI ca ln anul 1828 şi în van ho111bar
deză Silistra ln curs de 18 zile, cand colonelul Berg, re,;pingcnd o eşire a Turcilor, pană. in po�iţiunea 
dominantă de la Medgidia-Tabia, recunoscu profilul ce se putea trage <lin posesiunea acestui şes; el se întâri 
acolo şi urcă cu sine mal multe baterii. Sub îndemanatica sa direcţiune, atacul se îndreptă din ace1-t punt 
şi noă zile după acestă căzu în ma.inele sale. în 1854-, Ruşii uu putură lua nic1 măcar Arab-Tabia. 111 18i8 
posiţiunile Silistrei nu ·e putură lua cu asalt; ele nu căzură în puterea Ruşilo1·, ele CcU după cc cazu şi l'nrta. 

Conclusiunile ce se pot trage din aceste treI campanii, este că Medgidia-Tabia, forn1ezii cheia tuLurrn· 
posiţiunilor din prejurul Silistre1. 

În van ni s'ar obiecta, că posiţiunea A rab-TabieI este demnă de sacrificii, că s'a r putea clădi acolo 
un uvragi(t important, că i s'ar putea adăoga întăriri puternice şi a se face dinlr'ensa rivala Jedgidici-Taliia: 
un fort cu un comandament de 16 metri. 

ApoI art. 52 al Tralatulu1 din Berlin opresce a se ridica ori-ce l'ortificaţiuni nouă, în Lot pa1·cur5ul
flu viului, de la Porţile de Fier, pană la gurile sale. 

Cu tote că articolele '11 şi 52 coprinei, că cetăţile vech1 se vor rade, totuş1 vecini"f noştri n'au clistl' u, 
zidurile Silistrei, nici fortul Medgidia. 

Dar chiar distrugandu-se acest fort, Lotu7i po::;iţiunea ei militară, situaţiunea ei topografică şi apropierea 
de Silistra ii dă o putere inexpugnabilă. In mai puţin dejumăt.ate de oră, trupele din oraş ar putea să ocupe 
;\ledgidia-Tabia şi o singură n6pte le-ar fi de ajuns a o pune in stare de apărare. 

(După Istoria uneI f'1·ontierl, de P1·inţul Gh. Bibescu p. 1JJ şi urm. A e vedea :;;i crochiul No. I). 
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[n ncîplea de 22 spre 23 Iunie, H.uşiY riclicaseră asediul, dărîmaserţ bateriile, ar şeră "$ 
baracclc, părăsiseră posiţiunilc şi trecuseră pe ţermul stîng al DunăriT. lndată fu în ci" 1 t,I U� :,/
ome,· Pa-;a, însoţit de Colonelul Dieu, af'.·rgă la Silislra. Prin acesta se putu dobândi în

=-

rur·înd amă.nunte asupra u111.11 şir ele evenimente care, până aci, nu se cunoscu eră de 
,·i\l după sgomote şi informaţiun'i' put,in sigure. 

Fortifkn.ţiunile SilistrcY, fLind vcchY, preţ.uiau prea pu!,in prin ele însele; la 1829, ele 
,nr 1inură ln loc pe HuşT mult timp; nu mult ma.'î puţ.in ln. ă, de cât cele de la Varna 
dar·'t::1 1853 se adăogase un lanţ de forlur\'. separate, din care cel ma\' de căpetenie ocupa 
pu�itiu1wa, de unde contele Diebicl' bătuse şi făcuse să capituleze cetatea (fortul de la Med
,i rlia-Tabia). Garnis6na se compunea clintr'un regiment din gardă, un regiment egiptean, 
�in o altă infanterie, dintr'un rngiment, de sapier,, din 1200 de tunurr, sau în total 11-12.000

d" i',men'î. 
Îndată ce se vezu, că acestă garnis6nă era să fie atacată, unul dintre ofi.cerir turc\' 

cer mar distinşr, comandantul artilerieT, Muza-Paşa, veni să se puie în fruntea er. Ma\' întâiu 
!Jlor'atii, pe la fmele lur Aprilie, apor împresurată în regulă, cetatea a fost bombardată prin
,:,alupe-canonicre şi bateril aşezate 111 insule şi pe ţermul stîng al DunărH. Dar ea resis-
1iu1rl ace -t.c'i' somaţiunT mar mult sgomotosă de cât îngrozit6re, Principele Paskievicr fu

silit să o atace după reguH, începcnd a face întărid' înaintate. Douc divizit formară corpul
asedic1'ir; prisosul celor 45.000 de ,imenT adunaţr în aces�. punct, formă corpul de obscr
Ya(i11nc. Direct,iunea lucrărilor de apropiere fu dată gene1·alulu1 Schilclers.

Lucrările începură la 29 Maiu, înaintea a doue forturr: Arab-Tabia şi Plane-Tabia; 
llu,;;ff aveau ma\' mult pe cel d'fntâY ca objectiv. 

r\cestc întărirr ele păment, avend numar profilurr ele fortificaţie pasn.geră, erau legate 
inlr·c densele şi cu cetatea printr'un istem de şanţur\'. Bateriile Huşilor, afară de acele c0 
a,·pau pe Dunăre, erau armate cu 34 tunur\' de asediu şi de un mar mare numer încă 
<le tunur\' de câmp. La focul lor respundea cu o forte mare activitate acela al Turcilor, 
sub iscusita direcţiune a lur Muza-Paşa. ln late nopţile erau isbid la capetele săpăturilor. 
În srm ele 28 Maiu, la sfâ1·şitul uneia din aceste miel' lupte, Ruşii voiră să profite ele 
rclragcrea inamicilor, ca să e arunce clupă dânşir în interiorul fortulur Arab-Tabia şi 
să-l ia printr'o isbire neaşteptată. Douc din batali6nele lor intrară în aclever prin surprin
dere; respinşr ma, întâiu, Ruşi! e înt6rseră şi mar numeroşr; ţ,inuţ\' în loc prinlr'o apărare 
m\ncenă din partea Turcilor, respinşr cu totul ,i de astă-dată şi luaţ.\'. în gemă la rîndul 
lor, er lăsară pe câmp, în şanţ.ur\' şi pe glacisurr, după cum singurr au mărturisit, ma\' 
mult ele 700 de cadavre. În n6ptea de 2 spre 3 Iunie se mar făcC, un nou atac important 
�i glorio pentru asediaţr. A doua zi, clin nenorocire, Muza-Paşa pieri lovit de o spărtură 
de obuz. Colonelul de geniu Mehemecl-Bey Îl succede în comandă despre partea apărărff; 
o mie opt sute de 6mrm1 de infanterie, trimeşr de Omer-Paşa, isbutiră a trece prin linia
tir înconjurare, şi intrară în cetate. Pe lângă acţiunea bateriilor lor, RuşiT adăogaseră şi
lucrărr de mine. Exploziunea furnalelor aşezate de dânşi\' până sub parapetele Arab-Tabie\'
ff dădmase pămentul din prej ur. Pc când se petreceau acestea, Mareşalul PaskievicT, care
suferia ele urmările uner contusiun\", părăsi armata a cărer comandă 'i-o încredinţă Prin
l'ipelur Gorciacof. Nic\' acesta nu fu ·mal'. norocit; încercările sale de atac din 13 şi 19 Iunie
nu isbutiră; el pregătea, clupă cum se zicea, altele mar seri6se pentru una din nopţile
viil(Jl'c, când primi, printr'un curier al Mare.�alulur, 01°din ele a ridica asediul şi a trece
in partea stîngă a Dunărir.

La 23 dimineţa, numa\' remânea împrejurul Silistrer, drept amintid ale acestur asediu 
memorabil, de cât urmele trecct<.'>re ale lucrărilor de păment sfărîmate şi semnele ncş
tr,1·sc ale acelor .;anţur\', în care zăcea·u grămadă cadavrele a 2500 Ruşr. 

Picrdcwilc Turcilor· erau tot [\,�a dr, marr, clar d aveau cel pu(in onMca şi mângâierea 
succesulur 1). 

') C. RuussP/. op. cit. voi. r. p. idi-9.
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Austria, care pescuia în apă turbure, sla cu armata la frontiera Transilvani<'\', guta 
a ocupa Principatele, îndată după ret1·agcrea n.u�ilor, de aceia ea încheie cu 'l'url·ia ll'ii
Lalul de la 14 Iunie 1854. 

In scopul de a ocupa Principatele, Austda avea cât se pote de mull inLc1'('s de· :, 
depărta armatele aliate ele graniţ.ele sale '), de aceea prin diplomaţ,ia sa sLrămul(t l<'ali·ul
opcraţ.iunilor de la Dunărea de jos în Crimcia, în care scop Marc�alul Sainl-Al'!lni1tl 
p1·ime ce la 1 Iulie însciinţarea că chiar dacii asediul Silistrer csl.e ridicat, aI·1rn1lclt' si't 11u
(;olJure Dunărea, ci să stea la Varna gala a fi îmbarcată pe fiolă i). 

Insă către ·fârşitul lune\' Iunie, medicul şef al spitalulu'i' din Varna, consLală [Jl'il1lul 
caz de holeră, un al doilea la 3 Iulie. Inelată se primi scirea, că la Marsilia �i T 111011 

molima era înspăirnântătore. Un batalion îmbarcat pentru rcsboiul din orienl nvus('Sr• 7 
c'lrncnr morţr, că la Pireu, Galipoli, Constantinopol şi Adrianopoli, casur\' <lin cc în ,·r· 111a( 
muli se semnalau. Ducele d'Elchingen e atius .,i more la 14 Iulie, la 17 gr.ne1-alul ca,· 
IJueia şi în fi.ne la 19 ITeT-zed de easurT bine constatate la Varna, afară de allr, mulii' ln 
Galipoli �i Pireu. 

Ac6sla decide pe Mare�lul Saint-Arnaud a trimete în Dobrogia corpul csp<'<li(irlli;11, 
ul Generalulur Espina se, pentru a mi�ca trupele din locurile infeclate <le hole1·ă. 

Expediţiunea mar avea şi scop militar, căcT Jn rccun<'.>scerile făcute <le colonrlul ll,·
saint se consta.tase în Dohrogia forţe rusesc'i; zece miT infanterie intre 1Iăcin, Tull'<'a �i 
Babadag, cavaleria (2 regimenle şi 1000-1200 CazacY) se găseau împrejurul Bulxulag1il111, 
la Constanţa şi lacul SU<lghiol 3). 

Prin aceste demonstraţir făcute în Dobrogia, aliaţ.iT voiau să atragă alcntiu1wa 11 11-
.-;;ilor de acestă parte, pentru a putea debarca cu grosul forţelor în Crimca. 

\por Mare.-;:alul ma\'. voia să încerce o nouă trupă creată de el, sub 11umi1·ea df' s7u1/iii 
de Orient, başi-buzud turcesc\' înregimentat.\'. şi disciplinaţJ, în nurncr de 2427 ·a]ăl'(•ţ\', pu�\' 
ub comanda generaluluT Jusuf, chemat de francezr clin Alger, anume pentru :l('(•sL :-;('op. 

· La 19 Iulie, Mareşalul încreclinţ,eză generalului Jusuf scopul expecli�iuni\' sal<' in ll11-
brogia, adică de a masca debarcarea în Crimca a grosulur trupelo1·. 

«Înainte de a încerca acestă mare opera(iune, veţY merge cu cavalcl'ia rnnl rn Hu
�ilor, cad se găsesc la Babadag. În acestă mişcare veţ\' fi urmat de 3 divizi\' c.-;;alonalC', 
iar la Kustenclje veţ.r găsi douc batalione de zuavr a\' colonelulur Bourbaki. Vcţ,\' a1·anja r·a 
lu 4 August să vo înt6rceţr la Varna, de unde ve veţT im barca în ziua de R penl.1·u C1'inwan. 

Jusuf plecă din Vama la 22 Iunie 4) şi trebuia să fie la Constanta la 26. 
Tre\' divizi\' de infanterie tr:ebuia să urmeze cavaleria lu\' Jusuf. Ele se pun în rnn1·.� 

la 21 până la 23 Iunie. 
Divizia I comandată de generalul Espinasse (acesta înlocuia pe generalul Cnn1·olwl'I 

trime în recunoscere Ja Sevastopol; în locul lu\' Espinasse comanda bl'igada I-a culrnw
lul Bourbaki), Lrebuia să se pună în marş la 21, însoţită de primul escadron <le huzal'\'; ln 
Mangalia va ocupa posiţiunr, iar trer batalione din brigada I-a vor me1·ge eşalonule pt'tn5 
la Constanţa. Aci trebuia să se întâlnescă cu primul regiment de zuavr trimc�r p<' rntu·c, 
împreună cu Mtă subsistenţa Divizie'î I-a; regimentul trebuia să susţină mişcările IuT Jusur. 

Acestă divizie se pune ţn marş la 21 Iunie orele 4'/t dimine(.a. 
La 22, orele 4 dimineţ.a se pune în marş cliviza II-a, comandată de gcnr,ralul BostJU!'I. 

In doue zile trebuia să se găsescă la Bazargic, de unde cu batali6nc dcLaşaLe su ob:-;P1·vr· 
drumurile de la Mangalia, Raşova şi Silistra. 

') De la conduite de la Guerre d'Orient par officier gentiral. Berlin 1855 p. 18-T. C. /Jml i,11111. i\lemoire 
sur l'Empire d'Autriche dans la question d'orient p 22 în Xenopol voi. II. p. 230. 

') C. B.oussel, op. cit. voi. J. p. 112. 
3) Baza11wurl. op. cit. voi I. p. 121
') H.epeziciunca cu care trebuia să se facă acestă mişcare, 1111 îngăduia a slabi li dcposilc inlcrmedini·e;

de acea pană la Conslanţa, 6menn aveau 1� l'aţiI de pc. mcVî şi 3 raţi"f de orz. Aci ernt"1 l1·imo,-;o pc M_�re
subsislenţele necesa,·e socolile penlru 4000 6men1 ţ;i tot alâţia ca1 pe limp de 'l 2 zi Ic, câl vn. ţinc expediţia. 
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A treia rnvizie sub comanda A. S. I. prinţul Napoleon, plecă de la Varna la 23; ea 
tl'ebuia să ocupe Coslugea. (Nu e vorba de satul din Dobrogia).

Un escadron de l1uzarr cu un convor de harabale, trase de boT sau bivolr, urma cele 
tri•Y (li vizii. 

Divizia IV-a nu s'a pus în marş, ci remase a-'şr strânge bolnavi\'. 
Oin ordinul pe care Mareşalul îl dă generalilor Espinasse şi Jusuf, se vede că car ar

li•rul 1'CJJccle al acestor recunoscerr era de natură demonstrativă, pentru a ameninţa ret.ra
,1,1pa !{uşilor din Principate 1).� 

nivizia I trebuia să se îndrepteze către Constant.a, a ll-a ele la Bazargic la :Mangalia, 
,1 III-a de la Bazargic la Cosl ugea. 

în acest timp holera făcea ravage însemnate la Constantinopol, Pireu şi mar ales la 
t,alipoli; de la 16-22 Iulie, 696 ele holerid, din care 276 morţ,\'. La Vama, numaT în ziua 
de 27, au fost 14 cazurL 

ÎnLr'u scrisore pe care Mareşalul Saint-Arnaud o adreseză la 29 Iulie min:strnluT 
di· 1·,�s!Joiu, Vaillant, î\' face cunoscut că starea sanitară a trupelor trimese în Do1J1·ogia 
1•,II' bună şi că se felicită de ideia ce a avut de-a trimele trupele înl1°'0 primblare mili
ln1·iîi). Lucrurile nu se petreceau ast-fel. 

Să urmărim mişcările divizie'( I-a, cea mar crud secerată. 
De la Vama către nord, apr6pe pe ,1,5 kil. distanţ,ă, colona. traverseză prin pădurr. 

ft:a avea un efectiv de 10.590 omen'i'. De Ja Balcik tabloul se schimbă îndată, terenul co
h1iră incet, nid un arbore, nid un rluşor; cel mult clin distantă în clistanţ.ă, bălţJ sărate, 
pu(u1·1 păriisile, sate miserabile, nisce acleverate muşur6ie �i acestea părăsite. Erburile 
uscate ajungeau până la talia soldatulu1, aceia ce-i împiedica marşul, acestea erau singu
rl'lc vr,getaţiY ale uner câmpff fără margin\', arse de sorele luner lu1 Iulie. În mijlocul acestcr 
stepr clor tumuli\', sămănaţ.r la clistanţ,e mic'î, mar rcmăsese ca singurele semne aprope 
�te1·sc a uner vieţ,\' care însufleţ,ia oclinioră aceste ţ,inuturY, acum deşarte şi tăcute. 

Îndată ce trecu ele Kavarna, unde divizia îşT stabilise cuartierul în ziua de 24, satele 
devenite şi mar rar\: se compuneau din câte-va colibe de piatră, unde se adăposteau fa
miliJ bulgare, care fugiră la apropierea coloner, luând cu dînsele în braţe sau în harabale, 
µ(\ jurnăLate stricaLe, toţ ce il.veau. Familia întregă se grupa împrejurul tatălui, care 
abia mar înclrăsnea să-şt '.întorcă capul, spre a privi cu spaimă tabăra h0anceză. 

La 25, colona ajunge la Mangalia, după ce traversase câte-va câmpii cu seceriş, 
apoi pustiud acoperite cu ierbur\: 'nalte, prin care colona îş1 lăsase urmele. 

Până în acestă zi erau numa\: patru casurr de holeră, pe care le lăsase la prima 
etapă. Colona-găsi Mangalia pustie şi ruinală. Câte-va cnse ce mar rămăseseră în piciore 
rrau deşerte; populaţ,iunea speriată, fugise. 

Infanteria bivuachează la drepta spahiilor şi a regimentului de lancier\: turcT. Aci 
Jusuf aştepta colona generalului Espinasse. 

Din Mangalia purnesce în ziua de 26, la orele 4 sera, pe o căldură sufocantă. 
Împrejurul oraşului grăme<;H de ruine, bucăţ.J de col6nc antice, cimitire ale căror 

JJiclre albe împrăştiate icT şi colea, semănau cu nisce fantome ale uner vie\.r trecute. Vul
lul'i1 se primblau în t6tă libertatea, sau stăteau tăcuţi pe vârful a câte uneia din movi
lr,lc cele mar 'nalte. 

în ziua de 27, trupele îş1 aşază bivuacul la polele a doue movile lângă Urlukior, 
la c6cla laculuT Tuzla pe rîuşorul Musurat. Drumul care duc.;e pe lângă ţ,ermul MăriT .:irc 
acclaş aspect; ierbur1 dese, pietre, case formând câte odată un sărăcăcios cătun, ape 
stiiliit6re, hăţişurr 'nalte. Câte-va hergheliI ele car sălbat.ecT şi cârdurr de gâşte, caro se 
l'i<lkau de pe lacur-r cu strigă.te asurzitore, sunt singurele fiinţe ci1re afirmă, că viaţa e 
posibilă şi în aceste triste regiunY. A por ici-colea, sal:e dbtruse, arse, devastate ele inamic.;. 
Locul caselor il mar arătau grămec;l.ile de pietre; grădinele · şi drumurile dispăruse1·ă sub o 

') Bazancoui·t. op. cit voi. I. p. 124. 
') Rousset op. cit. voi. I. p. 127-8. 
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vPgctaţic srlbat.ică; rarele puţurY erau dărîma'c sau infectate cu cadavre dr ,'1mr111 arun
cate, amestecate cu cele de animale, de n w;;r şi de bandele de CerkezY. 

Aprope de valul luY Traian, o furtună violentă se ridică îndată, cerul se înlunedi, 
aducend în a�eslc pustietăţJ, nopte, pe care numa'î fulgerile o luminau; apot acc�lr 1101•1 
greT, siniştri, se sparg îndată şi o ploie torentială căzu. 

in acest ţinut nelocuit, în mijlocul acestui vast cle.şert, care nu ma'î avea <lrd,1 a. 
peci.ul ruinei şi uilărff, acestă furtună avea ceva fioros. 

La 28 Iulie ora 3' 2 colo na trece <le Constanţa şi bivuachează la Palaz, pc (r�rn1ul 
laculur Si.itghiol. 

Constanţa, ca tote oraşele turcescr, nu e de cât o grămadă de ruine rrrente, pe c·n.1·,, 
Cazacil lc-all lăsat în urma lor; totul este nimicit, confuz, devastat, stricat . 

Aci l1olera se declară, 27 om0n\' sunt atirnf Hegimentul I de zuavT, care so�isc• î11 
ziua de 25 pe Mare la Constanţa avu un holeric, la 26 şi 27 avu 8, iar la _28 peste 50 !Jollla, 1. 

Pe cinel divizia bivuachează la Palaz, avant-garda generalului .Jusuf se găsesce 111 
faţa cavaleriei rusesd; o luptă fără mare irn1Jortanţă avu loc, inamicul se retmge lăsJ11d 
pc câmp 20 de mo,,ţ.r. În acestă luptă căpitanul Preuil cu 30 başT-buzucT, e înronjurnl 
ele un escadron de lăncierr Ruş'î. Lăsat de restul avant-gardeT sale, ct'tpilanul �'l1·jc'•m 
şi abia pulu goni pe inamic; el avu calul mort, el însuşT primi nouă loviturr tlc htn1·r•. 

Acestă luptă, care se dete la Gargalik, este prima a trupelo1' generaluluY Jusur, lu 
28 Iulie 1854-. 

Forţele rusescr erau împărţ.ite în diferite puncte, de aceia Jusuf scrie generalului f,:�
pinasse : «avant-garda mea are înaintea sa Cazac\'.; trer regimente rusescr suni ln in1p1·1•
j urim1, voiu merge ca să le întâlnesc cu 1200 ZuavY, patru tunurr şi cavaleria �i v,� rng 
de a-1111 veni în ajutor cu divizia». 

Espinasse decise ca divizia să înainteze, pentru a fi ma\'.; aprope de cavaleria angajală 
spre a o ajuta, dacă forţe superiore s'ar găsi prin apropiere. 

La 29 generalul Jusuf ajunge între Duimgi şi Karanasuf, colona la Gargalîk. Avani
garda dete o luptă scurtă dar seriosă; doue regimente de Başi-buzucT luptară conlrn Ca
zacilor, care nu se retraseră de cât pas cu pas. 

,,De astă-dată sunt mulţumit de conduita Başi-buzucilor mer; comandanlul �Jn,gna11 
şi căpitanul Serionne, abia au putut să-1 împedice a urmări pe inamic, care se ret1·ăgra 
către Babadag». 

Măcelul ce făcu printre Cazad, era desgustător;  a trebuit să intervină Zuavii f mncczt, 
pentru a-r pune capăt. 

La ·orele 6 sera o ploie torenţială udă până la piele trupele pline do su<lorca din 
timpul ziler şi holera reîncepu. 

«Epidemia are un caracter de nedescris - comunică Jusuf- omcniT cad ca lrttsni(1, 
mar înainte de a li se putea da. cele mar micT îngrijirfo. 

Int1kcerea fu încetă şi durerosă, harabalele ce le găsiră din întâmplare în Gargallk, 
nu ajungeau de a aduna victimile; era nevoie a le duce pe braţ,e până la arnbulan(i 
De o dată muriră 80 omenr, pe care ff îngropară în câmp. 

Pe când generalul Espinasse se pregătea, ca printr'un marş de noptc să l'adă asL1[ll'll 
grosulur forţelor ruseştr la Babadag, 500 ornenr rcmaseră întinşi la pămcnt, fă1·ă a se rnar 
putea scula. Ca fulgerul, holera se abătu asupra colon.eY expediţionare. La ol'clc K si'•1·n 
erau 150 morţr şi 350 în agonie. 

Acesta fu fatala nopte de 30 Iulie. A dm;a zi, totă divizia se retrage I[\, Constanta, 
lăsând lagărul de la Palaz în paza ·unur batalion, iar alte douc pentru ambulan\.,t. 

Generalul Canrobert, sosise cu vaporul cele Cacique» şi dă ordin ca întrc\ga di vizir să 
fie adusă la Constanţa. In acea nopte şi în dirnineta de 31 Iulie, 800 bolnavi sunt ::uJu:;;Y 
în harabale şi trăsurile de artilerie, care nu mar puteau prididi transport.urile. Mult.\' moi·(.! 
fură îngropaţr pe câmp, însă din causa miceT adâncimi infectau acrul; acest 1·ru 1m1ri 
flagelul. La 1 August, la orele 6,15' sera, tot lagărul ele la Pa.laz csle acfus lu Conslnn(a, 
unde vaporul ccPlutonJJ traqsporta bolnavH la Vama. Mulţr însă remaser-ă 11101·ţ1 pe costa 
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�lării; osemintele lor au fosţ găsite în 1894,, cu ocazia unor săpăturr făcute pe Io Z 
se af1ă acum sala de cură a oraşulu\'. Ele au fost adunate :-;;i puse într'un cavou d�n��
mitir'ul de la ConsLanţ.a, und, ·'a ridicat un monument cu inscripţia: 

LA FH.ANCE 
a ses 

SOLDATS MOlffS 

pour 
LA PATHlE 

1854- 1855 

La inaugurarea acestul' monument (9 Maiu 1894) a asistat d-nul De CouLouly, din 
partea FranţeL 

HesLul divizie'i', sub comanda lu'i' Canrobert (Espinasse era şi el atins de holeră), pă
ruscsco Constanţa, la 1 August, după ce lăsase aci 1.130 bolnav'(, peste doue zile avu alţr 
900. In ziua de 6, flagel ul fu şi ma\' teribil, la· Mangalia; pc când se transportau holericiî'
p1 1 IJol'dul corăbie'i' Calypso, un uragan se ivesce de o dată; tre1-zccT şi unul din aceştr
11t1n01'ociţr muriră chiar pe plage, doue-zec\' şi cincT erau morţ.\' pe bord lnainte de a se 
întinde pânzele. Până la Varna puţini din cer transportaţr pe Marc mar putură scăpa. 

Divizia III-a se înt6rse la Varna, la 4. August, a II-a la 9, iar I-a la 18. Acosta din 
urmă avea 2.568 bolnav\', 1.186 muriseră. Ccle-l'alLe doue diviziî' au fost mar puţin încercate. 

Din totalul trupelor trimese în acestă nenorociLă expediţie, erau 3.400 bolnavr şi 2.475
mor\X. Englezi! avură numa\' 350 de victime. Dintre marinarr pieriră 105, ele pc vaporul 
Britannia, 143 de pe Viile-de-Paris şi 200 de pe Montebello. 

Spahi\' Jur Jusuf, din 2.500 câţ\' plecaseră din Varna se întorc acum 300, însă mulţr 
din aceştia dezertaseră. La 15 August, ar:est corp este desfiinţat 1). 

Ast-fel se termină expediţiunea de tristă memorie a Francezilor în Dobrogia. Arma
tele aliate se gândesc a stremuta teatrul operaţiunilor în Crimea. Planul acester nouă ex
pediţiun\' fusese urzit la Paris, se zice, sub inspiraţia directă a luT Napoleon III. Planul fu 
forte bine primit de Englez\', care aşteptau de la densul ruinarea floter ruseşt\' în Marca-Negră. 

Fu însă cea mar mare greşală a resboiuluT. Atacul cel mar serios al aliaţ,ilor prin 
valea Dunării, pe unde puteau fi sprijiniţ'i' de o populaţiune plină de simpatir, Români\', 
care ar fi pus la îndemână armate\' aliate, pe lângă bogăţ.iile firesc'i' ale ţeri\' lor şi un ajutor 
armat de cel puţin 80.000 de 6men'i', pe unde aliaţir apropiindu-se apo\' de hotarele Polonie'i', 
puLeau să neliniştescă pe Ruşr prin frica uner revoluţiuni, pe unde în sfârşit erau sprijinite 
armatele lor de un şir de cetăţ1, cea mat puternică bază de operaţiune; acel atac este 
înlocuiL printr'unul împotriva Crimeer, apărată prin aşezarea e'i' firescă, precum şi prin
tr'o cetate din cele mar tarr, unde nu se putea ajunge de cât pe Mare şi unde Mtc aju
torclo şi îndemânările ce le înfăţişa valea DunărH, erau înlocuite cu greutăţr şi primejdi'i' 2).

Armatele aliate părăsesc Varna la 2, iar la 14 debarch6ză pe c6stele Crimee1 62.000
6mcnT, din care 28.000 Francez\', 26.000 Englezr şi 8.000 de Turc1. 

Restul campanie\' nu ne intereseză. 
Pacea se încheie prin tratatul de la Paris, din 30 Martie 1856. Articolele ce privesc 

Dunărea de jos şi Marea-Negră sunt: 
Marea-Negră este deschisă tuturor vaselor de comerţ a orT-căre\'. naţiuni; va fi în

chisă numa'( pentru t6te vasele de resboiu (art. 11). Se desfiinţeză t6te a'?ezămintelc mi
litare rusescr şi turcesd de pe c6stele aceste\' Mărr (art. 13). Plutirea pe Dunăre nu va fi 
supusă nic'i' uner piedid sau dăr1, afară de cele prevezute în tratat. Se aş6ză o comisiune, 
a!căLuită din delegaţi'( tuturor puterilor semnatare, care va priveghia a se executa lucră
nle necesare pentru uşurarea plutirer pe fluviu şi o a doua comisiune a unor delegaţ'i' alo 

') C. Roussct, op. cit., Vol. I, Cap. IV.-Ba:a11mu1·/, op. cit., Voi. I, Cap. VII şi VIII. 
') De la Conduite de la g11e1'l'e d'OrienL, p. 28. - I. C. Bmtirwu. Memoires sur l'Ernpire d'AuL1·iche, p. 

23, in Xenopol, op. ciL., Vol. II, p. 231..
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puterilor mărginaşe, pentru lucrarea regulamenLelor ele nayigaţie şi do poliţie (ar·l. 1:; 
16, 17 1 ). 

' 

Prin att. 21 se a.lipia la Moldova tot teritoriul des!ipiL de la H.usia. Orl' prin tmlalul 
de la Adrianopol, din 1829, am vezut că se dase H.usier şi Delta Dunărir, pt1.11u. la lll'uţitl 
Sfintulu'( Gheorghe. Urma dar ca în 1856, Delta să aparţină Moldovor, împreună Gu ,·pJr, 
t.rer jucJeţe (Cahul, Bolgrad şi lsmail). Diploma(ia europ6nă, crezu că este mar llinn, ,·a
paza gurilor ftuviulur, să fie încredinţată TurcieT.

Ceva mar mult, în conferinţa explicat6re a tratatului, se hotărî a se lăsa Mohlo\'d 
ca hotar, braţul Chilie, n umar pană la Vîlcov, unde acest braţ se ramifică în opt. De ad 
înainte, noul teritoriu moldovean se întindea numaT pană la gârln Gâscer sau Ghrşom si 
avea numa, proprietatea asupra apelor acester gârle. 

\cesta insemna, că se dădeau Moldovor oraşe riverane, fără apele spre caro mr1·gm 
c:omerţul acestora, oraşe vestite prin pescăril fără locurile unde so prindea pescele, pUlll'

tele care dominau Dunărea de jos, fără cursul însu:'31 al acestur rîu. Pentru a vedea dtl 
de artificială şi ridicolă_ era despărţirea, ajunge să spunem că pescari! <..lin Cllilia-Xnuii 
nu puLeau exercita meseria care-r făcea să trăiască, căd pescăriile oraşulut erau lut-c<':sc·Y, 
ca şi Chilia-Voc;he din faţă :-;;i P6rta le arendase, dup:1 sistemul seu din 'naintea unulur 
1812, unul'. armean. Iar pescarir din Vâlcov nu se puteau înt6rce de cât prin gârla Orial'O\', 
Lurcescă şi acesta, unde îr aşteptau vameşH Sultanului, ue câte or'î veneau u productul 
ostcnelH lor. 

Constantin Hurmuzaki făcu raportul în acestă cestfono la Divanul ad-hoc. El im·or·a 
pentru a cere «îndreptarea hotarelor de o comisiune europenă», drepturile pe ral'u P1fo
cipatele le au avut tot-deauna asupra malulut Dunărff, chiar şi după capitula(iunY, faptul 
c;ă Basarabia (în sensul nou al cuvcntulul.') ((CU ţ.inuturile Bugeaculu1, IsmailuluY, Adwr
manulur �i Chilier)) formeză «a treia parte din Moldova» şi că prin urmare �i Delia llu
viulu\' (<a fost p10prietatea necontestată a Principatulu\'. Moldover)). 

Argumentele nu erau nediscutabile şi când Cogălniceanu adaose unul 11011, în şedinţa 
urmct6re: anume că matca DunărH - Ana-Duna - ar fi, după hatul din 1774 chiar·, ho
tarul dintre Turcia propriu-zisă şi Principatul vasal al Moldover, el schimbă, p6te cu f;il.iinj;1, 
înţelesul pasagiulur invocat, căd acesta fixa graniţa între l\tluntenia şi paşalâcul Silistr,,r. 
Cauza era însă o cauză dreptă, din t6te punctele de vedere. Divanul adoptă în unanirnilalc 
propunerea de a protesta solemn, pe lîngă Puterr, contra luărer înapor a unuY dar, care 
era, cel pu(fo cât privia insula Letti, o rest.ituţiune, o satisfacţiune. 

ProtesLul celor slabr nu fu auzit şi darul clin 1857 al Europer, remase un dar ncro111-
plecl,, care nu era făcut mărinimos şi din totă iniina. Desvolt.area economică a provincicr 
alipite iarăşr la :Moldova, fu împiedicată prin restricţiunile acestea, iar deştept.arca wwY 
consciinţe naţionale, prin diversitatea, produsă în chip artificial, a naţionalităţilor cu îY lo-
cuiau pămentul 2).

In anul 18ti0, pe lângă Tătari\'. Noga1, ce de vremurr e stabiliseră în Dobrogia, P<JI'ln 
aduse o nouă colonie de 60.000 Nogal.' Ruşr, care compromişr în rcsboiul din Crirnua, ci'w
tară a se expatria. E\' veniră în ·Dobrogia, unde guvernatorul provinciei Sayd-Paşa Ic 
dete locurr; pe mulţ.1 dintr'enşHîY grupă şi fondă :tvfedgidia, în on6rea SultanuluT Abdul Mcdgid. 

Populaţiunea bulgărescă, speriată de invasiunea Tătarilor Nogar, fugi în judP(elo 
retrocedato de Rusia, Moldover. 

Tot ca şi Nogail, veniră şi Cerkezir, în anul 1865, în numer de poste 300.000, în 
Turcia, care îr împărţi în diferite provincH; din ace�Lia mulţr se stabiliră in Dobrogia 3), 

unde au locuit până la ultimul resboiu (1877). 

1) Xenqpol. Hesb6iele dintre RuşI şi TurcI, Voi. II, p. 240-1.
') Ioi·ga, op. cit., p. 207-8.
3) Alphonse d'Avril. Traile de Berlin p. 12i şi Fi-an� Ci·oitsse. La peninsule Greco-Slave, p. 108. La Sla

bilil·ea Cerkezilor în Dobrogia, aceştia obi'igară populaţia ţe1·iJ a Ic da vestminte, căruţe :;ii vile; cinel f'a
miliI dob1·ogiene, eraC1 obligate a const,·ui o ca,:ă pentru una cerkezescă şi a-I stlmăna campul. 

In aşa motl populaţia aceste'i nefericite provinci'i ajunsese robă a noilor veniţ'i. 
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Ocupaţia lor era agricultura şi creşterea mar ales a cailor, însă când ocasia li se 
presinta, nu puteau f1 opriţt de a jefui. Va\' de nenoeocitul călător, care ar fi îndrăsnit 
să mergă singur pc văile întortochiate din sudul Dobrogie\'� Pe fundul acestor văr, şi acum 
infricoşătore, se mar ved încă urmele satelor părăsite de Cerkezt. 

In anul 1861, la 25 Iunie, more Sultanul Abdul Medgid, iar fratele seu, Abdul Aziz, 
orupii tronul. El este al 32-lea Sultan. 

Guvernul acestuia se remarcă prin mulţimea măcelurilor şi prin grelele dărr cc 
puse pe spinarea locuitorilor, pentru a satisface nenumeratele cheltuel\' ale CurtiY. 

In 1870, Franţa sdrobită, Rusia se sprijină pe ajutorul Germanier şi cere violarea 
articolulur privitor la neutralitatea Mărir-Negre, care cu tote protestările Turcie\' obţine, la 
1:J .\laiu 1871, stăpânirea pe ac6stă Mare. 

De atuncT încep uneltirile sale în Peninsula Balcanică şi pe la începutul Jur Iunie 
1875, rescolă pe Her(egovinenr, ajutaţr pe sub ascuns de Serb\'., Muntenegren'i şi BulgarL 
Me�tia din urmă se resc6lă în August acelaş an, ceea ce prov6că măcelurile de la 
Sulrnki, OtlukioT şi Strielitza. Cerkezit şi Başi-buzucH servesc ca instrumente pentru sl"in
u;<·1·ea revoltelor şi var de nenorocitele sate, unde intorvcniau aceste fiaro sclbatice. 

O revoltă de_ palat, în cap cu Marele Vizir Mehmed-Rusdi-Paşa, forţă pe Abdul-Aziz 
în n6ptea de 29-30 îviaiu 1876 să abdice, in favorea lut Murad V-lea, nepotul seu (fiul lul:' 
.\bdul Meclgid), Abclul-Azis este omorit. 

Acesta nu împărăţesce de cât până în August acelaş an, şi tronul este cedat frat.elur 
,Nl, Abdul Hamid II-lea, al trel:'-zecT şi patrulea Sultan, care domnesce şi astăzL 

Husia care 'ş1 urmăria planurile sale în orient, intervine în favorea Bulgarilor şi din 
�oernbl'ie 1876 concentreză în Basarabia şese corpurT de armată. La 12,24 Aprilie 1877, 
dPclară rcsboiu TurcieT; România, provocată de bombardările de pe ţcrmul drept al Du
nării, declară şi ea resboi u Turcier, la 14 Maiu acelaş an. 

Din tot teatrul operaţiilor din Europa nu ne vom ocupa de cât de partea ce ne 
privr.sce. 

La începutul ostilită1;ilor, Turcir dispuneau în Dobrogia do 20 batali6ne, 4 oscadrone 
�i 12 bateri\' (18.000 6ment), în punctele Hârşo.va, Măcin şi Tulcea cu o roservă la Babadag, 
sub comanda Jur Ali-Paşa 1).

Flota de pe Dunăre era împărţită între 20-24 Aprilie 1877: 4 fregate cuirasate şi 2 
corvete la Sulina, vasul «Rethymo)) cu Hobart-Paşa la Galaţ\', un monitor la Brăila şi 1 
fregată cuirasată la Tulcea. 

Contra acestor vase turcesd avea să se opună mica flotilă română, adăpostită pe 
Prut şi caro se compunea dintr'un monitor, 2 vap6re, 2 cod.bir cu pînză şi un torpilor. 

Ruşir ne dispunend pe Dunăre de nid un va.por al lor, cerură do la Guvemul român, 
care le dete 4 vase: Ştefan-cel-Mare, România, Fulgerul şi Rândunica, fără echipagiu. 
r.omandantul flotilel:', maiorul Murgescu, fu alăturat pe lângă comandamentul rus. Osebit.
de aceste 4 vase, Rw;;ff ma\' închiriază şi câte-va vapore de lemn particularo şi aduseră
cu drumul de fier mar multe şalupe şi un numcr însemnat de torpile.

Cu aceste ajut6re, pe la începutul lunH Maiu, RuşiY isbutiră a arunca torpile la Reni 
�i Brăila şi a despărt.i ast-fel flotila tu rcescă de Mare, de cea de Dunăre. 

De altă parte, vase rusescT din Odessa atacară patru monit6rc turcoscl:', co staţ.ionau 
I� gurile Dunăril:' şi după ce le isgonid, mar aduseră de ln. Odesa încă cât.o-va · vapore 
�1,�1.lupe pentru torpile. Cu ajutorul acestora se făcură cu desăvârşire stăpânr pc Du
nurc, de la Reni, până la gurile er, împiedecând comunicaţia prin torpilo şi vase în
necatc. 
. Flotila turcescă de pe Duniiro conconlră at.uncl:' spre Brăila troT canoniero cuirasate
�1 douc monil6re din regiunea Gura-lalomi�eT-Gala1.'î, precum şi doue canoniere clo lemn
--

') G batal., 2 esc., 2 bat. Ja Tulcea; 5 bala!. şi 1 bal. la Isaccea; G bala!., 4 c ·cadr. şi 3 ba·t. Ja Măcin; 2 
batal., 2 escadr. la B·aba<lag; 3 batal, 2 esc. ·t bat„ Ja Hârşova; 1 bal. şi 2 escaclr. la Cernavoda; şi 1 bal.
la Constanţa.
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de la Cernavoda ') şi la 20 Aprilie (2 Maiu) s� arătară pe braţul Dunării d(' la �lărin. 
în faţa Brăile'î, de unde începură a arunca obuze în oraş. 

La 21 Aprilie, cele doue monit6re încercând a se apropia de B1·ăila, fură înlâ111pinall' 
de douc-: tunur'î, a:-;;ezate pe înălţimea din faţa Gllecetulur. Canonada a durat <lour- or(•. Cosul 
unu'a din monit6re a fost abătut, iar cel-lalt a suferit ore-care• vătămărr. Ambele 1110;1i 
tore au fost silite să se retragă. 

La 27 Aprilie, pe la orele 2½ d. a., când trenul din GalaţT sosia la Brăila ,·u 
Marele Duce Nicolae, un bastiment cuirasat din braţul Măcinulu1 începu a Lrage asupi·n 
gărH şi bateriilor în construcţiune, fără a face vre-o stricăciune. 

La 28, bateriile fiind terminate, la 29 traseră asupra cuirasaLulu'î Lufti-Djelil 2) IJP

care se afla amiralul Buiuk-Paşa: La orele 2.10 d. a. un obuz rusesc căzu pe cufrasal, n 
distruge :-;;i cade la fundul aper. 

In urma acester pierderi, cele-laHe bastimente turcesd se retraseră în braţul Măl'i
nulu1, la o depărtare de 10 km. de bateriile rusesc'î. 

Acestă temere îndemnă pe Ruşi a se lua pe urma bastimentelor turce. cr; Mairll'ul 
Murgescu participă. Acestă urmărfre avu de resultat asvârlirea în aer a cclu\'-lall cui1·a.sal, 
Havzi-Hahman, în noplea de 13 spre 14 Maiu 1877, prin aruncarea sub el în li111vu1 
nopţii' a două torpile, duse de şalupele rusescT «Tarevic'î», sub comanda LncoLencnLulur dr· 
marină Dubasoff şi «Xenia)) sub comanda Locot.enentulut Chestakoff. 

In urma cxplosier primer torpile, Maiorul Mm·gescu, care se af1a pc şalupa Ţar<:vid, 
vezend'o în pericol, alergă în ajutorul mecaniculuT :C;,i ast-fel nu se intu.mplă nkr o nr•
norocire. 

AcesLă nouă victorie obligă flotila turcescă să se retragă în porturr, umlc rc•mas<· 111 

defensivă, iar Ruşir putură să 'ş1 execute trecerea DunăriL 
Din Isaccea, Turcir bombardeză în ziua de 4 :Ma\' st. n. mănăstirea de la Tcmponli, 

a:;;a de scumpă Ruşilor, de 6re-ce aci se afla cuart.ierul Impcratulur Niculae în 1·r1sbniul 
din 1828. 

Ru�i\'. devenind stăpânr pe Dunăre, proiectară a trece corpul al XIV-iea în Dobmgia. 
Acestă trecere fu numa\'. o demonstra.ţÎe, pentru trecerea principală ce avea să se 

execute pe la Şistov, de aceia ea se făcu cu mare sgomot. 
In plus, generalul Zimmcrmann trebuia să sprijine stânga armat.ei rusescT. 
Pare-se, că Turcii renunţaseră la apărarea fiuviulur de acestă parte �i lăsaseră aci 

pu(.ine trupe uş6re, a�a că Jtuşff au putut fără multă greutate �i împotrivire din pal'lea 
inamicului, să aşeze un pocl la Brăila. 

In urma uner recunoscerr făcută personal de Zimmerma.nn, comunică şcfulu\' uc Stal
Major al armate\' printr'o scrisore din 6 Iunie st. v. următc)rele 3): 

«Malurile j6se după drepta Dunărff, ele la Galaţ.1 la Bugcac şi de la Brăila la 
Măcin, sunt inundate �i acoperile cu apă pc adâncim,, care variază de la 0111.:.m la 4 rn. 
Insuficient, în unele părţ\', pentru plutirea uneT bărcT; navigaţi unea e jenată de papură 
Podurile intre Galaţ1 �i Zatoc (mar mult de 800 m.) şi între Brăila �i Ghcccl (a1_.Jl'(ipe 

800 rn.), pot să fie construite de acuma, fără îndoială, dar ma, departe e imposibil llc a 
stabili comunicaţiunr pentru trăsurL O trecere în barcă, la Bugcac, ar fi o opcraţ,iunc prea 
riscată, căd ar fi pl'imit.ă cu focurr de la distan(.ă 1.200-1.400 rn. Douc sau Irc\' sule uc

TurcT, aşeza(.'î în spatele stîncilor, în trestie sau în Lranşcic, pot causa cele maY rnarr ve 1·
der1 trupelor îmbarcate, cărora le pot omorî lopătarii şi cârmacii. E imposibil de a L1·0t·e 
de odată mat mult de 2.000 6menr. 

Generalul Zimmermann semnală în detalir tote dificultăţile, pc carr le constatase prin 

recunoscerile lut personale. 

') Cuirasatele Lufli-Djelil, Havzi-Raman şi Fel-iul-Islam; monil6rele Zeifl şi Hezber, canonierele Aclcia

şi Arkadi (Istoricul resboiuluI din 1877-78, de mar mulţI oflţeri, voi. I p. 160 şi urm.). 
:) Lufl-i-Djelil = Graţie luI Dumnezeu. 1 3) După relaţiile Stalului Majot' Rus. Vezi Rezboiul Ruso-Turc. Trad. de Lt. Colonel Gâ?'descu. Vo,

II, pag. 48-58. 

•
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Faţă ele obstacolele ce presenta trecerea împrejur ele Galaţr şi Brăila, Generalul Zim
mrrmann propuse ele a Lrecc între Salul- rou şi Isaccea, făccnrl re. ·ervcle sale, că nu se 
lăcu�c nici' o opcraraţie pentru o asemenea 1nLrcprinclcre. Ca conclusie Lermina: 

c(Primul nosLru pas dincolo ele Dunăre Lrcbuc să fie însoţit de L6Lc garanţiile ele succes, 
1111 prim eşec ar pulea aduce consccinţ.e clczastrose)) . 

La acest raport, cuarLierul general rcspunse prin insLrucţiile Lrimose la 12 Iunie, dcs
linal<' a defini rolul operaţiunilor corpului după Dunăre ele jos: 

ccAILcta Sa Imperială, comandantul ele căpetenie al armate)', a bine-voit a vc informa, 
di Cot'pul DunăriT ele jos confiaL ExcolonţcT-V6stre, e dosLinat a asigura comunicaţ.iile 
annald cu Imperiul. Pentru îndeplinirea acesLeT misiuni, ComandanLul ele Căpetenie dă 
ordinul, ca să lrcccţ'( Dunărea cu Corpul D-v6stră împi·ej ur do Galaţ'( şi Brăila, de a pune 
•lcipc'tnirc pc punctele principale alo DobrogieT, în parLicular Tulcea �i I ·aceea, şi de a vt., 

inlindc până la Cernavocla-Constanţa. Aceste opcratiunr vc vor face să aLingo(J (fala
dcscmnală mar sus, mar bine ele cât 01·1 şi care a!La.. 1n acela<;;r timp voţr atrage asupra
ll-n)sl.l'ă atcnţ,iunea ad vcrsarulur, ceia cc va micşora cu a.Lata forţele.sale contra grosuluT
,u·nn1.Ll'1. Un marş al c.;orpulur D-v6sLră dincolo ele linia Ccrnavoda-ConsLanţa, nu trebue
s.c't 11.c înlroprins, afar[t de circumstanţe eu deosebire favol'abilc, ele Ci:.U numa\' după c.;c
grrn:ml armater va fi obţinut avantage decisive ,;;i când o pn.r'Lc din aceste forţe principale
rn1· li pulul să înainteze spre Şumla; până atuncr Lrcbuc să vc limitaţr la dcLaşamenLe
de anlc-garclă, cleslinatc a observa mişcările inamicului şi a ccrccLa căile de comunicaţie
i11lrc forLăreţelc SilisLrn, Varna şi Şumla)).

· La pl'imirca accstur ordin, corpul Dunării ele jos, compus clin 31 '/t batalione, 37 cs
cadr(1no şi sotni\', 15 bateri! pedestre şi 4 călărr, sau apr6pc 22.000 baionete, 4.000 săbii şi 
1:30 lunud, ocupa partea clupă malul stâng al DunăriY, de la Gura Ialomit,cr până la 
/\larea- 6gră, pe o întindere de 225 km. 

Cca mar marc parte din forţe se instală între Ialomiţa :;;i Prul., sub comanda Gcnc
ralulur Zimmormann; ccle-l'a!Le fracţiun1 se aşezară la Brăila şi la Gura lalomi1,er. 

Celo dintre Prut şi Maroa-Negră luară posiţie: la Ren\', Bolgrad, Salul-Nou, Carla!, 
lsmail, Chilia, Zcbricnr, Nicolacvschi şi GăLiloscT. 

Partea Dunării deslinată pentru trecere, între Galaţ.'î şi B1·ăila, avea 20 km. lungime 
�i lărgimea sa mijlocie era de apr6pc 800 m. La acestă epocă, din_ causa c1·cşterir apelor, 
,alrle duvă malul· drept: Zatoc (acesta era un grind pc caro se aflau câte-va colibe ele 
pcscarr. Nota autorului), Azaclău şi Ghccet erau niscc aclevcralc insule şi în spaLclc lor 
,·c înLindoa pc 10 km. un teren acoperit ele apă :;;i do tresLie_. ln mijlocul acestei'. inlindcrr 
inumlalo so ridica înălţimea peninsule\'. de la Bugeac, a cărer cxt1·emitalc Nord era de
părtată de Zatoc şi ele Azaclău, în faţă de Galaţ\', de .t� km. 

La satul Ghecet (apr6pe în faţa Brăile1), braţul Măcinulur se desparle de print.:ipalul 
canal al DunăriL 

Drumul între Ghecct şi Măcin era inundat la acea epocă, pe o întindere ele 14 km. 
lnlt)J'maţiilc privit6re la Turd, şi comunicate de Statul Maj,or al campanier, generalulu'î 
Zimmermann, erau următ6rcle : 

Efectivele trupelor turcesd regulate şi nerogulaLo, în Dobrogia, se ricliGau la 10 Iunio, 
la 11.500 omen1, dintre care se găseau, penlru apărarea imccliak"i. a Dunări'î: apr6pc 1.500
la �lăcin, 950 la Isaccea, 2.250 la Hârşova, şi 750 Tulcea. Aceste informaţiunr fură confir
mate ele căLre Bulgarff, cc fugiseră după malul turcesc. 

, Colonelul ele Torcy, aprecia trupele turcescr din Dobrogia, pc la 8 Iunie, la 8330
0menY, în carr nu intrau Cerkczff şi BaşibuzuciI. 

ln ceea co privesce în particular, sedorul opus po1'1,iuni'î Galat,T-Brăila, numfaul de 
TurcY corespunzător se ridica. e la 4.000 de omenr, pe la 15 Iunie. Cea mar mare pal'Le 
onipa T\Iăcinul, iar o fracţ.iune se găsea la Bugeac. 

La primirea instrucţiunilor, dalate de la 12 Iunio şi adresate de Cuarlicrul general, 
��ivitore la executarea I.recerii d intreprin. împrejur de Galaţ.1 .;i Brăila, U.-General 
Ztmmermann stabili planul seu de operat.ie ast-fel : 

.. 
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Inainte de tole, să arunce un pod pe braţ.ul principal al Du nări\', intre Brăila şi 
Ghecol,. Apo\', cum capătul acosLuT porl, la G hocoL, so rezema pc o largă fot11Hla(.ic a llu
nărir, ora bine să facă să tr6c;;i o fracţiune ele anto-gardă pc malul drept, cu dlc- l'a 
bărc\' do transport. Pentru ac6sLa, înainte ele Lrecoroa podului, Lrupole pier.alo în lmr·c ·:i 
do la Galaţ'î, trebuiau să debarce la peninsula Bugoac şi clupă ce vor goni anl.c-gc11·rla 
Lurc6scă, caro ocupa acest punt, să taie comunicaţiile înLro l\lăcin f;\i Isaccea. ln sr':i·a 
acoloiaf;\l' zile, un doLaşament în bărd' trnbuia să so urce ele la Brăila până, la braţul l\lă
cinulu1, să repare drumul inundat de la GhocoL la Măcin şi după co vn. stabili podul, a.�a 
ca să suporte trăsurile, să facă să tr6că grosul fort,elor corpului Dunăril' de jos pc podul 
de la Brăila, pc cel-l'aH mal al Dunărir. 

Pentru executarea acestul'. plan, generalul Zimmcrmann ordonă transportul flp la 
Galaţr la Brăila a diverselor părţ1 ale tru11elor salo, eşalonând u-lc de la 12-17 lu11ic• 
\.sL-fol la 18 Iunie erau concentrate la Bt·ăila 14 batalione, 24 sotniI si 66 lunurr ele nnrnl" -' ' 

la Galaţr remânca încă sub comanda Lt.-gcneral Narbut, Comandantul DivizicT a 18-a rll' 
infanLcrie, 9 bataliono, 4 sotnir şi 38 tunurr. 

In ceea cc privesco mijlocele de trecere şi materialul poclulu'î, cca mar mare pal'l1· 
din preparative fuseseră terminate pe la 15 Iunie. Lucrădle se efectuară sub supr·avc•
ghoroa Lt.-Colonol de geniu Klimenko, cu batalionul al 5-loa ele săpăLorT. i\farc'.'t de ad•sln, 
la Galaţi, erau gata 15 pluto, pentru LransporLul artilcrioT. 

_ Lopătar'i' experimentat.r, aleşr printre Cazacl', Lrobuiau să conducă lunLrilo irH.:ărc·alr 
do trupe: 200 vîslaş1 la Brăila �i 160 la Galaţr, la caro veniră să so adaogo, la 1G luniu, 
72 vîslaşr voluntarr, veniţ1 de la lsmail. 

Un detaşament al fl.oter Mărit-Negre, cu 3 transporturT cu aburr, 1 vapor de r<�slior 
(l\farele Duce Niculae) şi 2 şalupe cu abur, fură însărcinate să escorLozo materialul po
dului. Locul do aruncare al podulur, lângă Brăila, fu ales în faţa satului Ghocol, la 1.500 111. 
în sus de punctul, unde s'a efectuat trecerea trupelor rusescY, in timpul rcsboiuluY rlc la 
1855-�6. Aci, malul stâng al Dunării, ridicat de 1m.50-2m.10 d'asupra nivcluluY a1wr, 
cado vertical şi o despărţit de riu printr'o bandă de 200-700 m. do lărgime, handă 
atuncr inundată. 

Punctul ales prcscnta avantagiele următ6re: 
1. In acest punct exista o rampă pentru trăsud, carl' so scobora spre fluviu.
2. So pul.oa profita de ramificarea drumulu1 de fier, caro se îndrepta_ pcrprnulirnlar

spre Dunăre 9i lărgind platforma căer, a se micşora lungimea podulur. 
3. Casele, pe jumătate ruinate, de la Ghecet, procurau pe mâlul drept malcrialcle

necesare pentru repararea drumulul'. spre Măcin. Lucrările podulur fură întl'cprinsc la 13 
Iunie 9i trebui să se procedă, în acela.;'î timp, la protecţiunea rambleulur drumuluY de fier, 
ruinat de inundaţie pc o lungime de 200 m. Construcţia pe 227 m. de lungime a uncî 
părţr a podulur, pe part şi căluş\', fu întreprinsă în aceiaşr zi pe porţiunea do ramhlcil 
inundată. In acelaşr timp vap6rele remorcau de la Galaţr tot materialul corespondent 
părţi'î de pod, care ti·ebuia să fie făcut pe plute. A por, de la 18 Iunie, începu cu aj ul.orul 
vap6relor de remorcă lansarea plutelor, aşa că la 5 ore sera, la 21 Iunie, podul ora gala, 
socotind pe lungimea sa totală 226 m. de pod de plute. 

In timpul lucrului, satul Ghecet fu ocupat de o companie, întărită de doue altele. ln 

limpul nopţir posturile de voluntarl'. aşezate pe plute le lega cu malul stâng. 
In fine pentru a depărta, dinspre Galaţt şi Brăila, atenţiunea Turcilo1·, generalul 

Zimmormar.n ordonă trupelor, dispuse în fat,a Tulcer, Isaccer �i Hârşovel'., ele a face de

monstraţi\' la 20, 21 şi 22 Iunie. 
Apor generalul Zimmermann hotărî să opereze o debarcare, de la Galaţt la Bugeac, 

în dimineţa ziler de 22 Iunio şi în sera aceleiaşl'. zile, o alta ele la Brăila la Măcin, a�a, că 
aceste doue forţe întrunite să potă atăca Măcinul la 23 Iunie. Aceste dispoziţiun\'. fură co

municate Şefului' ele Stat Major al Armatel'.. De la 20 Iunie, generalul Zimmern,ann Lcrnc'\ndu-sc 
de o întârziere în exccuţiunea poduluY, telegrafiă generaluluT Nepokoicinsld, c;ă debarcarea 
la Bugeac e va efectua n umar la 23 sau 24 Iunie �i aceia de la Măcin cu o zi mar târziu. 
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Ca respuns la acestă telegramă primi o alta de la Comandantul ele Căpetenie, ar 
<d)cbar<.:aroa �i alac.;ul ele la Măcin Lrcbucsc cfcdualc cum ai,T spus-o crY, aclica, Sa' 

hălă, in climin6ţa zilcl'. ele 23 Iunie. Am puLcrnicc molivc penLru a nu schimba ni-m.._._ _ _  
t1supra aecsl,11'( puncL. lmpfral ul, clupă, aceste dale, Lrcbuc să plece la 22 s6ra şi să fie 
\'iucrY, la :1 orc climin6ţa la Brăila; câL pentru a întârzia trecerea, este absolut imposibil)). 

La primirea accstur ordin, generalul Zimmcrmann se grăbi să se ducă la Galaţ1, 
p1•nlru a accelera prcparaţivclc ele debarcare în peninsula Bugcac şi dete ordin Locotc-
1u•11lulu1 Duhasov de a opera, în noptea ele 21-22 Iunie, o clemonsLraţic navală de la 
111·,'î.ila, asupra Măcinulu1. Peninsula Bugeac pe care se proieclasc să se facă debarcarea, 
,, lirnilata: la V. de rîuşorul Orlig şi lacurile Balta .Jijile1, Podu (cred că Lăţimea) şi 
J'losni. La Nord ele canalul Furdogador (Gârla Lăţ.imct). La Est de aceiaşr gârlă .;i de 
µ;,'tria Ciulneţ„ Totă peninsula e forte accidentată 1).

ln parLea sa de nord se ridică la o înălţime de 104 m., muntele stâncos al Bugea
rul111, ale căre'( pante Nordice sunt repez)' şi câte o dală chiar escarpate, iar panLele de S. 
7i Esl cobor 111 terase. La pidorele S. a munLelur Bugeac se găsescc partea cca mar în
gustă a peninsulei, care abia ajunge la 500 m. lărgime. De la acest p�mct, spre S., lăr
giniea su măresce, puţin câte puţ,in, şi atinge mar mull de 2 km. lângă satul Garvan. 
Terenul în acest punct prcsinlă o scrie ele înălţim'î favorabile, pentru a primi inamicul ce 
ar veni de la Nord. 

ComandamcnLul cletaşamentulu1 de debarcare fu încrcclin(;at Comandantului Brigăzii 
l-a clin ])ivizia 18-a lnfanlel'ie, MaioruluT-General Zukoff.

Mijlocele de transport preparat·c pcnLru trupe (2 Hegim. de lnf. şi 4 TunurT), fură: 
15 plulc penLru al'Lilerie i;ii 25 ele ponlone, conţincnd fie-earn 42 omenr 9i 80 bitrcY ele di
l'crilc clirncnsiunr. ln primul transport trebuia să se trecă 4 tunurr şi 10 companir de in
lanLcl'ic, clin care 7 companit ele liraliorr ale Regim. Riazan şi H.iaze. 

Se dete ordin de a lăsa mantalele �i rănitele în trăsurile regimentare, de a lua rlH 
1'Mlu�e de om şi 4 zile de hrană. Hecunoscerile făcute de către coloncliT rcgirncntclor, 
arălaseră, că punctul cel mar favorabil pentru debarcare era pe malul N.-Estic al pcnin
::;uler, lângă baracele pescarilor. 

Grosul trupelor fu îndreptat către acest punct (companiile Regimentului Riazan �i 
arUloria). 

Pentru a împedica pe TurcT ele a ocupa o puternică posiţiune pe muntele Bugcac, 
llc unele lJuteau opri debarcarea trupelor, companiile negimentulu\' Riazan trebuiau să 
debarce înapoia grosului, pe malul Vest al peninsuleT, în partea eT cea mat îngustă. Tru
pele de debarcare se ad unară: 

Infanteria în satul Azaclau si artileria în Zatoc. De aci e!e trebuiau în sera de 21 
Iunie să se îndrepte spre câte-va, colibe din marginea lacului'. Plosca, unele aveau să ră
mttic în trestie, pană la apusul luncr. Apo\', ajutaţr de întunerec, trebuiau să se indrepLe 
�pre locurile de debarcare, să înainteze până la mal şi în zor'( să atace pc Turcr. 

După ce ar fi pus mâna pe Bugeac, trupele celut d'întâiu transport trebuiau să se in
sla!czc şi să aştepte ca luntrile să aducă transportul al doilea, apor concentrându-se 20 
companff, ele trebuiau să înainteze, pentru a ocupa înălţimile de la Garvan. Acestea 
fură clisposi(;iile luate înainte de trecere. 

Pe la 7 ore sera, bărcile încărcate de infanterie se depărtară de Azaclău. Generalul 
Zukoff, după ce ordonase coloneluluY Sulgin din Regimentul Riazan şi colonelulu'( Selcov
nicol'f din Regimentul Riaze, de a se îndrepta spre laeul Plosca �i de a adăsta acolo sosirea 
lu,, se du�c ci însuşT la ZaLoc, pentru a supraveghia îmbarcarea aetilerie'( pe plute. La 
10 Ol'e s61-a, LoLe bărcile de infanterie ci·au adunate în Lrestie lângă lacul Plosca. Pe la 
miezul nopţi'( luna începu să se ascundă şi să se facă întuneric. :Momentul de a opera se 
apropia şi minutele erau socotite, căcT la 4 ore dimineţa e deja zi, în luna Iunie; O'ene
ralul Zukoff nu sosise încă. Comandanţi'( Regimentelor se întruniră în consiliu. Colonelul 
--

') Vezl t:rochiul No. 5.
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Sulgin fu de părere, ca îndată după apusul luncY, să se îndrepteze spre peninsulă şi să clr
harcc la punctul indicat.,; colonelul Selcovnicoff hotărî să aştepLc sosirea gcn�raluluY Znkol'!'. 

Pc la 2 ore, n6ptca fiind f6rte adâncă, omeniT Hegirnentulur Riazan (Colonelul Sulgin) sp

puseră în marş, călăuzindu-se de stâlpi1 tclcgraficT, spre locul de debarcare, lângă colih<'I ! '. 
pescarilor. Bărcile erau mal' întâii:\ ascunse de trestie, dar, la debuşarea lor într'un lot.: d,•s. 
copcrit fură zărite de TurcY. Pe la orele 3 dimin6ţ.a, liseria N. a capului Bugcac, se lumin,t 
de focul împuşcătuf'ilor îndreptate spre bărd. Devenea dar imposibil de a opera o dcliu,1,_ 
care pc neaşteptate. Conturnând Bugeacul, bărcile intrară în trestiile care jenau mi:-;;că1·ilr 
lor. Sosirea auroril permise, din fericire, colonelulur Sulgin de a restabili pu[in onlinca. 

In acel moment se vedea, că trăgătorir Turd ocupă pantele munt6lu1 şi au în!or� 
c;cl-lalt punct desemnat pentru debarcare. 

Cu t6tă violenţa împuşcăturilor, omeniT debarcară repede, precedat, de LocoLcnen!ul 
EJzener, sub-locotenentul ele marină Suscoff, sub-locotenent.ir Vasilief şi OtraşkovicY, 1lin 
care Vasilieff fu omorît, iar Elzener şi Otraşkovid răniţ\'. Companiile de debarcare îna
intară, încercând să depărteze pe Turcr de flancul lor sting. Turcii ameninţa�r de H.egi
mcntul Riazc debarcat, care se apropia în acest timp, venind din spre V. peninsulei, se 
grăbiră să evacueze posiţia şi îş1 începură retragerea în direcţia Garvan. S'a vczut mar 
sus, că vasele încărcate de companiT ale Rcgiment.ulur Riaze (No. 69) rcmăscsc pc lol:, 
adăstând pe generalul Zukoff. Vczend pe la 3 ciasurY, că nu soscsce, colonelul Şclcovnicn, 
holărî să nu mar aştepte, ci să urmeze drumul ce'1 fusese trasat dinnaintc. Omenit Hcgi
mcntulur Riaze nu făcuseră un kilometru, când fură ajunşT de generalul Zukoff, care se 
rătăcise prin trestie şi care nu putu să se orienteze, de cât prin focul deschis ele Turd 
contra Regimcntulu1 Riazan (No. 70). De temă că acest Regiment să nu fi fosl respins, 
Zucoff, îndată ce ajunse, dete ordin Regim. H.iaze de a relua prima direct.ic şi elen 
se îndrepta spre mal, pe drumul cel mar scurt. După debarcarea lor, 6meni\' rcgirnen
tulu1 Riaze se legară cu flancul lor stâng ele flancul drept al Regimenlulu\' Hiazan, apoi, 
înaintând în spatele Turdlor, toţ detaşamentul (10 companii) merse spre Sud, în linie 
desfăşurată. 

Generalul Zukoff, conform disposiţiunilor hotărît.e în principiu, voia să opr6scă mar�ul,
�ă se întărescă pe muntele Bugeac şi să stea aci, până la sosirea artilerie\'. cc era în înlâr
zicre (4 tunur'î) şi a celu'( d'al doilea transport de debarcare (10 companii). In lipsă ele 
călăreţ1, ordinul seu nu putu sosi la timp. Omenir primulur transport continuară cu iu[.6lă 
marşul lor spre Sud. Flancurile lor fiind rezemate pe maluri'. şi peninsula lărgindu-se spre 
Sud, lanţul primer linir de luptă deveni din ce în ce mar întins, aşa că pentru a umple 
golurile, trebui puţin câte puţin să se trim6tă fracţiunr de reservă. 

In acest timp, cletaşame1 tul turc, care părăsise muntele Bugeac, întărit de Lrnpclc 
trirnese în grabă de la Măcin, se opri pe înălţimile de la Garvan şi se fortifică. 

Forţele Turcilor, clupă generalul Zukoff, erau 3.000 infanterie şi 3-400 Gălărc�Y ne
regulaţr, cu 2 tunurY. Pe la 9 ore dimineţa fu deschis focul de artilerie, de pe posi�iunca l.ur
cescă, după care apor Turcil porniră înainte. Pentru a-1 primi, detaşamentul gcncraluluY 
Zukoff, se dispuse ast-fel: drepta era ocupată de Regimentul Riazan (No. 70) de la lacul 
Jijila până la linia stâlpilor telegraficY, Regimentul Riaze (No. 69) la stânga, până în gârla 
Lăţimea. 

T6tă linia de bătae ocupa un front de t.500 m. Lupta începu prin atacul infan!erieY 
turcesd, contra ffanculu\' drept; acest prim atac fu respins. Apo1 CerkeziT f;ii Başbuzucii 
atacară cele douc flancurr ale linie\' rusesd, dar fură din nou respinşr. 

Profitând de desordinea pe care aceste 'doue atacurr respinse o adusese la TurcY, 
compania 3-a de tilariorT, din Regim. Hfazan, ocupă satul Garvan. Infanteria Lumi nu 
întârziă însă de a se reculege şi înaintă contra centrul ul'. linier rusesd, format din 2 GOI

1

1· 

panir ale Regim. Riaze. 
Lanţul era forte slă,bit şi nu ma\' avea nicY o reservă, cartuşele erau tote consumate. 

Locot.-Colonel Achinfief reuşi însă să adune vr-c-o 4-0 de 6menY, pc care r .ocotencnt.ul Jer
molof H conduse cu îndrăsnelă la un atac cu baioneta contra inamiculur, care fu respins-
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Acesta era slarea lucrurilor, când pe la amiazr, infanteria rusă f.u întărită cu un tun 
arlns ele dipilanul Lipinski.

r.um s'a vczut mar sus, artileria doslinală dotaşamontuiuY ele clabn.rcaro, fusese trans
porlată la limp la Zaloc. Do aci la 21 Iunio, do şi cam lârziu, fu adusă pc peninsula Bu
�i·iu· de \J plulo, remorcato do luntri cu lopoţ\'. Mi�carea era cam încx�tă, în mijlocul I ros
ii •i desc, apor do multo orT plutele inlrară în nisip. Pc Ja 8 oro dimin6ţa, lunurile fură 
i1 11�,· pJnă aprope do punctul de debarcare al Rogimontulu'î n.iazo (No. 6\:J), adică lângă 

l't1lih<•le pescarilor, imposibil do a Jo transporta, din causa lipser do car, cad erau pc plu-
1•l1• 1·r· nu abordaseră încă. In fine pe la 10 ore dim. sosi o plută cu 10 car. Un singur tun 
puln �ă fie înhămat şi urcat cu multă greutate pe mal, apor tras până la locul do luplă. 
\pal'i(.iunca Jur schimbă faţa lucrurilor, căcT la vederea Jur, Turcil îşr începură retragerea 
,prr• Măcin. 

Ast-fol se termină lupta pc posiţia de la Garvăn. Generalul Zukoff nu urmărr pc •, 
inamk, căd pe ele o parte scopul operaţiunilor dotaşamentuluY seu, ocuparea înălţ,imilor"· 
ilr la (iarvan, era atins, şi apor, trupele salo, după o noplc fără somn şi 8 ore de luptă, 
er:111 sclmbilo do obos6lă. 

Perdorilc Ruşilor fură do 7 ofiţerr (afară de cer 3 despre caro s'a vorbit mar sus, 
llq:�imentul do Riazan a mar avut scoşr din orviciu pe Locot_onontul Zabavjcski şi pc 
Suh-Locolonontul Vissanov; iar Regimentul Hiazo a avut morţY pc Sub-Locotononl.ul Ni-
1·11lski II �i pe Locotenentul Vasiliov) şi 132 6menl', din carr G8°/o aparţineau Regim. Hiazo. 
llupii luptă, trupele Jur Zukoff petrecură n6ptea 1ângă Garvan şi atuncr numal' le sosiră 
lunurile, procctilele şi cartuşele. Cum s'a vczut ma\' sus, pentru a depărta atenţia inami
rnlur de peninsula Bugeac, Locotenentul Dubasoff primise ordin do a face o dcmon
�lraţie de la Brăila spre Măcin. Pentru acesta el luă vaporul «Petru-cel-Mare)) şi doue 
:jc.dupe lorpil6ro; ajuns spre Măcin, angajă focul artilerie, cu o baterie turcescă ce ora 
in acest punct, apor reveni la Brăila. Cu tot succesul clobarcăriT din peninsula Bugcac, 
LL general Zimmermann, care urmărise mersul lupter dintr'o şalupă de lângă Zaloc, 
holărî să renunţe la partea a doua a planulur seu, adică la debarcarea de la :Măcin. 

El explică moLivele într'o scris6re trimesă în aceiaşr zi, 22 Iunie, Şcfulu1 de Sla.l 
1lajor al armater. 

«E do neîndoit, că Turcir au primit fntărirr la Măcin şi de aceia disposiţiunile pre
cedente, basate pe forţa inamiculur de la 1\Iăcin, nu-şr mar au locul. O regulă nestrămulată 
a rcsboiulur este, după cum se ştie, de a opera clupă circumstanţe. Apor ocuparea Do
brogieT, mar curînd sau mar târziu, nu mar are o importanţă real-ă, căcr nu se p6tc trece 
dincolo do Măcin, de cât atuncr când se va stabili un drum eh� trăsurr fnlre Brăila şi 
11ăcin. Nivelul ape1 a crescut, câte-va zile· de răbdare şi apele vor scădea de 50 cm. 
,\luncr se va puLea merge contra Măcinulur. Până atuncr voY putea îndrepta o puternică 
arlilel'ie conlra Măcinulur, pc când acuma un alac făcut cu vap6re şi bărd, ar fi f6rle 
riscat. Generalul Zucoff, pe drum do la Bugeac spre Măcin e pc puntul de a trece cresta 
dinlre satul Jijila şi Măcin, pc car-e Turcir l'au fortificat. Cel mar grav însă e, că nu s'a 
găsit până acum un punct pe lângă Măcin, pentru debarcarea infanterier din luntrele cu 
lopc(1. 

((Locotenentul Niconof, care s'a strecurat până Ja malul Măcinulur, a găsit un mij
loc, �i, acesta e, de a duce cu mâinile bărcile clin apă pc mal, operaţiune care necosită 
tăicrr ele arborT în apă. O asemenea operaţie nu polo reuşi sub focul a.rtilerioL Am aifat, 
ti( torpile au fost aşezate în braţ;ul MăcinuluL Luăm mcsurr penlru roaprovisionarea Jur 
Zucoff f;ii a face detaşamentul Jur indepAnclont. In acest scop, H trimnlom bărd încărcate 
ru 6menr, cu cartuşe şi hrană. El va avea brigada sa, un batalion clin Regimentul Mos
cova, şi 4 Lunurr do 4». 
. După ocuparea de Ruşr a pcninsuler BugoaculuT, Turdr nu rnaY crezUl'ă posibil do a 
line Măcinul şi în accia.,;;r zi, 22 Iunie, îl evacuară; Ja 23 Iunio fu rândul Isaccer, iar la 
�i_acel al Hârşovor 9i TulccY. Detaşamentele co ocupau aceste puncte o retraseră pc
linia Ccrnavoda-Consta.nţa. Noutatea cvacuăriT Măcinulu1 fu adusă la Brăila în sera ele

7181JU ,'8 
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22 Iunie, ele către Bulgarii cc trecuseră Dunărea. Jn aceiaşi nc',plo, 1\Iăcinul fn or·npnt rlr
Locolcnenlul Niconof eu un grnp ele volunLar·Y. 

Hâr·,;;ova ,;;i lsaccna furii, do asoinonoa ocupato ele volunLa1· 1, c.:a1·1 prov,•niut'1 din po·
lurilo do ubsorva1ie clupă malul stâng al Dunării. 

La 23 Iunio sosi la Gala(.1 Jmpămtul Alexanc fru, caro - clupă o vizită a 1iur1 1 11111 i
baloriilor de la Brăila - so roînLorso în acoia,;;'î zi la Plooscr. · 

ln aceiaf:ir zi, Regimentul gărziI do Boroclino �i o balorio fură Lranspnl'lalr pr pini,
romol'caLo do vaporo, la Măcin, undo, la 24 Iunio, sosi do Ja Garvan cleLa�amcnlul g1,111,_
ralulur Zucoff. 

ln zilele ele 24-, 25 şi 26 Iunio, Divizia I ele cazad ele Dori cu arl.iloria 01 trecu D11niîrPa 
HogimenLole ele cazacr trecură podul do la Brăila �i urmară drumul (yJrc1·f't-'.\li1,·in. 

,\.rlilcria fu LrnnsporlaLă pc plute. Drumul GheceL-Măcin ora clesfu11clat pt'in intuidutiP 

l'eia ce provocă pierderea a 16 caT, i unend u-so 12 01·0 pentru a so parclll'a 14 km. 
Corpul de la Dună1·ea de jos (XlV-lea) so compunea: 

ComanelanL: Lt. General Zimmermann. 
Şef ele Stat Major: Colonel Akimof. 
Comand. Artilori01: Goneral-l\1Iajo1· KlevoLzld. 

Divizia 17 lnfantol'ie: 
Cornanclant: Goneml-1\Iajor Porocovnicov. 
t,or do SLaL Majo1·: Colonel DennoL. 
13l'igacla 1: General Major Ufniarsk.i. 
HcgimenLul 65 infanterie Moscova: Colonel Primo . 

>> 66 >> BuLir�k: Colonel do l\lovcs.
Brigada 11: General Major BranL lll. 

Regimentul 67 infanterie Tarutino: Colonel lcloLz . 

:3 8alaJi1'Hw. 
:1 )) 

:3 l3alali1'>1H'. 
>> 68 » Borodino: Coloncl-,\.d.i utanL l\laclacuv :3 )) 

Divizia '18-a infanterie: 
f:omandanl: Ll. General Narbut. 
�or do Stal Major: Colonel Michoiov. 

Bdgada 1: General Major Zukov. 
Rogimonlul 69 infanterie Hiazan: Colonel Şulgin ;3 halali1'i111•. 

>> 70 >> Riajsk: Colonel ŞolkovnicoY :1 )) 

Brigada II: General l\lajot· Donaurov. 
Regimentul 7t infanterie Biclev: Colonel Borgstri:im :3 Bal al i1'm1•. 

» 72 >) Tula: Colonel seru ca . 
Divizia, 1 ele calad de Don: 

f,omandant: General Adjutant, Lt. General �amşcf. 
�cr ele Stal Major: Colonel Ivanov. 

Brigada I General Major lanof lll: 

,, 

,) 

Regimentul 15 do Cazacr de Don: Colonel Golubincov 
» 16 >> >> Colonel Slugaricv 

Brigada 11 General Major Adrianov: 
H.egimonLul 17 ele Cazad do Don: Colonel vVarJanov .

>> 18 >> >> Colonel lsmailov 
Bl'igacla 17 de A1-tilerie: General Major Friedo . 

>> 18 >> >> . >> Bogdanov . 
Balcda 11 do Ca„acr do Don : Lt. Colonel do CazacT Ledkov 

» 1G >> >> » » Hudakov 
)) 17 )) » )) )) ::'vial'lrnv . 

Parcurile volante do Artilerie No. 18 �i 24 

)) 

(i Sul niY. 
Î) )) 

6 Sol1ii1. 
G >> 

48 Pic•:-,1>. 

48 )) 

6 )) 

G )) 

G )) 

2 Parcuri 
>> mobile >> >> 18 şi 24 2 » 

18 Secţiunt clin par ul volant ele cavalerie . 1 scc(.ie pan; 
Total: 24 Batalione, 24 sotni'î, 114 tunu,·r, 4 parcu,·r �i 1 sociiunl' Jc parc.
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,t, V--Jmcclhl după trecerea cavalerie,, Generalul Zirnmermann Lrimese douc dcLa7arncnLe :1'/,'11'/ULu\ �

�el 111111âi11 spre Isaccea şi Tulcea, sub Gomancla GcneraluluY-1\ iJajor lanov şi ccl-l'all, spr-r 
Babadag, sub ordinele Şefului Divizie, de cazacT, AdjulanL-Gcncml ţ;am7of. Accslc clcla-
�tm1.mlc, pc langă ocuparea punctelor indicate, avea ordinul să dezarmeze populaţ,iunca 
i·i•rkrnt clin regiunea părăsită de inamic, precum şi de a verifica unele informat.iun, 
.,111 fusc, Gomunicalc StatuluT Major al CorpuluT de armată, privitor la efectivul şi la di-
l'l'lia de retragere a inamiculuT. 

· Dcla7amcntul Jur Ivanov, tare de 8 sotnir şi 4 tunurr de arLilcrie călăreţă, după Ge
pan1sisc Iviăcinul, în dimine(.a ziler de 26 Iunie, aj u nsc la Isaccea la 2 orc după amiazr 
,i rlc ad continuă spre Tulcea, unde ajunse la 10 ore sera, primit cu bucurie, pc LoL 
i1rumul seu, de populaţiunea creştină. Retragerea precipitată a Turcilor scăpase ţara de 
ruină. Numar satele cerkeze fură singure părăsite de locuitoril lor, carr fugiră spre Sud. 
La 28 Iunie, Generalul Ia.nov se întorse la Măcin, după ce lăsase 2 sotnil la Isaccea şi 
Tulce a, pentru menţinerea ordiner. 

nelaşamentul Gcneralulu'î Şamşef, lare de 10 sotniT şi 6 Lunur'î de artilerie călăr6�ă, 
plecă ele la Măcin în dimineţa zild de 27 Iunie; pe la mijlocul zilct de 28, ocupă Babadagul. 

După informatfonile dobândite în acest oraş, tote Lrupclc Lurcescr se reLrăscscl'ă 
,pre Sud. Detaşamentele de cazac'î trimcsc înainte de Generalul Şamşef nu inL,Uniră de 
dl rnid grupurT de Cerkczt, ocupate cu jafurT. 

Apele DunăriT scăzând, la 4 Iulie, drumul de la Ghccet la Măcin era reparaL. Mi�Garca 
de trecere a trupelor fu accelerată şi la 7 Iulie tote fracţiunile corpulur XIV se găseau 
pr· malul drept. Chiar înaintea trccerir, Generalul Zimmerman se preparase a înainta 
corpul seu spre Sud. Inainte de intrare în Dobrogia, el îşt concentrase Divizia 18 de in
fantc!'ic cu artileria et între satele Muslu şi Cadi-Câşla; iar Divizia I de cazac'î de Don 
rn arl.ileria sa, lângă satul Carta]. 

După ce luase disposiţ.iunt pentru trimeterea din timp de aprovizionamcnte la Hârşova, 
unde trebuia să se construiască o magazie de intendenţă, Generalul Zimmermann se ocupă 
de a a::;igura comunicaţiile pe Dunăre, contra or1-cărer tentative a flotilei turccsd. Pcntni 
a proteja accesul dinspre Silistra, se construi la Hârşova 1) o baterie armată cu 2 Lunurr 
de 24, aduse pe apă de la Brăila; apot în punctul cel mar îngust după braţul Sulincr, 
aprupe de întrunirea sa cu braţul Sf. Gheorghe, se înecară câte-va vase pline cu nisip. 

La 8 Iulie, comandantul Corpulu'î al XIV-lea, cu statul seu major, sosi la Hârşova, 
unde, în acelaş timp, debarcase de la Gura lalomiţ,er, batalionul din Regimentul de Tula 
cu o baterie. 

Regimentul de cazac'î ele Don No. 40, cai·e rămăsese la Gura lalomiţcT, fu îndrcpLal 
�prn Călăraşr, unde trebuia ă închidă intervalul dintre trupele Corpului XIV-lea şi deta
:;amentul ce ocupa Olteniţa. 

In sera de 9 Iulie, cea mar marc parte din Cmpul XIV-lca ocupa linia f'rânLă Cadi
Câ::;la, iviuslu, Dulgherul, Carta], cu cavaleria înainlc, pc linia l'viuslu-Bci, Dcerin-kior, 
Chiu ci u k-Kio1. 

După plecarea Corpului al XIV, detaşamentul Lt. Gcne1·al Verefkin, ocupă Ackcrman. 

1
) Hârşova - spune Mareşalul ele Mollkc - eslc un cap ele pod f::.vorizaL ele Ill'tLură în contra aelver

ia'.ilor Turciei. Oraşul aşezat pe un platou recLangular, se ridică în amfiteatru do forma uner semi-reelute,
marginilă do 3 părţr ele Dunăre. E înconjurată de 3 părţr ele o cingăt6re baslională, compusă clin 5 fronlurr
destul de scurte fără eşinclurr şi presentanel îndoiLul defect ele a lăsa în unghiu mort piciorul înălţime'i şi
de a fi cu totul comandată ele colinele vecine. 

lncingăt6rea care clateză clin 1823 se termină la Dunăre (în susul apei) printr'un castel vechiu ridicat, 
cum sunt castelele medievale, l e marginea uner stand de 25 m. înălţime. 0l'aşul este închis despre Dunăre
prinlr'un epolment ele păment de apr6pe 500 m. lungime, precedat ele un şanţ puţin aclanc şi destinat a
primi piese de artilerie.

Aşa era Hârşova în 1840; aşa a fost în '1877, ca şi az'î, numai că parapeLele sunt cu lotul ruinate . 
. La început Turcit începuseră ore-care lucrări de l'ortificaţie, pe care le lăsară neterminate; la venirea

garms6nel din Măcin, batali6nele diµ Hârşova plecară împreună cu ea spre Suci.
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El fu înlocuit cu trupe din Corpul IV, comandate de l\Iaiorul General Al<>xandrof
care fu pus sub ordinele GcneraluluT Zimmermann. 

La 9 Iulie1 Lrupele Corpulur XIV erau grupale în clouc mase: 
Grupul din dr6pLa: 3 Regimente din Divizia 18 Infanterie, cu 2 Balel'i\' 1-;,i r·clP rluw,

Regimente de Cazacr de Don No. 15 şi 17, cu o baterie călăreţă, suh comanda geni•ra
lulu\' Narbut,, la Cacli-Câsla şi Musiu. 

Grupul din stânga: 3 Regimente clin Divizia 17 Infanterie, cu G 13aLcriY pcclcslrp i 
cele Lref Regimente No. 1G, 18 şi 29 ele Cazac\' ele Don, cu 3 baLerir călăreţe, sub comanr1:1 
generalulur Adjutant �amşcf, la Dulgheru şi Cartai. 

Ce1c-1'alte trupe ale Corpulur erau parte înapoi, parle Lrimesc în recunosccrc sin·p 
Cacli-Câşla şi Carla1; ele se întâlniră cu cele douc grupurr de mar sus, când avură liw 
operaţiunile ulteri6re, din spre Sud. 

Dupc informa1;iunile spionilor şi ale recun6scerilor anteri6re, generalul Zimmcrmann 
cslima efectivul trupelor turcescT, carr se retrăseseră înapoia va.lulur lur Traian, la 20 p,tnă 
la 22.000 6menr şi aştepta să întâln6scă o rcsistcnţ.ă scriosă pe linia Cernavoda-Conslall(a, 
cu atât ma'i' mult, că cunoscea lucrările de fortificaţ,ie executate de Turcr pc posi\i1rnill' 
cc ocupau. Ultimile informaţiunr primite, în momentul când se începu marşul, mil'�ol'a 
forLc mult cifrele de mar sus şi se potriviau in a spune, că Cernavoda şi Constan(a nu 
emu ocupaLe de cât de 1 a(:1 2 batalionc, iar la Medjiclia era un clcLaşamcnL mal' pul('f'lli1· dl' 
7-8.000 de 6mcnr, pe o posiţiunc fortificată lângă oraş. Accslc infonnaţiunr erau fi'>l'lr' ap1·0-
piaLc ele adcvfr, asL-tel după cum se scic astăzr după noLelc colonclulur \rlamouof'.

La Medjidia erau G cscadronc, 4 Batalione sau 8.800 6men1. 
La Constanţa « 2 « şi 1 batalion sau 850 6mcnr. 
La Cernavoda era 1 batalion sal! 650 6mcn\' 

!napoia acestor trupe, în linia II, în cadrilaLer, se găseau :
La Silistra: 16.800 6menr. 
La Hagi-Ogl u-Bazargic: 650 omenT. 
La Varna: 11.200 6men1. 

Turcir, f6rLc hinc informaţr asupra cfccLivulur Cor·puluT luY Zimmermunn, 1·,,cunr1:-1·er1u, 
că era imposibil ele a re ista serios pe linia Cernavoda-Conslan\a, 111 casul îmiinlăl'iY li,r
ţclor ruscsc'i', rnulL superiore; avM intenţiunea să aLragă neta:-;;amenlul ele la Ccmavoda 
la Medjiclia, de unele trupele aveu să-şY continue retragerea pc drumul GC Lt·cco [)l'in lla
zargic spre Varna sau Şumla, pe când cletaşamenLul ele la ConsLan1.a ar fi f'osL dus la 
Varna, cu vaporele. 

După acesle dale, generalul Zimmcrmann îş\' înclrcplă tote forţele spre l'vied jirlia. 
In sera de 12 Iulie -ele erau concentrate în cele douc puncLe urmăloarc: 
1. In apropiere de Tortoman, detaşamcnlul Lt.-gencral Narbut:

Divizia 18 do Infanlerie (ma\' puţ.in douc Balalionc clin Regim. du Tuia). 
2 BaLeri\' din Brigada 17 de Art.ilerie. 
8 (( (( (( 18 ({ (( 
Hegimcn!ul r o. 17 de Cazact de Don. 
Total: 10 batalionc, 6 sotniT şi 39 tunurT. 

2. La Bilarlar, dcLaşamcntul generalu lu\' �am:-;;ef:
Divizia 17 de infanterie (i2 balali6nc). 
4 BatcriT din Brigada 17 de artilerie. 
3 (( (( (( 18 (( (( 
5 Sotnir din Hcgirn.cntul 15 de Cazad de Don. 
J. « (( (( 16 (( (( (( (( 
Hegimenlul 18 şi 29 ele Cazad de Don, 10 sotnff 
7 BaLcrir ele Cazad de Don. 
In total: 12 Batali6ne, 19 sotnff, 56 Lunurr pedcsLl'c, 22 călăt·T. 

In acem:-;n zi, 12 Iulie, Comanclanl.ul Corpulu\', cu o sotnic ele Cazad, ::;u dusu ::;a re: 
cun6scă posiţia de la l'vf eclgidia. El constală, că Turcil', dispuş'C în 3 1alJc1·c clcspă1·(il.c, ucupau 
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0 inălţime dominantă Ja vestul oraşuluY. Fort.a lor em de 8-10 tab6re de infanterie G00
dr călăreţ\'. şi 8 tunurT.

cum avea intenţ.iunea, ca a doua zi să-şT continue mişcarea şi să atace pe Turcr, gc-
111,1,alul Zirnrnerrnann luă disposiţiuniJe următore:

nrta�amenlul generaluluY Şarnşcf trebuia să părăs6scă Bilarlarul, în dimineţa de 13 
Julii!, �i să se îndrepte spre frontul inamiculuT, în acelaşi' timp să întnrcă şi dr6pta po
itiuniT turcescr; detaşamentul gencralulu\' Narlmt va pleca mar târziu de la Tortoman, 
pt'.1111·u a <la Limp celu'î d'întâiu să ajungă la aceiaşi'. înăl[ime cu el şi va merge d'a dreptul 
,1„11pra MedgidieT. 

La 3 ore dimin6(:a, în ziua de 13 Iulie, rletaşamentul Şa.rn�ef părăsi bivuacul .;i mer e 
,1,uprn Medgidie\' în 3 col6ne: 

Col6na din drepta (brigada I din divizia 17 infanterie şi 3 batcril), sub comanda Ma
iorului-general Ufniarski, pe drum, de-a dreptul, de la Bilarlar la Medgidia. 

Co16na din centru (2 brigăzr din divizia 17 infanterie şi 4 bateri\'), sub comanda ·Ma
iill'ulu1-general Brant, pe drumul spre Docuziol. 

Col6na clin stânga (4 Regimente de CazacT de Don şi 4 bateri\' de Don), sub comanda 
�lainruluT-gcncral Andrianof, peste câmp, la stânga colonc\' din centru. 

Col6na din drepta angajată pe drumul ce-\' fusese indicat, după ce înaintase 3 ki
lometri înainte de Bilarlar, fu forţ,ală să apuce peste câmp, căcr drumul era arat şi nevi
zibil. Pcrzânclu-ş'î direc(iunca, ac6stă col6nă înclină prea mult la drepta şi . e găsi la coda 
,lela�mentulu'î generaluh.ir Narbut. Cele-l'altc clouc colane (de la centru şi ele la stânga), 
<lupii cr făcură vre-o 10 1/2 km. se opril ă la satul Docuziol, pentru ca să aştepte sosirea la 
in:ll[imca lor a coloner din dr6pta; vczîncl că nu mar sosesce, ele îş\' luară formaţiunea de 
luplă �i-şT continuară mişcarea. Ziua se anunţa caldă şi chiar arzătore. După un marş de 
:i km. 'în acc')stii formaţie de luptă, ceea cc întârzie forte mult mişcarea, cele doue col6ne, 
ll" la 10 01·e diminet;a, ajunseră în apropiere de lVIedgidia. 

In acel moment, în spre Nord-Vest, apăru detaşamentul generalulu\' Narbut, care plecase 
,lin bivuac la 7 ore dimineta. Faţă cu sosirea celor doun detaşamente înaintea Medgidier, 
�cncralul Zimmermann ordonă: Maioeulu1-general Zucoff, cu brigada I din Divizia 18 in_ 
rilnlp1·ie �i doue bateri\', de a se îndrepta asupra satuluT AlibeT-Ccair, pentru a întorce flancul 
stang al Turcilor, iar generalulu\' Şamşef cu Divizia ele Cazacr, de a înt6rce flancul drept_ 

TurciT, care clupe înălţimile ce ocupau, vedeu forte bine ceea-ce se petrecea şi ce for·ţc 
in1posantc se desfă.<;;ura înaintea lor, nu aşteptară aLacul şi începură să bată în retragere 
spre Bazargic. 

Generalul Zimmermann nu'\' urmări. 
Dupc ce bivuacă trupele sale împrejurul Medgidie\', se prepară să ocupe Ccrnavoda 

�i Constanţa. Asupra Cernavode\' îndreptă, la H Iulie, un detaşament dr. 2 Batali6ne de 
infanterie, clin Regim. Moscova, Bateria I din Brigada 17 de arLilerie şi 3 sotni\' de Cazad 
tlin Hcgirn. 18 de Don, sub comanda Adj utantulur M. S., Colonelul Rajevski. Acest detaşa
meni nu întâlni în drumul seu, ele cât grupur\' micr ele Cerkez\' şi ajunse sera la Cernavocla, 
pc care o ocupă fără resistenţă; trupele turcescr ele aci părăsiseră oraşul din ajun şi se 
retrăseseră pe drumul cc duce la Silistra. 

Pentru ocuparea Constanţer, la 15 Iulie, la G 01·e dimineţa, fu trimes Regimentul No. 29 
dr Cazac'( de Don, cu bateria 4-a de Don, sub comanda Acljutantulur M. S., Colonelul 
Conte Orlof Denisof, care fără să fi întâlnit pe inamic, ocupă în aceiaşi zi oraşul, după ce 
mar întâiu di trusese telegraful spre Sulina, Varna şi Constantinopol. Locuitorff oraşulur 
declarară, că detaşamentul t.urccsc, care ocupa Constanţa, fuse�e îmbarcat pe vap6rc, în 
n6ptca de 13 spre 14 Iulie şi îndreptat spre Varna. 

După ocuparea linier Cernavocla-Constanţa, trupele corpului ele Dunăre fură dispu ·e, 
IJC la 20 Iulie, în modul următor: 

La Sud de Ccrnavoda: Divizia 17 de infanterie, cu artileria e\'. 
Lângă satul Burlac (az\' Chio toi), Brigada I din Divizia 18 infanterie, cu 3 bate1·il 

(ledesLre. 
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In Constanţa, Regimentul 29 de Cazad de Don, cu Bateria 4 de Don. Accsl" 1,,111,r
erau acoperite înainle de Brigada I clin Divizia de Cazad de Don, cu dour lmlPi·il
ciilăreţ.c, la Mulciova şi Brigada 2 din accia,;;r Divizie, cu o balerie călăreţă la Mal11n111•
Cuiusu. 

I, timpul ocupărir, cavaleria dete patrule volante; aceste patrule fură Lri111be la 11; 
km. înainte, în direcţia Silistrer, Bazargiculu\' şi Mangaliei. Acnste patrule nu înlâ.lnfrii tlP 

cât mid grupurr de baş'i'-buzucr. 
Ocupând Dobrogia, până la linia Ccrnavoda-Constanţa, generalul Zimmcrmann in

dcplinisc misiunea cc-r încredinţase Comandantul de căpetenie şi holărî să r(-:munii îu 
po. ·iţ.iunea ce ocupa, până la sosirea de no\' ordine. 

Până la sfârşitul lune\' August, corpul rusesc de la Dunărea de jos, rămase ln valurr 
observând pe inamic, ce se concentrase în quadrilater şi căutând ocazia de a sc uni cu 
armata de Est, care opera în valea LomuluL 

· Am vezut care era rolul corpulur XIV-lea, de a opera la clr6pta armaLeT lurr'Ps1·1,
de a ţine în loc cât se pote de multe forţe ale acestora către Silistra şi Varna, care pu
tmu nelinişti marşul peste Balcanr a armate\' rusesc\' din centru. 

In faţ.a lu'i' Zimmermann se aflau 25.000 Turcr (10.000 la Bazargic şi 15.000 la SilislrnJ, 
care fiind aşezaţ\' în doue puncte destul de depărtate unul de altul, nu\;1 puteau da nicr un 
ajutor reciproc; lesne puteau clar Ruşi)' să se introducă între aceste două posiţiunr natu 
ralc tarr. 

De aceia cavaleria înaintând către Sud ocupă posiţiun\' la: lvrinez (lleg.15-lea), Pu�
tcra (Reg. 16-lea), Bulbi.ii (Reg. 17-lea), Mahometcea (Reg. 18-lea) şi Hasi-Di.ilUc (Hcg. 
7-lea Huzarr şi al 7-lea dragonT), cu doue bateri\'. călăreţe la BOlblil.

Infanteria se afla la Cernavoda, Medgidia şi Constanţa. 
Prima recun6scere făcută la 11 Iulie, până la Mangalia şi Musaitber (pesLc frontirra 

acLuală în faţa satulu'i' DocuzacT), aduse scirea că inamicul n'a fost întâlnit nidi-im·\', dar 
că drumurile presintau dificultăţ1, lipsa de apă şi de provisiunr ar face forte grea înain
tarea unel'. armate în sudul DobrogieY. 

O noue recunoscere făcută la 21 Iulie, de o jumătate sotnie de Cazacr, sub comanda 
Maiorulu'( Klitka, în direcţia Îlanliculur, descoperi un deta<;,ament de 30 Cerkezr, pc valea 
de la Keragi. Intr'o mică hărţuială, Huşi! luară 5 prizionierr şi omorîră 7 Cet'l<.ez\'. 

Pc la începutul lu1 August se auzi, că garnisona de la Bazargic va lua o!'cnsiva �i 
că trupe turcesd vin pe Mare a debarca la Constanţa. Atuncr RuşiT fortifică ora�ul cu 
lucrăd de campanie (ale căror urme s'au cunoscut până la tăierea malulu\'. pentru lucră
rile portul111), de asemenea şi Medgidia, pe costa delulur cu acest nume, în partea de 
miază-zi a. oraşulur. 

In acelaş timp, trupe din Silistra, vin după pradă până la Mârleanu, Cuzgun şi Ha
şova; contra lor e trimesă o parte a Reg. 15-lea de cazacr de Don, la 13 August, sub 
comanda generalulul'. Ianow, care îndreptându-se de la Ivrinez prin Mulciova şi Cuzgun, 
unde ajunge la 14 şi află că un detaşament de călăreţr venise a lua din sat fu1·agiu. Zece 
din er fug, iar pe cel'.-l'alţr îr prind. 

O altă recunoscere e trimesă în ziua de 14 August, sub comanda colonelulu\' Varla
now în direcţia Bazargiculul'.. Ea se compunea din cind soLniI ale Reg. 15, una a Hcg. 
tG şi doue bateril'. călăreţ.e. Acestă recunoscere respinge un detaşament inamic compus 
din 60 Arabr, 250 Cerkez'î, 80 Turcr şi 30 Tătarr la Asarlik, după ce le ia o muljimc de 
vradă ce făcuseră. 

In diferitele recunoscerr ce făcură, Ruşi'( găsesc pe nenorociţi'( locuitorr jefui(,\' �i omo
rîţ'î de bandele de başi-buzuc'î şi chiil.r de armata regulată turc6scă, pc care cavalcl'ia 
rusă o urmări până la Cavarna-Bazargic-Silistra, 111 tot cursul ierniT anuluT 1877. 

Comandantul Divizier de cazacr, Generalul Schamchef fu însărcinat la 8 Seplcrnbrie 
a face o rccun6sccre ofensivă în direcţia Silistrer, însă din causa drumulu'i'. rcu, nu putu 
înainta, ele cât până la Cuzgun. 

Generalul Mansei cu regimentele 7 de dragonr, 7 de huzarr, 18-lea de cazacY, 8 tunuri 
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din bateriile călăreţe, 3 batalion_e ele intanteri� şi o baterie, este trimcs în direcţia Bazar
aiculu1. 111 ziua ele 1.3 Septernbric. � 

El înaintă 111 trer colo ne: la Musaitber, Ccrkezkior şi Alibeikio'i', unde ajunge a doua
zi; infanteria şi bateria montată se 01wesce la Ghiuvenli. 

Jmpingcnd recun6scerilc mar departe, îşt adună col6na Ia Orman-Cuiusu �i Cioban
i:uiusu (peste frontiera actuală, în faţa CamomeruluT), unde înUUncscc forţe turccscr, pc care 
dup,1 0 :-;curtă luptă, le respinge spre Sud, d11pă ce Ic produce o pierdere de 50 <Jmenr. 

�!ansei bivuacă trupele la Orman-Cuiusu, în noptea de 14 Septembrie, şi se pregăti 
!Jt'IIIJ'll a cloua zi a înainta asupra Bazargiculur.

In aclcvc>:r la 15 Septembrie, cavaleria rusescă se apropie până la 5 km. de ora.,, 
insl estr respinsă; în retragere Ruşff sunt atacaţt de o colonă de 300 CerkezT ce le căzu 
111 ,-pale, însă arier-garda Îl respinge. 

Col<.'.ma revine la Orman-Cuiusu, iar de aci se retrage în lagările de la Mal1omctcca 
,i Jiasi-DUluk, în sera cie 16. 
· neeun6scerea contra Silistrer, fu din nou ordonată, la începutul luner Octombrie;
ac1'•,-lă 1·ecunoscere puse mina întl'e Niârleanu şi Beilic pe 100 care cu grâu, escort.aLC' 
dl' 150 soldat,\' infanterie şi 100 cavalerie Lurc6şce., care fu pusă pe gonă până la Gârliţa, 
ltil'1int1u-r 30 prizionerr. 

Ln 7 Octombrie acest detaşament ajuns la Lipnita, trimct.c recun6scerr spre Coslugea, 
1;ali(a �i Gârliţa, a vencl înapor infanteria la Curuorman. Colonelul Slugare,Y, comandantul 
a patru sotnil ele cazacr, înaint6ză până la Gârliţa, u·ndc prinde o herghelie de 300 car. 

Căl.l'e Canlia şi Galiţa, patrulele 1 usescr goriesc câţY-va călăreţ)' turcr. 
Pc cinel HuşiT înaintau către SiUstra, forţe turcescr ele la Bazargic se aflau la Ali

bichio,; ele sunt respinse de un detaşament clin cavaleria generaluluT Mansei, sub co
manda colonelul ur Launitz. 

Asemenea recunoscerT ofensiVî:.: se făcură în tot cursul iernii; ele avură de resultat a 
(inc pc inamic la clepărtărl' ele 70--80 km. spre Sud de linia valurilor lui Traian, a curăţi 
lot sudul Dobrogie'i' ele bandele de jefuitorr şi în fine a imobiliza la Silistra şi Bazargic 
lrupe, care ar fi putut să fie întrebuinţate în alte părţr ale teatrulu\' ele operaţie, unde so 
�imjia forte multă nevoie. 

Hu�ff aveau în Dobrogia pe la începutul lune'î Decembrie 20.000 infanterie, 4.000 ca
mierie şi 1.24 tunur'i'. 

După căderea Plevner şi înaintarea armater rusescr de centru peste Balcanr, generalul 
Zimmcrmann primi ordin a înainta către Sud şi a se uni cu corpul XI, ce opera prin 
valea Lornulut', la Slivno. Pentru acesta trebuia să ocupe l3azargicul posiţie naturală, lare, 
ocupală de 15.000 TurcT, sub comanda lur Reşid-Paşa. Un detaşament trebuia trimes la 
drepta, pentru a observa Silistra; fiancul stâng era apărat de divizia 36-a clin corpul al 
\'II-iea, care păzia gurile Dunări'i'; la Constanţa fură lăsate 2 batalione clin .divizia 18-a 
(reg. 72) cu 8 piese şi se mar trimese aci, la 7 şi 9 Ianuarie 1878, regimentele No. 142 şi 
144, cu pateu bateriT din divizia 36-a. 

Ast-fel apărate flancurile şi spatele, corpul XIV pornesce în trer col6ne: 
Sl:lnga: generalul Jukov. 

llivizia '17-a şi 5 bateri' L 

CenLrul: generalul Narbut. 
I-a bl'ig din div. 18-a şi 3 bateriI

Drepta: gener. Donasubow. 
II-a brig. din div. '18-a şi 2 baleriL

Cele trer colone plecând de la Cernavoda, :Medgidia şi Constanţa, trebuiau să se în
drepte căi.re Cioban-Cuiusu, Orman-Cuiusu şi Karagios-Cuiusu (trer sate alăturate spre 
Suu de Caraomer), precedate ele cazacff Jur Schamchef şi de dragonH lu'( Mansei. 

JJe aci colonele se îndreptară asupra Bazargiculur, unde ajung la 14 Ianuarie şi îl
ataca, ar la 15, Reşid-Paşa se retrage spre Varna, clupă ce lasă în mâna învingctoruluT 
un mare numcr de arme, muniţiunr şi provizir. 

După ocuparea accst.ur punct, Ruşir trimet detaşamente, care taie linia drumulur de 
�er Rusciuc-Varna, iar generalul Ivanow ocupă micul port Balcik.; aci se opros pcra-
\iunile corpulur XIV, în aj unu-1 preliminărilor de pace de la San-Stefano. 
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Pe l\!Jarc flotele celor douc putcr'î beligerante avură lupte: 
La 9 Iunie vaporul ru, «Constnntinn, însoţit de clour torpilore şi paLru �lup<', plPcă

la orele 1 după arniazr clin Oclessa şi se îndreptă spre Sulina, unde se aliau toqiilc'll'l'li ·
FcU1-i-Bulend, �!Jakaclem-i-I-Iait·, Assar-i-Tevfik şi Idialich. 

Torpilorul rus No. 1, Tomycroft, comandat de Locotenentul Puski11 şi f;ialupa CPsina
se îndreptă asupra luT Feth-i-Bulend, căruia 11 cauz6ză câte-va stricăciunT. 

Ac6stă luptă navală se petrecu la 5 mile în largul MăriT, la Sulina. 
ln ziua de 23 Iulie, o altă luptă avu loc la 35 mile departe de Cons Lan ta; baslimcutul

rusesc Vesta puse afară clin serviciu vasul I• eth-i-Bulend. 
La 9 Octombrie, flotila rusă se îndreptă către Sulina, unde în urma uncr scul'le IU Jllfl

fâcu să sară în aer cannniera turcescă Sune. 
Fiola turcescă se ret1·age în braţul Sulina unde e bombardată, ca şi înlr<'gul lll'a-; 

pană sera. 
Ornşul era gol, comisiunea curop6nă ce'i/î avea sediul aci evacuase de ascnH•nt•a 

dădirilc. Garnisona era compusă din 2.500 mustafizi cu 5 batcriT de campanie. 'l'Ul'<'ÎI ,1,

bizuiau mar rn11IL în flotila lor de a apăra Sulina. 
La finele Jur Octombrie, flota turcescă fu redu ă numa'î la <louc- vase, Karla! şi Su1u•l i 

<le !cm n şi 4 cuirasate. 
Suneh fu svârlit în aer de un baraj de torpile, aşezate de Huşr în fata lwa(ulur. 
Sulina nu suferi mar\' dcteriorăr\' în timpul acestor campani\', câte-va zidu l 'T de· t·asi· 

rură numa\' stărîmate. La 28 Februarie 1878, TurciT evacuară oraşul, care a fost m·uJJal 
de Ruşi''). 

Invinsă preLutindenr, Turcia la 31 Ianuarie 1878, încheje la Adrianopoli un a1·111isli(.iu, 
in virLutea căruia Ruşir veniră pc 1\1Iarca Marmara 9i încheiară sau mar hi11c, dida,·ii 
TurcicT preliminările tratalulur de pace de la San-Stefano 2), încheiat la 3 Mal'Lic, SL

11t11Jnl 
de contele Ignatie,Y şi Nelidov din partea RusieT, Savfet-Paşa şi Sadulah-Bc'î, uin pUt'lPa 
Turcier. 

Articolele acestur tratat, pentru partea ce ne intereseză, sunt.: 
Independenţa Românie\' (art. 5). Retrocedarea părţ.iT din Basarabia, dală pl'in Lralalul 

din 1856, în schimbul Dobrogie\' de la Rasova la Constanţa, care se dă HornfLnÎL'I, (nl'l. 
rn). Fortăre[ele de pe Dunăre să fie dărâmate (art. 12). Drepturile Comisiunir Dunăr<•ne 
să română întacte (art. 13). Articolul t9 prevede o despăgubire de resboiu de t.410.000.0UU 
ruble, pe care Turcia din cauza încurcăturilor financiare neputând s'o plătescă, dă Do
!Jrugia cu Delta şi Insula Şerpilor, Românier, precum �i teritori'î în Asia, llusicT. 

Acest tratat tindea la desfiinţarea Imperiulur Otoman în Europa, ncW.su.ndu-1 de r:ll 
un mic teritoriu în unghiul din prejurul Constantinopolulur. 

In a 9-a şedinţă a congresulu1 de la Berlin se discută afacerea fronliercr Dolmlgi<'P). 
Cu totă opoziţia clelegatulur Rusiei', Contele Şuvalov, care uitase telegrama ad,·t•sală la 
Poiana M. Sale; «Trecr Dunărea· sub orr-ce condiţiunir ver voi», fură prirnitT f;;Î I l'Ît1H·�ir 

românT, Brătianu şi Cogălniceanu, care protestară contra retrocedării Basm·alJiuY i-;,Î pc 
ce ·tiunr de drept, cerură congresulu\' ca graniţa de Sud a Dobrogier să fie L1·asală înlrc 
Silistra inclusiv şi Mangalia. 

Propunerile asupra frontierir au fost susţinute şi de \i\Taddington, And rassy �i Corli, 
uclcgaţir AnglicT, Auslrie\' şi !talie\'. 

Prinţul Gorciacof se opune, spunend că o mărire de teritoriu acordală n.ornâuid ar 
fi spre paguba Bulgarier, deja considerabil �0cdusă şi că România are Della. 

Contele Şuvalof adaogă, că Rusia a făcut sacrifî.ci:r dându-ne Dobrogia, care înlt't''.'c 
cu 3.500 km. p. porţiunea de teritoriu din Basarabia, în plus ne dă 150 km. din (.frtnunlc 
DunăriT şi un litoral important pe Marea-Negră. 

') TacticiPII. La guerre <l'Orient en 1877-78, Voi. 1-12 şi L-l ColonPl Ga1'llrscu op. ciL. 
') Alphonse ll' Avi·il. Traile de Berlin p. 205. 
3) Articolul 45.
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Jn cele din urmă consimte, ca frontiera să pornrscă din Raşova către Silistra, însă 
la �Jarea-Negră să nu trecă de Mangalia. 1)

Articolele 52-57 vorbesc despre Comisiunea Europeană Dunăreană. 
Cu ocazia discuţiilor, a fost vorba şi despre punctul ele construire al pod uluT peste 

Dum1.re. 2)
Articolul 46 sună: insulele care formeză Delta Dunării (până la talvegul braţului 

l\ilia şi gurer Stari-Stambul, din art. 45) precum şi insula Şerpilor, Sangeacul TulccT, co
pdnzc1nd districtele (cazas) Kilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, 
Ilill'ŞOVa, Medjidia, KUstendge, vor ft date Românier, care va primi pe.lângă acestea, teri
loriul situat la Sudul Dobrogie,, până la o linie care va pleca de la resărit. ele Silistra şi 
va ajunge la Sud de Mangalia, pe Marea Negră. 

Traseul frontierer se va ftxa la faţa loculuT de o comisiune europeană, instituită 
prnt1·u delimitarea Bulgarfor. 

Tratatul de la Berlin p6rtă data ele t3 Iulie 1878. 

CAPITOLUL 11 

BISE RIC ft 

Primele înveţăturT ale CreşlinismuluT prin părţ.ile Scythiei au fost rcspândite de Apos
tolul Anei rer. 

Tcrtulian din Cartagina (mort la a. 240 d. Chr.) în Cap. 8 al operil ·ale «Adversus 
Judacos» scria, «că Creştinismul e respânclit nu numa\' în Palestina, Egipt, Libia, Africa, 
Si!'ia, Asia-mică, Macedonia, Grecia şi Italia, ci şi în Galia, Getulia, lVIauritania, Spania, 
lkitania, Germania, Dacia, Sarmatia, Scythia şi chiar în ţărr necunoscute Romanilor.>> 

«Getulorum varietates, et Maurorum multi fines, Hispaniarum omnes termini et Gal
liarum cliversre nationes, et Brilannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero subclil.a, 
el Sarmatorum et Dacorum et Scytharum et abditarum multarum gentium; et provin
darum et insularum multarum nobis ignotarum qure enumerare non possumus: in quibus 
ornnibus locis Christi nomen, qui iam venit, regnat.>> 3) •

Mar precis de cât 'l ertulian, este Origen, scrierile căruia s'au păstrat ele «Părintele 
lstorid Bisericescr» Eusebiu, Episcopul Cesarie\' clin Palestina, trăitor pe timpul Jur Cons
lantin cel Mare. 

Origen (începutul secolului al III), spune, că Apostolul Andre\', fratele lu'( Petru, a 
predicat în Scythia. 

După sinodul apostolic (ţinut intre anH 50 -52 d. Chr.), ucenicil luY Isus să rcspândesc 
în l6Lc părţile lumff, pentru a propaga cuvc�ntul. şi înveţăturile Jur. S6rta căzu pe \pos
tolul Andrer, ca să vină pl'in părţile Dobrogier de azr. 

În călătoria sa pe aci, pe timpul Împeratulul' Neron, Andrei propagă în limba gr6că, 
creştină f6rte multă lume şi numesce la Tomis un Episcop, al cărui nume nu ni s'a păs
trat, dar care sciu alât de bine ·ă înrădăcineze în popor doctrina lut Chrislos, în cc.U 
mult.r. inf:iY suferiră martirul, din timpul persecu(.iunilor Imperatorilo1' Homanr. 4)

lntorcendu-se prin Thracia, Apostolul Andrer 1ntemciază Biserica clin Byzantiu, unde 
se pretinde - după o listă a Episcopilor de aci, întocrniiă prin secolul VI - că a lăsat pe 

') A se vedea istoricul frontieriL 
') « « « podul de la Cernavoda. 
3) Hammei·. Hisloire de l'Eglise. Voi. I, p. 57 note 2.

, .. ') LP Qufr11. Oriens Chrislianus. Vol. I: «Atque Scylhiac hujus capul et primaria civilas fuit quam
lhnms, el alii 'l'omos vocanl, quaeque prioribus Chrisliante legis saeculis Mal'Lyrum compl11rium ,aanguine
rubuit, quorum f'requens est iu Marlyrologiis mentio.» Vezi şi Eusebiu. Cartea III, Cap. I. 

71890 79 

www.ziuaconstanta.ro



G26 

discipolul seu Stachys, 1) clupă cum ne încredinţeză Palriarhul Con�tantinopolulu1 �i
cephor, care a arhipăstorit între ani\'. 805-315 d. Cl1r. 

După o Lradiţie forte vechie, Andrer a suferit la Patras m6rtea pe cru ·e, ca f;ii l'rnlPl i • 
seu Petru la Roma, dar pe o cruce piezişe, crnce grecescă în forma lileri'î X t). 

Noua doctrină întemeiată de Christos era respinsă de lude'î, care aşlcptau 111 �ksia 
pc liberatorul lor, declarară pe Isus Christos de profet falş şi înveţura Jur smintc'•lă. 

Păgâni\' nu numa\' c'o respinseră, dar o persec_utau; pentru că Statul roman crrs,·usl' 
împreună cu păgânismul roman, se credea că creştinismul ăpa indirect puterea i·omanu. 

Dacă în inima Imperiului persecuţiunile se opuseră la repedea propagare a c1·r�ti
nismulu1 în primele trer vecud', la marginele Imperiului prinse rădăcin'î aduncr, cllial' dP 
la început; de aceia când Ermon, Patriarhul IerusalimuJur Lr-imese la Tornis predirnloi·r 
la anul 139, e1 găsesc aci o populaţiune de mullă vreme creştinată 3). Sfintul Eu ·talie Plu
kida legionar roman şi soţia sa Tatiana, au trăit în Dacia şi Scytl tia, pe timpul lu'î 'l't-aian 
Au primit martirul sub Adrian la 117 d. Christos. 

Episcopul de la Torni" era pentru t6tă naţiunea Scythilor şi avea o forte rnn1·r 
influenţă. asupra lor 4).

El era nfară de aceslea independent în jurisdicţiunea Dioceser sale şi se lJurm·a d,· 
rna'î multe privilegi\', între altele gestiunea eclesiastică asupra tuturor celor-lnltc rn·n�,· 
ale ScythieT, al căror numer era destul ele considerabil. 

Ca dovadă următorul pasagiu din dreptul canonic al lu'î Photius "): 
« ..... Cu tote acestea este scutit (de obligaţiunile celor-lalF), Episcopul dr• la 

Tomis, oraş în Scythia, care are de asemenea gestiunea şi a celor-lalte oraşe». 
În fine EpiscopiT Tomitanr, ca şi cer de la Odessus (Varna) se mnr bucurau dr p1·i

vilegiul de a putea vinde averile imobiliare ale bisericelor lor, pentru rescutnp('{ 1,a1·cn. pt·i
sonierilor 6). 

Graţie unur studiu aprofundat al isv6relor istorico-statistice şi geografice 1·cl[l.livc la 
Biserica orientală, Le Quien, un monah dominican romano-catolic, ne-a păslrat în opera 
sa «Oriens Christianusn lista celor 13 Episcopr clin Tomis, ele la începutul secolulur l\T-l('a 
până în a doua jumătate a veculur al Vl-lea 7).

În Dobrogia, Creşlinismul a mar fost favorizat :;;i de lmprej urăer politice. 
Goţ.ir mar 'nainte de a trece peste marginile ImperiuluT Roman, care scim că sub 

Aurelian era Dunărea, trăiseră pe ţ.crmiT nordicT ar lVIărH-Negre, de unde făcea11 i1wur-
siun1 în Asia-mică şi se întorceu.u clin aceste expediţiunr cu numeroşr capt.ivr. 

În Asia-mică, Creştinismul era f6rte respândit, de aceea veniră în ţara Goţ.ilot' 111ul(l 
creştin\' captiv\' clericr şi laicr, care rcspândiră in populaţiunea dominătore, Cref:ilinismul, 
aşa că la începutul veculuT al IV-iea, Goţ.ir aveau episcopr 8).

Când Claudiu II-iea învinge la 269-70 şi stabilesce în Imperiu o colonie de Go!,T, un

nou fador ele Creştinare se introduce, pe lângă cel existent. 
Cât de respândit era Creştinismul în Dobrogia, pe la începutul v6culuT al TV-lrn., se 

vede din aceia, că la Sinodul I ecumenic de la Nicea, ţinut la anul 32:S, ia pa1·Lu înl1'r, 
nilţ.il şi Theophil, Episcop al cetăţil Goţilor (Constanţia) 9). 
1 Se scie cu siguranţă, că pe timpul Imperatulur Diocletian (284 -30;)) exista la Tomis

') A se vedea şi importanta scriere a luI 11Ia11uel Grcleon: 11,,Tpw.p;ztiwl ll,vu.1w;. Con. l.anlinople 1880. 
") Bl..'seviP Popovid. Istoria bisericescă. Voi. I p. 143. 
3) Dosithri, Patriarhul Ierusal imnluI, în opera sa: «Istoria Patriarhilor Ierus::i limuluin. CnrL. li cap.

V. ::i 10. Viaţa Sf. EusLaLie Plakida la :20. Sertembrie. VezI viaţa Sfinţilor.
') Baulet. Topographie des ScyLhes. p. 489. 
'') Bibliolhecae Juris Canonici veleris. Paris 1561. Tom. lI p. 134-5. 
r.) Idem. 
7) Le QuiPn. Oriens ChrisLianus. TreI tomurI marI în folio. Paris '1740
6) Eo. Popovici,. Istoria bisericescă. Voi. I. p. 185 şi Peusso1111el op cil. p 3/4-- -5.
9) h't'. Pnvov-ici op. cil. p. 185 voi. l B1·or1lie. l'Eglise et l'Empire romain au IV siecle, voi. li. P· 2U şi 

Peysso1111el op cil pag. 34-35. 
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0 episcopie, unele archipăstorea F.vangelius sau Evangelico, primul Episcop 
numr s'a cunoscut până astăzi 1). 

Cu tote persecuţ.iunile, Cre:;;t.inismul ajunsese în decurs de 3 vecurr aşa de puternic, 
in 1•1U ciliar la c·urtea Jur Diocletian se aflau în serviciu cre.;tinY, iar în capitala acestuia, 
\if'omedia, o prea frumosă l iserică creştină. 

Cm·egcntul seu, Galeriu, care avea o ură neîmpăcată contra Creştinilor, reu�i a obţine 
di• la Diocletian patru edicte conlra tuturor acelor. care nu se vor închina zeilor păgânr 
,i lol'lul'ilc cele mar neînchipuite, reîncepură. 
· · Unul dintre martiri'î ultimilor anr de domnie a Jur Diocletian este şi Episcopul de la
Ton1is, Felix sau Philus, care clupă ce suferi îngrozil6re torturi; fu aruncat în Mare 2).

în Apus persecuţ.iunile contra Creştinilor au încelat pl'in edictul din anul 311, iar în 
Ori<'lll s'au continuat, de şi nu cu atâta furie, până la 322, când Constantin cel Mm·e 
11s.tl\'alorul Credinţ;er Creştine)) învinge pe cumnatul seu Liciniucs şi rcmânend singur sLă
pt\nilor al întregir lum1 romane, puse pentru tot-d'auna capăt persecuţiunilor şi basele în
lt•mcierit oficiale ale Bisericer creştine. 

Evsevie în scrierea sa «Viaţa Jur Constantin)) , ne istorisesce întâmplarea care a înlă
!'il pe Împcrat în credinţa Creştină, după mărturisirile Jur Constantin, asigurându-l cu 
jurăment, că pornind resboiu cC>ntra lut Maxenţiu, compeţitorul seu la tron, în anul 312, 
sr îngrijea f6rte mult, căc\'. adversarul era cu mult mar puternic de cât el. 

Într'o zi la amiaz\', Constantin vede d'asupra s6relu\' o cruce strălucitore cu inscripţia 
,root<:> Ytxa.,,, adică «cu acesta biruesce)), iar în n6ptea următ6re 'i s'a arătat Christ.os în vis 
�i l'a înveţat să facă acest semn ceresr-, ca semn de resboiu. 

Împeratul îndată porunci să facă un steg, pe vârful căruia fu fixată o cruce şi d'a
�upra er o cor6nă cu monograma Jur Christos; iar pe coiful �i scutul seu şi al soldaţilor 
srr a se săpa acest semn. 

Ajutat de cruce, Constantin bate pe îviaxentie la Pons Milvius, în 23 Octombrie 312 3). 

Prin edictul din Mi1an (313), Constantin acordă religier Creştine deplină libertate şi 
poru�ci să se ristitue Creştinilor averile ce li se răpiseră mar 'nainte. 

ln timp de 10 anr, Imperiul fu guvernat de dor Augustr: Constantin în oc ,cident (Mi lan) 
�i cumnatul seu Licinius în Orient (Nicomedia). 

• 

. Din causa persecuţiilor creştinilor de către Licinius, ivindu-se certă între cer dor 
lmpcraţr, Constantin învinge pe cumnatul seu şi Imperiul se unifică în 323. 

Cre�t.inismul a fost înălţat la religiune domnitore �i înviolabilă î'n Stat; dar lasă şi 
JJăgânilor libertatea cultulu1 lor, însă prin favorul ce Împeratul acorda creştinilor, păgânismul 
a trebuit să decadă din ce în ce. 

Abia scăpat de persecuţ,iunr, Cre:;;tinismul avu să sufere de desbinărY lăuntrice. 
Autorul pri mer dispute religi6se a fost Arie, presbiter din Alexandria Egiptulur; acesta 

lnrepu a'ş1 desvolta doctrina sa încă din anul 319 �i înveta, că Fiul n'a fost clin ved, ci 
Tală! l'a creiat. în timp şi că ded este deosebit de Tatăl :;;i suborclinat Jur. 

Ac6stă doctrină numită ma\' în urmă ,,Arianism», a fost. combătută la început, în anul 
321, de Episcopul Alexandrier, Alexandru, care o decla1·ă ca erezie, iar pe Arie îl caterisi 
�i escomunică. 

Arie fugind din Egipt călători prin Asia-m'că, unde r0spândi erezia sa prin scrierr 
(cea ma\' principală, Thalia) şi reuşind a'şr dobîndi mulţr adepţi, aţâţă o marc discordie 
ln Biserică. 
. Constantin, ca protector al Crcştinismulu\', încercă a stabili pacea, însă nepulând prin
mtervenirr, decise a convoca la Nicea în Bitinia, la anul 325, un sinod ecumenic, la care 
î�vitii pe EpiscopiY din t615, lumea, chemaţr a resoi va pe lângă cestiunca cloctriner lu\' Al'ic 
�1 deosebirea ce exista între CreştinY pentru ser!Ja1\ea Paştclor, care nu era pretutindenr 
m aceiaş\' zi. 

1) Episcopus Scythorum Diocleli::ţno imperatore, l'uise fertur.
2) A. 13ntto. Ovidiu în exil. p. 50 apuci .Alo1'01ri.. Dictionai'io eclesiastica3) B1'oylie op. ciL. VoJ. I. p. 2'14 apu<l Eusebius. Vita Const. I 27. Ev. Popovicî op. cit. voL I. p. 383.
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Ast-fel în cea ma\' mare parte a Biserice\', sărbătorea era fixată în Dumineca <'C' mma 
ziua de 14 Nizan (Aprilie), Mântuitorul inviind în prima zi a săptămâni\' ce ur-ma lur 14 Niza11• 

În Asia, Paştele se serba cu Ovreii, la 14 Nizan, sau în a 14-a zi a lunel' Ap1·iliP, 111,1 
care ar fi fost ea ziua săptămânff 1). 

Au luat parte la acest Conciliu (I-iul), 320 Episcopl', printre care şi Theophil «Episl'opul 
Goţ.ilar de la Tomis» 2). El este al III-lea Episcop cunoscut ele la Tomis. 

Despre acest Theophil citim în viata Sf. Nichita, ce se serbeză la 15 Scplcinbi·ii •: 
«Că Sfântul Nichita a primit botezul de la Theophil, păstorul cel bun al Goti[oi·ll . 

«Că Nichita a poveţuit cu faclia bunel'. credinţe pe poporele Goţilor)) �i în fine «că acesta 
a fost pe vremea Imperăţie1 Marelut Constantin; el era născut �i crescut în ţara barl>al'ilor· 
celor numifî Goţi', cărora scriitorilor greceştt le este peste Dunăre, care ţară pe n,c·f•I" 
vremur'i' o ocupaseră Goţ.i\' şi se chema Gotia. 

c<Ded fiind că acest sfânt (Nichita), n'a voit a urma păgânătatea barbal'ilor, ci prc-r·um 
era de nem luminat ::;;i bogat, a�a era şi cre�tin bun, a fost prins �i muncit de Alanal'ik., 
stăpânitorul Goţilor, pentru credinţa lut Christos, mat pe urmă prin foc s'a săvîrşil» '). 

Se vede din acest citat, că Cre�tinismul pătrunsese nu numar între Goţ.ir slalJili\1 111 
drepta Dunării, ci şi Jntre ace'î remaş\' pe stânga 1-luviulur. 

La sinodul I Niceian se iluslreză prin erudiţia sa teologică, elocinţa �i agerimra :-a, 
Athanasie, diaconul archiepiscopier Alexandrine, iar dovezile lu\' avură un resullaL dccisil 
că la urmă toţ.1, afară de 17 Episcopr, se declarară pentru întrega clifiniţ.ie a Jur Alexan<lr·u 
�i a diaconul ul'. seu, anume că Fiul este Dumnezeu acleverat, născut clin vecT din Tatăl diu 
fiinţa sa �i cled este de-o fiinţ.ă cu Tatăl, de o putere şi de o mărime. 

în· fine părinţff se înţeleseră ::;;i hotărîră a aşterne înveţătura formulată asL-fcl lnl 1·'un 
simbol, care este c<Crezul» de astăzT, dar numar până la cuvintele: «şi într'un Duh sft\nl.i>, 
după care urm.au anateme contra celor care învaţă sau cred dinpotrivă. 

Dar şi partea din simbol de la: «Cred», până la: «şi întru Duhul sfânt» nu era încă 
stilizată la sinodul I ecumenic cu totul precis, a�a cum este astăzl'. 

Tocmai' la sh1odul II ecumenic, sau ma\' corect. în întrebuinţarea ce făcu Biserica de simbol 
în intervalul dintre aceste doue sin6de, precum s'a adaus part.ea finală a simbolului nostru 
de astăz1, ce urmez:ă după cuvintele w;;i întru Duhul sfânt», ast-fel s'au formulat �i unele 
locuri' ale părţii lut de la Nicea, ce precedă acestor cuvinle. 

Arie, ca turburător al linişte\' Biserice\', a fost exilat în llyria. 
Cu referire la discuţiunea pascală, sinodul a hotărît, ca de acum tote Bisericile să scl'IJczc 

Paştele odată, şi anume, să serbeze învierea în Dumineca întâia ce urm6zădupii I-n lună 
plină a echinopţiulur de primă-vară. 

Tot de odată episcopul din Alexandria, unde era pe atund sediul principal al asLro
nomie1, primi însărcinarea de a calcula pe viitor, pentru întrega Biserică, in cc timp cade 
serbarea Paştelor �i a face cunoscut acesta, mar din 'naint.e, tuturor Bisericilor prin inter
mediul scaunulur din Roma, care· avea primatul ele on6re. 

Sinodul de la Nicea căută să pună capăt dispute\' ariane, dar nu reuşi, <.:ăCt imediat 
isbucni cu o mai mare furie. 

Arie more la anul 338 şi după un an şi Constantin cel mare, ar căru\'urmaşr împarl 
Imperiul în doue: orientul arian, căd acceptase doctrina Jur Arie şi occidentul ortodox. "

Constantie, fiul Iur Constantin, dorind să întindă arianismul �i în occidcnl. (ciid dupa 

mortea fratelur său, Constant (350, remase singur Imperat) şi mar ales să'l confit·rnc prinLr'un 
sinod, pe care îl convocă la anul 359. 

') Dw·h.r·snr. La queslion de la Paque au concile de Nicee. 1880. Exlrails de la Rcvuc des q11eslions

hisloriques. Tom. XXVJII. p. 5 -42, 
2) Le Quirm. Oriens Christianus. In lista Episcopi.lor de la Tomis şi Ev. Popnvi,d op. cit. Voi. l. pag.

398 şi 459. 
I I 3) fri·od. Ghenaclir Enacranu. Creştinismul in Daci1. Publicat in Rev. Biserica ortodoxă română Anu 

(18i5) No. VJI. p. 508-9 
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Insă de temă a· aduna la un loc orientul şi occidentul, crezu 
acrst sinod în clouc loc;urT şi anume: pc orienlalT la Soloucia din l sauria, iar 
talr la Ariminum (ll.imini) în Italia 1).

De partea apu ană s'au adunat 600 Episcopr: «din Elada, Macedonia, Thracia şi ele 
la ()ad', în oraşul Arimin>J, 'ne spune prea fericitul Dosith012). La acest sinod trebuo să fi 
luai parte şi Episcopul Tomisului, Gottliicus, al IV-loa din lista luT Le Quien. 

De aci se vede, că Dobrogia făcea parte sub rnportul eclesiastic din circumscripţia 
ap11s11lu1, adică de ortodox,, după cum afirmă şi Sf. Sa lerod. Ghenadio ·Enăccanu ponlru 
1!11mt'tnH clin stânga Dunări\' �). 

Acesta se explică şi prin faptul,· că următorul luT ·Gotthicus, Bretanion, inlerzice îm-
1wmluluT Valens, care era arian, intrarea în biserica clin Tomis. 

Dai· greul statului Got., care se afla pe stânga Dunării, până pe la Palus l\Ioeuliclo, 
imlll'ă(işase arianismul, pe care l'a primit de la propovăduitorir veniţi din Asia-mică. 

Audius, laic clin Mesopotamia, arătându-se schismatic canonelor de la Nicea, a fosl 
l'Xilal. de Constantin cel mare în Scythia; de aci trecu la Goţ;T, undo converti la creştinism 
�i t·ălugi:iri mulţi u.intr'enşr înfiinţând şi mănăstirr. 

Secta Audienilor, care s'a stins în vecui al V-lea, se distingea ele arianr prin aceia, 
nt'�T representa pc Dumnezeu cu totul antropomorfic, sau ca pc omenr, compus din trup 
)i s111lot şi serba Paştele împrcun;_'i, cu Iudeit la 14- Nizan 4).

Socrat, scriitor bisericesc din vccul al V-lea, pretinde că Goţir s'au creştinat pe timpul 
1111 Constantin cel mare, zicend: «Constantin în rcsboiul ce l'a avut contra Goţ.ilor, care 
invadau Imperiul, H învinse împingânclu-r peste Dunastl'u; Imperatul sperând în stegul 
r1·ucer, care este semnul creştinătăţir, Goţi\' răpiţ1 de mirare pentru învingerea cea necr e
zută, au primit religiunea creştină, cu al cărel" ajutor Constantin eşise nevătămaV'). 

Theodor Anagnostul (seriilor din vecul al VI-lea) spune: ele aci se începe creştinarea 
(in(ilot· în mod sel'ios)) fij. 

Adevfaatul întemeietor al Creştinismulu'f la Goţr a fost Ulfila, care ele şi născut înlrc 
clcnşir, dar era descedintele unur captiv roman crescut în Imperiu. 

Ulfila studiase la Constantinopol, unde a foşt hirotonit la anul 341 sau 343 de Arcllie
piscopul Eudoxie. 

El luase parte la desbatorilc conciliulur de la Constantinopol, şi Eudoxie cu Acacie îl 
rnvinsesc, că ccdiferinţa între arianism şi credinta de la I icea este o dispută deşertă)) . 

Intorcendu-se în patria sa, când Statul Got era în flore sub Hermanaric; cu tote per
sreutiunile şi pericolele la care se expunea, mar ·u semă că Regele era păgân, Ulflla 
reuşi în timp de 30 anr a converti la (;reştinismul arian jumetale din compatrioţiI ser. 

Traduse în limba gotică, Sfânta Scriptură, pentru care inventă în uşr caracterele 
sunetelor FJ.eîntrocluse până atund în limbă. 

Ulfila a stat tot-deauna în relaţ.iunr amicale cu papir Romer: Jules I (337-52), Libcrn 
(:352-66) şi Damasc I (366-84), care îl onorau, ca pe un aposlol al Goţilor. 

Sub Hermanaric, Goţil au stat în bune relaţfon1 cu RomaniT şi mulţt dintr'inşil se 
lnrolară ca legionarr. 

Dar după mortea acestuia, Regatul Got se împărţi: în O trogoţr, care sub Regele 
Friligern a continuat politica predecesorulur seu şi Visigoţ.ff sub Athanaric, vrăjmaş al Ro
manilor. 

Provu(;at, Valens I.rece Dunărea în 376 pe Ja . Nuviodunum �i bate pe Getrnzi, un 
t1·ib Got. 

') E:v. Popovici, op. cit. Voi. I. p. 463-8. 
') Istoria Patriarhilor Ierusalirnulu'î. Cartea li. cap. X � 1. 
'') Istoria Bisericcscă, Anul I (1875) No. VI pag. 411 nota 3. 
') J J,,usson11Pl op. cit. p. 34-5; Hammer, op. cit. Voi. I p. 2'l"i şi Ec. P117wvid op. cit. Yol. I p. 482. 
•) Hist. ecles. lib. I cap. 2. 
6

) Carl. II cap. XXI. 
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I o alune\' archipăsloroa la Tomis, care începu ·o a se numi Conslanl.ia, clupă 111,rnr,Jr,
suroriT lu\' Conslantin ·el maro, un Epismp Bre 1U}jon (Vulranion, Berlhanio11), al <·i1ii%•a
din lista Jur Le Quien 1); acosta ora un erudil şi nu împăl'Lăşia oresielo arianisrnnlur; <·i·a 
in corespondentă amicală cu Dionisie, Episcopul Cor'inthulu'î la 368 2).

Valcns, pe lch1gă că ora protectm· fanalic al Arianismului, mar era inconju1-at �i di · 
o mul(imo ele consilicrr prnpaganelişt1, chiar în rrsboiu.
. lmpă1-atul se înGorcă a converti �i pc Brclannion, ela1· accsla nu nu mar ci'� rd'111.a, ri 
nu vroi a'l prirhi nid în Biserică, nicT a comuniGa cu arianhll Jur Valcns �i se refugi,'\ 
înlr'o allă biserică urmat de tot poporul. 

Valons înfuriat, îl arostcză şi'l trimete în exil; însă numa\' elocat !'a rcd1cmal, tc1w\n
du-se de o revoltă a ScythiJor, care murmurau în contra persecut.iunr EpisG<ipulu\' l()r 1J.

Cât ele mult stiLisc Brelannion a îmădăcina creştinismul intre ar ser, se clovcdc�r·1 1 si 
din aceia, că pc timpul seu, Sfântul Sava fiind martirizat şi corpul arm1Gal de (10\i i11 
bun5ro, Junius Sauranus, ce era pe atuncT GuvcmaLorul (Dux Scythiei lirnitb) �l'ylliir·T 
minore, luă corpul SfantuluT şi îl transportă în Capadocia, patria marliruluT 1 ).

GoţiT din stînga DunilriY, forţaţ.\' ele năvălil·ea Hunilor, conml clin îndemnul Jur T'llila, 
permisiunea de a trece fluviul, spre a se stabili in Scylhia şi JVIoesia. 

Valens le acord.\ cererea în anul 376, cu condi\.iune de a se creştina. 
Dar fiind rnaltrataţ\' în Imperiu, GoţiT nu înt...\rziară de a se 1'8volta �i, sub �f'fiT lill' 

l:.>ricligern şi Ala vivus înving în cloue rândurr armatele romano: la Ad SaJil:cs (377) �i 111ar 
ales la Adrianopol (378) unele însuşr lmperatul piel'i. 

In urma acestor victoriT provindile Peninsuler Balcanice au rcrnas prada hal'llttl'ilrll'. 
((Pămcntul era acoperit cu cadavre şi roşu de sânge» scrie Sf. Grigore ele Nazia11:,,.a. 
«Episcopi! luat\' captivr, preoţi! sugrumaţ\' şi bisericile distruse» seric pu�in ma\' în

urmă Sf . .Jerome 5). 

Theodosiu. reuşi a curăţi Peninsula Balcanică ele barbarr, iar cer rema�l' se sta.hilrsl' 
în Dobrogia, între Dunăre şi Valul numit al lur Traian. 

1 
Goţi! încercară a jefui în anul 380 ora�ul Constantia, care fu salvat numaY p1·in r·u

rajul ce inspiră soldaţilor, Episcopul de aci, Gerontius, al Vl-lea uin lista lu\' Le (Juirn1 i;)· 
In urmă Goţi\' devin un popor supus, se mdelctmc ·c cu agricultura �i mul(.Y rlin

tr'inşir deveniră stabilr. Er au continuat a rcmâne în erezia Arianisrnulur punit la a11ul 
400, pe timpul Sfîntulur Chrysostom, «care şi-a îndreptat privirile sale nu nu111a\' usuJH'tt 
păgânilor, clar chiar şi asupra ereticilor)) - Goţilor. 

Un rest de Goţr a continuat a remâne în Arianism, până în timpul lu\' Justinian l, c·â11rl, 
după mărturisirea lur Procopiu, a cerut de la acesta, archiereu orthodox 7).

O nouă dispută se ivise în Biserică, anume: că Duhul Sfint, nu numar că. estu mar 
mic de cât Tatăl şi Fiul, ci este chiar o creatură a Fiulur şi slujitorul Talălur :-;,i Fiult11.

Acestă doctrină nouă, numită lVIacedonianismul sau l\Iaratonianism, prov0<.;ă. cel d'al 
doilea sinod ecumenic, convocat în anul 381 de lrnperalul Theodosie la ConsLanlinop()I �i 
participă la el 186 Episcopr ar Orientulu\', în1Te care şi Ulfila, al Goţilor şi probabil şi Gc

ronti u din Constan tia. 
Intre cele 7 canone ale acestu\'. "inod s'a complectat şi simbolul de la Nicea, pc\nă lit 

sfirşitul seu de acum, recunoscendu-se întregile decisiunr sinodale şi de episcopH apuf.ulur, 
care nu luaseră parte. 

In anul 381 more Ulfila, Episcopul Goţilor; aceştia cerură un nou Episcop, cluva cum 
------ -

') Sub Valente lmp. Ariano cui f'orliter restituit, 'în eclesia tloruil. 
2) /Josithei, op. cit. cart. II. cap. V s '10.
3) So::,omen (scriitor în vecui al IV-iea.) Histot'ia ecclesiastica. Lib. Vil cap. XXI.
') Prusso11111,L, op. cit. p. 3i şi Ji'lf,w·u. Hisl. ecclcs. Voi. I, p. GS0-8'1.
;,) Duruy, op. cit. Voi. Vil, p. 437 apud St. Gregoirn de Naz. Disc. XXIl, S-t. Jerome Oeuvl'es. Ed. Hale

1553. Tom. I, p. 26. 
6) A se vedea parlea islorică.
7) /Josil!lei. Op. cil. Cartea lll. Cap. X, � t. A se vei.I.ea: Bis. Orlodoxă, An. I, No. VII, p. 50\l nota J.
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resuită din a 44,-a scrisore a Sf. Ion Chrisostom, Patriarhul Constantinopolulur, între anu
:�98-4,01 1 ). 

Cât timp va fi arhipăsLorit Gerontius, nu scim; dar la anul 303 înLîlnim ca Episco11 
la ConstanLia pc Tbcotimus I, al VII-lca din Jiş:.ta luY Le Quien 2).

Moroni îl nurnesceîestimo I 3). 

:Nestor, Patriarhul Constantinopolulur desvoltă o nouă erezie în Biserică, zicend: 
1,,·11 totul alt-ceva este fiul Iur Dumnezeu şi cu totul alta este omul Christos; cr sunt uniţT 
n 111nuY printr'o unitate moral.I; între cele douc fid se află nu mar un coi1tact intim, o lc
"itl,iră moral.I, un fel de săl.Işluire a luY Dumnezeu în om)) . 
n 

«De aceia Maria nu trebue să se numescă născătore de Dumnezeu, penlru că ea a 
nasn1t un om, oi a.v-O-pronor6M�, iar pentru a o cinsti după vrednicie, ar trebui· să se .nu
nii'•sdi mar bine XPtOtOtO'X.O�)). 

DispuLa ajunse aşa de acută, că Theodosie al 11-lea, sau cel tânăr, convocă la Efes, ln 
anul 431, al III-lea sinod ecumenic, la care au luat parte peste 200 Episcopr, între care şi 
1·,·l de la Tomis, numit Th�, al Vlll-lea din lista Jur Le Quien. 

Sinodul dădu 8 carionc, din care mar important este al Vll-lea, cc prevedea pedepsa, 
L·,·a mar marc acelur care va face :-;;i va învăţa alt simbol ele c.it acel· de la· Nicea 4).

Prin năvălirea Hunilor, Biserica din Scylhia minor(i avu si't sufere, căd barbal'ir au 
dislrus mar multe oraşe, între care �i Metropola Pontulu1, Constantia, la anul 447; 5) însă 
at;rsla fu ele scurlă. durată, ci'id trer anr mar în urmă. Atila î:-;;1 îndreptă privirile spre oc
L'idcnl. �i muri în Panunia la anul 453. 

Cer rcmaşr 111 Dobrogia sub Hernakl!, erau întrebuinţaţr la apărarea Valurilor şi se 
uumiau fosatid. 

Sunt scriitorr carr afirmă, că Sfintul Ion Chrisostom (344--407), a propagat creştinismul 
la IlunY, 111 Scythia :-;;i în ţinuturile mărginaşe DunăriY de jos 6). 

Nu scim la c0 date vor fi ocupat sca,unul episcopal de la Tornis, al lX-lea şi al X-lea 
din Episcopff de aci, arătaţr în lista Iur Le Quien, anume Ioannes şi Alexander; dar de 
sigul' în scurtul timp de 20 de anr ce desparte Sinodul al III-iea, unde am vec;l.ut că a 
luat parte Timotheus, de Sinodul IV-lea ţinut la 451, la care participă Theotimus al II-iea, 
după cum vom vedea; sau mar bine până Ja 447, când Tomis a fost distrus de Hunr. 

Sinodul IV-lea convocat la Calcedon, rle Imperatul Macrian, se pate corisidera ca în
ceputul scltisrneY între Biserica orientulur, de Sf. Scaun. 

Nu ne vom ocupa de cât de canonul al 28-lea, care intereseză mar mult subiectul nostru. 
Prin acest canon se confirmă Episcopulur de Constantinopol, ca al reşedinţe)' a doua 

a lmperăţier, al doilea rang între Patriarchr şi j urisdicţiunea peste trer diocese, unde avea 
rlrcj)tul a a:-;;eza Mitropoliţr, în Thracia, Asia :;;i Pont 7)-

Diocesa Thracie1 scim că era împărţită în şese provincir, între care Ivioesia II (partea 
oriental._\ a Bulgarier de astăzr) · şi Scythia (Dobrogia) 8). 

In Moesia II, după un catalog întocmit de Dositheiu 0), era un ex.arcat cu :-;;ese episcopi!, 
intre care se găsesce archipăstorind în Scythia pe Thcotim 

Acesta este al H-Iea Episcop al TomisuluT, după ista Jur Le Quien. 
Decr de la 451, Dobrogia începe a depinde, sub raportul eclesiastic ele Palriarchul 

rlin Constantinopol. 

1) Ev Pupuvicr, op. cil. Vol. I, p. 398, 47q-9, Peusso11nel, .op. cil. p, 42.
') Sozome,ws, op. cit. Cartea VII, Cap. CXX VI ccTheotimus Tomis et Sc;yLhiae Ecclesiam adminislravit,

vir philosophia enutritus cujus virtutem Huni Istri accola suspicienles, Romanorum Deum illum appellabab>.
a) Dictionar de Istorie eclesiastică; vez'i'. «O vid iii în exiln de A. Bl'ulo, p. 50.
') Ev. Popovicl, op. cil. Vol. I, p. 492-7.
j) LebPuu„ Histoire du Bas-Empire XXXII, LVII.
6
) 'l1ieorlo1·el. Lib. V. Cap. 3'1 şi Plwtius, p. 1517. 

') H,,. Popul"ict, op. Gil. p. 500 Vol. I şi Hamme1·, op. cit. Voi. I, p. 266-7. 
ij) Rombaucl, op. cil. Vol. I, p. 43. 
u) Op. cil. Cartea IV, cap. VII � 2 în Bis. ortodoxă romană anul I, fasc. VIII, p. 590.
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În a doua jumătate a secolulu\' V-lea şi începutul celu'î al Vl-lea, Scythia miră inrepe 
a ·e manifesta în viata 1·cligi6să. Călugări\' ele aci deteră nasc;erc uncr revolto J'<'iigi( 'isr! 
degenerată în luptă, sub conducerea Jur Vitalien, car-o în fruntea uner armate ele 11emu1' 
ţ.umi(.1 clin Scylhia, Thracia şi Misia, merso asupra ConslantinopoluluT 111 clouc r„'i,nclu,·Y: la 
5'13 şi 518 şi învinge pc lmpcratul Anastasie. 

Între conditiunile păcil Vitalion cerea, ca toţt episcopi\' ortodox'( cxilaţ.Y rlc Anasla�ir
să fie rochemaţ'î. 

Vitalien convocJ a por la Eracloa, 200 episcopi, în faţa cărora �·au j uslifiral Gc\' exilai! 
ele Anastasie; iar în locul Patriarhulur clin Conslanlinopol, Thimolciu, Garc lusesc L·au,,:t 
rcvolte'î, a fost aşezat l\Iitropolitul Tesaloniculur, l\laccdonius. 

La sinodul de la Eraclea, pare-se, a participat şi P�tcrnus, Episc;opul de la Tomb,
al Xll-lea din li ta. lur Le Quion. � 

Vitalien este omorît la Constantinopol in anul 520, de partidul poliLic, nurnil «venă!», 
condus de Justinian I. 

Justinian, ;-;ăscut în Ochrida (Uesk.Lib), pentru a da o marc străluc;irc pa.trie\' sal,·, 
ridică pe Episcopul de aci, Catellianus, la rangul ele Arhiepiscop imlcpcmlcnL de or, l'e 
�caun şi ded de Biserică autocefală. 

Papa Virgiliu consimt.i la acesta în 541. 1) 

Arhiepiscopul din Ochrida, după nuvola 131-a a lu\' .Juslinia.n, avea jul'bdk(itllH' Cl'h•
�iaslică şi dreptul ele a chirotoni pe Episcopii din cpal'hiilc: Dacic\: ripensc, Dacicr 1lcdi
loraneo, Triba.lieT, Darclanie'î, Misier de sus şi PanonieT. ') Diocesa do Ochrida. se numia 
J ustinianea prima. 

Patriarhul din .Constantinopol avea Jurisdicţiune eclesiastică asupra l\locsic\' de jos 
(secunda), Thracie'î şi Rodop. In eparhia Moesier secunda era coprinsă şi Scythia mirn11· 
sau Dobrogea de azr. 3)

Găsim ca Episcop la Tomis, pentru epoca ce ne intercseză (549- 556) pc Valc11(iu, 
călrc care Papa Virgiliu (537 - 55) scrie o epistolă invitându-l, să condamne şi ci cop!'in
dcrca «celor trer capitole» 1) ale Origeniştilor. 

Cele 3 capitole, pentru care Justinian convocă la 553 al cincilea Sinod ecumenic de 
la Constantinopol, erau: 1. Scrierile Jur Teodorit din Cyr, 2. Epislola lut lbas din Edeffi, 
ambele contra sinodulur din Efes şi 3. Scrierile Jur Teodor de Mopsuestia. ") 

Au luat parte la acest sinod 165 Episcopr, între care şi Valentinianus de la Tornis, 
al 13-lea şi cel din urmă din lista lu\'. Le Quien. 

Timp de mar bine de un vec Biserica în Dobrogea a fost liniştită, până la năv(dit'ea 
Bulgarilor, sau mar nemerit până la trecerea şi stabilirea lor peste Dunăre, daW, care nu 
c precisată, ci coprinsă între 668 sau 689. 

La trecerea în Moesia, Bulgaril de şi distruseră şi .predară bisericile, ial' pc wco(t 
H ucideau, crezcndu-r agenţr politicr ar Byzantinilor, totuşr nu puteau stinge cu dcsţLVir�irc 
viaţa religi6să a ţerilor cucerite, locuite în mare parte de Român\'.. 

De atâtea orr citatul Patriarh Dosither ne păstreză un exemplu de continuarea vic(ir 
religi6se în mijlocul poporulur cotropitor 6): 

De prin secolul al V-lea papistaşil aveau deprinderea de a ajuna Sîmbăta, şi in vir
tutea pretenţiunilor de jurisdicţiune eclesiast.ică ce. aveau asupra pop6rclot· din Nordul 
peninsuler Balcanice, propagau ajunarea Sâmbetil şi aci. 

Acest fapt este afirmat şi ele Patriarhul Photie, (trăitor pe timpul Jur Crum şi înce
putul creştinărir Bulgarilor), care combătea pe Latinr pentru postul Sâmbcter, pl'opagal de 
mult în Bulgaria. 

') Le Qtden. Ol'iens Chl'istianus Tom. 11, p. 18. 
2) Dosith. Carl. V-a cap. XIX � 1.
") A se vedea Bis. ortodoxă română, fasc. li, anul U. p. 89 şi JJuthesne. Eglises separees pag. 220.

') Dosith. Carl. V, Cap. XV � 4.
0) Detalil asupra acestui sinod, a se vedea Ev. Povovir-i op. cil. Voi. l. p. 5'12-6.
6) Cartea VI cap. XVI � -17.

www.ziuaconstanta.ro



633 

Cum acest post neprivind pe Bulgar\', de ore-ce er nu îmbrăţi�seră crc�Linismul, se 
rcferia clcd la RomâniT, conlocuitorit lor. 

Acestă expresie «de mult în Bulgaria» a lu'( Photie (anul 865 plus-minus), o vedem în
linAA pt'tnă la anul 692; căd în adevcr la conciliul ele la Trula (Constantinopol), (inut suh 
impfral.ul .Justinian II H.hinotmotos (cu nasul t{Liat), se condamnă prin canonul 55-lca 
Bi�crint Homer, ca culpabilă de propagarea acester crezi'i'. în Bulgaria, mar positiv la Ho-
1m\nff de aci. 

Ycclcm dar, că în timpul furier năvălirii barbarilor chiar, viata politică a Românilor 
d1• �i incută, nu fu sfărimată îns{t viaţa lor religiâsă 1). 

Barbari! ele odiniâră încep a se împărlăşi de lumina civilisaţi01 lmpcriulur Byzanlin, 
1-11 c:arc se af1au in contact; poporul cucerit începe a se grupa în comunităţ'i'. cu carnctor 
1 ·,•ligios şi ast-fel dup{t un secol, găsim participând la sinodul VII ecumenic din 787, pc
Episc:opul Abariţilor din· Moesia inferiâr-ă, anume Ursu, care, după cum ne spune Le Quicn,
era ele origină latină.

A Ycm dar prin părţ,ile vecine Dobrogier de astăzi o cpi ·copie, pc când la Thesalonic 
1•ra vechia Arhiepiscopie, care şi ea trimese la conciliul din 787 pe Ion al ThesaloniculuT 
--ne spune Dosithe'i'. 2). 

Arnbir păstorr biscriccsd erau ar Românilor convieţuitorr cu BulgariT nccrc�LinaţT, 
h11manr care începuseră a'ş1 manifesta viaţa lor religiosă mar pe larg, pentru că mar în 
ul'mit să-1 vedem conlucrând cu Bulgarii în fondarea unur stat puternic la Dunărea de jos. 

Sub domnia Jur Crum avem mar mu1te dovez'i'. de existenţa creştinilor prin Bulgaria 
orienlahi 

Sfinlul Theofan ne spune, cum căpetenia Bulgarilor,. Crum, atacă Develtum 3) şi pc 
lnt;uilorr împreună cu Episcopul '1-a strămutat 4).

Şi apor: în luna Februarie dor creştin1 din Bulgaria fugind, au anunţat ImperatoroluY, 
l'ă Cn1m caută a năvăli în grămadă, ca să prindă pe locuitori'( clin Thracia 5).

De şi distrusă Biserica din Tomis, iar Episcopia desfiinţată, pate, de ore-ce nid un 
scriitor sau cronicar nu ne mar pomenesce de ea, creştinii nu dispăruseră de aci, ca şi din 
întregul regat Româno-Bulgar. 

ln anul 814, Crum luând Adrianopolul, strămută din Thracia până la 50.000 locuilod 
imprcună cu Episcopul de aci, Manuel 0), care suferă martirul împreună cu George al 
Develtulu\', Leon al Niceer din Thracia şi un ore-care Petru, cum şi alţr 377 creştinT 7).

Sub fiul lu'i'. Crum, Mortagon, suferă martirul mar multJ creştinr din Tiberiopol (Varna). 
lnLre accşt'i'. martirT se află un tenăr, Cinamon din Adrianopol; acesta fiind luat captiv a 
exercitat atâta influenţă asupra unuia din fi.ir lur Murtagon, Eurabota, că l'a creştinat. 

Atât Cinamon, cât şi Eu rabota au murit din rnâinele Jur Molomir, succesorul la tron 
al Jur Mortagon 8).

Asupra începutului creştinărff Bulgarilor părerile scriitorilor vechr sunt forte împărţito, 
�i cum acest eveniment e de o mare însemnătate, merită o mal'. amănunţ,ită cercetare. 

in timpul regenţer lmpărăteser Theodora, pe la anul 845, intr'un rcsboiu pe car-e 
Byzantinir l'au avut cu Bulgarii, sora Regelui Boris, al cărnT nume nu ni s'a păstrat, a fosl 
făcută prisonieră şi dusă la Constantinopol, unde a fost tratată cu tote onorurile co-r se 
cuvenia; locuind în palatul ltriperial, ea fu crescută şi iniţiată în învăţătm·ile religiuncT 
cre�tine, pentru care avu o c.leosehilă dragoste în scurtă vreme. 

') <>rions chrislianus Tom. r p. 1221.

') Op. cil <:a,·l.ea Vil cap. I § 17. 
') După unii (Geograful Meletie pag. 430 a opel'i1 sale) esle Zagora; clupă al(ii (JJusilhei, în Top.o� xu.pă� 

pa�. 35 şi P. V1·etos. La Bulgarie p. 233) esle oraşul Burgas. 
') 'l'!teop!t. Chronographia (ed. Bon. ·1839) Tom. r p. i22. 
•) Theop!t. Chronographia (ed. Bon. '�839) Tom. r pag. 7i!J.
'') Mem. pop. H 54·3, 54: , 561. AcesL sfânt esLe serbaL ele ort.ocloxi Ia 22 lanua,·ie. 
;) Dosit/,. cart Vil cap. Vlf § 'l. 

. ") Hisl.oria Ma.rLyrii XV marLirum � 29 sq. PaLrolog. 1l1iu111• 'I'. CXXIV p 191. In Bis. orLocl An. II 
�o. VJJ JJ· 447. 
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Pe de aliă parte trăia captiv la curtea lu\' Boris un călugăr grec, anunw TliPorlnsir•
Kuphara, om insLnrit �i cunoscător în afiwcrilc politice. 

Prin înt,clcpciunea şi mcriLcle sale, Kupliara devenise ministrul HegeluY i-;ii !Jl'ol'ilii nd 
ele increderea ce-rinspira, începu să insu fie Hegclur �i curtenilor, preceptele religiunY c1·,,:;,l.inr· ' ) . 

Când Boris ceru pe sora sa captivă, ByzantiniT dt·epL pret, de rcscumpărarc ec1·u,·,'t �i 
or pc Kuphara, aceia ce se tăcu. 

neîntorsă în patrie, Principesa crescută în dogmele religiunY creştine, conl.inuă a culliva 
primele seminţe ale aceste)' religiunr sădite de Kuphara în sufletul lut Boris, cal'C Lulusi 
nu voi să renunţe la idolatria sLrămoşiJor săL 

Dar in anul 864, întâmplându-se în Bulgaria o f6mete ingrozitore, Boris, car-o vcdna 
mizcl'ia ce '1 ameninţa poporul, invocă in ajutor pe Dumnezeul creştinilor :-;i în ut·mi1 
rugăciunilor, f6metea încetă. 

Acesta decide pe Boris a se creştina, cerond de la Constantinopol un Episcop 1). 

Un alt fapt nu mar puţin important a contribuit - după uni'.i' istoricX- la crci-;itinut·Pa 
Iur Boris. 

Călugări'( l\!Iethodiu şi Cyril, întorcendu-sc din Moravia, trec prin Bulgaria. 
îviethodiu, care se pricepea în ale picture'î, este invitat ele Bol'is la noul palaL, 1·1·-�1 

con:::;truise la Nicopoli şi'! r6gă să-1 zugt·,\v6scă într'una clin camel'e un tabluli, rn1·1i :-.:� 
rcpresinte cea mar înfiorăt6re scenă ce ''?1-ar închipui. 

Methodiu zugrăvesce j udecala din urmE'L, representând pc CI I ristos înco11j urni d1· 
<.:heruvimr, avend la drepta pe cer drepţ'î, iar la stînga pe păcăto�'î, în nc.u.:ăl'ilc iadului 
chinuiţ'î de demonr. 

Tabloul a avut atâta influenţă asupra lu'î Boris, că acesla ·a cerul să se ])()t,•z1· cu 
numele de Micii.ai! ;;). 

Unir istorid zic, că Boris s'a botez::t.t ele un episcop trimes de la Constanti11opol, 
alţii, că chiar de însuş1 JVIethodiu. 

Botezul s'a făcut noptea; poporul revoltat înconjură palatul, clin care Rcguk h!::i 
urmat de câţY-va credincioş\' a\' ser, armat numa\' cu Sf. Cruce. 

Curagiul lu\' Boris făcu pe revoltaţ'î a lua fuga, iar vre-o 40 protivnic'f au fosl. l.1·ccu(i 
prin sabie. 

Data creştinări\'. lu'î Boris nu e certă, ci e coprinsă între 860 - 865; ast-fcl: 
Autorul Byzantin Simeon Magistru pune anul creştinării lut Boris în al pal rulea ar 

lmperăţiP.1 Jur Michail III, când acesta a întreprins o înarmare contra Bulgadlor, adică 
860 sau cel mult 861 4). 

Nicita Paphlagonianul în biogrnfia Patriarhului lgnatie, vorbind despra cul1·ernurul 
c.;el mare din Constantinopol, zice, că Boris a primit creştinism ul îndată după cutremur, 
sau la finele anulur 861, ort în 862 5). 

Patriarhul Photie conlimporan faptelor, lasă a se înţelege, că creştinismu s'a inl.rnclus 
în Bulgaria pe la finele anului 864, sau începutul Jur 865 '). 

Tot Photie mar afirmi'\., că creştinismul la Bulgarl' s'a ivit de oclc1.lă şi în rnocl curios. 
Cronicari\' german\' spun, că în tomna anulu'î 864 Boris era încă păgân i). 
Chiar după atestările cronicarilor slavr, se vede că cre$tinarea lu\' Boris, ci nu a 

Bulgarilor s'a petrecut între ani\' 863- 864. 

J 
Cu referinţă la locul creştinări'î l u'i'. Boris, au torit încă diferă: a�a Leon gl'anmlicul, 

prezentând creştinarea Bulgarilor ca un act necesitat din partea lu'î lVlihail lll-lea, zice: 

') Histoire de Pholius XV, pag ·J:29; P. \T1·etos. La Bulgarie p. 4t. 
2) 1\sse1nani. l{al8ndaria ecclesiae universae. Tom. II p 374 in 111.J'l'il. La Bulgarie ct·ctienno I.' i
·') Assema11i op. cit. Tom. III p. 24 in J\vril. op. cit. pag. i şi P. Yretos op. cil. pag. 4-3.
') 1'lieophw1. Uontinuatus. (Ed. Bon. 1837) pag. 065 .
. ;) Acta Sanct. Boilcmrl. 1'. X cap. IV, � 29. Calendaria .\ssemani nr 34.
") Photii Encycl. Epistol. ed. MonlacuL. p. 4-9.
') Palrol. Migne T. CXXV pag. 1218.
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Iar Jrnpcralul botezând pe acesL boier, .;i fiindu-'î naş 'i-a pus numele seu; el a bo 7�} .,i "i!:; 
pe magisl.1-aţi1 Jur, inlroducându-r în ora:;, (Conslantinopol) 1). 'IC;t J' L'J 

ncd modul cum a început Creşl,inismul la BulgarY, diferă după părerile aulorilor. 
Bi�cl'ica rcsărituluY w şi Sf. Scaun, fie-care îşr asumă dreptul de primii crcşLinaLorr ar 
nulgar·ilor. 

Nol' vom lua numar cxpl'esia unur contiporan, a Patriarhulu'î Photie, care zice: că 
l,qilul l'l'C�linăriT Bulgarilor şi chiar al luT Boris s'a efectual în mod curios, adică iară 
111,t'dicalol''î spcciaH, veni�r de Ja noma sau ConstantinovoI 2).

La patru anr clupă creştinal'ea lu'î Bol'is, adică la 869, acesta cere papcT Adrian II, 
,,1 �ă 11um6scă A1·hiepiscop, pe un diacon anume Marin, care după nume nu pulca fi clc-
1 ;ii Hornân 3), 

1\cum se rnsolvă cestiunea creştinări'î Bulgaril01· «în mod curios)), după spusele Pa
lriad1ulu'î Photie. 

ne vreme ce Boris cerea· ca pc iVIarin să'I numcscă Arhiepiscop, urm6ză că la 86!J 
,•xblaLI in Bulgaria preoţ.'î şi chiai· episcopr, car'î nu putcall fi decât dintre Fto1m\nil'. cl'C�
li111 (·nnvic(uito1·1 cu Bulgarff 

DccT Bulgctr-H s'au · creştinat tr-eplat �i prin contactul lor cu RomâniT. 
După puţ.în timp sal! chia.1· ln anul 869, Bulgar-ir desguslaţr de latin'î se puseră sub 

,jul'isrlict,iunca Palriarhilor, care intre ani, 869-878 le trirnescră dor A1·hiepiscop1: pc 
lo�if :;;i pe Cicorgie. 

ne�cdinţa Arhiepis'.:opatulu'î era la Ochrida şi avea ub jurisdicţiunca sa LrcT-zecT 
rle Epa rcl 1iI. 

Dinlrc t6te Episcopiile, ne inteL"cscză mar mult pentru istoria bisericer din Dobrogia, 
aceia a Oiţelor, pe care Grecir o numiau Ilpo�,hoo sau flpo�&.-rwv. Acest ora� este Pravacli 
de asl.ăzT, aşezat între Varna şi Şumla, unde se ma\' vcd lnci.'t ruinele unur castel vcch.Îll 1). 

La sinodul ţ,inut la 879 în Constatinopol, se vede ct'L a luat parte şi Episcopul Pro
rnlonuluT, anume Emanuel 5). 

Acestă populaţiune creştină, ca1·e avea un Episcop numa'( la câţ'î-va anT după con
l'el'tirea Buigarilor, de la un oraş nu departe de Constantia, nu puteau fi decât RomaniT 
locuitorii Dobrogi\'. 

Succesorul Jur Boris, Tarul Simeon, supune Biserica Bulgariei scaunulu\'. clin noma. 
Papa Formosus H dete corona de Rege. Acestă �upunere dureză pe tot timpul domniei 
acestuia (893-927), iar urmaşul seu Petru, intrând în rudire cu curtea Byzantină alipcscc 
din nou arhiepiscopia BulgarieT de Patriarh'î. 

Prin supunerea primului regat Româno-Bulgar, nu e atinso nimic din autocefalia 
bbcricer (declavat(L de autocefală de la 932), ins,\ Bulgaria de Nord trecu sub juriscli<.;(i
unea patriarhier de Constantinopol, de la cucerirei1 er ele lmpcratul Ion Tzimiskes G). 

În anul H8f>, trer fraţr Român1 de n6m, înfiinţ;eză al doilea regat Româno-Bulgal', 
�ub conducerea Jur Petru, Asan şi loniţă. 

Asan sct'Lpând ţ,ai>a de jugul Byzantinilor, 1ş1 stabilcsce Gapitala noulur Regat în Târ
nava, unde străm u tt'L şi scaunul Arhiepiscopal. 

in scl'is6rea. Paper Inocuntiu III-lea clin 1203, g"'i, im Ga ArhiepisGop nl Tâmuvcr 
pc Vasile, care arhipăstorea 111 Regat de 18 anr ,naint.e, adict'L de la reîntemeierea SLa
lulur Româno-Bulgar 7).

') Leonis Gramatici chl'onogrnphia (Ed. Hon) p. �38. El e în contrazicere cu Tltcophan (Conlinuat. pag. 
W4) şi cu respunsul Papei Nicolae, cal'e spune ca boicrH a11 vruL să om6rc pe Bo1·is, ca sa pună în locu-1 
un păgân. 

1) Hevisla Biserica Ortodoxă Română .. \.nul II, �o. YII, p. 451
a) Baro11ii. Annales an. 8(%) No X. Vita Adriani ( .Mignr T. CXXVIII paf!'. ·1304.
1) Kanitz. La Bulgarie pag. 415
') nosith. Top.oe; xu.p,,.c; pag. 35.
6) lJ:1 1 • PopovicL op. cit. Voi. l. pag. 6::!t �i M'l.
') Palrolog. Mig11e Tom. CCX\' pag. 288.
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În lupLă cu Byzan lin
.
ii, era na Lu ral ca t;;i Biserica să fie. inclcpenclcntc't ele Pal ria rhnl.

ele aceia Vasile se numC!::iCC pc sine Arilicpiscop al H.omJnu-Bulgadlrn·, linz1;11rl, d iq,,{ 
cum vom vedea, a deveni 111!::iW;,1 PaLl'iarl1. 

De aceslă Al'l1iepiscopie depindeau 12 Episcopr, în1l'C care la Prcsla.v î11 120:1 �ă
sim pe Sava 1).

Prin întervcnirea Pape\' lnocentiu 11, Biserica Româno-Bulgal'ă 1rcn1 sub juI"i:--dii ·ti 
unea Sfântulur Scaun, Arhiepisc.;opul Vasile primi de la Papa semmil put.e1·i1 1ifi1·iuh 11 

pnnlifical, palium (o bucată de �tofă presiirată cu crud, care se Ll'imctc de PapY, c;.t:-;p11111 
al jul'isdicţiunff eclcsiasticc), iar loni(,ă, corona de nege la anul 1204 Noembric 8 2). 

După treT-zecY anr de la data acestui fapt, adică la 1234 în timpul Jur fon Asan ll-lea 
când şi pe caunul arhiepiscopal din Târnava se afla I6cliim 1, în Biserica Ho1111no-B1il' 
gară s'a peLrecut un fapt, care transform.'.'� Primatul acestcr Bisel'icT în Patl'ial'hic i11111'
pcndent5., cu consimţirnentul celor din Antiochia, Ierusalim şi Alexandl'ia. 

Proclamarea de Patriarh al lu'( I6chim I s'a făcut în urma sinodulu1 ţinuL la LELmp:-a1· 3).
După m6rtea lu\'. I6chim I la 1237, se urcă pe tronul PatriarhieT Vasile ll, <lP:-p1·r 

care e scie că a adu· în Târnova m6;;tele Sfinter Parashive, care mar în u1·111;1, pr, 
Limpul lu1 Vasile Lupu, au fost aduse la Mănă tirea Sfinţii Trer lerachr la la�r. 

După Vasile 11-lea urmeză Patriarhul I6chim 11-lea. 
Acestă independenţă a Bisericer din statul lur Ion Asan II, provocă pc Papa. C1·igo 

1-ie IX în contra Bulgarilor. În special rugă pe Baldouin, noul lmpcrat 1aLin din Cou:-lan
linopol şi pe Bela IV-lca Regele UngarieT, să mergă contra lur Ion \.san li.

Pe cel d'intâr, Ion Asan îl bate la Andrianopol şi 'l om6ră, iar Bela înruclindu-:-;1! 1·u 
Hcgele Bulgarilor, refuză propunerea Paper, căruia spre a-'1 clomoli furia '1 spun<·: «n<'rl 
că Asan 11 se va reînt6rce la Biserica Romefo 4). 

Papir vczond, că. Ion Asan este neînvins în hotărîrile sale, aştepLară pană la. 11H'Jl'l1•a 
acestuia la 1245, când Papa Inocent,iu IV-iea trimete lur Căliman o scris6re, pifo care il 
în vită să consimt;..'t la unirea Bisericer Româno-Bulgare cu Sf. Scaun. 

Căliman m6re îns:-t în acelaş an '1245, şi încerc.\rile PapcY remân înfl-uclu(Jsc ''). 
Despre 16chim 11-lea, Patriarhul Tarnover, istoria nu cunosce nimic, de a!::ic111e11ea 

nu se scic cine 'i a urmat, dar găsim pe o evanghelic cu data de 1273, pe unul Jgnaliu, ca 
Patriarh, căruia îr urmeză Macarie. 

16chim III-lea arhipăstoresce la 1283; către acesta Papa Nicolau al IV lnlrrvinc, 
fără folos, la unificarea Bi ericilor. 

El este omorît la 1294 de către 'farul Sfentisla v Tcrter, ca bănuit că Lrăd6ză Sialul 
la Tătarr. 

După lc'Jcliim lll istoria ne-a mar pt'tstrat numele a paLru Patriarl11 di11 T1l'llova. 
Dorother, Roman, Tlteodosiu l �i 16nichie I, fără însă să cun6scem ceva din via(a lor. 

Simeon, urmaşul lur !onichie încoroneză la 1346 pe Regele Scrbicr, pc ŞLefan Du�an: 
Tlleodosiu al 11-lea, pe timpul căruia, sau p6te chiar după insistent.a Jur, s'a ad11nal 

în Târnova, cam pe la anul 1352 un Sinod contra Iucleilor şi Bogomililor, care l.urlrn1·aL1 
creştinătatea în Regatul Romano-Bulgar. 

Acest Theoclosiu s'a retras la 1356, pentru a face loc Jur !onichie al 11-lca �i în line 
ultimql Patriarli, Eftimie, cunoscut prin lucrările sale de ştiinţt't. 

La ocuparea Târnover de Baiazid I în 1393, exileză după un an pc PaL1'ial'hul Efti
mie, el upă ce ocupase tronul timp de 18 anr, adică de 1376. 

H.cmân în negura vremurilor episcopatele din Dobrogia pe timpul milrireT Regalului
H.omâno-Bulgar, despre wre vorbesee Le Quien.

') Patrolog. Jliu111•. Tom. CCXV, pag. 28\J. 
2) Idem pag. :287.
a) Golu/Jinski. Privire scurtă asup1'a islorieI bise,·icilor ortodoxe Bulgara, SerbĂ. şi Romti.nil (1n rusescoJ

pag. 280-81. 
4) Reynaldu:; ad anum 1238 � 7.
•) Regnattlll. Annale.· Eccles. ad. an. 1245 No. 11.
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Aşa acest scriitor ne spune, că la ·Axiopolis exista pe la 1347 un Episcop, Cyrillus; 

iar la Sugdae (vechiul Sucidava), un Episcopat, unde au păstorit: Stephanus, Constan

Iinus, Ar enius, Theodorus, Eusebius şi Theophanus, până la 1484.

Acest din urmă Episcopat, pretinde- Le Quien, Jateză de pe la 1102, pentru care dată 
,·ili·ză un Episcop f;iÎ un a!Lul la 1158 1). 

nomnul Gr. G. Tocilescu de asemenea pretinde, că un alt Episcopat se afla la vechiul 
\ri·ubium, Vic;ina sau Măcin 2). 

în ce timp nu sciu, dar probabil tot prin vecurile X-XIII. 
După exilul Jur Eftimie, Patriarhia ele Târnava a fost degradată în lVIitropolie, unde 

prin intervenirea Grecilor clin Byzanţiu, Baiazid I trimese în August 1394 ca Mitropolit 

l''' foremia, care· n'a fost primit în Moldova 3). 

Nu pot precisa, când şi cum s'a format la Silistra o Episcopie, c::1,re după cum vom
redea, esLe înălţată la rangul de Mitropolie şi coprindea t6li.t Dobrogia:

La Durostum arhipăstorea, pc timpul Impcral.uluY Diocleţian, episcopul Dasius; iar 
rnar în u!'mă, un altul, Iacobus, ia parte la conciliul din Etos (431). Monophilus, este după 
li�ta Jur Le (Juien, al treilea episcop de la Durostorum. Cu nă,·ălirea Bulgarilor istoria epis
copatulu1 �in Silistra tace: 

«După ce Bulgarir coprinseră Daciile şi Moesia de jos, nu se află să mar fi fost epis
eopr în ele, până la ct'eştinarea lor; şi chiar de ar fi fost, nu puteau sta în legătură cu 
c1•1-lal(t cre�tinY, de frica Bulgarilor; de aceia nid numele lor nu se mar po,menesce la so
biirc», - zice Le Quien. Tocma\'. târziu în urmă găsim pe Leon, care ia parte la conciliul 
(inul la Constantinopol 111 1147.

A.por 111 1387, un alt Episcop anume Callistu . El a luat parte în 1339 la soborul din 
Fl01·enţa 4).

Probabil prin năvălirea şi ocuparea Dobrogier de Turcr, creştini'i' de aci au avul să 
sufere. Bisericile fură distruse, iar Episcopia desfiinţată. 

Le (Juien ma\'. citeză Episcopatul de la Suciclci.va, care durezi pân[L in 1484.
Şi în fine la 1638, sau ceva mar 'naintc, găsim iarăşr ca Episcopi la Silistra (Dărstorul) 

pe Parthenius (1564), Antonius (1638), Macarius (1672), Athanasius (1710), Hier-otheus (1719)
�i Sc1·aphimus (1720) cel din urmă din lista lu\'. Le Quien. 

A.st-fel dar, cu totă lipsa datelor positi ve, totuşr întrezărim prin întunerecul vremurilor,
că chiar în epoca de glorie a mahornedanismuluT, aci în Dobrogia _: pămentul sfânt în 
r.a1·e erau îngropate remăşiţele unur profet al Turcilor, Saltukdede- creştini! aveau şi cr
un păstor al lor, la Silistra, a cărur j urisclicţiune eclesiasticu. se întindea asupra întregir
provincir.

Acestă mitropolie era intreţinută de România din stânga Dunărff, ca şi multe din 
Bisericile clin eparhia sa, după cum vom dovedi cu date autentice, începând din a doua 
jumătate a secolulu1 al XVIII-iea. 

Alexandru-Voclă-Ipsilante (1774-82) face danie mitropolier Dărstorulu\'., 500 bolovanr de 
Mre din ocnele SlăniculuT, pe fie-care an. 

Documentu] esle prea interesant ca să nu'] cităm apr6pe în întregime: 
«Chrisovul Sfinte'{, llifitropoli'i ele la cetatea Drăstorul ele peste Dunăre>i .

. . . Socotim Domnia mea şi pentru Sfânta şi Dumnezeiasca Mitropolie din- colatea 
ll11rstorulut de peste Dunăre, la care se cinstesce şi se prăznuesce hramul tăerH cinstitului 
cap al Sintulu'( slăvitulut prooroc înainte mergătorulur şi botezăto1·ulur Ion, fiind Ci.t acestă. 
Sfiintă lVIitropolie a fost zidită şi înălţată de reposatul Ghica Grigorie Vodă cel cl'ântfLiu, 
după putinţa vremilor de atund, a por după vremr s'a fost surpat zidirea curţir do jur 
_ împrejur, cat remăsese islaz şi biserica se dărăpănă, necutezând a drege cineva şi intru 

') le Quien. Oriens Christ. pag '1228 ln 11
. A1nlrn11escu„ Conlr. islorice p. 1 '14 

2) nevis/a. 1'inc1'imra Bo1nam7. Voi. II (1899) pag. 68.
3) Acla Palriach. Conslanl. 1l1iklosich Tom. II. pag. 233.
4) Le Quien. 01·iens ch1·isLianus. Pag. 1228.
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acestă stare au mers până întru a doue Domnie a t'eposat.ul ul' Grigore Ghica Voch't al doilra 
când Domnia sa, cu hărnicie, mijlocind către puternica stăpânire au scos ftr man Impr·ră'. 
tesc, prin care 'l' s'a dat voie cu neoprită pozvolenie, şi aşa prin ajutorul Dornni(•t-SaJp �i 
prin osârdia :MitropolituluT c;e au fost atu ne\', de izn6vţt s'au zidit şi s'au înălţat. cU1·l,•a ,i'" 
jur împrejur şi s'au dres şi biserica, şi s'au făcut şi case, dar cu multă cheltuiulă �i rla
torie; deept aceia şi Domnia mm înclemnandu-mc, ca prin 6re-care ajuLnr ele milă, din 
venitul Domnesc a ne face nor ctitorT, printr'acest cinstit hrisov al Domniei mele dăm �i 
on\.nduim milă acester Sfinte Mitropolit, să aibă a lua pe tot an ul 500 bolovanr sa1·e Jr I� 
ocna Slănic, bolovan\' marT aleşî', care la vreme să fie volnic trimisul fără de nid o zătk
nelă a o ridica, şi au să o n\nză, at"1 să o dudt unde or vrea, .şi nic'i' vame�iT, nid cămă
raşn să nu-r supere de nimic, ca se\ fle mila. acesta a acester Sfinte Mnropolir de ajutm 
şi ele întărire, iar Domniei-mele şi reposaţilor părinţilor, moşilor şi strămoşilor DomniP[
mele veşnică ponienire, pentru că mila acestă o au avut Sfânta Mitropolie· şi de la ulii 
fraţr Domnr, precum ne-am adeverit Domnia-mea, atât din chrisovele Domnie\' sale 1'1·atPl�t 
Gregorie Ghica Vodă .... As.ijderea înoim şi Domnia mea mila acesta, prncum amW 
mar sus; .... Dat în oraşul Bucuresd în luna Martie 21, la Jet. 7285 1 ). 

Acest preţios chrisov ne dovedesce, că Biserica Mitropolitană., cu hramul Lă('l'('rl ('a
pulu'i Sf. Ion a fost ziclită de Grigorie Ghica Vodă cel cl'ântc\.iiî, care domnesce înLt·r· a11it 
1660-64. 

MitropolHul ele atunc\', de şi chrisovul nu ni-l arat.1., clae nor scim din alte isv( 0

)1'C2),

că pe la 1672 era Macarius, care probabil trebue să ft fost şi pe timpul I u\' Grigorie Ghirn l-i11. 
Inaintea lu\' Macarius era Mitropolit la Silistra, Antonius pe la 1638. Cu r>r<• care 

probabilitate dar, reconstituim lista Mitropoliţilor Silistre\', cam de pe la începutul scmlulut. 
al XVII-lea. 

La 1710 arhipăstorea la Silistra şi peste t6tă Dobrogia, Athanasius, căruia H urn1ă 
pe la 1721, plus-minus, Hierotheus. 

Seraphimus se interpune între Hierotheus şi un alt Mitropolit, Parthenius, despr(• care 
vorbesce un document (pe care îl vom cita de îndată) din timpul lu\' Alexandru Ipsilanlr. 

După ce am ve9-ut numele Mitropoliţ.ilor ce s'au urmat la Sil istra în v6curile X VII 
�i XVIII, să revenim la Biserica Mitropolitană. 

Documentul ne spune, că de la Grigorie Ghica I-iul (1660--64-), până la a doua domnie 
a lur Grigorie Ghica al II-lea (1748-52), adică apr6pe 100 ani, Biserica începuse a sr dă
răpăna, iar zidirea curţii de jur împrejur, se surpase. 

Grigore Ghica II-lea a zidit de isnovă (din temelie) şi a înălţat curtea, a dres bisP
rica şi a construit case, dar cu multă cheltuială şi datorie, pentru care mar în urmii 
Ip:silante dăruia anual câte 500 bulgăr1 marr de sare de la Siănic, danie pe care Mii ropolia 
a avut-o şi mar 'nainte de la predecesori\' lu1 Ipsilante. 

Dar nu numa\' Mitropolia primia din Muntenia asemenea darurr, ci Domnii noşlri 
mar ajutau şi alte doue biseric\' din Dobrogia, care aparţineau ele eparhia Sil ist rrl'; acc•slr 
doue bisericT erau : cea din Babadag şi cea din Cerna voda. 

Iată doc:umentul referitor : 
« .... drept aceia dară şi Domnia mea însciinţându-m e pentru douc sfinte biscl'id, 

ce se află în Eparhia Sfinţ.ier sale Părintelur Mitropolitului Drăstor, chir Partcnie, însă 
una în Babadag, la care se cinstesce şi se prăznuesce hramul sfântu lu\' slăvitului m[lrc•luT 
mucenic Dimitrie şi alta în Cernavoda, la Bogaz-chior, la care se prăznuescc llrarnul sm 11-

tulu1 părintelur nostru Nicolae, arhiepiscop Mirelor de la Lichia, făcătorul rle minuni, şi 
încă socotind Domnia mea, că pe lângă alte laude şi prin6se ce se aduc lui' Dumnezeu 
în sfintele bisericr de pravoslavnicir creştin\', este bine primit �i rnirezma tăruâicriT can� 
delelor şi a făcliilor, fiind-că şi acestea sunt spre lauda Jur Dumnezeu şi sprn pmM!Ja �1 

cinstea biserice1, şi îndemnăt6re spre evlavia pravoslavnicilor creştini, bine voim Domnia 

1) V. A. U1'1'chiă, Istoria Românilor, Voi. I, p. 00-0'1.
2

; Le Quien. Oriem, christianus. 
-

www.ziuaconstanta.ro



;;1 639 
{"? 

y 

mr-a de miluim aceste clou0 bisericr, nrîncluim ca să aibă a lua în toţr anir câte ��lere 
pr an clin vama Domnescă, şi fie pentru tămâie, unt-ele-lemn, .;i făclii, însă Epitro'p��UL
la Biserica SfinLulur Dumitrie să iae aceştT tale6, 25 la ziua Sf. Dimitrie, iar cel de la "bi
serit:a Sf. Nicolae să iae talcrr 25 la ziua Sf. Gheorgl1e, ca să fle acestor Sfinte bisericr de 
;1ju101· şi de întărire ..... fiind-că acestă milă o au fost avut şi de mar 'nainte vreme, 
µi·pc·urn 110-arn adeverit Domnia mea, atât din hrisovcle altor fratr Domnr, cât şi din 
rlirisovul Domnier sale frateluT G·rigol'ie Ghica Voevodul, ot leat 1769 .... 

Dal în Bucurescr în luna Martie 21 leat 7285 1). 

Constantin Vodă Moruzi, prin chrisovul de la 16 Iunie 1793, dăruesce aceste!'. Mitropolir 
I''' fle care an şese-sute-cincr bolovanr marr aleşr de' sare din ocna Slăniculur şi tot în
;1rela-;; an Iunie 8, lntăresce dania predecesol' ilor srT, ca Mitropolia să aibă voie a ţine în 
judejul Ilfov odaia cu dobitoce (cred eă un suhat ele vite) şi a i se da clin vistierie câte 
lO lalrd pe an. 

De asemenea prin chrisovul din 16 Iunie 1793, Moruzi sporesce dania celor douc 
bi�c,·i_d' din Babadag şi Cernavoda, ele la 25 la 50 talerr ele fle-care pe an 2).

ln fine prin chrisovul din 15 Iulie 18'14, Vodă Caragea întăresce dania făcută de 
p1·PdrccsoriT se\' celor dour bisericr (din Cernavoda şi Babadag) din Dobrogia, care depin
dPau ele mitropolia clin Silislra 5).

Documentele ne arată. că Românit aveau încă de prin secolul XVIIl-lea cel puţ.in 
dnuc� biscricr în Dobrogia, la Cernavoaa şi Babadag; ele erau pote singurele bisericr 
,.,.,,�tine de aci, de ore ce alte populaţiuni creştine nu mar conlocuiau cu Rorn.lnir în 
1Tf'murr aşa de depărtate. 

, u scii:î clacă Homâr'lir mar aveau şi alte bisericr, cel pu�in documentele nu ne arată 
aresta, llc şi er, pentru epoca ce ne intereseză, locuiau 111 mare nurner pe 1.crmul Du
rnfrir, pe valea Taiţer şi în unghiul format de braţul Sfintul-Gheorghe şi lacul Razelm. 

Rrsboiul clin 1828-29 aduse o schimbare mare în sorta Bisericer din Dobrogia, prin 
drsflinţarea Mitropolie'î din Silistra. 

Tot acest rrsboiu distrusese oraşul Tulcea, care mar 'nainte era pe locul unde se 
altă astăzi carantina ; el fu rezidit în apropiere de Colnicul Horei, adică pe locul acl·ual. 

Guvernul otoman ca să împiedice contactul Ruşilor (care acum se întinseseră cu 
stăpi.\nirea până la bratul Sf. (�eorge), cu populaţiunea creştină de prin satele dintre bra1; 
-�i lacul Hazelm, adună pe locuitorir din Beştepe şi Prislav în oraşul din nou înfiinţat,
Tulcea, şi le destinară celor cl'intâ'î partea de apus (mahalaua Beştepenilor de azi), iar pe
1·1 ·1 uin Prislav î'î aşezară către resărit, formând mahalaua Prislăvenilor.

Aceşti locuitor\', după îndemnul luY Nedelcu Gâscă, un Român pios, au  adus iconelc
hiscricescr române clin satul Beştepe, şi le-au aşezat într'o bisericuţă ele scândurr, făcută
in pripă, pe terenul unde se află astăzr Biserica catedrală St'. Niculae, păstrându-i-sc I.ol
patronul Sf. Nicolae, pe care îl avea şi la Beştepe.

Bisericuţa acesta a fost cea cl'1ntâ1 clin Tulcea şi ingura creştinescă; ea ·ervia nu
numar Hornânilor ci şi tuturor creştinilor clin oraş.

Bulgarii în emigrarea lor spre Bugeac, clupă r-esboiul din 1828, mulţ1 clin er au remas
in Dobrogia nordică, decr şi 111 Tulcea. Aci veni a se stabili :Mitropolia desfiinţată de la
Siiistra.

Mitropolitul ca ortodox avea j urisdicţiune eclesiastică asupra tuturor creştinilor din
pi·ovincic; aceştia plăteau o clare anuală către Mitropolit, numită jitia (în sumă de G le\').

Mitropolii.ul, prin influen1.a sa, provoca Homânilor o mulţ.ime de nernulţumirT, între
altrle Ic pretindea ca să se oficieze 111 Bi··el'ica lor în limba bulgară, pc care voia s'o in
trnllucă şi _în şcol'î.

După trecere ue cat-va l.irnp, biserica învechinuu-sc, s'a l10tarît a clădi o altă ele zid
l,\ngi\ cea de scândurr.

') 1' .. t. l'1whia, op. cit. voi. I. pag. 6'1-2. 
') I'. A Uretllia, op. cit. voi. VI pag. 2lt3-246. 
') Idem, voi. X, pag. 237. 
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Totr Românii, unitr la olaltă, avcnd în frunte pe Vasile Gâscă, fiul luT Nedelr11 Gî't'-ri1 
Co tache-Dumilriu-Bmmbă, Mich. Petrescu, Fraţii :::;otirescu, Em. Popovicr, Gl1. Uzum-Tonia� 
Bozuc, Ge. Burghelea, I. Lungu, Preoţi\' Alexandru şi Ion Negru şi al(;iT, ai:i ce1·11t aulol'i
tăt,ilor lurcescr să li sI p rmită a clăcli biserica cu trcr turnur'î, ceia ce s'a şi !acut pi·in 
firman Impel'ătesc, dânduli-se voe a o construi cu trer turnurr, fav6re ce nu s'a [l('ot·dat 
în urmă nimănu\', căc\' Turcit ţ;ineai:i ca bi ericile crestine cT să nu întreacă mi1mi·t>lr•li 
giarniilor. 

In scurt timp Românit au adunat 37,000 leT turceştr de pe la toţ\'. crnştinir, ta1·ă <ll'o
sebire de naţionalitate şi au început clădirea, care a durat 3 anr. 

Totalul heltuelilor făcute a fost. de 280,000 le'î turcesc'î sau 56,000 franc)', fără să sp

fi tencuit., în care stare a şi fost găsită de Român\' la ocuparea Dobrogie'î 1). 

Cazar,ff şi LipoveniT veniţ\' în Dobrogia de pe începutul secolulu'î XVIU-lea nu avut·(t, 
până la rcsboiul din 1828, biserică. 

Prin stăruinţele lur Gonciarov s'a fondat la Slava-rusă biserica de aci, carr mar în 
urmă s'a ridicat la rangul de Episcopie prin i830, sau mar înc6ce, şi 111 fine Arlli<'pis
copie la 1851.

Dol: an\' ma\' în urmă Alimpiu a fost chirotonit de Episcop al Tulcer. Acestă Episcopi(' 
dură până, la 1860, căcT Justin, următorul lu\' Alimpiu, a plecat în Rusia şi s'a lepăclul <Ic 
rătăcirile Lipovenilor, care au renunţat pentru totdeauna a ma'î înfiinţa o EpiscopiP la 
Tulcea, ci au 1 ema numa\' cu Arhiepiscopia de la Slavă, unde, după Arcadiu II-iea, u1·nu'i 
Irinarch, care se află şi astăz'i'. 

Lipoveni\' fondară după resboiul din 1854-56 o noue mănăstire de călugărite în saluJ 
Slava-rusă, rernânend vechia mănăstire de călugărr şi ca scaun al Arhipiscopalulur Lipo
venesc; acesta din urmă e aşezată la 3 km. spre N.V. de sat, în sus pe cursul rîulut 
Slava 2).

Tot după resboiul din 1856 s'au construit şi bisericile lipovenescT din Camena, Sal'i
kior, Carcaliu, cele douc din Tulcea, cea rusescă şi cea scapetă tot de aci, cum �i cca 
din Isaccea. 

Una dintre bisericele vechi românesc\' ale Dobrogie'î, este şi cea din satul eminamcnlc• 
1·omânesc Nicoli(el. O cred cea ma'î vechie, de cel puţin 300 an'î. Tradiţia spune, că acest 
lor.aş de rugăciune, a stat multă vreme sub o movilă de păment, făcută de creştini pcnl1·u 
a le acoperi biserica. de frica Turcilor; că era ascunsă în rilijlocul păduri lor, carr oclini61'ă 
acoperiau tot ţ.inutul dinprej ur. 

Nisce venătorr - se zice - urmărind o căpri6ră ce se ascunsese la scorbura unur 
stejar, au băgat de semă, că movila de lângă stejar suna a ceva pustiu. 

Făcendu-se săpăturl'. s'a dat peste bisericuţă, a căre1 intrare era astupată cu pămenl, 
iar în interior tote ic6nele şi pod6bele rcmăseseră neatinse. 

Căpri6ra pe care o urmăreau, ţâşnind din 'nântru o luă la fugă şi se ascunse 111 ct'ttpă
tura uner stâne\', la câte-va sute de metri ma\' departe. 

Din acel loc a isvorît apă, care după credinţele poporuluT, are darul de a Lărni.itlui 
b61ele; acestă fântână azr se n umesce «a zmeulur». 

In or1-ce cas, bisericuţa din Nicoliţel dateză înaintea resboiulu\'. din 1828, căc;\' ad se 
află îngropa� un general rusesc mort în acest resboiu. 

Tot din 'naintea rcsboiulu'i' din Crimeia dateză fondarea Mănăstirilor Coco�ul de r.,1-
lugăr'î Român\'. şi Cilicul de călugăriţe rusesc\'. 

lVIănăstirea românescă de călugăr\' a fost fondată la 184-2 de arhimandritul Visal'ion, 
de loc din Transilvania şi venit în Dobrogia la 1835; a fost refăcută în anul 18G3 f;\i 111

fine în 1883 reparată şi i s'a adaos clopotniţa 3). 

O chinovie care depindea de mănăstirea Cocoşul, a fost şi Ta.iţa, mica rnănă�l.irr. de 
pe cursul superior al rîulur cu acest nume; astăzr abia mar există. 

1) C. Theoclorcscu. Din trecutul DobrogieI.
2) lllelchiset.leh. Lipovenismul, pag .• GG-175.
a) A se vede MănăsLirea «Cocoşul», cum şi re::;boiul din 1806.
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Apo!'. TichilescT, care apr6pe e lăsată în parasll'e. Aceste douP chinovff scrviau mat 
mult ca adăpo t tâlharilor, de cât ca locaş de rugăciune. 

Mănăstirea rusescă de maid, Cilicul, a fost fondată în 1848 de arhimandritul Atl1a
nasit1, ale cărur scandalurr le-am descris când am vorbit despre ace tă mănăstire 1).

H<�sboi ul din 1856 găsesce in oraşul Tulcea o miti-opolie bulgară, o episcopie greacă 
1,lahilită numa\'. de câţJ-va a1iJ) şi o episcopie lipoveană. 

13ulgariY prin influenţa lor, îşT asum dreptul asupra bisericcr din Babadag, pc care 
a111 v,�zul-o că de vremurr, cinel nicT un Bulgar nu se affa prin Dobrogia, acestă bise
rică cm întret:inută de RomânY 2)- pun mâna pe administraţia eT ş( impun a se oflcia în 
li1111la bulgară. 

Aceslă stare de lucrurr a durat din 1866, până la ocuparea Dobrogier de RomânY, 
1-arc pe baza drepturilor ab antiquo, gonesc pe usurpatorr de la abministraţia bisericcT, al
dlrd venit anual se suia la cite-va sute de galbenL

Dar în 1866 se începu certa între Mitropolitul bulgar Grigorie şi Dionisc, Episcopul 
g-rcc din Tulcea, căc\'. fie-care Clin cr vroia să aibă ele partea a pe Românr, spre a le 
fnrn&'t jitia. 

Acestă dare se percepea de preoţ\'. insoţiţ\'. de forţa armată �i var de nenorocit.ul l o
l'Uilor, care nu putea plăti! l se lua şi ceaonul de mămăligă. 

O dată un preot încasator, neputend percepe_ jitia de la un locuitor, a voit să-T ia un 
crann atârnat de streşina r.aser şi agăţinc.lu-se ca să-l tragă în jos, ceaonul ce era pl in 
cu bor� flcrbinte, s'a restu mat şi a opărit forte rcu cinstita fată a Sf. Sale 3).

Cc'•rla între înalţH prelaţr a\'. Tulcer, a avut de efect împărţirea H.omânilor în douc 
partide: notabilit erau de partea Mitropolitulur, iar restul de partea EpiscopuluT. 

Consecinţa a fost închidt�rea bisericer Sf. Niculae, după stăruinţele Mitr. Grigorie �i a 
um11 bulgar D. Teodorof, până la venirea Ruşilor în 1877.

RomâniT căutară a construi o altă biserică, din colectă publică, în mahalaua Prislă
l'cnilor şi cu multe străduinţe au reuşit numa\'. a o ridica din roşu şi a o înveli. Bisel'ica 
pt\rlă hramul Sf. Imperaţt Constantin şi Elena. 

De �i neisprăvită, preoţir oficiară într'însa, până la rcsboiul din 1877; in ac6stă stal'c 
am găsit-o şi 1101 Românil la ocuparea Dobrogier. 

-------

1
) Vezr MănăsLirea Cilicul. 
') O scriere a D-lni C. P. Scheleti (Dobrogia p. 35) susţine că Biserica din Babagag a f'osL consLruiLă 

de Români în '1828 şi rezidit�'î toL de el în '185u; ori nol u.m vez11L mai sus că acesLă biserică era mai vechie.
Că a fosL'..reconstruiLă în doue rendnri de Homani, da. 

'') C. 'l'l1eoclo1·cscu, op. cit. pag. 18. 

il890 81 
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Localitatea 
unde se af1ă

biserică 

Biserici Ie din _Judeţu I Const an ţ a. 

Hramul bisericeî DETALII ASUPHA SATULUI �l BISEHlCl•:J 

=- =====9r========v==============�======= 

Adam-Clis,;i. 

Aliman. 

Aigâ.r-Ah mel. 

A,:a.rlik. 

,\zizia.. 

Almaliu. 

Bi'ilbiil-Kiuciu k. 

- Beilic.

Bugeac.
Boazgic.

Con ·Lanţa.. 

Carol l .  
r IJa.nar·liioTJ. 
CaramuraL.

Copucci. 

Ca1·aomer. 
Cara-ci-cu la. 
Cazi I-Mural. 
ca.şla. 

Cernavoda, 

· Sf'. Gheorghe.

.\dormirea.

Sf. Gheorghe.

Adormirea.

Sf. �Lef'an.

Ină.lţarca.

SI'. Niculae.

SI'. H>trnlamhic.

SI'. Alanasie.
lmllţarea.

SI'. Aposlolî.

a) Ortodoxe. 

f I Salul e reînfiinţaL in 1880. Are o casă ele rugăciune. Bi,:erica 
l a începu L a se construi în '1900, nu e Lermi naLă. Are un p1·eol,
(' Din spw,ele .băLrinilor, satul daLeză <le pe la sfări;\iLul vcculuî1 1 al XVIII-iea. Biserica a f'ost consLruilă în 1859 clin �a1·cl ·
l reconsLruilă ele zid în '1880. E de. ervilă de un preot.' 

'

r ij 
(11 I, 
l: 

11
t'

i 

j;1
I 

li 

( I 
" 

.Are bi erică construită pe la 1881 ; e deservilă de 1111 preot. 
Numele ,;atuluI însemnă «spânzurătc'ire», căcî aicî, spun bii

trâniî, se afla o spânzurăt6re la cetatea de lângă Ral si
unde erar1 spânzuraţI tâlharii. Furcile eI le-ai\ vezul bă
trâniI, sunt acum 50-70 ani. Biserica a f'ost construita
din nou în 1881, prin osârdia CăpitanuluI Le1·esc11, clin 
Heg. 1 Linie. Biserica e deservită de un p1·eot. 

Bise1·ica construită în '1898. E deservită. de un preol. 
Salul este forte vechiu. Biserica clădită pe la 1828, acum

se reconstruesce. E deservită ele douI preoţi. 
Satul are o casă de rugăciune, deservită de un preot. 
Nu se scie data fondăriI satuluI, care e f'6rte vecbi1t Pe ţa1·

mul stâng al Dunăriî sunt sate cu numirile: l:leilicul, l\Ja1·
leanu, Oltina, etc., şi de sigur înfiinţătoriI satelor dobrogene
cu acelaş nume, sunt locuitori veniţi din stânga Unnăriî. Pu
timpul resb6ielor, locuitoriI dobrogenI treceai'i Dunărea în
satele surori. 

Bh,erica a f'ost construită în 185Ci r;;i e desef'vilă acum ele
un preot. 

Biserica construită pe la 1852. E deservită de un preol. 
Biserica construită în '1888. Are un preot. 
a) Catedrala, măretă constructiune în stil bizantin, se afh.i.

lângă Mare. A fost inaugurată la 1805. E deservitu, de
patru preoţi. }I' Schimb. la faţă. , 

l: 
b) Biserica comunităţiI elene, cons(ruită intre l8u:1-(i7. F. de

servită de doI preoţI. 

sr. Melod i ll şi Ci ril. ( I
l 

r:J Biserica comunităţiI bulgare. E maI mull o casă de 1:11-
găciune. S'a pus 1'11ndamenlul uneT noT biserici. I� deRc1·v1ta
de un p1'eOL 

Adormirea. 

Sf'. Voievozî. 
SI'. Glieorghe. 

SI'. Voievozî. 

Sf'. Niculae. 

sr. Imperaţî. 

� el) Biserica comunităţiI armene; a rost construitu în 1880,
l F. deservită de un preol.. 

Biserica a f'ost construită în 1888 şi e deservită de 1111 preot. 

(
l
.

1 

Bisel' ica clădită în 1884. E deservită de un preol. 

< Biserica clăclită î11 1882. E deservită de preotul de !;1 Gl1e
lengic. 

Are o casă de rugăciune, în care nu se oficiază lel111·ghie, 
Idem. 

Idem. 
Clădită în 1870, şi deservită de un preot. 
Din informatiunile culese de la un Homan, care so nflă de 
. 'iu anI în Cernavoda, am atlat că biserica de ca1·e vorb�sc 

documentele, a f'ost dărîmată de TurcI, după 1·esbo111I 
din 1829. Mai exista şi o biserică grecească, dii� JUR �e 
s�italul comunal de aslăzT, dai· care a J'osl lăsata în pa
ra.sire şi ruinele fondaţiunilor se ma'i ved încă, 
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, Ccrnavoda. 

Cochil'lcn'l. 

Chio1·-cesme. 

Cocargea. 

Cnccamac. 
ca,·abaca.. 

Canlia. 

Cosl11gea. 

l:uzgun. 

Ciobanul. 

Hramul biserice'l 

Sf. Imperaţ'l. 

sr. Uumilni. 

I sr. Treime.

Sf'. 'J'i >eimc. 

I Sf'. Nicnlfle. 

1 Sf. Voievozi·. 

I 
I 

Sr. Treime. 

Sf'. G heo1·ghc. 

rl\ 

III 

( 
I 

\ 
l 

I 
{ 
l 

l 

' 
I 

I 
l 

( 
I 

\ l

l 
( 

sr. lon g. de alll'. l 
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DET ALlI ASUPRA SATUL I ŞC BISERICEI 

Pe la -l81t8, 'm'î spune bătrânul, obşlia locuitorilor a clădit
o biserică de gard învălilă cu olane, şi o mică clopotniţă,
dar fiind o con. trucţiune şubredă s'a dărâmat cu desăvar
şire în I8i9, iar icC:mele a11 ro ·t d!lse în biserica actuală,
începută în ·1882 şi inaugurală la 189'f. E construcţie solida
de piatră în stil bizantin, deservită de dor preoţî. 

Salul se zice a fi înfiinţat în a doua jumătate a secolului
X vlfl-lea. N'a a.Yut biserică până la cea actuală, clădil�i
în 18�, ci numai o casă de rugăciune. Are un preot. 

Salul a fost reînfiinţat în J88u, iar biserica construită în
;J.899. Are un preot. 

Satul a avut biseridî. şi pc timpul Turcilor, care ac, a1·s-o
înaintea resboi11lui din -LS,,, iar ic6nele a(1 rost !':f'ărâ.mate
în bucăţi; a sc:ăpal una singură, dar şi acesta sgâ.1·ială
de sabie şi represinlă. pe Sl'. ArchangheH. Biserica a rost clă
dHă. în 1856 şi acum e în bună stare. E deservită de un preot. 

Biserica este terminată, dar nesfinţită. 
Biserica a fost construită în 1898 şi are un preot. 
Salul daleză de pc la începulul veacului XIX-lea şi a fost

înfiinţat de Bulgari veniţi din Varna. rumele săi", însemnă.
sânge. Biserica a rost construită. în 1802 şi e deservită de
un preot. 

Satul se zice a fi fost înfiinţat de Român'î, după resboiul din
Crimeia. Biserica a fost clădită în 18u2; fiind veche, locui
toriî a11 început construcţia alteia nouă. Are un preot. 

Orăşelul se zice a fi fost înfiinţat în al /4--lea patrar din
veacul XVIII-Jea. Datorită posiţiuniî sale la încrucişarea
mar multor drumurl naturale <lin sudul Dobrogieî, Cuz
gunul se mări f'6rte repede şi, pe la începutul secoluluî
trecut, el număra peste 30.000 suflete 

In resboiul din 1806-1812, Pehlivan relrăgcndu�se din Is
rnail (a se vedea la partea istorică) la Cuzgun, pe care
îl întări de jur împrejur cu şanţ şi parapet pe delurile
înconjurăt6re, construind şi 9 redute pentru infanterie şi
artilerie. Urmele acestor forlificaţiunî se ved şi astăzL In
săpăturile ce s'aCt C'ăcul acum de curînd s'au găsit o mul
ţime de ghiulele. 

In lăuntrul cetăţii se închisese Pehlivan, care avea aci pa
latul seu pe un de]LJşor în partea de resărit a oraşuluî,
palatul înconjurat cu zid ale cărui urme se mal vecl încă.

Bătrîni'î povestesc, că la porta cetăţue'f Jur Pehlivan se în
nălta un turn prevăzut cu un ciasornic mare. 

Pe locul Primăriei de astăzi se înălţa o măreţă giamie (pe
care Ruşi'î n'au distrus-o în ·J809). 

In partea de N.V. se află o clădire mare situată pe un de
luşor; ea servia ca punct de observaţie de acestă parte.
Aci se aflaCt magasiile cu muniţiunî şi provizii şi cazarma
bandelor Jur Pehlivan. 

In Cuzgun era1i şi magaziile Im_perăţieî Otomane, unde se
aduna dijma produr.Lelor regiunii. 

Strada cea mare, care se cheamă astăzi strada Cogălni
ceanu era pe o parte şi pe alta mărginită de prăvăhî, era
frumos pavată, bine întreţinută, iar pe de-a upra acoperită 
cu geamur'l. Nimic n'a mar rămas din splend6rea de odi
ni6ră a acestu'î oraş, care chiar înaintea ultimulu'î resboiCt
numera ma'î bine de 8.000 locuitorr. 

Desele invaziun'f şi distrug-er'f au redus oraşul Cuzgun în
tr'un miserabil sat, care abia acum a început a reînvia. 

Prin 1850 obştia locuitorilor a clădit o biserică, care a fost
distrusă de Turc'i înaintea resboiulur. Cea actuală e con
truită în -1881 şi e deservită de un preot. 

Satul se zice a fi fost fondat de Lra1Lil vănenî, între 1 iiU- l 78ll.
Biserica a fost clădită în t83u şi reconstruită în 1880. Are
un p,,eot. 
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Localitatea 
unue se află 

biserică 

Call',1. 

Carla!. 

Caranlîc. 

Cuiugiuc. 

Uorobantul. 
(Ril:11·1:11·).' 

l)oc11znl.

Dobrnmi1·. 
Ue111ircea. 

DăienL 

l)11Jghen1J.

DocranL 
Endec-arachioL 
EsechioL 
Erkesek. 

Gargalic-mic. 

Ghiuvenlia. 

Gârliţa. 

Galiţa. 
Ghiol-Punar. 

Hramul biscricei DETALII ASUPRA SAT LUI ŞI BISERICEI 

I Adormirea„ 
I 
I 

Salul a f'o. L înfiinţat de MocanI, nu se ştie când. Inainlc 1111 
era aci de cât o ca. ă. de rngăciunc. In ·1890 s'a co11sli·nil 
biserica, dcservilă de un preot. 

! 

'I 

I 
li 

li 

SI'. Voievozi. 

Sf'. Dumilru. 

Sf. Vasile. 

sr. Gheorghe. 

I 
< 
\ 

I 
< 
l 

1 j 
\ 

I 

I 
·,

I 

I 

SI'. Paraschiva.. 1 

l 

,i 
sr. Impe1·aţ1 Con-J ! 

stanlin si Elena. 1 I ' 
l I

Sf. Gheorghe. 
Sf. Ha,·alambic. 
Adormirea.. 
Sf'. Ti-eimc. 

SI'. Voivozi. 

I nălţarea 

Satul s'a reînfiintal în 1883. Biserica construită în 18\10 . .\re 
un preot. 

In '185, locuitoriI a(1 clădit o casă de rugăciune, la care ,-cr
via preotul de la Cuzgun. Satul n'are acum bisol'ică. 

O casă de rugăciune cu un preot. 
Satul era locuit de Tăla1·I, car'î au f'ugiL în ·I8i,. El so numin 

Bilarlar. TucmaI prin 188t HomâniI au reinliinţ,ll sal11I 
căruia îI deteră numirea. de astăzL Acelaş lucn1 f:.'a i11'. 
Lâ.mplat Ja DanachioI, astăzi numit Carol I. 

Biserica de la Dorobantul a rost clădită în 1885. Arc 1111 
preot. 

Inaintea resboiuluI din Crimeia, satul e1·a a�ezal mar sus pc 
vale, în locul unde se află târla lui Zărnescu. După ,·cs
boiul din 1877, TăLariI fugiţi s'aii întors f;'i fondat f;itlul pe 
locul de acum, pe la 1885. Pe lângă eI s'a,, stabilit i;ii llo
mân'î, car'î ac, rondat biserica în 1890. Are un p,·eoL. 

Are o casă de rugăciune, în care nu se oficiază leturghie. 
Casă de rugăciune deservită. de un preot. 
Salul a f'ost f'onual. în ultimul palrar al veacului XVIII şi 

era locuit de Homâ.nI, Armeni şi TurcI. Aceştia din urma 
a(1 plecat înaintea resboiuluî clin 18,, şi a(1 remaR numai 
Homani'î, care forma(, şi ma, nainle elemcnt11l cel ma, 
numeros. Bise,·ica a l'ost clădită în 1832 si reconsL1·11it11. i11 
13-;3_ Şi atuncI, ca şi acum a1·e un preot.' 

Biserica de aci a fost clădită în 1860. Arc un preot, care ser
ve. ce şi in salul Carapclit, care ca şi Uulghel'ul r-;11nl 
vechI sale LălărescL F.lemenlnl tătar a f'osl înlocuit cu 
Homâni. 

Biserica construită în 'l91l0. E dese,·vită de un prcol. 
Are numaI o casă de rugăciune, deservită de un preot. 
Are numaI o casă de rugăciune, deservită de un preot. 
Casă de rugăciune, deservită de un preot. 
Satul reînfiintal de Transilvăneni în 1883. Biserica. a rost 

clădită în 1890. E deservită de un preot 
Numai în satul Gargalîcul-mic există biserică. Acest sal a 

fost înfiintat în 1852 de două familii de BulgarI, vonile <lin 
judetul Tulcea cu oile. Până în ·186'1 nu mai erau alţl 
iocui'LorL Intre 1861-64 au venit mal multe f'amiliI şi s'af, 
stabilit aci. Locuitorii 'şI-aii construit o mică casă de rugă
ciune din scânduri şi slujia preotul de la Caranasuf, rn_r 
în 18i'l 'şI-ail adus un yreot al satuluI, când au conslr1.�l 
si o mică biserică, arsa de TurcI ln 1876, iar ic6nele sla
rîmate. In 18i9 locuitoriI construesc o allâ biserică şi în 
'1894 pe cea actuală, deservită de un preot. . 

Salul Gargalîcul-mare era locuit de TătarI, car� omt: 
grând înaintea resboiulul din 1877, satul a f'ost r11!.nal �! 
reînfiintat de locuitoril din Gargalicul-mic în 1878-19. Act
n'a fost' şi nu e biserică. 

Biserica e în construcţie. Salul însă are p1·eot. 

Sf'. Dumitru. 

:'I 

i
r1 I

Salul era la început fondat pe costa deluluI Cişmc-Doloi li
din lipsă de apă s'a reconstruit pe vale, în loc1:1I actua,
după 1828, când vechiul sat a fost dărîmat. Biserica a foSL

li construită în 1866 şi e deservită de un preot. 
I 
li 

Casă ele rugăciune cu un preot.
Salul n'arc biserică; a1·e însă preot. 
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Locali Lalea 
unde . e află

biserică 

G,irliciu. 

ll,1imn1chio'i. 

llarşova. 

Lipni(a. 

Mangalia. 

�ledgidin. 

�l.irleanu. 

Muslu-bcY. 

llstrov.
10ra�1. 

OILina. 

Ostrov. 

ll�man-facâ. 

Pazarlia. 
l'rlctlia. 

Peştcrn. 

1\irj6ia. 

ParachioY. 

Pantelimon. 

Ha. ova. 

Saragea. 

r 
l 

Hramul biscrjce'i 

SI'. Niculae. 

SI'. Niculae. 

sr. ln1păraţ1. 

SI'. Gheorghe. 

Sf'. 1iculae. 

Sl'. AposLoH. 

Sf. Dumilru. 

SI'. Treime. 

SI'. Njculae. 

SI'. Gheorghe. 

Allormirea. 

SI'. ImperaţY. 

Sf'. Niculae. 
A co perămen Lu!
M. DomnuluY. 

Nascerea !ul Isu
Chris Los. 

Sf'. Niculae. 

Adormirea. 

Sf'. Pantelimon. 

Sf'. Niculae„ 

!nălţarea.

DETALII ASUPRA SATULUI �I BISERICEI 

I 

'
i
i Salul a_fof:il înfiin�aL pe la 1830 de locuitori veniţi din Jud.

Jalom1ţa, de la localilalea numită <da Plopl>i aşezată în 
< Ba!Lă, în f'a� salului de acum. In urmă au mal venit si 
1 1 

alle f'amili'î. Biserjca a fost clădită în 1855 si c deservită 
l I ele un preot. 

Bi. erică nu e, salul are d casă de rugăciune cu un preot. 
Biserica a rost clădită în ·1857 şi o deservită de un preot. 

l
i Numele salului însemnă în l. bulgară «Teisanca». Se zice

a fi fost înfiinţat (nu se scic când) de o colonie de Bulgar1

<I 
venită ele pe ţ,ărmul Mării Adriatice. Biserica a fost veche.
S'a început con$tl'Uirea unei alte nouă. E deservită de

l un preot. 
n) Biserica română construită în 1884.

' b) Biserica elenă, e forte rău întretinuLă. A fost construit,\ l, în 1832. Fie-care are câte un preot. 

'
I 

Inainlea resboiuluI din 18ii ,:e atla aci numai o casă tle ru
găciune cu un preot. In '1890 s'a construit biserica aciuată,
l'n1m6să ţ;i solidă. Arc un preot. 

Satul a fost înfiinţat pe la începutul secolului al XVIIl-lea
de Români veniţi tlin stân�a DunăriL Aci se afla biserica,
care a fost arsă de TurcI rnaintea re;;boiului din 'l8'i7 si
reconstruită în 1Ş81. Inainte ca şi acum salul arc preo't.

I Casă de rugăciune, deservită ele un preot. 
1 Ostrovul e$te fondat în urma resboiului clin 1828, cam pe la1 1830-32. De la 18i8 deveni oraş. Biserica de aci a f'osLl clădită în 1861 şi e deservită de doi preoţi. 
I Satul este forte vechiu (din spusele bătrânilor, cam ne-o
( 400 ani). Biserica este de a emenea veche ; ea a fost re-
l construită în 1852 şi e deservită de un preot. 

{ 
Biserica a fost clădită pe la 1865 şi reconstruită în 1896. E

, deservită de un preot. 

f Salul reînfiintaL în 1886. Biserica construita în '1890. Are
\ un preot. ' 

Biserica e construită la HJ02 şi are un preot. 
Aci se află o bisericuţă de gard lipită cu pămenL. Preot e;;le. 

Salul a fost părăsit prin 18,0 şi reînfiinţat prin 1803, iar
biserica construită în 1902. Are preot. 

( Inainlea resboiulu'i clin 'lS'ii satul era locuit de Ruşi, care 
J s'af1 retras în jud. Tulcea. Biserica a rost clădită în ·J85!.l · 
l şi deservită de un preot. 

Nu se scie cu precisie dala înfiinţări'i saLulu'i; dar, din spu
sele bătrânilor, locuia aci un Turc bogat, numit Para
GiclaC1, pe la 1809. 

Acesta plecând, a dăruit pământul unui servitor al seu
credincios, care făcu aci casă de locuit şi prisacă cu al
bine. Venind şi alte f'amilil reînfiinţeză satul, căruia 'i
deterc'i. numele Iul Para-Giclâu, Para-Kioiul, de unde
Para-Kio'i. 

Pentru întâia dată, biserica a fost construită în 18oi de
nuiele, apo'i reconstruită în piatră la 185i. E deservită de
un preot. 

Biserica e fondată în anul _'1889. Are un preot. 

{ Are biserică veche (din 1859), care se reconsLruesce acum.
Satul n'are preot. 

( Biserica reconstruită în 1897 pe ruinele alteia vechî (1855). 
\. E deservită de un p1·eot. 
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Localitatea 
unde se află 

bise1·ică 

Scimeni-Mic1. 

SaLul-No(L 

Sarni(1. 

Satiscli io'i. 

Tuzla. 

Torlornan. 
'J'aşpunar. 

Topolog. 

Tichilescu. 
Tapai. 
Urumbe'f. 
Vlahchio'î. 

Ghizclăresc'f. 

Caracoium. 

Constanţa. 
CaramuraL 

Conslanţa. 
Cogeali. 
Copaclin. 
Facrie. 
Sofular. 
Mamuzli. 
Mangalia. 
Mangea-Punar. 
Osman-faca. 
Sarighiol. 

Hramul bisc1·ice'f I 
I 

li 

Dl•.TALII ASUPRA SATULUI ŞI BlSEHir.EI 

Sf'. Dumitru. f I Salul a fost înfiinţat în a doua jumelate a secolul11'f X \'111-l<'i,
\ de Zaporojeni veniţi din Rusia. Biserica a l'ost cladita în
l 'l87!"i :;;i acum se reconsl,l'Uesce. A re un preot. 

!nălţarea.

Sf. Gheorghe. 
( 

Nasccrea MaiccI ] 
DomnuluI. Î 

I SI'. Ecalcrina. 

Sf'. Paraschiva. 
SJ'. Ilie. 

SI'. lm păra ţ'f. 

sr. (; hcorghe. 
Adormirea. 
Sf. Dumitru. 

Sf. Voicvoz'f. 

Anul fondă.rit 

1880. 

18,2. 

1860. 
'1882. 

1896. 
J89'i. 
1800. 
1808. 
189\J. 
'1899. 
rnoo. 

1893. 
1895. 
189,. 

l 

( 
I 

I 
l 

I 

Salul c inflint,at prin a doua jumela te a vecului XVIII-Icu de
Romani veniţi clin stanga Dunării. Biserica e cladilti. diu 
1860 şi deservită ele un preot. 

Biserica e clădită in 1888 şi are doi preoţi. 
\Salul fiind părăsit de Tătari, veniră prin J884 vro-o 10 lh

miliI din ,:alui FăcăcnI (jud. Ialomiţa) şi s'au stabilit aci· 
în urmă au mai venit Homâni din judeţele Ialomiţ,a, Braila' 
�- Sărat şi Transilvania. Biserica e construită. in IHRII 
ş1 a1·e un preot. 

Din inf'ormaţiunile ce am de la bătranî, acest sat pl'in IH:!:! 
era locuit de vre-o 31l f'amih1 de Găgăujî, care av{•11 0 
biserică, ale cărei ruine e mal ved incă. In '1851-, ei au 
l'ugiL în Ba arabia şi aO fondat salul Tuzla. Aci a1'1 Vf'llil 
sa locuiască Turcii. La 1882 au început şă vină Hulga1·i 
din Pla�a Babaclag şi în 1887 aO com,tr11it biscl'ica a!'l11nla 
deservită de un preot. 

Biserica de aci a f'ost clădită în 1803. Are un preot. 
Biserica clădită la 1888. Are preot. 
Satul era pană în 1877 locuit de Tătarî :;;i Cerkezi, 01re Lrn

iall !ie-care separat., ele unde şi numirea de Topolog Talar 
şi ToP-olog·Cerkez. Acum n'a mai rămas de c,H c::\.Lc-va 
ramil1i tătărescI. Romanii veniţi a ·e stabili aci în 11rma 
resboiului din 1877, sunt din jud. Râmnic-Sc\raL şi Hraila, 
cum şi Transilvăneni clin satele Sc'unbata de sus, cea ele 
jos si Bran. 

Bi'serica e clădită în 18\J9 şi are un preot.
Biserica e clădită în 1895 şi arc un preot. 
Bisel'ica clădită în 1865. Are cloui p1·eoţL 
Are o biserică consLl'uită în 1880 cu un preol. 
�·atul c înfiinţat cam între 1,70-1780. Satul a1·e o ca�a du 

l'Ugăciune, de,;ervită cle un preot. 

b) Lipovene

Sal.ul o ele mult locuit ele lipoveni, care aveLL î11ainlc o casa 
de 1"11gaciunI. 

Lipovenii 'şi-ai't clădii, aci o l'rum6să biserică. 

c;) Catolice 

Depinde de Archiepiscopia din Bucuresc'i. 
)) )) )) )) )) 

d) Protestante

Biserică. 
Casă ele rugăciune. 

)) )) )) 

)) " I) 

)) )) )) 

)) " )) 

)) )l )) 

)) )) " 

)) )) )I 

)) )) )) 
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I (.ocalilalea unelese atlă sinagogă 
I-· "''.' g;amie

Anul 1'01tdări'i 

f :un�I au ţa. 
)) 1866. 

.\lacap. 1867. 
Al(emler. 'l862. 
Azaplar. ]860, 72. 
. \111za-::tci. J860, 75 . 
.\scila1·. 1872 
.lbdulah. 1865 . 
. \cbasi. 1862 . 
An::tdol hioL J88li·. 
Hulbtil-rnic. 1858, ·1867. 
HLilbiil-n1arc. 1869, 1872. 
He.�aul. '1859, ·I 866. 
Hecler. J884·. 
Hairamdede. 1850, 56, 6\), 74·. 
Razarghian. ·1885.
Ha�punar. '1862.
Constanţa. 1822.

)I '1860. 
)l 1808. 
)) 1879, 1890, t8\J3. 
,, 1882. 

Cernavotla. 1852. 
Chio Lei. 1865. 
Cl1etic-pumu·. 1872. CarataL 1852, oO, 66. 
CaciRmac. '1872, 73. 
Chiu1·-ceşme. 1860. 
1 :ioba nisa. 18i3. 

647 

DETALII ASUPRA SATULUJ, :::ilNAGOGEJ SAU (;JAMlEI 

e) Sinagogi

Si1rngogă pentru ovreii numi ţi cdeşe. ·eh. 
)) )) )) )) c1Spaniolb. 

t) Giamii

lntrelinută de locuitori mahomedani. Deser·vila de qn hoge şi i'111 ha.I.ip. 
Inlrelinul1:'i. de locuilori mahomedani. Are un imam şi un mu'ezin. Are doue giamii întrei.inu te de locuitori mahomedan'î. AC'1 lrei imami, trei muezini şi doi hatipi. Doue giamii întreţinute de locuitori mahomedani. Au do'i m11ez111i, un imam, un haLip. 
O giamie înlretinută de locuitori mahomedani. Deservită de un hatip. O giamie >> n ,, » Are un halip ş, un muezin. O giamie întreţinută. de locuitori mohomedani. Are Lre'i hogi. 

)) )) " )) )) >J un >)
J\re două giamii întreţinute ele malwmeclani. Sunt deservite de trei muezini. 
Arc doue giamiI ele trei muezini. )) )) )) )) )) 

Are două giamii lntrepnule de mahomedani. A(1 trei imaml', un muezin, un ha.lip. Are o giamie întreţinută )) Are un imam. 
>> patru )) )) )) )) pall'U 1wg1. 
)) o )) )) )) cu un hoge. 
)) o )) )) )) )) )) )) 

Numita «Malin1uclia». E întreţinuta ele mahomedani. Are un hoge, doi imami. 
Numită «Azizia» lntreţinuLa ele Stat. Are trei imami, un halip, un muezin. 
Giamie Lătărescă. Intretinulă de tălarî. Are doi muezini, un hatip. 
Treî giamii (case de rugăciuni). Fie-care cu câte un lwge. 
O giamie mică pc Str. Mangalia. Are do1 muezinY, un halip. 
E întreţinută de Stal. Deservită de un imam, un hatip, un muezm. Inti·eţinută de mahomedani. Are un imam, un hatip, un muezin. 

)) )) )) )) )) )) )) 

Sunt Lre1 giami'f. Inlreţinute de mahomedani. Au dol hogî, trei muezini, doi imami, un hatip. 
Sunt donă giami'f. Intreţinute ele mahomeclanL Au clo1 hog1 şi un imam. 
Are o giamie. Intreţinută ele mahomedani. Cu un hoge. 

)) )) un hatip. )) )) Are un imam �i 
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Locali lalea 
unde se află 

giamie 

Chiragi. 

Cadichio1. 

Carachio1. 

Can,omer. 

Canli-cicur. 

Cavaclar. 

Cazîl-Murat. 

Casa.cei. 

Caraharman. 

Carol I. 

Caracoium. 

Cogeali. 

Copadin. 

Canara. 

Carapelit. 

Capugi. 

Caranlîc. 

Cialmargea. 

Curu-orman. 

Cuiugiuc. 

Carvan-mare. 

Cicur-chioL 

Calaigi. 

Caraaci. 

Caramural. 

Docuzol. 

Dercea. 

De] i-uruc1. 

nocuzac1. 

DauluchioL 

Dorobanţul. 

Demircea. 

Ende-carachio1. 

Erebiler. 

EdilchioL 

Enge-Mahale. 

Enghez. 

Ebechio1. 

Anul f'ond::i ril 

1861. 

·1873.

'!Sol.

187'1.

1861.

1850.

']862.

1860, 'l873. 

1869. 

·1865.

1808. 

1865, 

i 1851, 58,61, 63, 7.1, 74, 

'1865, 74, 

1850, 

1859. 

185'1. 

1872, 

1862, 

1863, 

185'1. 

·J871,

1859. 

1863. 

1863. 

187-J.

1874. 

180·1. 

1853, 

'1850, 

1875, 

1850, 

·J864-, 

1853, 

1863, 

1851, '1864, 

1858, '1866. 

1862. 

DETALII ASUPRA GIAMIEI 

-------
·=

Arc o giamic. Inlrcţ,inulă de mahomcclan1. Cu doî hog"i . 

n o » >> >> Cu un hatip.

Esle o giamie. lnlreţinulă de mahomcdan1. Are do1 imami. 

E o giamie. Inlreţinulă de 111ahomedan1. Are un hogc. 

)) 

)) 

)) 

)) 

O giamie. 

)) 

)) 

)) 

Sunt doue geami1. 11 

O giamic 

O giamie 

O giamie. 

)) 

)) 

)) 

)) 

SunL s6sc gianii'i. 11 

)) Jouc )) )) 

Are o giamie. l> 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Are o giamie. 

Are o giamie. 

)) 

)) 

)) 

)) 

/) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)I 

>> Are do1 im,tm1

ll Cu Llo1 iman11

>> Cu un hogc.

>> Cu dot hogY

1> Cu un hogc

l) Cu doi hog-Y

,, Cu i;,6,;c hugl

1, Cu doY hog1.

» Cu un hoge

>> Cu un imam.

1> Cu un hogc.

>1 Cu un hogc.

>l Cu un hogc.

>> Cu un !togo.

" 1.u un hoge.

)) Cu un hogc. 

>> 1.u un hogc.

>> Cu un hoge.

1> Cu un hogc.

l>' Cu un hogc. 

>> Cu do1 imami �i un
muezin.

1, Cu un lini.ip, un imam,
un muezin.

>l Cu un ha.lip.

» Cu un hoge.

» 1.u un hogc.

>> Cu un hoge.

' Are Joue giami1. » n Cu ciot t11uczi11i.

Are o )) 

)) 

I Doue geamiî. 

)) 

Doue giamiL 

11 

O giamie. 

)) 

)) 

)) 

)) 

/) 

,, Cu un haLip �i un
muezin.

)) 

)) 

)) 

Cu un halip, un imam,
un muezin.

A(t dol' muezini, doi
imaml, un halip

Au doi imami, unhaLip.

,, Are un halip, 1111 mue7in. 
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Locali Lalea 
unJe se află 

giamie 

E�lcr. 

11�cchio'i. 

Eni�cmlia. 

Ghiu venii a. 

Ghclcngic. 

Har�ova. 

)) 

Hagila1·. 

Ita�ancoa. 

Horo8lar. 

Hasiduluc. 

Hairamchio'i. 

Id ris-cui usu. 

Laz-maltalo. 

i\lulciova. 

Mahmut-cui us. 

11ledgidia. 

)) 

Manga-aci. 

Menlevenli-punar. 

Mangalia. 

)) 

11l usurat. 

Murat.an-mic. 

,1 mare. 

i\lahometcea. 

i\l u rl'atlar. 

i\!uslu. 

:'iazarcea. 

:'iasl.radin. 

Usman cea. 

O�man rac .. \. 

Omu reia. 

Perveli. 

Palaz. 

Pazarlia. 

71890 

Anul fondăriî 

·1873.

'1861.

·1868.

1863.

1851.

1832.

1867.

·J865.

186\l, 1885. 

'1873. 

t8u1. 

1851, 

1863. 

1860. 

1850, 1858. 

'1850, 186!). 

1865. 

1867, 6<J, 70, 72, 72. 

1866, 

1872. 

1713. 

1823. 

1850, 1862. 

'1867. 

· 1860.

1858.

·1841.

1851.

·]858, '1866.

·1874.

·J85<J, ()'\., 7'2..

·l8�-1, '1862, 75.

1858, 66. 

'1866. 

1858, 1863. 

·J86<J.

DETALII ASUPRA GIAMIEI 

O giamie, înt.reţinută de mahomedan'î Are un hoge 

)) )) )) Are un hoge. 

)) )) )) Are un hoge. 

)) )) )) Cu un hoge şi 1111 hali p. 

)) )) )) Cu un hoge. 

Giamia intreţinul.;;'i, <le Slat. Are un imam şi un muezin. 

O giamie 

)) 

)) 

)) 

» mahomedan'/. Are un hatip. 

» » Are dol hogl şi un muezin.

Sunt doue giamil, intre ţi nule <le mahomedan'/. Art cine'/ hog'î. 

Are o giamio 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Are un hoge. 

11 un hoge. 

» " >> » » un hoge. 

>1 » » » r.u un hoge şi-
un hat1p.

Are o giamie » » Cu un hoge.

Are două giami1, întreţinute de mn.homeuan'i. ALI dou1 imaml 
un muezin şi un hali p. 

Are doue giami'i, înt1·oţi11ute de mahomedan1. ALI clou1 hogl 
şi un halip. 

Giamie întreţinută de Stal. Are un imam, un hatip şi un 
muezin. 

Cinc1 gia.rni'i întreţinute de locuilor1. ALI cind hogl şi un 
muezin. 

Are o giamie, )) )) Ar� dou'i imaml şi un 
hat1p. 

Are o giamie, )) )) Cu un bage. 

Giamie întreţinută do Stat. Are un hatip
! 

un imam 7i un 
rnueztn. 

Giamic )) locuilorl. Are un hoge 7i un muezin. 

Două giami1 » )) . \Ci patru hog1 . 

O giamie /) )) Are un hoge. 

)) )) )) )l )) doul hog'i. 

)) )) )l )) )) trel )) 

)) )) )) )) )) dol )) 

)) )) )/ )) Are un hoge. 

Doue giami'i, int1·e\in11te de locuitorl. Au doul hog'i. 

O gia111io )) )) Are un hoge. 

Tre1 giami1 ,, )' Ai.'t un hatip, un imam, 
şi un muezm. 

Tre1 )I )) )) A(1 doI imaml 7i un hatip 

Douc )) ,, )) A(t patru hogl. 

O giamie )! )) Are dol hogl. 

)) )l )I )) )) doi )) 

)) )) )) )) )) un )) 

8:2 
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J .ocalilalea 
unele se afl1:'i 

giamie 

Pelellia. 

Regep-cuius. 

Sarighiol. 

Şahman. 

Şeremel. 
�iriu.

Sali ·chio'i.

Schender.

Ta.�punar.

TerzichioI.

Terziveli.

Tt1zla.

Tallageac mic.

n mare. 

Topraisar'i. 

Tai;;aul. 

Techirghiol. 

Topolog. 

Techederesi. 

Techechio1: 

Uzumlar. 

Yalalâ. 

Velichio1. 

Anul l'ondări'i 

1873. 

·184,2.
1859.

18li2.

1808.

18:i9.

1802.

1858.

'1857.

·]873.

'1802.

18M, '18li8. 

1 so!i-, '1872. 

J 8:i2, 18(i I. 

1850, li3, 72. 

t8oo, '187'1. 

1853, 1866, 18ifi.. 

tt'.42. 

183'1. 

J8!t4. 

[850. 

'l8li2. 

1800. 

DET.\Lll ASUPHA GIAMil�ILOH 

O �ia.mic, 1nlreţinulă de locuilor'f. Are un hogc. 
)) )) )) )) )) )) )) 

O giamie, inlreţinulă de locuilorL Are un hoge i;;i un muezin. 

» >> >> » » clou'i hogl. 
)) )) )) 

O giamie înlreţinulă de 

)) 

)) 

» un hoge.

.\re un hoge. 
O giarnie, înL1·eţinuLă de locuilorl. Arc un imam. 

)) )) )) )) ,, » !toge. 
U giamie, între�in11lă de locuilorL .\re un hoge. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) )) 

Arc un imam 

Douc giamiI. înlreţinule de locuilor'i. Ai:'1 douT ima.1111. 

Douc gianii'i, întreţinute de locuilor1. A (1 clo'f imam'i, doi 11111P
zin'f i;;i un halip. 

I louc giami1, inl1·eţinulc de locuilorL AC1 dou'f in1and. 

'l'reI » >> >> 1, Lre'i hog1, do111 11111u-
zinI, clouT liatip1 i;;i douI imam1. 

Douc gia rni1, înl.1·ep1111t.c de mahomedan I. .\ 11 do111 lwg-1. 

TreI )! )) )) >> L1·e1 ,, 

O giamie înlrnţinut.ă de mahomedanT. .\1·e un !togc. 

)) )) )) )) )) )) )) 

)) )) )) )\ )) )) )) 

)) )) )) )) :�re Jill hatip, u11 imam 
�1 un muez111. 

U giamie înlreţinula tle )) )) )) Ila.Lip. 

)) )) )) )) )\ )) hogc. 

Faţă de ace ·tă mulţime ele giamiT, ::;'ar c1·eclc că povula�ia rnal10meda11ă e li',l'LrJ il1',să 
în Dobrogia, ceea-cc c conlruri1\ căcr în uuele sale abia au mar remas 4--H lamiliT Lălă
resd sau tu,·cescT, carn abia pot întreţine o miserabilă giamie„ 

Locali lalea 
unde e atlă 

biserică 

Cocoşul. 

Sauna. 

Bi se r i ci I e d i n J u d e ţ u I Tu I ce a. 

Hramul bisericeT DET.\Lll .\.SCPHA SATCLU �I BISEHJ<:J•:I 

�==I 

Adormirea. 

Sf'. Treime. 

• 

a) Ortodoxe.

/'\ănăstiri.

Sunl doue bisericT. A se vedea islo1·icul la partea adminis
trativă„ Sunt 73 călugărL 

O biserică. A se vedea la partea adrninisll'alivă, salul Nico
liţel. Are 20 călugărI 
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Localii.alea 
unde e află 

biserică 

f.ilicul. 
lilialtt. 

Tichi]e!--CL 

. \lihichio'i. 

. \rn11illia. 

Camber. 

Babadag. 

lla�chioL 
Cineli 

Heidaul.. 
Sarighiol. 

)I 

r :anl i-bugeac. 
!'aşa-ca. la. 
Ci11c11rova. 
Caramanchio'f. 
r:aranasul'. 
l111imgi. 
CasapchioL 
Sariurl. 
_Casam cea. 
f.uciuc-chiol. 
Ciamudi-de-_jos. 
f.iamurli-de-su::;. 
Camena. 
Eschi-baba. 
lnan-ciş111e. 

C:ongaz. 
Hagilar. 
Salu-Nou. 
Enisala. 
\'islerna. 
Nalbanl. 
Ortachioi. 
Hamamgi. 
Poturu. 

l:laşpunar. 

Râmnic-de-jos. 
I Toxof. 

Hramul biserice'f 

Arlorrnirea. 
)) 

!nălţarea.

Sf. Gheorglte. 
sr. Ilie. 
Nascerea I. I. Chr. 
SI'. Dumitru. 

SI'. Ion. 

SI'. Treime. 
Ad. m6şt. sl'. Nicu!. 

Sf. Haralambie. 

Sf'. Theodor. 
Sf'. VoievozL 
Sf'. Nicolae. 
SI'. Dumitru. 
SI'. George. 
SI'. Melodi(1 şi Ci ril. 
Buna vestire. 
Sf. Voievoz'i. 
Sf. Dumitru. 

)) )) 

Sf. Niculae. 
Adormirea. 

Sf. .Gheol'ghe. 

Sf. Mina 
Sf. Mel.odiu.şi Cil' il. 
I nălţarea. 

Nasc. M. Domn. 
Adormirea. 
Intrarea în Bis. 
St'. Treime. 
Sf'. Ion. 
Sf'. Hal'alambie. 
Sf. Gheorghe. 
Adormirea. 
sr. A postolL 
Sf. Gheorghe. 

Sf. Niculae. 
Sf'. Pa,·a!-chi va. 

651 

DETALII ASUPRA SATULUI �l BJSERlCEI 

A se verlea la partea administrativă. 
A se vedea i loricul mănă. Lirel la pa,·Lea adminisLrat.1vă. 
A se vedea la partea adminisLraLivă, salul Luncaviţa .. \1'e 

Lre'i călugăriţe. 

Biserici. 

Vezi numirea saLuJu'i . 

Vezi acest nume. Biserica fondal.a în 18i8. Reparai.a în 1887 . 
)) )) )) )) )) )) 18i4. 

Vezl ,1nal sus, capilolul ,,Biserical1, şi oraşul Babadag. Biserica 
e aproape în ruină. 

Vez'i acest nume. 
)) )) )) 

Yezr numele saLulu'i. Biserica f'ondal,,'i în 18,2. 
)) )) )) 

)I )) )) 

I) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )l 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )I 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)' )I )> 

)I )) I) 

)) )) ,, 18()3. 
a doua biserica l'ondal.ă în J8ti8. 

Biserica l'ondaLă în 188:2. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)I 

)l 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)l 

)I 

)) 

)) 

)) 

)) 

>> 18ill. Rusescă.
)) 181-5.
)J 1873. 
)) 1870. 
)) 18,5. 
)J ]881-, 
)I 'Hlllll 

n rn:,o. 

n 1866. 
» 1875.

>> " n ·188i. f Case de
>> n i> ·180,. l rugăciunL

Vezl ace ·I sal. Biserica a fosl construilă la l8lt8. S'a recon-
struit în 1892. 

Vez'i ace ·L sat. Bise,·ica a rosl construită la 1862 

)) )) )) )) )) )) )) 1858. Se reconslr. 

)) )) )) )) )) )) )) 18\l!i,. 

)) )) )) )) zidiLc'i. în 18\J7.

)) )) )) )) )) )) 1841. 

)l )) )) )) )l )' 1890. 

)) )) )) )) )) li ·J8E (Casă Je rugaciunl)

)I )J )) )) )) li l8ti0. 

)) )) )) )) )I )) '189'], 

)l )) )) )) )l ll 1886. n ll 

)) ,, ') )I )) )) 188/4-. )) ll 

)) )) )) )) )) )) HK\O. 

I. 

I 
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LocaliLatea
unde se află

biserică

Zebil.
Balabancea.
Hamcerca.
I lam-Giaferca.
Tiganca.
Ac-punar.
CarjelarL
Cerna.
Coium-Punar.
Ai-Orman.
Canat-Calfa.
GrecL
Isaccea.

)) 

Jijila.
Lunca viţa.

)) 

Rakel.
l\lăcin.
Picinega.
Azaclău.
Pisica.

· Satu-Nou.
Turc6ia.
Garvan.
Văcăren'i.
CeaLalchio1.
Caraorman.
Parclina.
Chilia Veche.
Letea,
Salu-Nou.
Sr. Gheorghe.
Gorgova.
Sulina.
Agi-ghiol.
Saban�ia.
Beş Tepe.
Parlita.
Cataloi.

Enichioi.

I 

I 

Hramul biscricei

Sf. Dumitru.
Sf. Aposloll.
Adormirea.
Acoperăm. M. D.
I nălţarea.
Intampinarea.
Adormirea.
Sf". Archanghe!I.
Sf. Paraschiva
Sf. Dumitru.
Sf. Ion
Sf. Haralambie.
sr. Gheorghe.
sr. Voievozi.
Sf. Gh. i;;i Sf. Dum.
sr. Dumitru.
Sf. Teodor..
Sf. Niculae.

)) )) 

sr. Voievozi.
Sf. Niculae.

)) )) 

Nascerea M. D.
sr. Niculae.
Sf. Gheorghe.
Sr. Niculae.

)) )) 

Sf. Dumitru.
Sf. ŞLelan
Sf. Voievozi.
Sf. Niculae.
Nascerea M. D.
sr. Gheorghe.

St. Durn. �i Sf". 1 ic.
sr. VoievozL

)) 

Sf. Dumitru.
sr. Voievozi.
Adormirea.

Sf". Treime.

DETALII ASUPHA SA TULUJ �I BISEHlf:EI

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

Vezi acest sal.. Biserica zidită în 18i4-.
)) )) )) )) 

Vezi ace L nume.
)) )) )) 1850.

)) » 18\!7.

Este o �iec'i bisericu�ă, f"ost,i. manăsl.ire. Vez'i acest nume.
Vezi acest nume. :\ fust fondată în 'l803.

l) )) )) )) )) )) 1868.
)) )) )) )) )) )) 184-1. Reconstruita în l8Ui.
)) )) )) )) )) )) '1880.
)) )) )) )) )) » ·1870. (Casă de rugaciu1J1J.
)) )) )) )) )) l\ 1880. )) )) )) 

)) )) ); )) )) )) "1883.
)) )) )) )) )) )) 18li2.

"Biserică ru ·esc�i. cl,cldilă in '18711. Arc 2 preoţi.
Cl1:'i.dită in 1850.

)) )) "1827.
)) )) '1898.
)) )) '1 850.
)) )) 1863.
)) •) 1900.
)) )) 1834-.
)) )) 1881. Pe locul unei alte vechi.
)) )) 1875.
)) )) ']862.
)) ))_ 187!1.
)) )) 1826.
)) )) 1870. Vezi Cap. Delta.
)) )) 1875. )) )) )l 

)) )) '1860.- J) )) )) 

)) i) '18M. )) )) )) 

)) )) ·]807. )) )) )) 

)) )) 186/4-. J) )) )I 

)) )) 1880. Pe locul a!Leia veclt"i.
Casă de rugăciuni.
Una clădită în -1852, e g-recă; a doua Romană in 18li5.
Clădită în 1860. Vez1 acest nume.

)) )) '1872. )) )) 

)) )) 1860. )) )) 

)) )) ·1869, )' )) 

)) )) 1874. n )) (Ma1 sunt si Lreî ca8c de ru�i't-
ciun'i ruse�ci).

)) )) 1869. )) )) 
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Localilatea 
unde se af1ă 

biserică 

Ca�la. 
FreciiţeL 
�lahm11<lia. 
Cara-Suhat. 
Pl'islav. 
�(Ol'llghiol. 
Meidanchioî. 
U1111ăvcţul d� sus. 

:,;icoliţel. 

Parcheş. 
Sarighiol. 

Calica. 
Sa1·i11asur. 
Beibugeac. 
Somov,1. 

, Teliţa. 
· Posta. 

Tulcea. 

,, jos. 

\ Slava H ll!';ă, 

Jurilof'ca. 
Sarichioî 

)) 

: )) 

I Slava cerkez. 
)) 

Carcaliu. 
Chilia-V eche. 

)) )) 

\ Periprava. 
snstofca. 

I 
)) 

Hramul bisericeî 

Sf. Ilie. 
Ad. m6şl. Sf'. Nicu I. 
Sf. Niculae. 

Sf. Dumitru. 
Sf. Gheorghe. 
Sf'. VoievozL 
Acop. M. Domn. 
]nălţarea. 
sr. ,\ tanasio. 
sr. Pa1·aschiYa. 

I sr. Apo. toll. 
J11ălţa1·ea. 

I sr. Niculae. 
Ad. mosl. Sf'. Nicu I 
Sf'. Treime. 
Sf'. Ilie. 
Sf'. Dumitru. 
Nasc. M. Domn. 
Adormirea. 
Sf'. Niculae. 
Buna-vestire. 

)) )) 

Acoperăm. M. D. 
Schimb. la faţ.ă. 
Sf'. Gheorghe. 

Uspenia. 

)) 

I nălţarea Sf".Crucî 
Sf'. Maria MH.re. 

)) )) 

Sf'. Treime. 
I nălţarea. 

Mică. 

Sf. Treime. 
Sf. Gheorghe. 
Adormirea. 
Rusaliile.; 
Sf. Dumitru. 
Sf, Treime, 

DETALII ASUPRA BIS!i:HICF.I 

Clădită în 1882. Conslruilă pe locul alleia din rn1�1�. 
)) )) 1879. 
)) i> 18M. A se vedea descrierea oraşuluL

Caf::ă de rugăciunl. 
Clădilă în '1859. S'a reconslruil în '1885. 

)) )) '1883. 
Clădită în 18M. 

)) )) '1900. 
)) » 188'1. Recliidili'.i în ·1805.

F6rle veche. 
· CIIdit,l în 1892.

)) )) ']898, 
)) )) 18GO. 

)J )> '1898. 
)) )) ·JSG11. 

)) )) '1892. 
)) )) 1874,. 
)l )) 1880. 
)J )) 1803. 
)) )) 1900. 

Catedrala, conslruilă în '18/4-6-'�7. 
A comunilăţiî elene; clădilă în 1852. 
Rusescă. Clădita în 1838 
Clădită în 1882. Română. 
Husescă. Clădilă la 1866. 
Bulgărescă. Clădită la 18/4-9. 

b) Lipovenesci.

()53 

Mănăstire de călugări hpovenescL Arc 72 călnp;ărl. Vezi 
acest nume. 

Mănăstire de călugăriţe lipovenescL A re 97 călugăriţe. Veii 
acest nume. 

t 
Biserica popovilă. Clădi ă la 187'1. 

)) )) )) )) 1873, 
)) bespopovă )) )J 1850, 
)) popovilă )) )) 1880. 
)) bespopovă )) )) '1881. 

Lipovenescă popovilă. Clădită la 1874. 
)) )) )) )) 1865. 
,i bespopov. ,i ,, 1889. 
,, popovită. ,, ,, '1882. 
)) )> 

)) )l 

)) 

)) 

)) '1889, 
)) 1893, 
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Localitatea unde I 
şe află biserică Hramul bisericeT 

sau giamie 

Mahmudia. 
)) 

)) 

'J'11lcea. 
)) 

S11lina. 
)) 

)l 

Tulcea. 
)) 

ALmagefl. 
)) 

Ciucurova. 
Cogelac. 
Tari verde. 
01·lachioî. 

' Culeli. 
S111ina. 

)) 

)) 

Calaloî. 
)) 

Malcocî. 
Tulcea. 

)) 

)) 

Babadag. 

Sulina. 
Tulcea. 

Babadag. 
Chilia. 
Sulina. 
M,thmurlia. 
Tulcea. 

Ac-cadan. 
Babadag. 

I 
�I�-Gheorghe. 

\ 
l 

. JI 

I nălţarea. 
)) 

Sf'. Maria Mare. 
)) 

)) 

)) 

>i Mică.
,> i\Iare. 
)) Mică. 

SI'. Teodor. 
I nălţarea. 

)) 

Anu ronrlii1'ii 

·ISM.

1870.
·J8,4.

·J88U.

1894-. 
189i. 
1803. 
'l8i4. 
t8i5. 

1892. 
18%. 

'1880. 
·1882.

·1897.

·1898.

·1832.
1622.

DETAUI ASlJPHA BISEHICF.l SAL' CilAi\llEI 

Lipovenescă popovilă. Clădită în 1883. 
)) )) )) )) 

)) nemoliacă. )) )) 

)) popovită. )) I) 

)) bespopov. )) )) 

)) popovit;i. )) I) 

)) bespopov. )) )) 

)) nemoliacă.. )) )) 

)) )) Casă de 

Schit lipovenesc. 
li 

'188'�. 

·J88i.
·1802.
·18,9.

1887.

·18\)3,
'ltl84-.

r11giici11ne.

I; 
c) Catolice, protestante şi anabaptiste

Bisericii p1·0Lesl:1.nlă. 
» anabaplislă.
!) catolică. 

Prol.eslanle. 

Catolică. <_Casă de rugăciune . 
)) 

)) 

Protesl.anlă. 

Anglicanii.. 
Catolicii. 
Proleslanlă. 
Calolic1c1. 

)) 

LnleraniL 

)) )) 

1 Anabaplişlă. 

Casă de rugăci11ne. 
)) )) )) 

)) 

d) Armene.

Bi erică con,-1.rn i lă în 1889. 

e) Sinagoge.

f) Giamii.

E dese1·vilă de un imam. 
Clădită de AlirPaşa„ Are şi 1111 Reminar Lul'C. 
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Localitatea 

unde se atl:i 

giamie 

!Juimgil.

()1ci11c-Kio1.

Testemel.

t:i11c11rova.

1:ogeh1t:.

'.'-alhanl.

[)autcect.

!lru1chio1.

Chire�lic. 

Tnxol'. 

Halabancca. 

llasanla1·. 

Jaila. 

Homnrlar. 

Cerna. 

lirec1. 

Isaccea. 

Măcin. 

Sulina. 

Hestepc. 

Mahmudia. 

Morughiol. 

Caraibil. 

llei-bngeac. 

Tulcea. 

Anul l'ondăriî 

181�5. 

1839. 

'1859. 

1838. 

181�9. 

'18'19. 

'1837. 

1802. 

184-5.

1803. 

·18H:2.

'18/4-:2,

'183'1.

'1832.

'1809. I 
1853.

I. 
·J8GII.

L8:'iu.

1857.

1832.

18/d,

183:2.

'18'��).

18ul.

·J86G.

1847.

OF.TALII ASUPRA GlAMlEI 

Deservită de un imam. 

)) )) ); ., 

)) J) )) )) 

)) )) )) )) 

)) " )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) )> 

Deserv il,L de un im,1rn. 

)) )\ )) I) 

J) I) )) I) 

)) )) " )I 

)) )) )) ,, 

)) )) ,, 

)) )) )) )) 

)) J) )) )\ 

)) )) )) I\ 

Fi'1rte veche. 

Vez1 acest n II mc. 

)) )\ )) 

)) )) )) 

)) )) J) 

)) J) )) 

)) )) J\ 

)) )J )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)! )) )) 
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CONSIDERATIUNI QENERALE 

Starea economică a uner ţfr1 depinde de ma'( mulţX factori, ca,r\' se pot reduce la 
dor illlpot·lantJ: Omul şi Tei0enul. 

Helaliv la om putem considera: densitatea populaţieT şi gradul e\' de civilizat;ie, ca-
1·,1rlcl'ul naţional, garanţia socială şi siguranţa individuală, etc. 

ln ce privesce terenul, avem a ţine în sernă: natura, bogăţiile solului şi subsolului, 
apor situaţiunea geografică în general, raportul între sol şi starea atmosferică: climatul, 
('antilatea precipitaţiunilor atmosferice, ele care depinde productivitatea în anima le şi vege-
1,ile, rîurele care udă regiunea, etc. 

Raportul între om şi teren, îŢ"Jcă ne dă o sumă, ele fac.torr clerivaţl', cum: viabilitalen 
rrgiunit considerate, clebuşeurile produselor soluluY, capitalurile, industria ma, mult sau puţin 
inaintată, etc. 

Ca teren, Dobrogia îndeplinesce t6te condiţiunile de desvoltare a stări! sale economke 
.1i numar omul s'a opus aceste\' desvoltiirr, după cum vom vedea. 

ln adever, ca posiţ:iune astronomică, Dolwogia este aşezată într'o regiune temperată, 
priinciosă aclimatiză1°i\' omului, animalelor şi plantelor din climele cele mar căldur6se; aşa 
a111 vczut Ia capitolul etnografic, că odinioră o colonie de Arabr locuia sudul p1°ovincie1 n<)slre. 

Cămilele trăiesc p6te tot aşa de bine în Dobrogia, ca şi în Nordul Africer. 
Pos1ţiunea geografică a DobrogieT · Aste din cele mar fericite. Aşezată la gurile un11'î 

mnre ffoviu, care o înconjură de cloue părţ\' şi pe t:ermul Mărit, Dobrogia ar fi putut servi 
ln loLdcauna ca legătură între Apusul Europe't' şi Extremul Orient. 

Nurnar printr'o exploatare barbarii a pădurilor, s'a adus sudul DobrogieT într\i stare 
misrrabilă, din causa lipser de apă. 

Spre Sud ele rîurile Boazgik şi Casâmcea, nu întîlnirn până la frontie1'ă, mfi.cae un 
i·luşor; văile destul ele adând ce se deschid către Dunăre sunt lipsite cu totul ele apă, Ge 
p1·obabil le alimenta· odinioră. 

Pe platoul clin sudul Dobrogier, al cărur centru e ocupat de satul Copaclin, puţ.urile 
su11t la adîncim\' mar marr de 25 metri, şi apa se scote prin ajutorul manegiurilo1· în
varLite de car. ' ' 

Costul unur puţ trece de 1500 ler. 
Acesta este partea cea ma\' puţin poi:)UJată, mar secet6să şi cu tot.ul lipsită de arbo1·T. 
Poţr merge ele la frontieră prin Copadin pi\nii la Tort.oman, fără să înt:\lne�d măcar 

11 arbore, de şi în vrem ud nu tocrnar depărtate păduri întinse se t:ineau lanţ <le la Dunăre 
\Jitllii. la :Mare. 

Lipsa ,pădurilor micşoreză cantitatea de apă asupra regiune,, sub orT-ce forme de 
Jll'rcipilat.iun\' atmosferice. 

Solul :;;i subsolul Dobrogier oferă locuitoL'ilor cY un nesecat isvor de hogăţ,i\'; din nc-
11'.11'0circ, cel cl'inti\iu nu este exploatai ra(.ional şi în totă întregimea lu'f; subsolul, afar5. de
l'ale-vn, cm·icrc de var clfo valea CatasuluY �i în unele păr�Y din judet,ul Tukeu, unde se
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Pxlragc pial1·ă bruLă, nică-irY all-undc-va IP1'enu1'ile a�a de bogalc, nu s,• Pxpln:ili '·za rlin 
causa lip eY de c{d ferate ,;;i n. ('apitaluriloi· insernnatr de întrc1irinde6. 

Care a fost piedica desvollăl'i\' slă1'iJ el'onornice tt Dobrogion Omul, locuilol'ld :H·Pslp" 
mtlnose ted; omul care abia 111 a cloun, j umrtatc a vecui ul' .,.I XIX-iea a I 1·rrnl d,· 111 \ ia(,:
nomadă, pastol'ală, lct cea sedentară, agl'icol(l. 

Din ac<'•stă causă şi rlensitatea popul11,t,ie1 0!'1-t slabă, gradul de civilizatic ap1·,'>lJ<' uni. 
Am arf'tal la partea administrativă, cai·c el'a garanţia socială şi siguran!a indi\'i<lului 

sub guvernul Otoman, sub Tut'r.t, popo1· ele ca1·acte1· r0sboinic, cul'erilot·, nu instt ,·olo
nizator şi civilizator. 

De aci decurge, că raportmile dintre teren şi omul ce 'I locuia el'au inapoiatc; d( · 
aci, în fine, starea mizerabilă în ra1·e arn găsit Dob1·ogia acum 20 an\', lipsilă de ,·�r d i· 
comunicaţie, tară po1-tur\', cu o populaţie semi-nomadă, cu ag1·icull ura prirnil iv,\ si lifr:i 
nir.Y o ideie de induslrie. 

S'a lucrat in Dobrogia timp de 20 anl', din 1880; s'au adus î1111J11n,tl,'i,!i1·\' s1 ili 1 ,·,1" i·a
porl ul'ilc şi toi.uşi pare-se că suntem abia la inccpul.ul I uc1· .. \l'i\'. 

Pl'inlrr mijl,krle înll'Cbuin(alc penlrn drsrnllnrn,i. (}1·1,nomk,l n u1w\' (01·1, î11 p1·i 111a 
li11ic, su11I ,·.1.iln dn c11111u11icat,i0. dr� 1.,11. rcliil. 

A. CfllLE DE COMUNICflŢIE

Căile ele (·n1ni1nka(.ir 111 nn1>1·ngin, sunt. dr: 4, fclui·\': Ma1·itinw, Fluvial<·, l:,11 1'1•1·.ilP �i 
<:.'H 01·clinarr. 

I. Căi maritime.

farea-N6gră uc.1.1 Dobl'Ogin în pal'l.ca tlcspt'C 1·0s(l1'it, pc o l1111giinf! dn ��J h:il11111('ll'i. 
Jn t,.'.>tll accslă clesvollarc ele coste, nu avem de c,\1 un singu1· pol'I, l:onsl:111!.1, dLll'e 

r:are sunt îndrepta.le t<'.itc silin1,elc StatuluT nostl'U. 
Tot pe costa Mări\' .. i spre Sud ele Constanta se afl{l Mangalia, i11llol'ilol'lll pori :i.l 

Homa.nilor ,;;i Genovezil01·, dai· ml'e acum c lăsat uit(lri\' �i va t1·ebui s;\ I l'c"c·,\ 11111II, p/111ii 
nî,nd să fie scos clin arnortela, în care hl.ngezesce din v(\('ul al :'.\:.J\'-lca. 

La gudle liuviulu\' nostru avem S1ilina, 1n stăpinitY·a Cornisiur�i, l•:u1·op(·1H·, d(•s111'f'<'n 1·1· 
am vorbit la cnpitoJul l'Cspectiv. 

1. Mangalia ca po1t maritim oferă un îndoit avantagiu: molul genovez, c,u·1• i11diid1·
inl1·c el şi costă un basin ele apr6pe un kilometi·u pătrat. 

Acest mol vizibil de la ţfrm, când apele sunt liniştite, ar vutea cu l'liel111il'I\' J'c•lativ 
minime să fle repal'at, in.tei:iorul po1-tulu\' rnrăţ.it, ceea ce n'ar prcscnln, 111a1'1 difi('11ll,1!1, 
de ore-ce fundul este pe te tot nisipos, apo\' construindu-se un dig �pt·(' sud dn r::umlul 
<le scurgere al lacului Mangalia şi care să înainteze în Mare, în Llirccţia mol11lt1'i' gNiovl'z, 
s'ar putea amenaja o gură pentru 11111-a1·ea vaporelor. 

\l doilea avantagiu este, că la J.epărtare de un kilometru numa,, spl'e 111i,1z5,-;,i, la('ul 
Mangalia p6te servi ca acl.'ipost unu\' mare numcr de vase. 

Lacul are lunaime de 8 kilometri şi o l.lrl2'ime cc variază între i;',0-200 nwli·1. 
o � 

Adâncimea măsu1·ală în dreptul băilor sulfurase Lrece de 20 melri, şi ned c,\ se• 11w11!1111• 
p:î.nă la 5 şi chiar 6 km. spre apus. 

'_fermurile sunt formate din stând, în multe părţ\' abrupte şi 'nalle de 20 -:JO uielr>. 
Forma laculuT nu e o linie dreptă, ci cu multe cotiturr, a�a că e fcl'iL de 11111>01nllal'· 

clarnent. venit ele la Marc. 
· 

,v 

Valul'iln au drpus la c6stă un banc de nisip, care a închis gul':1 lac1il11\' 1ir. un sp�ţlll 
du 200 111cLri. Se 1>0Lc l'idka ace ·Lă pol.molil'c, ia1· digul, despre care „tui vor!Jil., opr111d 
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iutr'un bloc ele beton �i acoperii. eu o lespede rlc 1Tw,rmo1·t't cu î1Jscl'ipt.ia: IG Oclom-
hrin 18ţl6. 

Part11a adăpostită a po1-tuluY csLc II0Lc1,1·lLă p!'i11: 
Digttl dcspl'c larg, lung de 1378 111et,ri. 
Digul de int,1·arc, lung de 1�0 metri. 
Digul despre. Sud, lung de 640 metri. 

' 

J11lrcga ac:estă suprafatii adăpostită, de o întindere de 78 liedarc, prin construc

liurwa moliJlu1 vechiu şi a molulur nou, este îrnvăr(.il.ă în 3 ba jne inler·ic'lJ'c, şi a11umc: 
I. ,\nle-basinul, avend o suprafaţă de apă, de 38,17 hecla1·e şi cu 620 mel l'i lunginw

111· r!JC'u. 
2. Basinul vechiu, de o suprataţ,ă de 21,o hectare şi cu 1680 metri lungime de cheu.
:1. Basinul nou, de o suprafaţă de 12,4 hectare şi cu 1060 metri lungime de chc.u.
Lungimea tolală a cheurilor de 7.000 rneti-i ar pe1·mite să acosteze, de o dată şi nu-

11,a'î pc un singur rînd, 60 vap6re de marr dimensiuni, cum sunt acele care fac aGLual-
1111 111te se1·viciul pe Marea-Negră. 

U pai-Le din cheurile basinulur vechiu, pc 590 rnetl'i lu11gime, va fi deslinată în spe-
1·ial pcntl'u Li·aftcul mărfurilor colete, fle de importaţ,iune, ne de cxporlaţ.iu11e. 

Trei rnagasinc-hangal'8 pentru mărf'urT colete, după Lrebuinţ,..1, vor pul.ea fi cu11sl.rnil.c 
iil'-ctlu11gul cheuluT, care va fi înzeslral cu aparatele mecanice ncce ·are pentru dcscăr-
1·a 1·1·a :;;i încărcarea mărfurilor din vagone şi din rnagasinc în vase şi vice-versa. 

O altă pai·te di 1 1  d1eurile basinulur ved1iu, de GOO metri lungime, Iu lungul plal.
li1n111•'i :;;i de 300 metri, în lungul molulur nou, precum şi 3 estacade, înaintând în apă de 
l\�1 111ctl'i fle-carn, vor servi exclusiv pentl'll exportaţ.iunca cerealelor. 

(l11a sau mar multe pcrechr de rnagasine-silosud, aYend fie-care o capaciLate clu l'Ot. 
:nooo lonc, se vor a:;;eza în dreptul estacadelor pe plai.formă în locul indicat. 

Prin curele, aşezate în parte subterane şi sub silosurr, în pal'te superficiale şi pe csla
l'adu, se va pulea faee: 1. inrnagasinarea cerealelor din vagone în silosurr, 2. înc;ă1·carca 
1'crcalclur din silosurl' în bastimente, şi 3. descărcarea cerealelor de-adreptul clin vagone 
in bastimente. 

Pe molul nou, se voi· înfiinţa asemenea magasine sau hangare pentru cereale, după 
l1'ebuinţele şi sistemele de trafic, carr vor prevala in cornerciul cerealelor; se vor face 
aid instalaţiuni care să permită descărcarea cerealelor din vagone în vase, fle imediat, 
fie după o depositare provisorie în magasine sau hangare. 

Basinul nou va fi destinat în special pentru comerţul lemnelm·, pietrelor şi a că1·
bunilor, pentru descărcarea acestor din urmă, se va reserva molul alipit de digul despre 
Snd �i se va înzestra cu aparatele necesare. 

C,'t.nd comerciul de petroleu se va desvolta ast-fel, ca să reciame instalaţiunr speciale, 
se vot' construi pe partea interio1 ă a digulur despre Sud, una sau mar multe estacade, 
eare vor permite bastimentelor-reservoare de petroleu să acosteze. Un sistem de pompe 
�i conducte, aşezate de-a lungul digulu1 ţ;i plecând ele la reservoarele c;c vor fi stabilite 
]K' mal, intr'un loc adăpostit �i ferit, vor conduce şi descărca petroleu la bastimentelc
resr1·vc.'irc. 

lln plan inclinat �i un basin de radoub, au locul lor desemnat la extremitatea basi
nuluY vechiu, in partea mar ferită lângă molul nou. 

' -----
ca1·e va duce peste Mări numele Romanilor şi va înlesni in tote vremurile, transporlul bogaţiilol' aces
lel ţcrL 

Sprn amintire, a111 subscris acest document în îndoit exemplar, din carn unul se va a9eza în piatra 
ile temelie, iar altul e va păstra în arcliiva SLaluluL

.\cLul a fost semnat de: M.M. L.L. Regele şi Regina, A.A. l..L. P1focipele Fel'dina.nd şi P1'Îllcipcsa 
Mai·ia, Ma,,ele lJuce Bo1·is VladimirovicI; U-ni1 Miniştri: D. Sturza, E Stălescu, A. Stolojan, P. Ioni. Genernl
C. fludişleanu, C. I. Sloicescu şi de D-nil: P. S .. \urelian, U. Scltina, r„ Lahovari, G. Filili, P. Teruşiaou,
A. S::tligny, I. B. Cantacuzino şi P. S. S. ParLhenie al Dunării de jos.

<:u al'f;,_[ă ocazie ,-'a bil.Lut i;;i o med,tlie comemol'aLiYă. 
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Ma1 1.d,rziu, Ci.t!Hl 11cccsi!ii(ilc ulLcl'iol'C ale I mfi 'lilllI vor CCL'C, SC VOl' p11l1•;i 1·11nsli·ni
alic cheu1·1 şi molul'T, pc pilr·(ile int.cri61·c nlc digu,·ilol', formându-so asl.-fd î111·ii ,, 1111115
:-;cl'ic de basine inl.el'imt1·e. 

Jn fine wclungindu-sc pc de-opal'tO cligul rlcspre larg în linie clr<'ipLil, (·a111 pa,·;ili •\ 
<'li c.;1isla şi în a<lâ11cim'î apropo uniforme do 10 mcL1·i �i pc de altt'� pat·lc î111plinil'ilP plii l 
fo1·1r1eY, se va pulca, clupă trohuin(.ă, spnl'i inLindcl'ca pol't.uluT, fol'll1â11du-se allt> noui1 I,;,. 
si 11 u 1·1, otG. 

Accesul actual ('li calea forată ln port, pifo cnbol'!l'C 111 zig-zag de pc plaloul r:1111• 
slall(d, se va inlucui vrintr'o linie ele acces, ca1°0 pl'in ajuLorul unur t.unel <Ic rno m. 1,111• 
girnc, va lega di roci pori ul cu linia Cernavoda-Constanta; acest tunel 1mp1·ouni1 cu lăiei,11·a 
carl' 'I continuă, a costat v1·e-o 4.000.000 leL 

Fig- %. - Tu11elul tle la Constanţa. 

Proiccl u I definitiv de şi se deusebesce de cele ante1·i6re, tol.u�T, ea wi 11ci pi 11, se apropi<' 
111.J.1 mult de acel al d-Jur Hartley.

Ca şi în acel proiect s'a adZi.pust.it ::;;i în<;his portul atât despre larg, ccU �i despre s. 
Posiţiunile digurilol' de inci11tă diferă puţin de acele proiectate de Sir· lfal'll11y, di

recţiunile lor curbe însă, au fost .inlocuile prin liniT drepte, înainte de t6t.e pelll.ru că dil'ec(ia 
d 1·6pl.ă dă posibilitatea ele a realisa or1-ce pre! ungi re şi mărfre, carr al' deve11i nrccsar(' 
cu timpul. 

Digul despre larg constitue clar o singul'ă li11ie clt-eptă, deviind puţin de la dircr(ia 
N.S. Pe totă lungimea are o secţiune uniformă, variind numar inăl(.imca i1tf'l'aSLl'udu1·e\' 
(le anrncamente, după adâncimea fundulur. Numa'î la extremitate i s'a dat n sup1·a-lărgi1·c 
�i supra-înălt.are, pent,·u a forma o platformă, pe ca1·e să se p6tă instala farul !;ii să polii
slat.iona 6monir ele serviciu, în anume casurr.

Nu s'a suprimat digul despre Sud, pentru că in co11diţiunile îu cad so aJlă Iii.oralul 
ele la Constanţa, fără un asemenea dig, nu s'ar putea avea o linii;ite nicY chiul' 1·clalivă in 
por'L, fie din causa agilaţ,iuner provenind cli.rec!amente de la larg, fie din musa agitn\iu
ncT indirecte provenind din reflexiunea valurilor. 

Venlurile de la Sud şi Sud-Est sunt cele rr,at frequenle, Lot at„U de frequentc ca �i 

Gclo de la Korcl şi 01·d-Est, adică 26°/o, clupă cum rnsultă clin obse1·vat,iu1Jile mcl<'Ol'Ol�
gice, !;ii în timpul ierner mar ales devin adesea aclevernLe tempeste ·de o violcn!,ă extrcrna: 
şi el. Voisin-Bey a recunoscut: �i din acestă causă, cu consecinţă a supl'irnări'î digulu i 

despre Sud, p1·opusese ·uprimarea cheurilor pc L6tă pal'lea Nord-Vestică u porl,uluL 
Dacă, pifo ur1na1·e, motivul aclăpnstireT po!'luluY impu11c const1·ui1·na dig11lu1 clesp i ·r
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sud, pc de o pu.l'I.<' ncccsilulcu ele a îu1pcclica niişca1·eu nL-ipul'ilor şi aluviu11ilor
rinl'ul po1·lulu1, impune şi maY muli inftin(.ui·ca acestui dig. 

]Ic !;ii rnişca,·ca ni.:,ipulu1 ele-a lungul litoraluluT despre Sud 11u pa1·c a avea i111pol'la11,ă 
m111·r•, precum dovedesc sondagiile cele noue făcute în 18\:>0, totuş'î trebue luală 111 sc1rni 

Or\' cligul flespr-e Sud va opl'i ele sigur acestă mişcai·e, nisipurile veniLc despre Sud 
1a :;ii c!'IC despre Nord, după cc voi· fi trecut de extremitatea diguluY despre larg, voi· 
11ra tPndint.a de a se depune în unghiul format de digul despre Sud cu malul naturnl 
,i arolo ele nu pot fi ele cât folositore, f-iind-că într'un viitol' mar clepăl'tat, cAnd va fi 
1,·pJJlli11\ă a se mări încă pol'tul Constanţa, platfm·ma porLuluY se va intinclc peste acel 
unµ:hiti, şi, plin urmare, deposilelc ele nisipu1'1 vor fi co11lribuit nalurnlmente la forma1·ca 
11111plutul'Îlor ultc1for necesare 1).

lată cum se exprimă el. Inginer c; uura1·d în acestă pl'ivinţă: 
((La c.:omparai on des cules ele sondages marquees sur Ies carLes lrydrographiL[ucs 

i'·lahlics d'apres les operaLions des officiers du Spitfivc en 1854 ct ele Mr. Uartley c11 1881, 
11·acn1sc dans la configuration generale du lit de la 1\Ier e11 clel1ors du port acLuel aucun 
diangcment appreciable; les nouveuux l'('·leves montrent, que la stabilite de la culc existe 
ri·ellcmcnt. La forme du lit se trouve ainsi dans un etat d'equilibre stable particuli<�rcrncnl 
1·a.�surnnt pour l'avenir du port. 

«�fais cet etat d'equilibrc repond it l'6lat actuel des lieux, caracte1·is6s. par le wo-
111unluire 1·ocheux ur lecrucl est bâtic la viile de ConslanLza, el par la baie cn al'l'i61·e. 

e<Lcs ouvrage� projetes occasio1111eront trus pl'Obablement des modifications, donL Jcs 
pri11cipalcs seront: un appl'ofondissement le long et dans le prolungement de la jcl6c LI 11 
J;1rg-c, un exhau�scment du f'ond et la formation d'une plage r'·tenclue dans l'anglc f'orn1<': 
par la jeL6e du Sud el par le J'ivage au Sucl. 

e<Tout indique que les sabie qui peuvent venit· du Nord, en cheminant le lung du 
riragc, n'ont pas d'importance; Ies sables et la va e que la Mei· rejette dans le port actuel 
rienncnl de la cote dans la baie ele Constantza et de la cote du Sud. 

e<Meme dans Ies coups ele vent de N.E; les James pivotent autour du wp de ConsLanlza 
f'I rlonnen t dans le fond ele la baie suivant'une direction q ui differe peu de celle de l'K-S. J•:. 

e<Sans insister· davantage sui· cette question du mouvemrnt des sables et vases, questiu11, 
q11i oJfrc pourlant un tres grand interet, j'eslime que le port, tel qu'il parait devoir ci.re 
i'•labli, n'a rien ,\ rccloute1· de l'envahisscment des sables)). 

Digul ele intra1·e perpendicular pe digul despre lat'g, în dreptul digului tlesprc Sud, 
11u are alt cop de câL acel de a omplecta încinla p01·tulu1 �i a for-ma, cu exlremitalca 
digt1lt1\' desp1·e Sud, gura de inlra1·c a portulur, care arc o lărgime ele 160 metri . 

. hin asc111enea a.,ezare a capctelo1· digul'ilor, intra1·ea ,n port este clet.crrninată pri 1 1  
linia ca1·e unc ·cc extremitatea digului ele pre la1·g, cu extremitatea digului despre Suci. 
i'rernrn se vecie, acc·stă linie de inL1·a1·c este biue acoperită i'n c·ontra venturilor de S. E. şi ele 
S.S. E. D-nul inginer Guerar·cl spune în acestă privinţă: 

e<l.l's l\lcl' · du largc, Ies groc::scs ::\Jc1·s, viennent suivalll Ies directions cornpl'ises cnl.1·c 
h· N.F: ct le S.S.E. 

e<D'apl'es lcs temoignagcs clcs non11Jrcux mari11s el pilotcs, Ic N. E. est ele bcaucoup le 
pli1s frt'.·qucnt ct le plus fot·!, et celui qui dure le plus longtemp.-; c'est celui qui est le plus 
ii <Taintll'e. L'Est est moins l'requcnl, la cote 1·e11voie comrne clisent lcs mar-ins, el le veni 
d'J.:st passc au N. E. 

e<Lc Sud-Est bal cn plui11 la ct'ilu ele Co11sl,Lnlza, mai!:; ii e!::il td:1s rare (9J/o). Les ::"\l<·1·s 
l'C11ant du Sud ('17°/o) ne sout pa iL 1·cdoulcr. 

«Lc!::i 111a1·i11s pracLiques ele la region, cnpilaincs de battaux iL voiles ct iL vapeur, pilolcs 
:.:i·ccs navigant ;\ bord c.le tous Ies baLeaux des message,·ies maritimes, cstimenL qu'iJ c-·1 
indispcnsable que l'entree du po1·t soii couverte du cote du la1·ge jusq'au S.E. 

· ') Ha,,;inul'ile JJOi·lulu'f "'at1 adân<'il. do 8-\l rnoll'i. S'aO co11,;l1·uiL.�i ::I l'a1·111·1 ce indică i11Ll'a1·ea in port.

�18\)(1 
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e<tTnc largcm· de 100 m. scl'a Ln')s · suf'f'isanlc p011r la pa:-;sc cl'cnl,t·t'-c, rp1,t11d 1111 111111,
de q11ai scl'a c:onslnlit su,· cltac:un ele :-;cs c<'>Les. 

e<J•:n lai:-;sanL cnlrc Ies dcux musofrs des jclecs, unc largeut· de LGO 11 1., n· :-.t·I·n :-.till'i. aiil
po111· quc plus Lat·d on puisse const1·ui1·c les deux murs, qui l'o1·mc1·0111. Ic:-. l>t1j<1yt·1·:-; di · la 
pa...:se, sans ctrc gene par lcs anrochemcnts des jet6es)) 

Dacă, în pl'incipiu de adăpostire a portului, nu e de acord c:u Si1· Harl,loy, dt•os1•l1t •!--i·,, 
i11 cc pl'ivesce disposiţiunea generală a lucrărilor în interior, şi anume: 

Pc când Ilartle�1 şi mar ales Voisin-Bey, propun ca cheurile şi basinut·ilc: să fie a:-;t•,.ali• 
ele-a lungul digulur clespl'e larg, şi, prin urmare, trebuia a se da acesLuY dig di111c•i°isi1111j· 
însemnate, clupă proect.ul definii.iv s'a construit ca o simplă apărare şi adăpostit·e >;ii, dc•d. 
în demensiunr maY reduse. 

Scopul adăpostirer �i tnchiclerir pol'LuluY este ast-fel îndeplinit, cu u11 u1i11imu111 di · 
l'heltuială, ve când în proectele primitive acestă cheltuială ern cu atit mar marc, că luf·t·a,·t·a
era prcvezută a se construi în cele maY · marT adâncim\' de apă.

A�a clar, basinurile şi cheurile sunt aşezate pe partea despre mal in i11t1·cil.1d se11p: 
1. De a se reduce cheltuielile, provenind clin lăt·gimea cea mat·c cc at· li 11·1:lutil dala

diµ:111111, tocmai Îll părt.ile unde adâncimelc de apă sunt maY marY. 
2. De a se înlesni accesul ele pc uscat a aceslor basinu1'1 ,;;i che111·1.
3. De a avea o platformă cal. de inLinsă la spatele lor.
ln  aclever, accesul cl1eul'ilor aşezate de a lungul digului clcsp1·e lal'g, 1111 s,• pul1•a

ulJ(.inc ele cât pl'intl''O linie fo1·mand un ci1°cuit lu11g cu curbe mid, ca1·u 111·111a Sit rn·11li'•sri1 
inlregul port. ln asemenea condiţ;iunY, exploatarea nu putea ft de cât a1wvoi<',st1,. 

Din contra, cheurilc ,';ii molu1°ile a::;;ezaLe pe partea despre uscat a11 11tL acces i111edii1I 
�i direct şi se p6te da orr ce dcsvoltare căilor de manevt·c, graţ.ie platfo1·111uY inLirn:;u C<' 
se a.flă în acea parte a portuluT. 

Pe cancl Voisin-Bey propunea a se suprima cu clesăvâr9i1·e clw111'ilc �i 111ohll'ile 
ele acestă parte a portului, Hartley tot ma, prevedea lucrărr şi în acea parl.c. 

Dar, din causă că D-sa le proectase pe o direcţiune perpeneiicula1�ă pc ci ,uul exislu11I. 
ajungea curând pe locurile unde fundul stâncos este la o adancime ma'i'. micii, asL-fel că 
ettt silit să se oprescă cam la jumătatea distanţe\', pentru a nu se expune la ('ileltuielY in
semnate ce ar fi necesitat depărtarea stâncer. 

Jn proectul definitiv, s'a deviat ele la direct.iunea rectangulară �i ast-fel s'a ()h(inu L111 
indoit folos: depărtarea pe cât posibil de stancă, · rnducencl cheltuielile penLri1 disL1·ugr·1-ea 
e\'. şi s'a câştigat o mare supmfatFi de platformă, atât de folositore, şi de renlabilti. lntr'uI1 
port de comerciu. 

Liniile ferate sunt dispuse ast-feJ, că plecând de la liuia comună la exll'emitalca, 
sudică a plaLformer portul ur, se rnmiftcă în aşa mod, că fie-care cheu să aibă !init separai<: 
�i acces independent. 

Căile de manevre necesare în faţa silosurilol' şi a cstacadelot·, adică cele privitorc 
exclusiv la manipulaţiunile cerealelor, formeză un complex deosebit şi în cele mar bune 
con diţi un 1. 

S'a adoptat ca mod de construcţiune sistemul pretuLindenr obicfouit, llu alt-fel pt·opus 
�i de Sir Hartley, adică un masiv compus din blocur'i'. artificiale, aşezate pc a111·ocamenlc 
ele piatră natu r·ală. 

Pentru partea exterioră a digurilor, care este expusă la loviturile directe ale valul'ilo1·.•.s'a admis în principiu complectarea sau apărat·ea propusă şi de Voisin-Bey, prin blocuri 
artificiale. 

s·a dat prefe1-inţ,ă sistcmuluY de a aşeza aceste bloc:urr 111 asi,;c regulate, ca ofcl'inc� 
o maY mare resistenţ,i şi soliditate, de cât cel obic'i'.nuit, ma'i'. ales în Ft·anţu., cu blo,·ur,
al'U ncate ne1·egulat.

N uma1 la capete s'a recur-s la acesL sistem, neputându-se obţine un cmpparcillageJl 

bun al blocurilor aşezate regulat, fără a intrebuinţa forme şi blocuri spe('ialr. 
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Inginerul ÎTueranl se cxpl'imă a ·L-lel în privin(.a sislemclo1· ele a aşeza hlocurilc in 
a�i;,;1\ regulato, sall de a le at·unca ncl'cgulat: 

«Lus cleux systcmcs sont bous quand ils sollt judiciuuseinenL appliqu6s. A lVfan;eilln, 
le pl'Umie1· sysLeme (pele-mele) a donn6 d'excelenLs l'esulLaLs; le scconcl a IJien 1·cussi tL
1;1;11Ps ci, it Cette. 

I ,n pl'cmier a sur le second l'a vantage ele mieux briser la ::\for et d'6Ll'c plus econo1 n iq uc; 
lt · 11om1Jrc des blocs cotite moins cher. Le second systemc a une stabilite, une rcsislancc 
Jw•auroup plus grancle>1. 

Nivelul curonamentulur, atât al cheurilor şi platformelor, cât şi al digurilor este pec
l'Ciwt la cota +2m.50. 

Singur digul despre larg va primi o supra-înălţare parţială (mur d'abri). 
De-ocamdată se prevede un asemenea zid ridicat până la cota +7 m. numai la 

iiH·.t•pulul eliguluT, spre a apăra platforma. 
În decursul construcţfoni\', constatările ce se vor face, vor arăta dacă urmcza să so 

prrlungiascu. acest zid pe totă lugimea digulu'( şi pe întrega înălt;ime, sau nu mar pe o înăl
limc redu ·ă (5 rn). ' 

Pcutl'u a ne da 01·c-cum s6mă ele important;a mi ;c,\ri'( comerciale a viitoruluT pOL'L 
Cnnslan(,a, s'a luat ca punt de plecare starea comercială de astăzi a ţcriY, în ceea-ce pl'ivescc 
expot·Lul şi im pori ul pe Mare, din porl.ul'ile actuale ale ţeriT. 

După statistice comerciale oflcialc, importul pc calea de apă este in cifră 1·otundă ele 
:mo.ooo Lone pe all, pentru mărful'ile de 01·1-ce categorie. 

nin aceslea, cam 1/a parte sunt mărfurT depuse în magasine şi l'estul ele 200.01)0 Lone 
mi'tl'l'urY depuse la aer· liber. Din acestă din urmă, cărbunii 1·epresintă mar lJinc fle j u
n1ăLaLc. 

Admi(.end, eă într6ga acestă cantitate de 300.000 tone, să tr6că tote prin singurnl pul'L 
1:011sLanţa şi făcând abstracţiune de cărbunr, pentru care dispunem de un cheu deosebiL 
am avea în cifră rotundă 200.000 tone mărfur\' de import de manipulat pe an. 

Cheurile destinate acestur fel de trafic în basinul vechiu, avend o lungime de 500 meLri, 
nu am avea de manipulat pe densul de cât 300-400 tone pe metru curent şi pe an, pc 
c,\nd un cheu bine înzestrat cu tote aparatele necesare, pote uşor da loc la o manipula\.ie 
de 600 -- 700 tone pe metru curent şi pe an; cheurile în cestiune vor fi dar suficiente 
pentru un trafic îndoit de acel ce se face astăzr prin Dunăre. 

Mal' este încă de observat că, în realitate, acest trafic nu se va face numa'( pe aceslc 
1:lieurr a basinulur vechiu, ci se va repartisa in parte şi pe cheurile basinulur nou. 

În privinţa importulur, lucrării� de mărire vor fi indestulătore încă pentru un viilor 
destul de depărtat. 

Din cantitatea totală de maY sus a mărfurilor de import, cam 1/s parte, adică 100.000 
lone, sunt mărfurr carr cer a fi depuse în magazine. 

Pentru acest scop s'a prevăzut afară ele magazinele de intreposit, trer magasiuu
hangare, ele o capacitate totală de 6000 tone (socotindu- ·e numar cu un singur rînd şi o 
tonă pe metru pătrat). 

Acrstă capacitate ai· repre ·inLa o înrnagasinare sal! alLernanţa ele aprope o lună. 
În ce privesce exportul Românie\' pe cale de. apă, cerealele ocup locul cel d'înLâT, 

dacă nu cel unic. 
in anul 1881, când Hartley a alcătuit pl'oiectul seu pentrn pOL'Lul Constan(;a, expo1-tul 

loial al cerealelor pe la Sulina, uu ajungea încă la cifra de un milion tone. Înainte de a se 
al11:\nci canalul de la Sulina, adică înainte de 1861, exportaţiunea nu întrecea 500.000 tone; 
111 timp de 20 anr dar, exportaţiunea se sporise cu tO0o/0 • 

Ha1'tle:· admitea că, cu tote înle 'nirile de transpari; ce s'ai· presinta într'o altă direcţiune, 
adică prin construcţiunea poclulu1 peste Dunăl'e şi a portului Constanţa, totuşi o proporţiune 
de 50°/D a exportaţiune\' totale spre Mare va urma a lua dn1mul Dunărir, afară nurnar 
rle lunile de iarnă. 

Cu loto aceste, pe11tl'U a ti11e co111pt. <Ic s1101·i1·ec1 in viilor a woducţiuner agl'icole clin 
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(al'(L, c.;1·(•flea <:(L cxpol'la(.iunca anual,\ ele ccn�alu p1·i11 Co11sla11ţa, odal.(L luc1·ăl'ih• du pod �i p,11.1
cxcn1Lnle, să cquivalczr• cu înl.1'6ga 1·a11Lil.alc cxpol'lală al u11c\' pc lu Su linu, adidt 1·11 101 1111 

milion 1one pe an, cqui\'al1:1,11cl de c11tmin1c1 lea şi cu cxporlu(.iunca de alunel' n poi'lul ti'i
Odesa. 

Or, cum expol'ta(.iunea prin Odesa s'a îndoit de atund, asemenea �i pcntl'u ltoin:i ll i,t 
lnlalul exporta(.iuner de cereale pe cale ele apă. s'a îndoit., ajungenrl la cifra ck cloU<-: niilion1, 
lonc î11 anir 1888-89. 

\dmitend şi nor, că din loli:.llul exportaţ,iu11cr pc cale de apă, vccltiul dl'um al Dunifrii 
va urma să atL"agă o vr�porţiune de 25° /o, dai' că în acela:;; limp produc(iunca ?i Jll'ill 
u1'111a1·e şi exportaţ.iunca cerealelol' se va spori iară,;;1 cu 100 °/o, am avea, penlrn JHwliil 
Coi 1stanţa, un export de trer milione tone pc an în cifră rotundă. 

Cheul'ilc destinate clupă prnccl ul definitiv pcntrn trafLcul cercalelol' cxdusiv, U\'<}11d 0 

lungime ele 1090 metl'i �i cele 3 cst.�caclc presintfl.ncl o lungime acostabilă de U00 u1., :1111 
clispunn ele 2000 m. lungime; :;;i vulcnc.l compta pe o manipulaţ.iune de 2000 tone d,! <·,·1·,•nl1· 
pc mel 1·u cul'enl şi pc an, vom avea putinţa de a exporta pc an pană la 4 mili611r 10111, 
< ·crnalc.

lnstuln(.i11nilc pi·occ.;latc vor vutca dar satisface eu prisosin(.:1 tr-ebui1 1ţd1! <!xpo1·la(i111 ii1 
d<: cci·cn.lc a unu, viito1· dcpiil'l.at. 

Afor(L eh· c·c1 ;c,tlc, ca ,11·li<.:olc dr. r.xpol'la(iun<', rllilI :-;11nt lf'rnne :-;;i wtrn1L•11l, 1·a 1·'i' p11I 
fi luatu in consitlcl'aţie; od, pc11lru al'estl' p1·odu:-;c. u11I. GIH·111·1 �i lu<..:ut·Y ;.u111111e d<':-;li11al1• 
i11 l>a:-;i11ul 11011. 

D,l all111i11l.nl'lca, 01·1 cât n1·-am ::;iii cu inslula(.iu11ilc cc p1·ocGW.111 :u:.11111, :--:1 (i111•1 11 
�,··111� du �coptll'ilc nll.c1·it'wc ak c.;ome1·pilu1, toi nu p11l.c111 da o solu(.iu1H: 111a\' ln11H\ ,1c1•sl111' 
prn1Jlt•111 de viilol', de c.U l(�si1nll o Jaliludine c;_U rn,J,'( marn pentl'u 111{wi1·ca :-;;i <·:-;li1Hll'l'1'a 
tillc1·iol'ă a po1·tulu1. 

J u. acestă ordine de idei, s'a dispus liniile digurilo1·, ast-fel ca să fie <..:11 pul i11(11, ,·;'t11d 
I 1·chuin(a va fi, să se prelung6sc:1 pe de o pa1'1.c digul clcspl'C larg, şi pc cit: alla cll1·u1·ilt· 
:;;i platforma clesprc mal, in clirec.;(iunilc arătate pc plan, şi paralel cu 111al1il, rt111cii11d 

1 

toi in aceleaşi adancim1 de apă; cu alte cuvinte, s'a lăsat posibilitatea de a se 1·u11sl rni, p,· 
lângă portul acum pl'Oiectat, un al doilea port sall o a douc serie de basinc, în condi(.ii 
identice cu cel de acum. 

Executarea proiectulur, in iutregul seu, va nece�ita o clurntă de 7 an\' lltl lucl'u. 
După cstima(.iunile procdulur, lucrările hidraulice propriu zise, al căro1·a inr·cp11I s',1 

�til'l>ălol'it in ziua dr. W Oclombrie '1896, sunt de 25 milione le\'; iar instalat.iunilc ?i ulilagi11I 
de 12 mili<'me Ier, la cai·'( lrebue adăogat i11că 5 mii. pe11tru basine sau forme de 1wlo11b, 1·lc.; 
ast-fcl că costul total al portulur va fi de 42 milic'mc·, din carr s'ai:1 cheltuit 2:rnoo.000 Id 
(12 milione date ant1 ·eprenorulu\' Hallicr, cai·e a lucrat din 1895-1899, ial' restul s'u cl1cll1iil 
]l<'nlru lucrările în regie). 

În nne uit.inia rnodifkare adusă planulu'( portului, după părerea D-lnt· Salig11y �i Zaliu
l'iadc este: 

J. Cl1eul de la fundul portuluY (IJCntru matcl'ialc grele) s'a irnpins mar î11 l\lal'e <.:11 :iO
rnet1·i, ial' c.:lwul silosul'ilor cu 150 rnctl'i; acesta peotl'u a se evita slt1.1wilc aliai o pe f'111ul11I 
1VJ.1.1·i1 în dreptul lor, ceea-cc ar fi ocazionat cheltuiell prea marT. 

Jl. Basinul de petrol s'a sco în ��fa.ra vortulur. 
lJJ. Cheurile de la ţ01·m s'at1 dispus paralele digulur di11sp1·c la1·g, pc11tl'u c,L i11lr'11 

viilorc desvoltare a pul'tulut să se potă prelL;ngi aceste chcu1·1 în linie dd�pl,\ cn. :-;;i Jigul 
dinspl'e larg'). 

:-t Lawl Ha�elm. Jdeia ele a se deschide o Gomu11i ·aţie va1J<.'.>l'clo1· JJl'ill Jacul l lazel1n 1111 
este noue; pl'in 1850, adică lnainle ele a fi vorba despre creiarea uner comisiu111 Europcnl' 

') Du[Jă P. .'-i .• ·l,1/11111's,·a-f/11111its. Porlul Com;Lanţ.a p. 5--rn; Analele ministerului lucl'ârilur �ublicc
\'ol. I\'. Fasc. 3 (lauuarie ·J8\l7j p. 128-35 f;'i relaţiile di.pălale de la /J-11ul Zahai·ictd1·, inginerul �eJ al lu
crărilo1· portului, a ,:r Y�<lea planul :'\o (i. 
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la uurilr Dunării, 'at'î f;'.'u-ut sl,ucl i\' de dit1·c <:om p11.nb, auslriadi T ,loyrl din Triesl, în s � i1.l d
af;rr navigabil Dunaw�ţul, C[I, apoT prin Rawlm vfl.p(Jrele să iastt în �fare pe gura Po1 :-iţa. 

Acestă calc ar fi. scurlal. drumul eu <..:el pu(in 30 mile, comparat eu t.raje1il pc ca1·e 
ii fac azr vaporele pe la Sulina 1). 

Eu cred, că făcendu-se la nordul_ guriT Po1'tiţa un rlig de maximum 10 kilometri, nu 
in� atit do costisitor ca cel do la f.onstan(.a, Iote nisipurile şi fl.luviunile cc vin din gu1·ilo 
l)uniiri\' căt.1·e Sud, s'ar opri în acel dig şi cu timpul s'a1' ajunge ca prin rlcpunel'1succesivc, 
·l �· umple spatele digulur.

.\st-frl că s'ar putea, servindu-ne de aceste apărări, să săp.lm imediat la sudul 101· 
1111 canal cu dl'aga, pentm intra1·c în lacul t�olovita a cărur adânrimc este suficientă, ca 
-.t p<'itii. servi vap61·elc de :-.fare. Din lacul (;olovi(a, pe la c.1.pul Dolojman, vap6rclo vot' 
iutra în rna1·ole lac al RazelrnuJu\'. 

Jn Joc de a se adânri şi încll'epta multele cotiturr ale Dună,·0ţulu1, s'a1· putea cu a<..: •lrn1:-:,1 
rllrlluirlr să se unescă între ele cele 3-i lacurr, c.lint1·e Morughiol şi Beibugeac, p1·intr'u11 
ranal lung de li kilornet1·i. 

Pl'in acest canal nu numai că s'al' scurta simţito!' drumul pc Du11ăv0ţ., dnr î11că s'n.1· 
1·1·ila colul c.lc: la Uzlina al BrnţuluT Sf. Gheorghe. 

Pc drumul Cf' p1·opun s'a1· reduce trajeul vapcfreloe la jumătate; cunoscut estu Gă p<: 
la Sulina vap6L'ele parcurg L60 km. din dreptul gurer Porti(it 1x\nă la Ceat.al Sf. Ghco1·ghc, 
nrr pi-in lacul nazelm, pr-in canalul Beibugcac-Mol'Llghiol şi pt-in l)l'a(ul Sf. (;heo1·gl1c aer ttt. 
ili�tilll(ă u ele 81 km . 

. \puT vaporele îo dt'urn ul lor nu desei·vesc p:=î.nă. la Tulcea nid una din localită(.ilc 
llohrogieT afară de Sulina, pe când pc t,crmul apusan al lacului Razelm se afli1. a�ezato 
l.t- L 7 sate c.li n cele mar bogate în pesc{t.l'i1, cereale, vite f;ii vi nml

!�. Sulina .c po1t maritim la gura cu acelaş nume a DunărH.
Jlespl'e el s'a rnrbil în detaliu Ja capitolul c<Cornisiunea Europ6nă 1 >unăr<!nă».
Conslnn(a 1·(':mft.ne nstăzT singurul port maritim al Dolwogier şi al înt1·egi1 1.r-1·1. 

JI. Căi fluviale. 

Dună1·ea încinge de dou<'i păeţ.r Dohrogia pe o lungime• de 200 kilometri, <le Ja punctul 
l1:l'll1inus al fronticriT, pâ.nn, la Tulcea. 

C11rsul navigal)iJ al lfoviult1Y este tot de pat'tea DobrogicT, care are ca po1·tur1: 
1. Ostmvut, ce scrvcsce ca punct de încărcare n. productelor Dobrogier din Sucl-Ycsl;

a1·e un clcbarcade1· flotant (ponton) pentru vap6eele ce fac curse pe Dunăre; în plus un 
vaporn� local face curse între Ostrov, Silistra şi Călăraşi, unde se J6gă cu calea fo1·ală <:<' 
duc<· la Ciulni(;a. ln timpul îngheţului comunicaţia e înl1·eruptă pe apă. 

2. Cemavodrt. Jnsemnătatea sa ca poet fluvial a descrescut de la consteuieea podului
prslc Dunăre, totuşi are tre1 cleba1·cadcre-flotante (pontone), pentru pasagerr şi cerealele cc 
sr 1nca1-că clin regiunea învecinată. Portul e în legătueă p1·in cale ferată cu staţia Saligny 
(a se vedea căile ferate clin Dobrogia). 

3. ll1Îr;�ova are cloue debarcadere flotante (ponlone) pentru pasager\' şi mărfud (ccr<·ale
şi ot). Al·i se î1wa1·că nu nurnar productele reg:iuner centrale ale DobrogieT, ci şi ale su."'" 

lc:101· din .iuclr(ul Jalomiţ;a de pe malul Dunări\'. 
4. Măcin al'C cloue debarcadere flotante (pont6ne) şi este debuşeul producţiuniT din

unghiul Norei-Vestic al DobrngieT. 
Un vaporaş face curse locale intre Brăila şi Ghecet, iar de aci la :Măcin. 
5. Isaccea a1·e un clebarcadel' flotant (ponton) la 3 km. în josul Dunăril, la Escl1i-calc,

rlin cauză că în dreptul oraşulu1 se află o insulă, ia1· cursul navigabil al fluviulu\' trece 
pe la Nordul eY. Căile ele comunicat.ie Ia debarcader lipsind, forte. puţin serve GO pentru 
înrărcarcn. proclucţ.iunir acester bogate 1·egiun1 a DobrogieT. 

-
I. rn11csi-u. Excursion ag,·îcole dans la plaîno de bt Dobrodja p. 50-02.
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6. Tulcea are cheu ele piatră solid; aci se 1nca1că proctuctelr, regiu1w1 clin �orclul
Dobrogier. Din nenorocire navigaţiunea c periculosă; cl6lul U\ncos numit r·.ol11inil !Toi·rr
. e prelungescc pc sub albia fiuviulu\' până la aprope jumet.ale clin lărgimea luT. Sh) iwa
este destul ele înaltă, aşa că apa băUnd în ea este silită a se învirti în loc, fo1·m:\nd :u·i
un mare cerc, numit anafor, a cărur puLe1·e se exercită până aprope dr; pod. 

Trebue, ca vaporele ce circulă pe Dunăre, să aibă un bun cunoscător al loculu\', pt•iil i ·u 
a feri vaporul ele a nu fi atras în anafor, din care cu mare greutate ese; mar adrs,•-cn·r 
r,stc lovit de stâncă. 

Din acestă causă podul Tulcea este nesigur, iar cerealele se incarcă ma\' 111 su ·ul
ape\', unde şlepurile es din acţiunea anaforulu\'. 

Afară de debarcaderele din punctele de ma\' sus arătate, cerealele se mar înca1·<·ii 111 
şlepurr acostate la Pirjoia, Dervent, Mârleanu, Raşova, Boazgik, Topal, Dăienr, Oslrn\'ul ci,· 
jos, Picineaga, Igliţa, în cotul Pisica, la Isaccea, Prislav, Mahmudia şi :Morughiol. 

După încărcare, şlepurile sunt grupate şi duse de vapore spre Sulina. 

III. Că1 ferate.

Linia Cernavoda-Constan/a. Pentru prima oră Sultanul Ivialtmucl al 11-lea an i idPia di• 
a însărcina cu studiul văil Cara u, în 18:37, o mi iune ele patrn ofice1·1 prusian\', în s<'op 111 
de a deschide între Dunăre şi Mare un canal navigabil. 

Din acestă misiune numa\' căpitanul de stat m3:jor Carol Baron de \Vinke-Olbendo1'1' 
ne-a lăsat o descriere amănunţită a acester văr 1). El a fost de păr re că nivclml'nlul 
cum şi baza de piatră vărosă se opun la deschiderea Lmur canal între Cernavoda şi Const.w\a. 

Proiectul n fost de atund părăsit �i transportul între aceste douc puncte se ffu·u " 
bună bucată de vreme Gu trăsur.ile, însă clin cauza nesigurant,er drumulut bânluil de lin(!, 
şi acest mijloc a fost părăsit. 

De a lungul drumulu1 tote satele erau părăsite, fiind prădate, aşa că din 1845 aci'•slii 
cale era forte puţ.în frequentată. Ea pleca din Constant.a, trecea prin Anadolchior, o apura 
apor către apus pe la cimitirele satelor Carata'î, Chiostel, Carasu, CilibichioT, până la 1311-

gazchior sau Cerna voda 2).

In 1858, o companie engleză obţinu de Ja guvernul otoman concesiunea conslruirr•l 
unei linff de drum de fier între Cernavoda şi Constanţa şi o termină în 1860.

Acesta este linia actuală ·cumpărată de guvernul rori1ân în 1884. Traseul er ,·u mli111-
girile ce i s'au făcut în u·rma,' este: 

Pornind din Constanţa (cota 31,52. Staţia a:;;ezată în stânga), linia urct1. pt1.m'i Ia km. I 
(cota 38.79) panta de +·7m,27 şi avem în acest parcurs: canton la 200 m., pasaj ele nil•rl 
la 500 m., (este drumul clin dreptul spitaluluT militar la chiristigil) şi un porl boli il dl' 
0.80, la 800 m. 

Până la km. 2 linia coboră la cot.a 37,06, cu o pantă de 1 m,7:J total. lnlre II. G-i

avem: un schimbător de cale la Tîrgul de vite de la Anadolchior, un pasaj de nivel ni 
�osele1 Constanta-Mangalia, un canton şi schimbătorul de cale la vir. 

La km. 3 avem cota 37.80, dec\' o pantă generală de + 0.74. Aci se af1ă un canion, 
iar la H. 7 un podeţ. 

La km. 3.100 este un pasaj de nivel (drum la Laz-Mahale), 250 m. mar departe, u 11 

podeţ, lângă care la 100 m. un canal ; aci lasă în· drepta depositul de gaz «Sleua Jlom11nă». 
Mar departe la km. 3.850 este Halta .Medeia· pe drepta; acestă haltă este consL1·uiLă în 18UU

pentru linia ferată ce plecă de aci spre Canara, pentru transportul pietrit necesară pol'· 

1) Das Karassu-Thal zwischen der Donau unlerha1b Hassowa, und dem Schwarzen Mecrc bei Kiis
tendschi, în Monatsberichle i.iber die Verhandlungen der GesellschaFl fiir Erdkundc zu Bc1·lin, I. JA.hrgang,

Berlin 18'i0, p. ·179-Su. 
') 1. Ionesto. op. cit. p. 30-7. 
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tuluY Conslan(a. PRralcl liniei fo1·nlc vnch1, pl1'cii. lnl flin halt.a :Mccloin n :ilUi lini", i·ni·p
vine în pol"t. 

Lc'rngă haltă se află un canton, un pa ·aj de 1 1ivel (cl1·urn la Laz-Mahale), �iun pod,·!,
Ajunşi la km. 4·, găsim cota 5011\20, dcct o pa,ntă genern.l.'i. pc km. d(i + 1211 1,i0. 
La km. 4.100 c un canal, iar ajunşT la km. ::, avem cea mar mitt·(' colă clin l11li·1•giil

l1·n,sc11 al acestor linff; o de 56.fi3. Către apus linia încrpe a cobod în vale:1 Camsu. 
Ast-fel dnr linia u1Tă pe distani,ă ele 5 km. cu o panlt'L +5m 'm pc mell'u. 111, 1;i 

km. 5 începe să. cobo1·c, aşa, că avem la km, G, o col,\ ele 54rn,21 clupă cc maY înli'ti,1 illii 
tl'ecut la km. 5.no peslc un pasaj ele nivel (est1' clrurnul la Ha . .;:,i-Dliliic), IA.ngă rm·e r, u11 
canton. Panta pc un km. e te de -2 rnA4. 

Linia merge cobo1·end, intAlnim la km. 6.soo un pasaj ele nivel (drumul el(' la lln,i-
1 Hiliik la Palaz), mai'. departe la 120 m. un canal şi ln. km. 7 găsim r-ota 51 m.!l:J; pi11il.i 
este -2111,2G pe un kilomelru. 

Pirnă la km. 8 nu ma\'. întfUnim nid o lucl'nre ele artă; aci găsin1 cola 48111.l I, tl1•1·\' 11 
pn,nl,\ de -:1rn.84. 

J.R 8½ km. întâlnim un pasaj de nivel (al dn1mulu1 Hasi-Diiliik la Jlol'Oslnl'), li111gn
r·;1,1·e un canton. Cola la km. 9 este 45rnJ-i8; pan la e clocT -21

1
1.43. 

La jumătate distanţa intre km. 9 şi 10 găsim un canion, lâng,\ care un pa�a.i ci,· 
nivel (drumul ele la Ha.:::;i-])(i](.ik la Horoslar) şi un canr1,J. 

Intre km. 8-9 linia lasă în stânga satul de cudnd formnt pe mn,:;in., }ll'tlJll'il'!nlm 
n-1ur General Dr. Geo1 °gescu.

La km. 10 n,vem cota 41m_97 .;i dect o pantH. de - 3m_7t. 
Intre km. 10 şi 1 L se aAă la ½ di ·tanţă un canal. r.ota la km. 11 osie :10m.s3, pa11lu 

<lecT -2111.14. 
Pornind mar departe înta.lnim la 200 m. un canal, între 500-600 m. un pode(, li)ngtt 

Citre un canal, iar h1. km. 12 un alt podeţ. şi cota 36111.87; aşa dai· o pantă dA -2 111.()(j,
I ,angă şi la 100 m. mat spre răsărit, de km. 13 întâlnim un podeţ.. Cota la lrn1. 1:J 

este 34 1 11 .40; panta -2m _47_ 
Dincolo de km. 13, la 200. m. e un pasa.i ele nivel (drumul "\lal10motcn:1-Ifol'Oslnr), 111;i1 

departe la 100 111. dou0 podeţ.e, apoi la alte 200 m. un canton şi în fine• h nite :100 111. 
un canal. 

Cota la km. 14 este 32m.22, panta între aceste doue km. este de -211 1.18. 
Spre apus continm\.nd, dăm după 100 m. pa,rcurs de un dublu canal, 1:1 ;tlW. suli'i 

de metri un pasaj (drumul Hasi-DtilLik la Hasancca), lângă care un canton, li.1. 200 111. 111:il 
departe un pasaj (drum de la Mahometcea )a Hâsancca), lângă care un po<l<'t �i 111 li1w 
l,\ngă km. 15, un alt podeţ,. 

lntre aceste doue kilometre linia ferată lasă in drepta satul Hasancea, ial' în st:lnga 

vH:1 D-lur Pariano. 
La km. 15 în drnptul sal.ulur Hasan cea găsim cota 28rn.83; panta este dar _3m ,-'t'L 
Intre km. lj şi 1G avem o mulţ,ime lucră1·1 de artă, ast-fel : lângă km. 15 1111 podr(, 

la 100 m. un canal, maT doparle 100 rn. un pasaj (drumul de la Mahornetcea la Nazarcea); 
apoT la 150 m. dou0 podeţe şi în fmo înşirate la aprope câte 100 m. pal 1·u pode(e de tli
fel'ite mărirnT, variancl întl'e om ,55 şi 0111.75 des hidere. 

Cota la km. 16 este 27 1 11.09, panta între aceste două este de -1 m _74_ 
Intre km, 16 şi 17 sunt 3 podeţe: primul la H. 200, al II-lea la H. 600 şi al 11I-l1 ·n 

lfmgă km. 17, a cărur cotă este 24m_34, asl�fel că panta între aceste clouc osie de -2111.?f.> 
De la km. 17 la 18 nu întâlnim de cât pasagiul de nivel de l,lng,} accsla di11 urlllit 

(drumul ele la l\!Jahometcea la Omurcea). 
Jn clrcptul km. ' 18 linia lasă în drr'-pt:1 �atul. Omurcea. Cota la km. 18 eslc :!0111.Gl; 

pnnla este -3 111.73, între aceste dour puncte. 
1ntre km. t8 �i 20, linia descrie o curbă cu convexitatea ec'Ul'o Nrn·d. 
Lucrările ele arltL înti·e km. 18 şi 1!) suni,: la l L 200 un pocie(., la l r. :wo do,H� pod<•(r, 

ltLng,1 ele un _cn,1iton �i pasagiul de nivel .(tli-u1n de la Maifomotcea la 01riu1·cl'a), 11ia1 de-
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iarte la 250 mel1·i un alt pa agi,1 ((frumul cl0 la Mahollleleea li:t Alacap), ia,, la derărtare
�e alic 200 m., dour podeţe di tantate inll'c ele de 100 rn., cel din urmă toi la 100 m. de
parte de km. 19, a cărur cotă esle de 19 111.26; panta este -1m_35_ 

ne la km. 19 întâlnim la 100 m. rlour� podeţe depăl'tate de 50 m.; de la cel clin 
u,.11111, �i la alte 200 m., alte dout: podeţe clcpărt'.1-te între ele de 50 m. şi în fine aprope de 
krn, :W alte douc podet,e la aceiaşi distanţă unul de altul ca şi cele peeced.ente; de la uHi
uil podeţ până la km. 20 sunt 150 m. Cota km. 20 este rn111.18; panta dar este de -om.os. 

Jn cleeptul km. 20 linia lasă în drepta satul Murfatlar; gara Murfatlar e pe 
,lrt\pta �i la km. 20.:280. Ea este construită în 1860 de compania engleză; clădirea e 
mid şi abia încăpii.tore personaluluT. Serve ·ce pentr11 mărfurr �i călătorT. lVfagasir sa,1 
le[)('Ildinţe n'are. 

/11 gara Mur(atlar se găsesce apă forte bună de beut �i gara Constanţa, c.um şi loţt 
run!'ţionaril C. F. H. locuitorr în oraş se alirnenteză cu apă de la Murfatlar, în care scop 
apa se aduce cu trenul în nisce vagone-reservore de formă cubică. 

Direcţiunea generală a liniei între Constanţa şi Marfatlar este aprope dreptă şi de la 
1l11s:\rit la Apus. 

De l,l Murfatlar urmt,.nd riguros fundul văir Carasu, linia, după ce înconjură pe la 
�ud satul, se îndreptă de la S.b. către N.V. pe o lungime rle 11 km., de unele, printr'un 
,·ol descris în dreptul satului' Kiostel, se îndreptă iarăşr către apus. 

Din gara Murfatlar urmând traseul linier, găsim Ja depărtare ele 200 rn. tret pocleţ.e 
:i un pasagiu de nivel (al şosele\' Constanţa-Ostrov), apor aprope de km. 21.2JO un podeţ. 
l,'l km. 21 este cota 17m_o8, ded panta între aceste 2 km. este de -2m.10. 

De la km. 21, departe la 200 m. e un pasaj, la altă sută un al doilea pasaj, lângă 
care un podeţ şi ceva mar la N .. un canton (cele cloue drumurT vin de la Kiuciuk-Murfat 
�i dur la Murfatlar); la 200 m. departe de canton e un podeţ şi la km. 22 un alt podeţ. 

Cota la km. 22 este 16m.34, iar panta între aceste doue km. de -0111.74. 
Dincolo de km. 22 la 300 m., sunt douc canalur\' şi alăturea un pasagiu de nivel (al 

rl\'UmuluT Kiuciuk-Murfat la Alacap). 
Cota la km. 23 este 15m _16 şi panta -1m.18. 
Intre km. 23 şi 24 nid o lucrare de artă. Cota km. 24 este 13m_84, panta -1 m.32. 
La 200 m. de km. 25 sunt dow"- canale şi un pasagiu (drumul Endec-Carachio1 la 

,\lacap), iar la 100 m. un canal. 
Km. 25 are cota 13m ,69; panta -om.15. La km. 25 linia lasă la 1 km. în drepta satul 

\lacap. 
Dincolo ele km. 25 întâlnim la 200 m. un canal, de la care la 300 rn. un pasaj şi 

1111 canton (drumul Medgidia-Alacap). La 300 m. departe ele canton se află un alt.ul.
Cota km. 26 este 12m_4t; panta -1m.23_ 
Intre km. 26 şi 27 găsim la H. 300 un canton. Cota km. 27 este 11m.63, panta-om.78. 
NicY o lucrare de artă nu se află între km. 27 şi 28. Cota acestu\' din urmă esl0 

!lm.58, panta -- 0 111.05.
Intre km. 28 şi 29 de asemenr. La acest.a din urmă se află un pasagiu (drumul Mecl

gidia-Caratai), canton şi un pod de 3 m. deschidere. Cota la km. 29 este 11 111 .4-!:J, panta 
-om.09,

Intre km. 29 şi 30, nic\' o lucrare de artă. Cota la km. 30 este 101
11.91 panta -0111.58. 

Apr6pe ele km. 31 întâlnim un pasagiu de nivel (drumul de la Endec-Caracllio\' la 
'iostel). 

La km. 31 cota este 1om_95, panta :intre cele doue km. este de + om.04_ La acest 
Kn1., linia clupă cc lasă în drepta Îa t km. atul Kiostel descrie un cot şi ia clii·eG(,ia de 
la t·esărit către apus. 

Departe de 200 m. întâlnim Lin pod cu doue cleschiderr, dincolo de care la 600 m. 
un canton şi un pasagiu de nivel (drumul de la Endcc-Carachior la Docuzol). Cota la km. 32 
e,le 1011

1 .93, panta de -0111.02. Trebuc arătat că de la km. 30 până la km. 39 totă linia e cnn
sli·uită prin balta Carasu,. ele aceia csl.c clese-01·1 supusă inuncla(.iunilo,· f;ii întrerupcriT. 

718\lO 85 
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Intre km. 32 şi 33 nu întâlnim altă îucrare, de cât un pod cu clo1 10 <lrsr·l iirlp1 ,11 800 m. Cota la km. 33 este 10m.93, ded linia orizontală. n 

La 100 m. departe de km. 33 se află un canal ; iar Ja km. 34 un pasagiu riP nh·f 'I
(d l'umul Endec-Carachior la Docuziol). Cota la km. :14 este 10m.99, panta 0+111.0<i. 

Mar departe la c[Lte 100 m. întâlnim dou<'- cantone, ia1· la km. 3::i gr'isi111 cola JJ111.oi;,panta +om.01. 
La 200 m. se află mar deparle un canlon No. 18, lângă ca1·e un pasaj de nivPI (d 1 .11_ 

mul de la Enelec-Carachio\' la Panaghir), apor la câte 200 m. eloLH� canale. Cola la k lll. ::n
este 1om.so, panta -0m.26. 

Linia este orizontală între km. 36 şi 37, fără nid o lucrare de artă. 
De la km. 37, la dApărtare ele 1�00 m. întâlnim un canal. Cota la km. 38 eslP 1�111.�,11 

(este platforma pe care se află instalată gara l\ 1Iedgiclia), panta e +1 111.70. 
Gara Medgidia e în drepta linie\' la km. 38.350, clupă ce mar Inlaiu întâlnitn 11 11 

canton şi un pasagiu ele nivel al şosele\' ce vine din oraşul Medgidia aşezat în stânga linirr. 
«După configuraţia topografică a Dobrogie1 -- zice I. Ionescu 1) --- conti·elc cuilo1• iii ' 

comunicaţiune nu sunt datorite întâmplări\'. Natura şi o mul(ime de împrejurăl'T in<l<'pen
dente de voinţa omulu't concur a le fixa. Observendu-le se vede, că tote ţin11Lul'ile <lr•-;p1·,, 
partea Balcanilor vecinr Dobrogie,, se conr,entreză către Bazargik, iar acel<' clr Ia I lI 111a1·1• 
au ca centru de comunicaţie Carasu». 

Aceste consideraţiunr au călăuzit pe Sayd-Paşa, guvernatorul VilaieLul1 11, ra 111 1 1 1·1 11:1 
l'esboiulu\'. din Crimeia să înfiinţeze aprope de ruinele satuluT tătăresc Cn.ras11, Ol'il�11I d1· 
mar târziu Medgidia. 

Aci, ele pe la începutul veculu\'. al XIX-iea se făceau la localitatea Panagllil', în lir•-cai·1 1 
an doue t:irgurr (primă-vara şi tomna). 

«Lacul Carasu - zice iarăş'î cunoscutul agrnnom in 1850 1) - comunică c11 nu11cl1·r·a 
printr'un canal natural ele 20 metri lărgime şi ele /� metri adâncime. 

«Canalul şerpuesce în frumosa vale formată ele cloue lanţ:urr paralele do mun(\', (·.ni·r 
pornesc de la Dunăl'e şi ţermuresc valea, în fundul căreia se află canalul, a vend o înli11-
clere de o oră de la Dunăre până la Carasu. Când apele Dunări\' sunt 111a1·1 l1·cc prin 
acest canal 1n lacul Carasu, Cc"\,re se umple cu apă şi se înlinde până la Bui huiai' U). 

«Când apele DunărH descre c, ele se scurg din lac în tluviu, până ce li se slalJilesrr 
nivelul şi atuncr adâncimea canaluluT re.mânc 4 metri, îndeajuns pentru a lăsa sit trcc11 
mid vapore, care stabilesc o comunicaţie continuă între Dunăre.şi Carasu, al doilea cenl1·I1 
de schimb (primul, autorul numesce Bazargikul), unele se ţin de două or, pe an, clou<1 din 
cele mar importante târgurr ale Dobrogiefo. 

Era natural ca în 1858, compania engleză să construiască la Medgidia o garii �i 
magasinele de cereale ce se vcd şi astăz1. 

Imr povestea un bătrân Homân din Medgidia; el luase parte la c:onstr1Iirea drum11-
lu1 de fier, că timp de dour anr, cât a durat construc(;ia, totă populaţia satel01· de la I li\I·
şova până la Rasova a fost chemată a lucra la terasamente, cu familia, cu carul, cu nni� 
malele de muncă şi cu rnâinell� chiar. «Nu sciam, zicea el, nicT de casă, nicT de câmp, r1 

, iarna �i vara necontenit am muncit la umplerea cu păment a bălţilor, prin <'arr, ti-rci: 
acum drumul de fier». 

Numa\'. ast-fel se pote explica, cum linia s'a terminat în aşa scurtă v1·011w, ţincI1rl 
socotelă că jumătate din tr-aseu s'a făcut prin baltă. 

Aşa scia Saycl-Paşa să admini I.reze provincia, atât de mult lăudatul Sayd al seri,•rii 
d-lur I. Ionescu.

Dincolo de gara Medgidia la 150 rn. întâlnim un canal, de aci la 300 in., cloui• po
deţe distanţate între ele de 100 m.; de la cel clin urmă pocloţ până la Iun. 30 suni. lllil
metri. Km. 39 are cota 911 1.88; panla intre km. 38 şi 39 este de -2111.62. 

') Exc11r,-inn dans ln plainc de ln. 1JobrodjR, p M. 
') Idem p. 38-30. 
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)le la km. 39 pre apus întâlnim: la 150 m. un poclet,, la 400 rn. cloul'i podclţ şi 
800 111• un pasagiu ele nivel (drum ele la :Medgidia la Panaghii·). La km. 40 se afl v 

9'11.9i, panta este de +om.09. Intre km. :39-40 calea ferată e în săpătură pe la polel 
1111 111 Panaghir-Juk. De la km. 40 până la Dunăre linia femtă urmeză fundul văiY.

Dr la km. 40 întâlnim la o sută meLri un podeţ, la altă sută de metri un alt podeţ 
i în line la 300 m. al treilea podeţ;. Km. 41 are cota 1110.19; panta este +1 01.32. 

La mijlocul distanţer Îi�tl'e km. 41-42 întâlnim trer podeţe. Km. 42 are cota 8m.82, 
��11ta intre ele este -201.37. 

La 200 m. departe de km. 42 se află 5 podeţe; departe de cel din urmă la 400 m.,

110 canton, lângă care pasagiu de nivel (fără drum): Km. 43 are cota 801.G4; panta este 
nm.18. 

Intre km. 43--44 găsim: la 300 m. un podeţ, la 400 m. un al doilea şi în fine lu 
iOO m. un al treilea. Intre aceste douP kilometre linia face o cU1·bă cu convexitatea spre 
�ord, torţată fiind de pantele delulur de la Sud. La km. 44 se află cota 3m _39, panta este 
i\ni· -Om.25. 

De la km. 44 întâlnim la 400 m. un podeţ., la alte 200 rn. un al doilea şi în fine la 
allr :100 m. un al treilea podeţ. Cota km. 45 este 3m _35; panta între ele de -om.04. 

lnt1·e km. 45-46 nu întâlnim de cât la 200 m. un podeţ. Cota km. 46 este 3m _17, iar 
1�rnta între ele de -om.18. 

Intre km. 4G şi 47 linia e ol'izontală şi fără nid o lucrare de artă. 
[)e la km. 47 traseul linier ese din baltă şi până la km. 48 1/:1 (halta lVIircea-VodCt.) 

11·ece pe terenul ce desparte balta Carasu de V. de cea de Est. 
La 100 m. de la km. 47 e un pod şi la aceiaş'î depărtare un al doilea pod. 
Cota la km. 48 este 3m _50; panta între aceste doue km. este +om.33_ 
La 300 m. de km. 48 e un pasaj de nivel (drum de la lvrinez la Cilibichio'î). {[alta

.\/ircea-Vodă se află la km. 48 1
/2 pe drepta. ea e construită în 1886 pentru călctort şi 

mărfurr; n'are nic'î o dependinţă. De la Haltă linia e trasate-\ pe sub malul de Nord, înLre 
el �i baltă. 

Dincolo de Halta Mircea-Vodă la 300 rn. se află un canton, lângă care un pasagiu 
de nivel (fără drum). Ajunş'î la km. 49 avem cota 3m_40, iar panta -Om.10. 

Intre km. 49-50 sunt următ61·ele doue podeţe : unul la 300 rn. de km. 49 şi al doilea 
la 200 m. de km. 50; aci avem cota 3m_28; panta -om.t2. 

La 800 m. de km. 50 e un canal şi pasagiu de nivel (fără deum). Cota la km. 51 
rste gm,35; panta +om.os. 

Dincolo de km. 51 la 800 m. sunt 3 podeţe; km. 52 are cota 8m.24; panta - om .12. 
Intre km. 52 şi 53 nic\'. o lucrare de artă nu întâlnim. Cota la acest din urmă km. 

este 7m_97; panta -om.21. 
La 450 m. de km. 53 e un canton şi un pasagiu de nivel (fără drum), iar la 450 m. 

de aci un canal. 
La km. 54 este cota 7m_70, cea ma\'. j6să a linier Cernavoda-Constanţ.a. 
De la km. 5 cu cota cea mar 'naltă şi până la km. 54, linia coboră cu o pantă de 

aprope om .001 pe metru. 
Lângă km. 54, la 100 rn. se află un canal, de aci la 250 rn., un pasagiu de nivel 

ffării drum) şi alătud doue canale. 
La km. 54.lt78 linia cea veche Cernavoda-Constanţa se racordeză cu linia now'i, cc 

1ce la Cernavoda-Pod. 
De la racordament până în staţia Saligny, aceste douc linir merg alăturate, iar din 

ita\ie se bifurcă; cea la Cernavoda spre drepta, iar cea la pod înainte. 
Până la bffurcaţie sunt douc mesurătorr: una pe dr6pta este kilometragiul de la- Con

ilanja, iar pe stânga kilometragiul de la Bucuresc'î.
. Vom urma traseul linier vecht; ·1a km. 55 avem cota 3m _30; panta între cele clour 

kilomet.re este +1111 : 10. 
lnt,1·e Iun. G5 şi 5G nid o IL1c1·arc de at"t,'i; 1x· ncest pn.1·r.urs linia Pste ori;r.ontn.lCt.. 
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La 600 m. dincolo de km. 56 sr aJiă în dI"epla staţia . aliguy cu dou,-: dugp; Pa n
fo�t construită în 18% cu ocazia deschideril nouer lini, de la «Podul Hegele Cam! ln. 

ln stat.ie s află un depoLI ele maşini, 1·cz rvor pentru ap,\, o magaziC' )i O pla,·.i
învârt,itore. 

La km. 57 se află un canton, alătur'i e un pasaj ele nivel. 
Linia între km. 56 şi 57 este oriwnt-ală. 
La 100 m. de la km. m se află un pod de 2 n). deschidere. Până la lrn1. :-i8 li1J ia 

csLc orizontală. Lângă km. 58 la 100 m. se aftă un canton şi la o altl-1. sută nwt 1·i, 1111 p,,d. 
Cota Ja km. 59 este 9m _43, panta este + 0 111.63. 
La 400 m. de la km. 59 se află un canton, Iangă un pasagiu de nivel. 
Cota la km. 60 e te 9m,19; panta înt,·r km. 59-60 este - 0111.24. 
Intre km. 60 şi 61 întâlnim la 400 rn. un canal; cota la km. 6L este \l111.8G, paiil:i 

între ele de + 0111.66. 
Intre km. 61-(i2 nicY o lucrare de artă nu există; cota la acest din Ul'll1ă kil!. f's! i · 

Hl'11.33; panta de + 01
1
1.38. 

I.a 100 m. de la km. 02 întâlnim un canton alătur1 de un pasaj de nivel (dn1n111I la
Ccrnavoda), iar la km. G2.100 în stânga, se află gara Cernavoda. 

Linia se continuă până la Dunăre, la km. 63 ce are cota 1 L 111.71. Asl-fel dar rlP la 
km. 54, linia urcă cu o pantă de 0111.0004 pe metru. 

In gara Cernavocla se află o reţea complectă de linff de garagiu, precum �i ma, 11rnll1• 
rnagazH de cereale. 

RamificaţiL 1. Linia Cernavoda-Pocl până la km. 174 şi 800 m. Trenul care vine• din Hu
curescY, după ce a trecut măreţul «Pod negelc Carol)), se oprescc la halta Cc1·navocln-potl, 
aşezată pe stânga �i la 50 m. depărtare. 

aJ lstorir. Cestiunea constl'uiri'î podulur de peste Dunăre s'a născut din ari. fiii� 2 al 
Tratatulu1 de la Berlin: ,,Linia clespărf itdre între Bulgaria ş'i Romrîni.a s{t se /ar·rr, de o ro
m-isiune europeană ele detimita1'e, care va avea în vedere, că punctul ele pleca.re 71e n,mrtl'P .iri 
fie ales ast-/el� ca rtcolo să se pdtă construi un poet« . 

Din motive tehnice, economice şi strategice podul nu se putea con t1·ui acolo, urnit 
era fixat prin art. 46 § 2 al Congresulu1 de la Berlin. 

In scris6rea pe care Ministrul nostru de exte1·ne, Boerescu, o adresă la 12 fanu:1l'iP 
1880, D-lur de Hoyos, l\1Iinis�rul Austriei în nomânia, se arătau inronvenientek, cc al' fi 
presentat construirea podului'. la Silistra, din cauza inundaţiilor. 

Cele-l'alte condiţiuni sunt lesne ele inţeles, de aceia se propuse a se f'ace o co11111niea(.ir 
între un ţerm şi ccl-lall, al Dunări\'. în prelungirea linie\'. Cernavoda-Constanţa, pe rn1·P, s'n 
unescă cu cea de la Feteşt\'.-Bucuresc\'., construită în 1886. 

Guvernul prin legea din Junie 1882 a obţ,inut în principiu de la Corpurile Lcguitorc, 
oclată cu votarea !init Bucuresd-Fet.eşll şi construirea podului'. peste Dunăre. 

In 1885, construirea podulur peste Dunăre şi reconstruirea portul111 Conslan(a, ULI l'n�I 
declarate de utilitate publică şi guvernul autorizat a face o emisiune ele 1·entă de 35 mii. 

Cu tote licitaţiile tinute în 1884 şi -1887, diferiţi\'. constructorr, nefiind în condij.iunilr 
caietulu1 de sarcine, Minbterul lJrin jurnalul din 27 Septembre 1887 a dispozat să se în
fiinţeze un serviciu special, care să sr, ocupe cu studiul şi elaborarea proicctclo1· clrftnilivu. 

Lucrările au început în tomna anului 1890, Îill' piatra fundament.ală s'a pus la U 
Oc.tomlJrie acest an 1). 

') DocumenLul pieLdî f'undamenLale coprinde: 

«NOI CAROL l 

Prin graţia lui Dumnezc11 şi voin�a naţională, Hege al H.omanicL 
Aducem la sciinţa Luturora cele ce urmeză: . . . 1 Hcsboiul purlal în aniî de la 1877 până la '1878, de viLejii României pc c�tmpiile Bulgal'ieî, 1111111:e :0·

Larele ţeriî nostre pesLe ţermnl d1·epL al Dunării �i făcuL-a kegaLul Homc\.nieî sLăp1ln ln. Marcu-�eg,·�·. t; 
Ll'up�tndu-î' Dobl'Ogin„ De aL11ncî necn11lcnil pirnniL11. Ne-a f'nsL g:ln,.lirea la ac6sl.ii pl'ovincio, însa illflle." 
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b) /)PSl'l'ierea ti.niei (emte de lrt :str1f i111wr1 Feteşti., 7111,n,, ta mmrrlarea r·I1 1'Pl'/,i11. liniP
/'ernr,1'111/a-Cnnstrmfa (sta/ iunea ,'-iali.yn!J) 1).

Linia 1"elc�li-Cu1·Jlavoda eslc cons! ruilă penLrn c lega rc(.mwa căilol' fcl'al.e 1·011 11:lnu 
1• 11 i:1111slan(a :;ii dcd cu J\la1·ea-Negn\. J\c1'•slt't linie în(·,cpe di11 .-La(,iuuca L<'etc�IY, I.recu
"'�11· Bo!'cca, care este un braţ al DunuriY, tl'avurscz,\ Balta, caru este o insulă inLru Borcea 
i 11111H1n• �i se racordeiă cu li11ia Cernavoda-Con�la1l(a, înl1·c sLa.!,iunilc Cemavoda �i
lirr1•H-Vmlă la Saligny. Lungimea acestor lini, csl.c de 27km.3, iar clisLa11(.a înLrc Du-
11.1 .. ,d �i Conslanţa va fi de 22S"m.8. 

l.11(Tăl'ilc vrindpale ale linie1 Feteşt'î-Cernavoda sunL:
I. O TranFeiit între statfonea FeleşLT şi malul BorccY, avenei o ltlllgirnc de i.028 111. şi o

,1da11ri11w maximă de 12 metrL 
l%116nlul scos din tăietură 'a tl'anspol'lat la o disLa.nţ;ă de 2 km., penLt·u a forma 

l'illllhhil de 1acordiJ.re cu podul ]Juste Borcea . 
. \ccsL rambleu are o lungime de 710 metri şi o înăl(.in1e va1·iind între 12 şi 1G nietri. 
Profilul în lung al acester tranşeiă presintă panLc de i 100, pentru a n1corda calea 

din ,-[a(iunca 1�ete:;;t1 cu calea pe podul Borcea, între cal'c cxislă o diferint.l ele nivel ele: 
:�1m.20; aceiaş1 pantă continuă �i pe rambleu. 

Plal!orma linicr din lran�eiă are o }ă(.ime de 10 rncl.1·i, in cal'c se coprindu un :c:;anl 
pal'al de fie-care parte a linie,, pent1·11 scu1·gm·ea apelo1·. 

:-;•a, dat rarnbleulu1 o platformă de 8 metri lăţime clin cuusa înăl(.imer. Cubul săpă
lurii a fost de 3%.000 metri cubicT . 

• \d· tă lucrare s'a exeGutat de intreprinderea Rottenbel'[f şi Comp.

li. Por/ul peste Borcea are o lungime de 420 metri împărţită î11 3 deschider'î egale du
dl!' 140 metri fie-care. 

lnălţ.imea liberă de la apele mari până la suprnstn1ctura podulu1, s'a fixai Ia 12 1n. 
l'ih·lc �unt ele zidărie cu mortar de ciment �i s'a fundat la o adâncime de 28 metri sub 
1-liagiu ( căderea cea mar mare a apelor ttuviulul).

Suprastructura metalică e formată dintr'o grindă consolă, avend o parte centrală du 
lfil metri şi două console de 50 metri, precum şi din doue grinzr semiparabolice de 90 
mclri lungime fie-cl'1re. 

Dimensiunile ,;;i forma sup1·astructuriT sunt identice cu ale podului peste Dunăre. 
Podul peste Borcea se racordeză cu rambleul de pe malul stâng, printr'un pod ele 

inundaţie ele 150 metri lungime, împărţită în 3 cleschidc1·1 egale, iar cu rambleul din Baltă 
,e racorcleză prinlr'un pod de inundaţie de 400 metri lungime împărţHă în 7 deschiderr. 

Debitul Boi cer se pote evalua la GOOO m. c. în ti111pul creşterilor de ape extraordi-

llanubiu, Ne-a opl'il şi Ne opresce sa dăm liLoralulur Mări'i-Negre ţ;i pol'lurilor Jur viaţa r;;i desvoltarea tre
uuinciosă pentru prosperilatea economică a ţeril. 

Numaî construct.iunea unu, pod peste Dună1·e înlăturâză acesle pie<licl. Corpurile Nostre legiuiture 
incalzile de focul nestins al iubirer de tară, au hoUi.rit în anul 1883, clădirea ace tuI pod şi or am sauc
\ional în acelaş an patriotica lor holarire. Az'i inginerH român'i clădesc podul. 

Nu vor trece de cal caţr-va anI şi săvîrşită va fi o grandiosă lucrare, un monument care va transmite 
111·ma�ilo1· noşt1·i şi generaţiunilo1· viitore, dovadă de puterea de viaţă, patriotismul şi hărnicia Romanier ac
lualc. Fie ca acestă măreţă lucrare să sporescă prosperitatea şi gloria scumpei Nostre ţer'i, fle ca pdn ea
,a se lrangâ legăturile, care unesc Dobrogia de patria-mumă, fle ca porturile eI să ajungă la o plend6re
''etlnica de solicitudinea ce le portă ţara.

. Preţuind a!;'a ·valorea podulur peste Dunăre la Cernavoda, hotărit-am să se aşeze în p1·esenţa Mea, al'i·1ncipelur Ferdinand, Moştenitorul presumptiv al Coronei, a Miniştrilor care se află la cârma ţerir, piatra rundamenl.ală în zidăria care formeză cel d'întâi(1 picio1· pe ţermul st�i,ng al Dunări'i.
Ace8t Document comemorativ s'a semnal de NoI în doue exemplare, care s'ai.i învestit cu sigiliul !::ila-

lulu1. l 'n exemplar însoţit de monedele curente se va îngropa de o'î în piatra fundamentale\ în ziua denoua a luniI Octombrie; cel d'al doilea exempla1· se rn păstra în archiva slaluluL»
Ace�t act s'a i călit de M. S. Regele, A. S. H. Principele, J. P. S. S. Mitropolitul, ceI ! MinişLriI, Direelorul general al C. F. ll., Duca şi ele inginerul Saligny. (Vezi M. Of'. No. t5f> din 12 Oct. 1890).
'\ A se vedea pln11ş,t �o. :,. 

www.ziuaconstanta.ro



fi78 

1 1arc. Lungimea tle D70 rnd1·i daL{L pocluh11 pe::;1,e Hm-rea �i podurilor de i11t11Hla\i1• 1•s1,, siifidcnlă, pcnLru se,urgerca ace ·tur volum ele api'.L 
Mărimea deschideriT podulur de inunda\.ie 'u fixat lu 50 mctl"i, pcnlt·11 a s1· 1·Pnlii.a

rni11imum de cost pentru inf rastructura podulur. 
Suprastr11ctura metalică se compune din grinzr indcpendenlc cu 111c11 1b1·u1·il(• p;ii·all '\,,.

a Vl;nd c.;alea la partea su peri6ră. 
lnălţ.irnea grinzer e ele 6 metri, ial" oca1·mentul între gl"inz'î ele 4 mcL1·i. 
Podul pe�te Bor·cea a fost executat de casele Gaertner ş-i Cte11sot.

La podul de inunctat;ic de lângă Borcea fondat.iile au fost executate de D. F. 1i·. 11�111!!'' 
zidăriile de D. Gratzoski, iar suprastructura metalică, de societatea Jo!tn Cockerill din l:l1•lg!ii 

III. Podul de inundaţie cl-in Baltă. Braţul Dunări\'., Borcea, ia nascere în mnonlr d,•
Călăraşr şi se unesce cu Dunărea întrn H&r�ova şi Gura-Ialomiţe\'. 

Pe acestă distantă între Dunăre şi Borcea există o insulă numită Balta, ca1·c a1·1· 11 

lăţ.ime de 13 kilometri între Fetesc)' şi Cernavoda. 
:Malurile Dunărir şi ale Borce\'. au o înălţime de 5.50-6 metri d'asup1·a el,iagiul111. 
lri mijlocul Bălţ.iT, cota terenulu1 e numai de 2 metri d'asupra etiugiulu\'. 
Apele marr de inundat.ie ridicându-se până la cota de 7 met1·i peste etiagiul llt111�11'ir, 

ele acoperă Balta, până Ia o adâncime de 1-5 metri şi se scurg, nu nunmr pifo 
albiile Dunărff şi Borcil, dar şi prin mijlocul BEUţir, cu o iuţelă mar mică, dar p,, o i11. 
tindere mar mare. 

Debitul apelor marr, ce curg prin Baltă, se p6te ridica până la 6.000 m.c. pe scn111llă 
Pentru a da curgere acestu\' volum ele apă, s'a construit în mijlocul Bălţir un pod dr; 
inundaţie, având 34 eleschiderr ele 42m .so, iar în total o lungime de 1455m _20.

O pilă costă 37.000 Ier, sau 860 Ier pe metru curent de pod; supra sLl'llcLura cosii\ 
940 Ier metru curent. In total acest pod costă 1.800 ler metru cureIJt, calea pc pod nefiind 
cuprinsă în acestă sumă. 

!nălţimea liberă de la apele mar\' până la suprastructură e de 2m.80.

Suprastructura metalică e făcută din grinzi Schwedler, având lungime de 42 melri,
înălţimea de 5m.60, iar distanţa între grinzr de 5 metri. 

Fundaţiile acestu\' pod au fost executate de D. F. K. Ozinga, zidăriile de D. inginer 
Dimitrie C. Jarca, ia1· suprastructura de Societatea Cockeritl.

IV. Podul de inundaţie de lân_qii, Dunit.re. Este construit pentru a permite scurgerea
apelor, ce Dunărea revarsă peste malul stâng la epoca inundaţiilor. 

Când apele marr ating înălţimea de 7 metri d'asupra etiagiulur, debitul Dunării se 
pute evalua la 14.000 m.c., iar volumul apelor marr ce curg pe sub podul de inundaţie 
de lângă Dunăre se p6te ridica până la 1.200 m.c. 

La determinarea lungimer acestur pod de inundaţie, s'a ţinut cont nu nu mar de acest 
debuşeu, dar şi de condiţiunea de a nu avea o înălţime prea mare de rambleu la ex
tremitatea podului. 

Un rambleu prea înalt lângă culee, presintă o ma1·e nesiguranţă din cauza tel'asa
mentelor, ce continuă a se produce în timp de c.;âţ\'-va anr chiar, după deschiderea linie! 
şi care tind a forma la spatele culeier un prag, pentru a cărur evitare va trebui a �e 
complecta cu balast şi a se ridica continuu linia în acestă parte. Intretinerea 1111ur rambleu 
lnalt este mult mar costisit6re de cât a unur pod. 

Ţinând cont de aceste consideraţiunr, s'a dat poclulur de inundaţie de l,\ngă Dunăl'f 
o lungime de 912JTI.75, împăr(;ită în 15 deschiderr de 60m.85 fie-c.;are.

0 V 

La podurile de inundaţie dintre Dunărn .;i Borcea s'au admis funda\,iile pe p1loji,
pentru motivele următ6re: 

Terenul Bălţii format de depositele lăsate de apele de inundaţiT, o de o 11atură va
riabilă; în general se găsesce o arg ilă nisip6să, ce oferă pu(,ină resist.entă, pe11t1·u a supol 'la
111ar1 greutăţi, fărt't a se comprima. . 

Terenu·] l"esistent, pe care s'al" fi vutut funda direct, se află la o adu11c.:in1c c!e 2� 
metri sub etiagiu. Spr-e a se funda la acestă ad,111cime, sistemul cel mar sigur şi mai
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prai:li(', a1· f! l�sL fondaţiile cu aci· c;u11:pri11.w,L, ca 7i I°: po<l�1l ţJusL1: D111Jăre� i\ ă4'1J �1ea � G'
loială a unei pilc cl.l' fi fus(, de 50 metri, pnn urmam cl1mens1umle 71 cosLul ei at· � 
livat deschideri' mar mad, ceea-ce ar fi făcut să crescă şi valârea supra-structurer. =-

Dacă ne raportăm la podul peste Dunăre al cu.rur cost pe metru liniar e ele 12.000 Ier 
,i al Bnr·cer care e de 10.000 le1, am fi ajuns de sigur, pentru podul de inundaţie de 
l,uigă lh111ăl'e la un cost apropc de 8.000 leY pe metru curent. 

I,;1 poclurile de inundaţie clin Baltă şi de lângă Bo1·cea, a căror înălt.ime e mulL maY 
111irii, funda(.iunile pneumatice la marr adâncimr, ar fi fost şi mar pu(.in justificate, ele ar 
tt 11ca�iollat deschiderr marr şi un cost exagerat fa(.ă cu natura �i scopul Jucră,f(. 

Man\ de acestea, apele mar'î curgend în Baltă un timp scurt şi numar la epocelc 
1,u·l ale c1·eştcl'ilo1· marr, iar iu(.ela apelor fiind mică, nu pate fi nicT o temere· de aflui-
1111,nle, care să p6tă motiva o adâncime mare ele funda ţie. 

Pentru aceste consideraţiuni, s'a admis pentru podurile de inundaţ.ie funda(.iile pc 
pilo(.Y. 

Piloj.iT llătuj.T pe totă lungimea lor ele 10 şi 12 m. comprimă. terenul de fundaţie şi 
,11po1·lă greulalea podulu1, interesând un strat ele păment pc o ad�\ncime egală cu lun
ginwa piloţ.ilor. 

Pentru podul ele inundaţie de lângă Dunăr·e, deschiele1·ea de 60 m. s'a găsit mar 
arn11lagi6să sub punctul de vedere al costului lucrări\'. O pilă costă în mediu 104.000 leY, 
1't>C,H;e dă 1.700 leY pe metl'u curent de pod. Supra-structura costă 1.500 leY pc metru 
curent; ast-fel cu. in total podul de inundaţie de lângă Dunăre c.;ostă 3.200 Ier pe metru 
l'11rent, în care sumă nu intră valorea traverselor, trotuarelor şi şinelor. 

Supra-structura metalică se compune din grinzr independente cu membrurile paralele, 
al'!:ml calea la partea superi6ră, spre-a reduce din înălţimea şi lăţimea pilelor. 

I• undaţiile podului de inundaţie lângă Dunăre au fost exacutate de întrcpri!1derea 
/1, K. O!inga, zidăriile de întreprinderea Rottenberg 0· Comp., iar supra-structura de socie
tatea /. Cockerill.

\'. Temsamenlele din Baltă. Intre pod urile de inundaţie de la Borcea �i din Baltă s'a 
1•xcculat un rambleu de 6.082 metre lungime, iar între podul din Baltă şi de lângă Dunăre 
l'ambleul executat are o lungime de 4.133 metri. 

ln traversarea Bălţi\', platforma rambleulur s'a stabilit la 9 m. d'asupra etiagiulur 
Dunărir, s'au la 2 m. d'asupra celor mar marr ape de inundaţiT; în acestă parte înălţ.imea 
n1eclie a rambleulur d'asupra terenulul'. natural e de 6 metri. 

Hacordarea rambleului' cu podurile de inundaţie s'a realizat prin rampe de 1/100, 
ast-fr·l că înălţimea rambleulur lângă culeiele podurilor de inundaţie este de 11 metl'i la 
Uo1·cea, de 8 m. la podul din Baltă şi de 24 metri la podul de inundaţie de lângă Dunăre. 

Lăţimea platformei' este de : 
6 metri pentru 6-10 înălţime de rambleu. 
7 )) )) 10-15 )) )) )) 
8 )) )) 15-24 )) )) )) 

S'a clat tal uzelor o înclinare de 1-1 1/2. 
ln timpul creşterilor extra-ordinare a apelor Dunăril, apele de inundaţ.ie avencl în 

Ballă o adânc;ime de t.50-fi metri, pentru a apăra rambleul contra valurilor causatc 
. e apele marr, s'a executat pe ambele părţr ale rambleulu1, un pereu de zidărie de piatră
·.u var hidraulic, până la înălţimea de un metru d'asupra apelor marr. Acest pereu con
l111Uă sub terenul natural pe o adâncime de 1-1.50 m. în planul taluzulu1 rambleulur.

Terasamentele şi apărările între Borcea şi podul din Baltă au fost executate de în
'.1·ep1'intlerea 1-lottenberg ;�i Comp., iar terasamentele şi apărările între podul din Baltă şi 
inlrc podul de lângă Dunăre, au fost executate de Societatea Română ele Construcţii.

Vl. Podul peste Dunăre are o lungime de 750 metri, presentând 5 deschider'î, din care 
una centrală de 190 metri şi câte doue deschider'î laterale de 140 metri fie-care.

Pentru a permite trecerea liberă pe sub pod a vaselor celor mal'. mart, ce circulă 
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Fig. 9Î. - Portul «Rep;ele Ca1·ol I». 

p • nunăt·e, s'a dat sup,·a-:-;I I ·u<·lrn·i\ 11111_
11ănime liberă de 30 mcll'i, de la nivelu]
apelor marr, sau 35 mcll'i llc la sIii,r·a
faţa apelor mijlocit. 

Pilele sunt de zidăl'ie cu 11I0I·1 i1I -d, 
ciment. Fundat.ii le exet:ulale ('LI upI · c-0III_ 
pl'irnat, s'au stabilit la o ad;_'tnci1iH • d,, 
28111.50 sub etiagiu. 

Supra-structura e fot·tnaLă din do, 11, 
grinzr console de 240 rn. lungime, aYt·,ul 
o parte centrală de 14-0 ,n. �i do1H' <'f/tt
sole de 50 metri, p1·ecum f;ii din ::i gl'i11zI
semi-parabolice ele UO inel l'i lu11µ:it1H'
fie-care.

Inălţimca grinzilol' c1>11�ole t• dr•: 
32 mel l'i la montan(,T în dt·C'plul pi 

lelo,·. 

17 « « mijlot:ul g1·inze1. 
:I << << exlTerniL. consolelrn·. 

lnăltimea grinzilor semi-parnlJolice 
C de: 

13 metri la mijlocul gl'inzilcll'. 
9 « << extrernităt,ilc 101·. 

Distant.a între grinz'( variază lnl1-e 
6.50 f;ii 9 metri. 

Calea e la partea interi6rit su11ra
str-ucture1. 

Supra-structura grinzilor co1 1�ole s'il , 
montat mar întâ1 pe un pod de serviciu la o înălţime de câţ1-va metri d'asupm apclnr 
marr, apor s'a ridicat cu prese hidraulice treptat cu înaintarea zidărier pilelor. 

Fundaţiile, zidăriile şi supra-structura �podulur peste Dunăre s'au executat de Cm,1-
JJa 11ia Fives-Lille. 

VIL Terasamente. Intre podul Dunărir şi racordarea cu linia Cernavoda-Conslan(a, suni 
clesvoltate pe o lungime de 7 km. 

Lucrarea consistă în 5 tranşeie, a cărorJnălţime maximă variază între !l :;;i 18 m. 
Pămentul . cos din aceste tranşeie s'a transportat şi depu la rarnblarea păL'(ilor jr'isc· 

dintre aceste tranşeie. 
Douc pante de om.010 şi om.085 pe metru, permit racordarea căit de pe vodul nu

năriT cu calea liniei Cernavoda-Constanţa, între care există o diferen(.ă ele nivel de :H 111 .30. 
Aceste terasamente sunt executate de Societatea „ Veneta. 
VIII. Staţiuni. I.inia l•'eteşt\'-Cernavoda este culo singură cale �i are pi: dJnsa ul'mă-

1 <irele staţi unr: 
a) Halta Bo1'cea, situată în Baltă Ia 7irn 1.6 ele . tat.iunea l•eteştr.
u) /lâlta Dunărea, const1·uită tot în Baltă la o distan(;ă ele 6I,m.o de lmlla lloreea
c) Halta Cernavoda-Pod con truită Ia distanţă de 50 metri de capiitul (t'ii·mulul' dl'l'll1

al poelulu1, e la 4-.500 m. departe de Halta '«Dunărea». 
d) Staţ'iunea Saligny la racordarea cu linia Cernavoda-Constan[a. E departe de pl'C·

cedenta lu fi km. 
Clădirile sunt executate de Societatea romrînă de Construcfiz '). 

') Exlragem acesl arlicol din rl,Mea de ,;emă a d-lui inginer S. (iheorghiu, publical î11 ((Bulelinul �0-

c-ielăţiî Pnlil.echnice>J nnul XI, No. 1, ·1805.
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Lucrările aceste)' lini\' s'at'i terminat la 14 Septembrie 1895 1).
De kL Bucurescr până la 1-lalLa Ccrnavuda-Pod sunt 166 1" 11.200; cola la 1 [altă cslc de 

1aruJiO. Constt·ucţia e atlă pc un platou, de pe care se desfă�t'.wă privire\' frumosa pano
rnruă a oraşulur Cernavoda. 

Pl' distanţă de 1 km., linia e în săpătură şi la adâncime de 12m.15, în acest parcur� 
�,1111 I rer podeţe. 

r.a km. 167, linia cob6ră la cota 49111.93. Lângă, şi la 120 m. de km. tG7, după cc
Ji11ia (�se <lin clefileu, întâlnim un pod cu pasagiu inferior de 3 m. descltidere; lângă ci 
�i la 180 m., un podeţ, iar la 100 m. mar deparLe, un altul ; de aci, la 500 m., un pasa
�ii, cu 3 .bolţ,1 de câte 4 1

1
1.50 fie-care; iar la km. 1138 linia cob6ră la cota 3(i111.32. 

Continuându-şr drumul, linia t.rece peste 5 podeţe între km. 168 şi 169 şi coboră la 
rola �9111 .46. 

Dinc6ce de km. 169 şi la 200 m., se află un pode(, iar de aci, la 250 m., cantonul 
Ul (11urn<1răt6rea. cant6nelor ca şi kilometragiul se socotesce clin gara Bucuresd); ajunsă 
la Iun. 170, linia coboră la cota 27 111.19. 

Lângă, şi la 100 m. de km. 170 se af1ă un pasagiu inferior de 411:.50 deschidere şi 
mar departe la 400 rn., un pod. 

Linia merge coborând, iar la km. 1 71 găsim cota 211
1
1.73. De la km. 171 înainlc, în

l,Unim la 700 m. un podet,, lângă el. la 100 m., un pasagiu şi cantonul 92. 
Kilometru '172 are cota 1D 1

1
1.55. Lângă şi la 200 m. de el se afiă stat.ia Salign!J. De 

a!'i inrolo, linia nouă merge paralel cu cea veche şi pe lângă ea încă 2.100 metri şi se ra-
1·01·d6ză la km. 174 al nouer linir. 

.\şa dar lungimea acester rarnifi.caţiunr (de la Pod până la racordare) este de. 81' 111.300. 
2. Linia Canam. Din Halta Medea se bifurcă linia către Canara; ea servesce nu mar

penlru transportul pietrir necesare portulur. N'are nicT un canton şi forte puţine podeţe. 
Lungimea er este dP 15 km. 

3. Linia accesului nott din Port. Pornesce tot din Halta Medea, merge paralel cu linia
11rincipală pe 2 km. distanţă, taie apor �oseaua Constanţa-Mangalia, la Halta Viilor şi co
boră în Port. 

Este provizorie, căcY terminându-se tunelul de acces, linia portulur va trece prin el. 

1) Inaugul'area liniei 7i Podului s'a făcut în ziua de '14 Septembrie '18%, în pl'esenţa M. S. Regelui şi 
pers6nelor coprinse în documenlul următor: 

Nt lI CAROL l, 

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al Homanie'i. 
ln anul mantuirei '1890 am pus piatra fondamentală a podului, menit să împreuneze cele douc maluri 

ale Dunării între Feteşti şi Cernavoda. 
După cinel ani de muncă statornică, Dumnezeu hărăzind Teri1, linisce şi îndestulare, astăzi în a 14-a ,:i 

a luniI Septembrie din anul mantuirei 1895 şi al 30-lea al OomnieI-Mele, mulţumită ravneI şi măiestrieI in
ginerilor Romani, am trecut pe deasupra valurilor celor doue braţe ale DunăriI măreţe şi am bătut cel din 
urmă eul, carI au încheiat şi sfâ.rşit aceste falnice luc1·ărI, fa.ţă Dinu l\I. S. Regina, Alteţele Lo1· Regale, 
Principele şi Principesa HomanieI, Iubitul i\Ieu frate, Principele Leopold de Hohenzollern, nepotul Me11, A. 
S. Principele Et·editar ele Hohenzollem, A. S. P1·incipele EreJ.itar de Meiningen şi A. S. Regală, Principesa
E1·editară de Saxa-Meiningen, Inaltul Cler, MiniştriI Mei, P1·eşedinţil şi Membl'iI Hiurourilor Corpurilor Le
giuit6re, tl'imişii Puteriloe streine acreditaţi pe l.lngă Mine, fruntaşiI Oştil'ii Mele, Inalţii DemnitarT ai Sla
tului şi Corpul technic.

De astăzi înainte nimic nu mai desparte H.om,i.nia din slt'tnga Dunări'l de Uobrogia, pe care prin vi
tejia ostaşilor Noştl'ii din resboiul de la l8i7 am impreunat-o din no(1 cu Patria-Mamă. A.st-re! vom putea 
da acestei provincii 7i l'orturilor el de pe 1;erm11l MăriI t('ită îngrijirea N6 l.ră, spre a lor desvollare şi
propăşire. 

Mfl.ndri, împreună cu Tara întregă, că am ridicat un 11011 monument, ca1·e face rală i'\emului Homâ.
ne�c şi care va fi puru1·ea îndemn puternic pe11tn1 urma-;;iI >foştri, sp1·e a pul'cede tot mai departe pe calea 
muncii, a civilizaţiei şi a măriri1, Am semnal acest docu,nenl de vecinică aminLi1·e. 

Am chibzuit dar, ca după sfinţi1·ea Po<lulu1, f'ăcută de I. P. S. S. Archiepiscopul şi :\litropolitul Primat, 
un exemplar să fie aşezat în zidăria de pe malul cll'ept al Uună1·ii, împreună cu copia documenluluT ce am 
pus în zidăria. picioruluI de pc ţi'Jl'lnul ,;L;i.ng, ia1· cel d'HI doilea . ă se păstreze in a.rchivelc SLatuluT.

,1890 
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Lungimea acluttlă a accsleT ramurr este de G km. 
4. Linia Târgului ele vite ele la Anaelotkioi. De la kn1. 1.500 se hif'ul'că 1·c:111111 1·a ,·a i·,,

duce la AnadolkioL Arn numar câte-va podeţe şi 3-4 pasage de nivel, din ca1·c 1uaY i111. 
porlant este acel al şoselei Constanta-Tulcea. Lungimea er este de G knJ. 

5. Linia la Magazinele de Cereale. Tot de la bifurcaţia precedenter pot·nescc] la 11m
gasiile de cereale din Constanţa (Obor) o ramură de linie, care se bifurcă la rt't1Hlu-'î 111 
rnar multe alte ramificaţi\', pentru a deservi depozitele. 

Acestă linie scurtă taie, ca ;;i cea de la Anadolkior, şoseaua Constant.a-l\langu.lia. 
6. Paralel cu linia principală şi pe distanţă de 1500 m., din dreptul cantonulur No. 1,

me1·ge linia la băi ele la Cantonul No. 2 (pasagiul şosele\' Constanţa-Mangalia); a<i:sl.a rliii 

Lll'mă se îndreptă la stânga şi după ce taie şoseaua Constanţa-Mangalia din nou, p1·p1- 1111 1 
şi linia cea nouă de acces în port, la ·Halta viilor, merge paralel cu şoseua dinlrc viT si 
se opresce în dreptul parculu1 pentru coborit la băile de Mare. 

Acestă linie lungă numal: ele 3 km servesce în timpul verit pentru teanspo1·Lul pa-
sagerilor la băile de Mare. 

Pe ea sunt doue debarcadere de scândurr (la berărie şi la parc). 
7. In sens invers cu linia băilor, este linia veche ele acces în port.
De la cantonul No. 1 şi paralel linie1 principale, pornesce către port o raniilira(i,-,

care după puţin părăsind linia principală, taie şoseaua Constanţa-Mangalia în drcpl.11l u11ur 
Canton, nu departe ele care se află pe drepta un debarcader de scândurr. 

Linia apo1 coborând intră într'o tăetură, din care după 150 m., eşincl, înlâl11i111 11u 
mult mar departe şi pe stânga Halta Thetis (pentru îmbarcarea călătorilor numar pen-
tru bă1). 

După acesta trece pe un pod de fier, de desubtul căruia e pasagiu la Atei ierul C. 11., 

lasă în stânga Halta Tomis şi se sfarşesce la Halta Ovidiu (ambele aceste halte au aceia�r 
destinat.ie ca şi Thetis). 

Un schimbător ele cale la pod_ servesce pentru a conduce la o altă linie ce cohoră 
în port, de ore-ce cliferin(a ele nivel între staţia Consta,nţa şi Port fiind de 31 melri, tre- lnurile nu se pot coborî ele cât pe o linie Jn zig-zag. 

In Port e o reţea forte complicată de ramificaţiunr de lini'i', care cu re[acel'ea nouJur 
port ele se vol' scl1imba complectamente. 

Căi femte în proiecţie. Necesitatea fâl't.e mult simţită de a se construi o linie fel'at.ă, 
care să lege oraşul Tulcea, încă nu e satisfăcută, cu tote raport.ele ce s'au făcut de Pre
fectura j udet,ulur Tulcea. Acestă linie ar fi de mare importanţă economică �i slra
tegică. 

Studir in acest sens s'au făcut, la ca1·e am fost cltemat să-'mt dau avizul asupra 
traseulu1 şi consideeaţiunilor militare şi am însoţit comisiunea însărcinată în 1898 cu 
studiile preliminarH. 

Calea ferată pr0ieGtată va porni din Tulcea ele la bariera Babadagulur; prinll''un 
tunel va trece în valea Derindere 9i atinge satul CataloL Aci se va construi o gară ele 
lJifurcaţie pentr-u un braţ de linie, care m·câncl valea Teliţ,e1 pe la Frecăt,er, apor pu valea 
cdungă)), de unde va trece în valea «adâncă)), pentru a duce la Isaccea. 

Linia principală va urma către Sud valea Teliţe\', pe la Enichior şi Congaz, va I l'cre 
pe la Coda bă]ţ,ir, pe 1;errn ul sudic al laculuT B,abaclag, prin spatele Spitalul ur Co-
munal. 

De aci u1·Gând valea Visterner, va cobor-â prin valea Celinchior la Cearnul'li-de-jus, 
l'0ntinuând către suci prin Sariurt, Duimgi, Peletlia, Taşaul, unele tăind valea i-îult11 Casc'tmcea, 
se va îndrepta la Caramurat. Aci va fi o gară de bifur.caţ.ie\ de unde un bi-a(, va merge 

la Constanţa, iar altul la Medgidia. 
Mar e proiectat a se construi o linie ferată de la Constanţa sau Medgidia, pc la 

'I 'echirgh iol-f.opad i n--�vi angalia. 

r 
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l V. Căi naturale.

Slarca clnrniudloC" din Dobrogea sub TurcT, o găsim forle bi11e desl-risă de disLi11sul 
i1:,:ro11um român Ion lonescu 1): 

«<:i'dle de comunica(.ie acum existente în Dobt"Ogia (1850) nu merită acestă numi1·c, 

dtd locuitorH acestei' ţer1 le-au trasat de a parcurge mar curând distanţele între difc1·i1ele 

lot·alităt1, de cât pentru înlesnirea transportului' productelor la târgur'i'. 
NicT o lucrare de acest fel n'a fost făcută până acum; de asemenea nicT mijlocele 

di• transport nu sunt în armonie cu drumurile. Căruţe (harabale) fără cea mar mică 
hucată de fier şi, care nu costă de cât 60- 80 piastri una, circulă pe pămentul Dobrogier 
tras.\ml ast-fel în parcursul lor un drum. 

Starea acestor comunicaţiunr atârnă de la căldură, humiditate şi de toţ,\' agenţi! 
almosfcl'id. Când pămentul e îmuiat cu apă, drumul devine impracticabil şi cultivatorul 
n.�leptţt timpul frumos, căldura şi ventul, care usucă pămentul f;\i face calea practicabilă .
. \cestă stare de lucrurr e păgubitore intereselor economice».

Ne pulem face o ideie aprope exactă, de starea drumurilor pe atunc\', dacă vom 
�n1·oti timpul ce se întrebuinţa de a parcurge di -tanţele de la un oraş la altul; ast-fel : 

Drumul de la Carasul (Medgidia) la Babadag se făcea în 16 ort·. 
» » >> Constanta >J J> 8 )))) )) )) 

n >> >J Mangalia >> n 12 >J)) )) )) 

>l n >J Tulcea >J JJ 22 ,, )) )) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) )) 

)) )) ?> 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) Tulcea 
)) )) Babadag 
)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) Constanţa 
)) .)) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )> Mangalia 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) Isaccea
)) Măcin
>J Hârşova
>J Cerna voda
>J Raşova
>J Ostrov
)> Babadag
J) Isaccea
>> Măcin
)> Hârşova
J) Măcin
JJ Hârşova
)) Cernavoda 
>J Raşova
>J Ostrov
» Hârşova

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 24 )) 
)) 24 )) 
)) 16 )) 
)) 4 )) 
)) 6 )) 

)) 16 )) 
)) 6 )) 

)) 8 )) 

)) 12 )) 
)) 22 )) 
)) 30 )) 
)) 28 »
)) 11 )) 

)) 14 )) 

)) 22 n 

)) 24 )) 
i> )> n >> >> >J Ce1·na voda >J >J 13 >>
» » )) )) )) i> Haşova J> » 15 J>
» >> >) >J » >J Ostrov ,; >) 24 >) 
)) )> >> Ostrov » )> Haşova )> n 12 >J
» >J )) Raşova ;, )) Hârşova n >> 12 >> 

>> >J >J Hârşov[t >> >J l\Iăcin » >> 12 >J
>> >) )> Măcin >) )> Azaclău » )) 6 >>
>> >i n \zaclău » >> Isaccea )> >J 12 >J
,, >> ,, Isaccea n n Tulcea >J n 6 >J

De alt-fel drumurile naturale Cl'i.tU aşa. de 11ume1·6sc, că eşiud flint1·'un oraş salt sat, 
�tălea căletorulu\' înainte un mănuchiu de clrumu1·1 .,i nu scia pe care din ele să apuc:e 
în direc(.ia dorită; ele erall trasate după caprkiul locuitorilor. 

') Excu1·sion agricole dans la Dobrodja p. /49 -6�. 
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Şi t.otu�i natura u. inzcslraL acest petiG eh-- piimcnl. Gu lot malrrialul, <J,, <·n,·c ,n11111
art• nevoie ln GOnsl.rltG(.iunca drnmmilo,·. 

cdn mulle păt·(J drumul este făcui de nalură; nu se cel' de c;.U ltHTi.lt·ile ttlwesa,·t• d t• 
uivelarc al stâncilor ce au eşit Ia suprafaţ;a pămuntuluT.)i 

«Pc marginea Dunărff ca şi pe ţ,crmul Mă,·ff-Negrc, matet·ialul pcnlrn co11sl 1·11c·p 111 wi 1 
drumurilor e f6rte abondent în st.:lncile sistemulu\' siluric �i camb,fan, ca,·p ,·,m1p1111 
,ml ura minerală a solulu\'. Jn interiorul ţnriT, între stâncile terenulu\' de Lransiţie, se gi'h,f'�i· 
rnce plutonice. Graniturr la Cocoş, micaşişt �i gneis la Pazarli, syenit la Chio1·ce�nw. 1 11 

general aprope peste tot tând, care au ca elemente chimice carbonatul de calce, apa,·
t,inencl la tote epocile formaţiuncr pămuntulu1 şi care în tote punctele DobrogieY se Jiil!' 
intrebuinţa la conştrucţiunea podul'ilor, atât varul c,\t şi piatra cioplită. 

«Apor relieful terenulu'î, direcţia delur:Jor şi văilor indică drumul Ge t1·ehue să u1·11H·z,, 
o calc de comunicaţie in Dobrogia; constructorul nu e nevoit a face săpături sa11 umplu
tu1·1 marfo.

La începutul ornpări\' Dobrogiel'. de către Români, nu exista de d1.t nunH1.1 un începui 
de sosele către Canara (începend din Constanţa), un C-râmper de la Tarivel'dc spre sa,'iu,·I, 
ele la Babadag la Tulcea şi în fine ele la Tulcea la Isaccea. Dar acestea ernu execulul,· 
în mod primitiv, neîrnpietruite suficient :,;i fără nid o lucral'e de artă pc ele. Singul'III 
pod l'Xistent in tolă provincia era acel de la Coda la.culur Babadag, nu,nil. podul d1• 
pi'tmânt «Toprac-ChiopruJJ , construit în 1869. Mar erau ore-care lnccputurr de �oscle pol'11i11d 
clin ornşele mar\', cum: Măcin, H'-\rşova, Medgidia, etc., dat' numa\' pe ca(.\'-vti kilo111t·ll'i 
lungime. La .Medgidia, gaca era unită cu oraşul prin şoseaua cc se veclc �i i1sli'tzl', ,·ar,· 
lrcce peste podul «Said-PaşaJJ, construit de acest guvernator peste balta Ca1'asu. 

Alte lucrări sau comunicaţiunr lipseau. 
Imediat clupă venirea Ro,nânilor s'au complectat cule dorn� rnu.rr ::;;osek na.(.ionale dr' 

1i1 Constanţa la Tulcea şi du aci la Măcin �i Ghecet. 
După 1882, punendu-se în aplicare legea drumurilor în Dobrogia, 'a lul'ral. 1·11 

sliiruinţ.ă şoselele în tote direcţiunile şi la sfârşitul anulu'( 1900 se găsesc: dou·: că'( m1(.io
nale: Constanţa-Babadag-Tulcea şi Tulcea-Ghecet, un numer de 41 'şosele Yicinalc şi !l 
şosele comunale. 

1. ,';joseaua Naţiowtlă Constanţa-Babadag-Tulcea.

Lungimea între Tukea şi Constanţa este de 125 km. Este complectă 1). 

Pornind din Contanţa, �oseaua ese pe bariera de lângă Casarmele Cavalel'iuY, Lrec<· 
prin satul AnadolchioT (km. 119, numcrăt6rea este de la Tulcea) �i peste pasagiul de 
nivel al linier ferate a tfrguluY ele vite; lasă în drepta lacul SLit-glliol şi satul Palaz (km. 
115, la care duce o şosea omunală care se bifurcă la acest kilometru) �i puţ,in mal' la 
Nord de pasagiul de nivel al linie\' ferate (km. 112), ce duce la cal'ierele de la Canal'a, 
&,j unge la satul Canara (km. 1'10). 

După ce sti·ăbate sat_ul, lasă la stanga (km. 109) :-;;oseaua vicinală Cu.1·arnurnt-Ha1·şova; 
in drepta, carie1·ele de piatră şi la km. 106 satul Cogeali pe drepta. La km. 106 vine a 
da pe drepta şoseaua vicinală Cogeali-Gargal:ik-Carnnasuf-Casapchio'f-Sariu1't. 

De la km. 106 urc(t puţin delul Caramuratulur, iar la km. 99 e traversală de �u
seaua vicinală Cicrâcci (sat care ren,âne la drepta) la Caramurat. Dup{t cc last.i. î11 drepla 
lacul Taşaul (km. 96), trece peste un pod de� piatră rîul Casâmcea (km. 98) �i ul'cand 
ll!';i0r cleiul, lasă ln st�\nga satele Pa.laz (km. 90) şi Cavargic (km. 86). 

Cobol'ând cleiul CogealaGuluY, şoseaua trece pe un pod de piat1·ă rîul Duimgi (km. 7/i), 
alălur·r de care laie şoseaua vidnală de lu Duimgi la Tariverde. 

ln  dreptul km. 75 remâne la drepta satul Duimgi, iar la stânga sal.ul T�1,l'iverdc.
Apo\' urcă cleiul Haid1:\n (km. 68) şi coboră in valea rîuşornlur Sa1·iu1·I, pc cal'C' �

I l'CCe pe un pod de piatră (km. 65). Aci se uncsce în drepta cu şoseaua ce an, vezut cu 
vine de la Cogeali-Gargalîk-:::\ariurt. Satul Sa1'ÎL11·t l'emâne puţin la drc'·p1a. 

1) Penl1·11 c;-1.ile ele comu11icaţic a se vedea Ilal'la Nn. 3.
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( Trcând clin nou delul (km. fiO), şosnaua coboră (km. 56) în valea rîulu\' Potm·u/' 
care tl trece pe un pod de piatră, unele lasă la stânga satul Jiamamgi; de aci urc1:1na 
ct,,lul, cob6ră apo\' în valea dulu\' Slava-,·us<'.•. că, pe care II 'trece pe un poci de piatră 
(Iun. �1), unde se incruci<;ieză cu şoseaua vicinală Babaclag-.lul'ilofca-Casamcea. 

])e aci începe a urca d6lul Babaclagulu'î, lasă in stânga satul Caugagi şi apor printr'un 
lung defileu cotit, ajunge pe culme (km. ,Ml), ele unele cob61·ă print1·e clelurr 'nalte, acoperite 
1•11 păclurr şi cu posiţiun\' pitoresd, în ora�ul Babadag (km. 35), clupă cc la km. 38 se 
1111esce cu şoseaua vicinală ce vine de la satul Slava-r11s,··scă, ia,· la km. 37 trece pcsle 
piu·iul Babadag pe un pod de piatră. 

Te:-;,incl din Babadag, şoseaua trece peste un pod ele piat.1·,l duşorul Babadag la km. 
:J1 7i aj1111ge la C6da bălţH (vărsarea Tait,er în lacul Babadag), pe care o trece la km. 3t. 
lmPdint lângă podit! numit Top1•ak-Kiop1·u, pomescc căi-re stânga :-;;oseaua din valea Taiţr'î 
,prr• a duce la Măcin. 

Şoseaua naţională continuând către Nol'cl, pa,r·a?el rîulur Teliţa (pe dr(•pta) �i movile\' 
llrniz-Trpe, la km. 26 pornesce către dl'epta şoseaua Yicinală Zebil-Sarichio1-Agighiol
Tulcra :;;i la km. 23 trece pe un pod rx't.rîiaşul CE\ vine ele la Hagilar. De departe se p6te 
n1116sce acest punct, de 6re-ce aci . ·oseaua e în umplutură, ţ.ermurită pe ambele lalud 
rle o aleie ele sălcff. La drepta remânc salul Congaz :;;i la km. 19 trece prin satul Eni-· 
l'hio'î, iar mar departe, la km. 14, .;oscaua trece pe un pod de piatră peste rîul Teliţa şi 
lasă in stânga satul Catalo1. 

I .a Iun. 13 începe şoseaua ce duce la stânga către Catalo\', Nalbant �i Alibichior, unde 
se unesce cu şoseaua din valea Taiţer. 

De la km. 13 şoseaua începe a urca c16lul Tauşan-Bair p..\nă la km. 8, de unele co
llidt prin mar multe cotitu,·\' 1nntele repez)' ale acestu't' d61 către Tulcea, în care intră pe 
b,! i rn Babaclagulur. 

Ace\ tă �osea lungă de 125 km. e întl'eţinută 111 perfectă stare; e accesibilă în t6tc 
limpurile şi are a urca numa\' cloue delud marr: acel al Babadagulur şi acel al Tulcer. 

ln tot lungul cr sunt 10 podurr solide, avend piciorele ele piatră, unele cu tablierul de 
/mm, iar altele boltite. 

2. -�oseaua na/ionată Tulr:ea-Jsaccea-Jlfăcin-W1ef'et. Acr'slă şosea are o lungime de 89.333 m.
Porncscc din Tulcea, de la bariera numită a Isaccer, taie delul Tulcer, trecend pe

lângă tabăra Hegimenlulur 33 şi la km. 7 ajunge la satul Caşla, pe care îl traverseză. 
Urcă apor delul Somova, avcncl în stânga munţil pietroşr şi păduroşr, iar pe drepta Du
nărea, până la satul Somova (km. 12); ele aci coboră delul Comorer, până în valea Aclândt, 
la km. 18 în direcţie către S.V. 

))în valea Adt't.ncă şoseaua se continuă pe la p61ele nordice ale delulur acoperit cu 
vil, Sarica, şi la km. 19 şi 20 vin a cădea perpendicular pe ea, în stânga, doue micr şosele 
vicinale, care o lc'.)gă cu şoseaua Nicoliţel-Teliţa. 

ln dreptul km. 24 lasă la drepta Mănăstirea Saonul, iar la km. 26 trece pe un pod 
de lemn peste l'Îu�orul Nicoliţ;el, lângă care se începe pe stânga şoseaua vicinală pre 
�iroliţ.el şi leidanchior. 

De aci începe a urca ·dc'·lul şi coboră la km. 30 in valea Capaclia, pe care o trece 
peste un pod de lemn şi urcând delul Acic-Tepe intră în Isaccea la km. 34. 

Din Isaccea c.şind prin mahalaua tăt.ărescă, se îndreptă către Vest pe marginea mla
ştinelor p,\nă la H.akel (km. 47), după ce a lăsat în stânga la km. 43. Mănăstirea Ti-
kilescr. 

De la Isaccea până la H.akel şoseaua urcă în pantă uş6ră prin posiţiunr uimitor ele 
i'rumosc; în stânga se înalţă munţr păduroş1, iar in drepta privirea se pierde până peste 
nunăre la marr depărtărr. 

Intre Hakel şi Lunca viţa şoseaua cob6ră în valea Luncaviţer (km. 50), pe ca1 e o 
trece pc un pod ele lemn. 

După cc iese din sat, tot pe lingă baltă, şoseaua se îndreptă către .V. până la 
satul Ga1·vt1.n (klll. Gl), după cc a trecui. lt1. km. 50 prin Văci:iren\'. 
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La Garvan pornc. cc înainte şoseaua vkinală sp!'c Azaclău, iar şoseaua naţionnlii 
pl'intr'un cot, în fbrniă de unghiu drept, schimbă beuc.;c directia călre S., lasă 111 <li·r;1, 1a 
mlaştinele şi balta Jijila, iar la satul Jijila (km. (>5) trece rîul cu acela� numn P<' u11 pori 
de lemn şi urcând cleiul Pricopanulu\' ajunge la Mă ·în (km. 70). 

Din Măcin şoseaua este în umplutură pe malul drept al nunări\' şi în di1·,,c·(ia E.-\. 
până la Ghecet (km. 89.333). 

AcC:•stă şosea nu are lucrăr\' însemnate de artă, de cât câte-va podu1'1, din ca1·e 111a1 
însemnat este cel de la T ,unea viţa. 

Nu are de urcat d<;lur1 marr de cât cel de la Somova. Este înlre(inută în perfel'l i'i 
stare, de aceia este accesibilă în tote anotimpurile. 

1. 8oseaua vicinalii, T11lcea-Dunavef-AgigltioL. Acestă importantă şosea lungă de 74 ku i .
va fi destinată a lega între ele punctele: Tulcea, Malcod, Beş-Tepe, Mahmudia, i1orugliiol, 
Dunăveţul-de-sus şi ele-jos, Sarinasuf, Caraebil, Sarighiol şi Agighiol. 

Din întregul er nu 'complect terminat, ele cât 11.040 metri, de la Tulcea spre Mal1·01·Y 
�i 4500 m. între Agighiol şi Saeighiol. 

Ea pornesce din Tulcea pe la Bariera Mahmudia, şi la 1 1i2 km. se desface căti·,, 
drepta şoseaua vicinală ce duce direct la Agigl1iol. Până la satul Malcod (km. 9), P l1·i1-
·ată pe marginea mlaşlinclor Zaghen; de aci se mar continuă incă 2 km. căl1·0 Beş-lc·p<·
:-;;i r0mâne a se executa in viitor.

Pe de altă pal'te ele la Agighiol s'a făcut �oseaua până la Sarighiol. 
In tot parcuesul d, acestă şosea a1·e 13 podur·Y până acum. Lucrarea s'a încrpul 111 

anul 1883. Partea terminată costă 51.961 le\'. 
2 . .':,oseaua ricinolă Tulcea-Afjighiol-Saricilioz-lebil-CrtLea Na/ionată km. 26. T .ungimcn r•t 

va fi ele 39,,m.280, dar nu c complect terminată, între Agighiol ;;i Sabangia (pc cli�la11(.ii 
de 6 km.), şi intre Sarichior şi Zebil (4680 metri). 

Se bifurcă ele la km. 1 1/2 al şosele\' Tulcea-Dunăveţ, apucă către '.K, u1·că cl(•lul 
!malac (km. 12) şi cob6ră în vale la satul Ag1gltiol (km. 16). De aci se înc1r6plă cătl'e !-,. 

pe ţermul laculu\' Agighiol şi la km. 18 se întrerupe pentru a începe la km. 24·, după r·r
in partea întreruptă trece prin Sabangia (km. 22).

De la km. 24 merge prin satul Sarichior (km. 26), de unde traseul se întrrrup" 
iarăşr către Zebil, până la km. 29 111.320. 

Trece apo\'. prin Zebil (km. 32) şi se termină în şoseaua Na(.ională Babadag-Tulrra lu 
km. 26, după un parcurs de km. 39.2811, din care nurnar km. 28.600 e terminată. 

De la satul Sarichior acestă şosea se unesce cu cea care duce la Enişala. 
Este întreţinută în bună stare. Pante mad' nu urcă. Are 3 cantone �i 20 poclu1-r. 

Lucrarea s'a început în anul 1889 ::;;i costă până acum 1.844 leL 
3 .. �oseaua vicinală Sarichioz-Enişala. Se bifurcă din precedenta la satul Sal'ichior, sr 

îndreptă către Sud pc lângă ţ;ermul laculur Razelm. De la km. 3 intră în mlastinele dintre 
nazelm şi la.eul Babadag, de aceia e în umplutură taluzată cu pietre. La km. G t1wc 
pesle canalul de scurgere al laculur Babadag pe un pod solid de lemn şi aj ungr• la Eni
şala, după un parcurs ele 7.786 metri, din care aprope jumetate prin terenurr mlăsli111Jsr 
şi supuse inundaţie,. 

Acestă cale este o lucrare de artă, care aduce multe laude serviciulul' t.cchnk al 
j udcţulur Tulcea. Este bine întreţinută şi accesibilă în tote anotimpurile. S'a începui. in 
1897. E terminată şi are 4 podurr. 

La Enişala se unesce cu şoseaua Babadag-Jurilofca-Casîmcea. 
4. Şoseaua vicinală care plecă de la km. .27 al ;�oselez Naţionale Tulcea-fsacr;ea ;1-i r/11ce

prin N icol iţe l-M eidanchioi-Al ibich ioi-Babadag. 
E una din cele mar frum6se că\' prin peisagele ce înfăţişază ochiulu\' mar 1n fie-care

pas, trecând prin păduri bătrâne şi sălbatece. 
Lungimea aceste\'. şosele va fi de km. 44.960, dar pe distanţa MeidancltioT-Alillir.hior

nu c construită pe lungime de km. 7.380, aşa că e redusă numai la km. 37.580-
Do la km. 27 al şoselcr naţ.ionalc Tulcea-lsaccea, pornes<,;c clll.l'c Suci, prin lingaltl
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vale il Nicolit,elulu\', :-;;oseaua vicinală, care p�1.nă la sat pe o distan(.ă de 3 km. străbate o 
1 ,,lrnpie rnănosă şi, apropc ele sat, acoperită cu vi\'. La Nicoliţel !'\e lncruci:;;ază cu şo ·eaua 
re apucă la d1·6pta către Mănăsti1'ea Coco� �i put,in mat Ia del, în răspfmtiCT, satulu\', cu . 
r·Pa care o ia la stfmga, pentru ca pe d61ul Sarica să ducă către Teliţa. 

Jn Nicoli{.el, după cc Lrccc pe lfmgă 5 fănlânr cu apă cristalină şi bogată, şoseaua u1'c(1. 
dr'•lul descriind un arc de cerc cu dorn'( ('Ot.urr destul de pronunţate, pentru a eviLa 
1�111lf'h' mal'\'.

Dacă la cel din urmă cot, căletorul obosit, căutând către drepta, ar vedea prinlrc 
·oi�1l'i1 bătrâni o scară ce cobjră puţin la făntâna Cerbului, cu apă limpede ce şcrpuesce
1,rr• vale ca un fir· argintit't abia întrezărit printre muschl.

Scara de la făntâna CerbuluT e la km. 6, de unde şoseaua mar urct1.nd cit-va delul
incrpe a cobod în valea :Morilor, după 3 km. de drum.

De aci se deschide f rumosa vale a Meidanchioiulu\', între douP pfi.rîiaşe ce se unesc
i11 sat, care c a1czat la km. 15.

De Ia l\foidanchioT către Sud :;;oseaua lipsesce, dar de igur va fi trasa;tă pe valea
l'iu�orulur Ac-cadan (km. 22), prin satul cu acest nume, p.\nă 111 şoseaua de la Alibi
d1io1 (km. 25).

Ad se încrucişază cu 1oseaua vicinală Catalo1-Cerna-Măcin. 
După ce lasă satul la st.;}nga, şoseaua apucă către S.E., pe ţermul stâng al rîulur 

Tni(a, pc care îl însoţesce până la vărsare. 
La km. 25 rămane în drepta frumosul clei Consul de formă conică, ce se vede din 

rlt'p,'tl'tarc; apor puţin mar la vale (krn. 27) micul sat Cineli, ce stă adăpostit la polele dPJulu\' 
Până la Ba:-;;chior (km. 31) şoseaua urmeză l'iguros (;ermul stâng al Taiţot, iar de aci 

pr un pod boltit de piatră trece pe ţermul drept şi la km. ;34 traverseză satul Armutlia. 
La km. 38, după ce lasă în drepla satul Camber, părăsesce ţ.ermul drept, pentru a 

trecr• pe un pod de piatră pe ţcrmul sti\ng al Taiţer la ,·atu-Nou (km. 41) şi în fine dă 
in:;,oseaun nat.ională Babadag-Tulcea la km. 30 al acesteia, după un parcurs ele km. 4i.9011. 

I .a Baş-chior se încrucişază Gu şoseaua Nalbant-Baschio\'-Ciucurova. 
Şoseaua este f6rte bine întreţinută. 
Pante marr afară de cea de la Nicolitel nu suie. Este aeare-orr expusă înundaţiunilor 

Taiţcr, care nic\' nu-'î causeză mar'( stricăciunr, dl:) aceia este accesibilă in tot timpul anului. 
Şoseaua a fost începută în 1881:, arc 3 cantrine, :32 podurr şi :� puturr. Costă 3ti.560 ler. 

5 .. �oseaua Nicolifel-Teliţa-Ci(ic-Frecăţel-Cataloi Lungimea er va fi de km. 21.tso, din 
rar·r:• numar km. 8.439, esle terminată, rcmâne11d a se complecla încă km. 12.111. 

Pornesce din satul Nicoliţ.el direct către resăt·it şi după ce trece rîul Nicoliţel pe un 
poli boltit de piatră, urcă pe costa delulur Snrica traversând o regiune bogată în vinud-
1.a km. 5 coboră spre stt\nga o şosea de legătlll'ă cu calea naţională Tulcea-Isaccea, în
care dă apri'lpe la km. 21. I ,ungi mea aceste\' '!;iosele de legătură este un kilometru.

La k.rn. 6 du e către drepta o mică şosea la cesmeaua Ulucelor; lungimea er este de 
un kilmrn�tru. 

Puţin mar departe coboră către stânga in calea natională Tulcea-Isaccea o şosea de 
lrg,\tură. în valea Adâncă la km. rn; lungimea er esle de un kilometru. 

Incă d0 la km. 5 şoseaua vicinală descrie un arc de cerc cu convexitatea către Nord 
�i clupă ce urcă delul Teliţer, coboră la satul Teliţa, unde se termină. De aci va lua în 
lung valea Teliţ.e\' pe la Mănăstirea Cilicul, pe la Poşta, FrecăţeT până la Cataloi. E bine 
inll'rţ.inută. Panta de la Teliţa e accesibilă. 

Lucra1·ea începută în 1886. Pe şosea sunt 4 poclurr. 
G. Soseaua de la Nicolitel la Mănăstirea Cocor Trece prin viile ele la Gurg6ia .;i Bădila,

pe Ia p6lele delurilor, conduce la Mănăstirea Cocoş. 
In tot parcursul er de km. 16.4-19 trece prin posiţiunr frumose acoperite cu vH şi prin 

fliidurr de te\'. E complect terminată şi bine întreţ,inută. Pante însemnate n'arc. 
A fost începută în 1886 şi terminată în 1896. Costă 18.280 le\'. 
A1·e 2 <..:anl/111e �i 17 po<.lu1·1 şi poclet,c. 
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7 . . -:;nsewm vif'inrtllt Gar1•an-Azar-ltU1 . . \cestă ca le c dr o rna,·u înscmn{tlalc• <·,·ono,nj,,11 
fiind că pl'int.r'lnsa se stnbile,·cc comunicatia .i udeţ.ulu'î Tukea cu Gala.(fî, pc lin1p11l lt1gl r r-� 

. t ulur Dunărir. cand vapornlc inccl6ză a ma\' ci,·cula. 
Lungfo1ea er va fi de 14 kni. din car·P s'a luc1·at numa.Y 6 1 /1 k111. cum �i u,, p11d 

plutitor peste halta Ul(.imea f;ii care n costat· 10!>3 Ier. Are 8 podurY. 
Ea porncscc clin Garvan pe <..161ul BugrculuY, până la baHa T.ăţ,irnea, pC' car'<' o tr·P,·p 

pc podul plutitor în grindul Lăţimea şi ele aci se va continua pc acesL gl'incl, p,:-'tnit la satiri 
Azaclău în faţa (;a.lat.ilor. E neter'minată la mijloc pr 7 1 /2 km. distanţă. 

· Taluzile de �i sunt căptu-;;ite cu piat eă, totuşr ,;;oseaua va fL sup11să inumlaţiunilor· si
stricăciunil, ceia ce necesită o necontenită intreţ.inel'e. S'a început în '1892 �i ,:o!';tă p:1 11;1 
acum 5.596 le\'. 

8. ,';ioseaua oi.cinată Crttaloi-Nalbant-Cerna-Măcin. Impor-tantă pl'in lungimea eY (km. G:-1.ni.
cat şi prin comunica(,iunea ce slabilesc:e intre Dunăre şi centrul Dobrogie1 Nordice, Balia
clagul, căc'î de 1a AlibeirhioT putem cla pe valea Taiţet către S.E. pc şoseaua ce mPi·g,, 
direct la podul -Toprac-Kiopru. 

Incepe din şoseaua nat-ională Babadag-Tulcea, la km. 13 şi mer·ge la Catalor (km. :l); 
ad trec<:-;nd peste un pod ele piatră, rîul Teliţ.a, urcă ciclul Nalbantulu,, pentru a rnbo1·1 
apor în valea pftrîuluY Teli(.a la satul NalbanL (km. 13). 

Aci se află un pod de piatră cu 2 deschideri, constl'uil în t895 :-;;i a cost�, I :{5.i80 lt{ 
Din acest sat porncsce către sud şoseaua către Başchia\' şi Ciucurova. 
De la Nalbant, şoseaua spre Cerna, ia direc(:ia vestică şi după ce suie delul Alihid1in1, 

coboră in valea Taiţcr la satul AlibichioX (km. 19). Pu(,in mar depa1·te se încrucişazr� rn 
:-;;oseaua ce pornesce către sud prin valea inferioră a Ta.iţe\' spre Babadag. 

Din Alibichio't, şoseaua merge 6 km. pe valea Taiţe'î, teecend pe la drepta rninu11at11lu1 
masiv Consul şi ajunge la Ortachior (km. 25). 

După ce trece Taiţa în sat pe un pod de piatră, calea părăsesce du!, o ia în direr\ie 
către apus şi după ce 1a km. 31 descrie un arc de cerc, lăsând în stânga .Tai la, ur,·:1 
delul Ak-punar şi coboră în vale la satul Ak-punar (km. 35). 

De la Ak-punar urcă delul \.mzalăY şi apor coboră în valea Cerner, la satul cu ac:Psl 
nume (km. 41). Trece r'iul Cerna pe un pod de piatră construit în 1893 şi cal'e a cnslal 
21.408 leT; apor merge pe la palele delulur Priopcea, după cc lasă in stânga salele nor 
infiinţ.ate Piatra Roşie (km. 43) şi Iacob Deal (km. ia), trece la «Podul pe piatl'ă>1 r·iuşorul 
< ;recr (km. 5:.-1), având în drepta ·Movila Raiosă. 

De aci către N. prin câmpia Slat.ina şi, după ce la.să în stânga movila :;;i sa.lui Cal'
caliu (km. 56), trece pe lângă balta Carcaliu (km. 56), şi intră în ora�ul Măc:n la km. bi 

Are pe densa 13 cantone, 29 podurr şi podeţ.e şi 8 put,urr, urcă patl'u pante 11111.1·1; 
totuşr fiind bine intreţiriută este accesibilă în tot timpul anulur. 

Din puntul de vedere economic tă în ai doilea rînd, după :;;osueaa naţională Babnclag
Tulcea. Lucrarea s'a început în anul 1885 şi s'a terminat în 1898. Costă 120.84G le'î. 

9. :;;oseaua t•icinală Nalbant-Basc!l'ioz-Ciucurova. Stabilesce com11nicaţiun1 LransversnJe,
între văile Teliţer, Taiţer şi Slaver. Are lungime de 24 km., din care sunt luc1·ale nu1nur 
101,m.291, ia1· spre ud de satul Başchio'î remâne a se complecta pe 13ton.7Q!J p[tl1i1 la 
Ciucurova. 

Pornesce din satul Nalbant, unde este în legătură cu şoseaua Catalo'î-Ccm:1., u1·111 
uelul Başchioiulu'î :,;i coboră in valea Taiţer la satul Başchior (km. o) Aci, după ce se 111-
crucişeză cu şoseaua din valea inferioră a Taiter, se continuă către S.V., penLru a urc[\ 
delul Jidini. Numar până pe costa delulur e lucrată, restul are numar terasamcnlclc fikul1·, 

gata a se impietrui. Lucrarea începută în 1895. Pe :;;osea sunt 4 poduri. 
De la Ciucurova, şoseaua se va continua pe valea Slaver, apo'î peste culmc[I. Glriolgil< 

Bair, pentru a se uni cu şoseaua Hârşova-Topolog din Jud. Constanţa (VezY No. 2o). 
10. O altă şosea importantă este aceia din valea rîulu'i Slava, care va stabili lr,găllll'[l

între Dunăre şi km. 51 al căir naţionale Babadag--Constanţa. S'a începui. 1L r luc1·a la
a<.:cstă �osea in 1883. Arc pi:\nn, acum 3 podur\'. 
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Lungimea er va fi de 591rn1.300. Nu s'a lucrat până acum de cât o porţiune de 7...27 
metl'Î, ele la CârjelarT la satul Ai-Orrnan şi <le aci până la rîul Ai-Ormanul, în puntul nlî-" -=

mii Mclfa, iar restul de 52 1rn1 ·030 nu are de cât în unele puncte ternsamentele făcute.
Ea va porni de la km. 51 al căff naţionale Babadag-Constanţa, la punctul de încru

ci�u·P al acester că'( cu şoseaua Babaclag-Jurilofca-Casâmcea şi la podul peste rîul Slava 
I 

ru�i"·�ră. 
Apor urcând valea rîulu\', va trece prin: Caugagi, Slava-rusă, Slava-cerchezescă, 

t:iururo\'a, şi, peste culmea muntosă de la Atmagea, va coborî in valea Picineaga la Cârje
\al'I, va Lrece prin Ai-Orman clucend la Picineaga pe malul ·Dunărit. Va avea atingere la 
�lava-rusescă cu şoseaua Babadag-Slava şi la Ciucurova cu şoseaua Nalbant-Ciucurov·a. 

11. .�oseaua vicinală Babadag-Stava-rusescă. Eşincl din Babadag, după un drum de 2
km. spre sud, întâlnim la km. 38 un pod numit ((Duva», de la care începe spre drepta 
,i u1·că pc culmea cleluluT Caracla şoseaua şerpuită, care duce la satul Slava-rusescă în 
;·alea cu acelaş nume. Lungimea er este ele 8 km. şi n'are de cât o importanţă locală. 
Lurra1·ca a fost începută în 1898 şi terminată în t900. Patru podurT sunt pe acestă cale. 

Salul Slava-ruse că e locuit nu mar ele Lipovenr; aci se află şi mănăstirea de călu
uiidţr lipovence; e spaţiosă, frurnos5. :=;,i bine inlreţinulă.· 

Departe la 4 km. în sus pc cursul duluT printre păclurr se zărescc mănăstirea de 
călug1:-trr ((lJspenia)), sediul ArchiepiscopatuluY lipovenesc din Dobrogia. Archiepiscopul frinarch 
dr acum depinde de Mitropolitul de la h\ntâna-Albă (Bucovina). Mănăstirea are o posi
\iune aclmirabil le frumosă, înconjurată de pădurr .. i ele douc părţt de riul Slava-rusă, 
rare trece prin fata şi pe o lature a bisericer. In faţ,ă sunt casele forte curate ce serve c 
de locuintă Archiepiscopulur şi călugărilor. 

Biserica e bogat ornamentată şi bine întreţinută. La intrare e află un aparat de 
care sunt legate sîrmele, pent.ru tras clopotele, aşezate 111 clopotniţ.ă la înălţime de 15 m, 
Sunt 12 clopote de diferite mărim\', ale căro1· sunete combinate intre ele dau o armonie 
\'eligiosă. 

Biserica este forte bogată şi se întreţine din darurr trimese ele Lipovenr. nu numar 
din Dobrogia, dar şi din Rusia. 

A· fost atacată de tâlhari în noptea ele 25 Iulie 1897, şi cu uceslă tristă ocasie au fost 
0111oriţ1 clor călugări lipovenr popoviţ1, iar biserica prădată. 

Are peste 60 călugărr lipovenr. 
12. Şoseaua vicinală Brtbaclag-Jurilo(ca-Casâmcea. Din Babadag pornesce căt.re răsării r

pc la p61ele delurilor acoperite cu vir şi arbo1·r fructiferT, .;oseaua, care lăsând în drepta 
&ilul Visterna (km. 4), ajunge la km. 8 111 salul Enişala, unde se împreună cu ::;;oseaua 
&lrichio\'-Enişala, care vine de la Nord. 

ne aci, pe lângă polelc d61ulur Gras, pe care se află ruinele cetăţ.uie\' Eraclca, se în
dreptă către S.E. spre Caramanchior, unele ajunge la km. 20 şi, înconjurând cleiul Cara
manchio\', trece prin J urilofca (km. 2G). 

Printr'un cot în unghiu drept pornesce către apus, trece prin satele Paşa-Câşla (km. 
:.i9), Canli-Bugeac (km. 34) şi Ciamurli-de-jos (km. 39). 

Urcând apor pe stânga rîul Slava, taie calea naţ.ională Babadag-Constanţa la podul 
acesteia peste rîul Slava (km. 5'1). 

Din valea Slaver urcă cleiul şi coboră în valea rîulur Poturu, la satul Ciarnurli-de-sus 
m. 50), apo\' pe te delul Solugean în valea rîulur Beidaut, în satul Beidaut (km. 56).

La Caimurli-de-sus lasă în drepta şoseaua ce urcă valea rîulur Poturu, la Eschi-Baba.
Din Beidaut, urcând d6lul Sarighiol, descrie un cot pentru a evita pantele rnarr, trece

prin satul Sarighiol (km. 64), unde lasă în stânga şoseaua ce merge la Toxof, şi în fine 
11rcancl delul Iuci-Tepe-Bair, coboră în valea rlulur Casâmcea la satul Casâmcea, după un 
parcurs de 74km.565. 

Şoseaua s'a început în 1883 şi a fost complect terminată în 1898; se nflă în forte 
bunii slar·o şi acccsib:Iă în Lot cursul anului; pante rna1·1 nu urcil; luc.;r·ărT de a1·li1 sunt
11 cant6no, 49 podurr şi poL1e1,c şi 2 vu(.u1f A costal '107.G97 lcT. 

il8\l() 87 

www.ziuaconstanta.ro



690 

13. "5oseaua Ceamurli-rle-sus la Eschi-Baba. Prin valea rîuluY Potur·u mci·ge dr la r.ca
murli-de-sus o şosea vicinală la bschi-Baba; lungimea et este ele 3 km. complPc·I IPrrni
nată. De la Ceamul'li se va c..:ontinua in jos pe valea PoturuluT, după ce va tăia ,:;oseaun
Jurilofca-Casâmcea, până la salul Hamamgi (km. 57 al şoseler naţionale Babadag-T,,l! 'P,l) 
�i apoT în sus pe valea Beidautulut până la salul Poluru. Partea în pt·oie<'\.ir c lun�a d r · 
14 km., aşa că lungimea totală a aceste\' şosnle va fi ele '17 kilometri. 

Până acum are un pod. 
14. Şoseaua vicinală Sari,qhiol-To.xo(-Chire;�lic-Pazarlia. Din �oseaua Jurilofea-CastrnicPn,

pornesce l'ătre sud din satul Sarighiol o şosea neterminată complect. Ea va trece lll'i1t 
Râmnic-de-sus (km. 6), prin Râmnic-de-jos (km. 9), va lăsa în drc:pta sa.tul Culrli , 111 
dreptul km. 12). 

Până la acest punct şoseaua c numar în proecţie, iar către Sud e lcnninată p;\11a 
dincolo de Tox.of (pe 5ton_350 distanţă, şosea făcută în 1899). Va trece apoT prin Cltii-f'�li i · 
(în valea Cas,î.mcei'), ele unde urcând cl<:�lul se va îndrepta către Pazarlia. 

Lungimea ac.ester �osele de la Sarighiol va fi de 18.050 m. Pârn\ acum n'aw' pr dln .. , 
ele câl un pod. 

15 .. �oseaua vicinală Dui1ngi-Ta1·ioercle-Cngealac-CasrJ,mcea. De la km. 30 r\,l �nseJr,r Cu
geali-Sariurt pomesce prin valea Duimgi, o şosea vicinală, care trece 1win salul lluilllfd 
(km. 3), iar la km. G încruci�eză cu .,oseaua naţională Constanţa-Tulcea (la km. 71i ni 
acesteia) şi la km. 6+700 inlt·ă î11 satul Tarivc,·de. 

lntrc Tariverde şi Cogealac, şoseaua clini.re acesle douc sale c·.onl.inu5. <'iil1·r apus pr• 
cea care va ducr către Casâmcca. Până la Cogealac, şoseaua este complccl ler 1 1 1i11alii 
pe iOkm.600 şi are pe ea douc poduri' între Tariverde şi Cogealac. 

Lucrarea s'a început în 1891. Către apus de Cogealac, şoseaua e numa\' în sla1·c <IC' 
proecţie, va urca dcllll Râmnic, va încrucişa cu şoseaua Sarighiol-Toxof-Chire�lic-Pazal'iia, 
va coborî valea Râ,mnic la Culelia, de unde mc1li1d cleiul Iuci-Tepe-Bair, va cobol'î la 
Kiuciuk-chio\' 111 valea Casâmcer, pe care o va urca pe la Caciamac până la sal.ul f:a
sâmcea, unde e va uni cu �oseaua ce duce către Sarighiol-Beidaut-Ciamurli-de-s11s
.Jurilofca. 

Lungimea totală a acester şosele va fi de 45 + 600, din care s'a executai 1111ma1 
10km.+600 şi remâne a se executa pe o distanţă de 35 kilometri. 

Hi. ,')oseaua Sariul't-Caranasu(-1hârm-Cngeali. De la km. t3 + 500 al şoseleT na\ionalc 
Constanţa-Tulcea, pomesce către .resărit o şosea vicinală ce trece prin satele: Cograli 
(km. 1), Caracoium (km. 5-f--500), printre lacul Taşaul şi Mare, lasă în drepta la km. 11 
capul Midia, far în stânga satul Şahman, cotesce către Nord între km. 11-12; la km. 
12 + 170, trece peste un pod mixt construit în 1891, continuă pe lângă ţermlll 1·ăsărit.ean 
al laculur Gargalîk, prin satele Gargalîcul-mic (km. 15) şi Gargalîcul-mare (km. 18), lasă 
între km. 25-2G satele Traian pe drepta şi Peletlia pe stânga, trece limita jurlc(('lor la 
km. 28 + 500, apor pe un pod, pâdul Duimgi (km. 30), dincolo de care începe şo-;caua 
Duimgi-Casâmcea. 

Apo\' mar la Nord prin satul Caranasuf (km. 36), iar la Casapchior se frânge apropc 
în unghiu drept (km. 43 + 500) penlru a apuca pe valea Sar-iurt şi la satul Sariu1·1, dă 
în şoseaua naţională Constanţa-Tulcea, la km. 88. 

Lungimea aceste\' şosele este de 47km. + 74G, clin carr 18 1011· + 74G în j ude(,ul Tulcen� 
care a terminat-o corn plect între 1890-98 ,şi a costat pe j uclP.ţ 31.033 let, a vc}nd 8 poduri 
şi un canton. Iar în judeţul Constant.a şoseaua e terminată numa\' pe 6 1,m. + 200 lnll'l' 
Caracoium şi lacul Gargalîk. Remâne a se executa de acest judeţ pe distant.a de 22 1cm. + 800.

'17. Şoseaua Canara-Hârşova. Pornesce de la km. 12 + 500 al şoseler nat,ionale Con
stanţa-Tulcea şi kilometragiul er se socotesce de la Constanţa, a�a că zero, corespunde 
cu 12 101 '- + 500. Chiar la bifurcaţie arc un apcd11ct construit 111 1897; urc.:\ncl dc!lul Cara
mul'aLulur �i ma, 'nainl.e d'a ajunge la satul Caramural. (km. 25 + 500), unde se u11csce 
cu r-;;oseaua de la Cic1·âcci, al'e pc dînsa 5 apedu<:te dalaLc, const1·uile în 1897 pentru scur
gel'ea apelo1· din ploT. 

www.ziuaconstanta.ro



691 

Intre Caramu1 °at şi Carol T, (km. 32 + 500) �oseaua urcă şi coboră delul Carol J, pe 

rare parc.:urs are 3 apeducte d1:dal.e, pcnLru scurgerea apelor ele plor, construite în 1897.

spre N.V. d Carol I, şoseaua urcă delul Dornbanţul la satul Dorobant.ul (km. 37 + 800),

,lupă ca1·e coboră la Saragea (km. 18 + 300), trece pe la polele d6lulu1 Alah-Bair, şi co

lMir,�n<I în valea Satischior, trece rîul la km. 52 + 378 pe un pod boltit lung de 15 metri,
1•1111str11if în 1899. Aci ·c af1ă şi satul SaLisc.hiol.'.

Intre Satiscllio\'. şi' Erkesek (km. 59 + 200) şo. ·eaua trece la km. 55 + 168 un af1uent
·ii \',tit Sat.ischior, peste un podeţ dalat construit în 1D01 şi valea Erkesek (km. 55 + 500),

tun pod de 24rn_50 lungime construit în 1901. La Erkesek vine şoseaua de la Medgidia.
Dincolo de acest sat, şoseaua trece un podeţ (km. 62 + 100), construit în 1901 pentru

aprlr ele plol.' şi coborend în valea TichilescY, trece pe un pod cu 3 deschided' pârîul Ti
diilcsd, podul are 24- m. lungime şi a fost construit în 18fJ7. La km. 82 + 500 se ramifică
-()':eaua care merge pe la Sarar-Topolog-Ciucurova.· 

In fine la km. 69 + 210 şi 77 + 800, şoşeaua are un apeduct dalat (pentru apele de
ploi) şi un podeţ boltit, pentru un pârîu ce nasce din scurgerea apelor. Ambele au fost
,·onsLl'uilc in 1897. La km. 84 intră în Hârşova.

Lungimea acester şosele csLc de 711m1
. + 915, clin carr mar trebuesc şoseluiţi'. 61{m . + 300

ilntr·r· km. 40-46 + 500).
Al'c pc cHnsa 16 poclurr şi podeţe, 5 rantone (km. 17 + 500, 23 t- OOO, 67 + 234-, 77 + 800 şi

Xl + OOO) ,;;i 4. puţurT.
Coboră şi urcă 1t pante şi rampe între 0.45 şi 0.03 pe metru. Pe ambele laturr sunt

µlanlaţr pom'î, parte dintr'înşir au fosL distruşl.'.
Este o şosea de forte mare importanţă economică şi strategică. 
18. Şoseaua Consianţa-Ostrov. Pornesce de la bariera Mangalier (oraşul Constanţa) şi

traversând sudul Dobrogier de la Dunăre la Mare, devine prin acesta de o excepţională 
însemnătate economică. De la Constanţa se dirige aprope în linie dreptă către Hasa.ncea 
\km. 13), Omurcea (km. 16) şi Murfatlar (km. 19), tăiată de mar multe ori'. de calea ferată.' 

Intre km. '19 şi 20, şoseaua este tăiată pentru cea din urmă oră, căd se îndreptă 
spre S.V. şi pc lungime de 21 kilometri are 14 apeducte dalate, ce servesc scurgerir apelor 
de plor; ele au fost construite intre 1896 şi 1899. 

Spre S. de Niurfatlar, şoseaua este numar în proiecţ.ie şi se va îndrepta prin BUlbOl
mare (km. 27 + 500), BUlbLil-mic (km. 31 + 500), Cqpadin (km. 38, in stânga şosele}), va 
slrebat.e tot platoul Nalciac. şi delul put,in ridicat Omer-Be1-Bair, iar la ·km. 53 + 500 ·c 
rn uni cu şoseaua Cavaclar-Cazîl-Murat-Kioseler. 

După ce va tăia valea Borungea la conf1uenţa er cu Urluia (km. 59-60) se va în
drrpta către Eni�emlia (km. 67).

Intre Enişemlia şi Dobromi1°ul-din-vale (k.m. 76), şoseaua c terminată şi trece prin 
îPkechiol.' (km. 71 + 300), peste valea Tekechior p� un podeţ boltit de 8 m. lungime, 
rnnstruit în 1897.

De la Dobromirul-din-valc, şoseaua în proiecţie acum, va trece prin Para.chior (km. 84-), 
Ghiuvegea (km. 85 + 500); aci se va uni cu şoseaua Meclgidia-Mulciova-Ghiuvegea. 

Intre Ghiuvegea şi Lipniţa (km. 93 + 500) ..;oseaua este executală şi trece la km. 
M+ 800, valea Chiuciuc-Ceşrne peste un pod boltit de 2 rn. lung şi 6 m. lat. construit 111
l�l2, iar la Mora-Paşff peste un pod de 7 8, con truit in 1897 .

. Intre Lipnita şi Canlia (km. 101 + 500), şoseaua nu este executată. De Ja Canlia, apucă 
/
1nnlre lacul CM.rliţa şi Dunăre, trece gârla Dcrvent peste un pod de piatră, ce are 32 rn. 
lung. şi 8 rn. 'lărgime, construit în 1900, la km. 106 + 200; iar la km. 108 + 44-G se af1ă
un apeduct dalat construit în 1897 şi la km. 109 + 500, un podeţ boltit de 7m _50,1sm .oo, con
'truit ln 1897. Satul Bugeac se af1ă la km. 110, iar între el şi Ostrov sunt 6 apeducte
dalalc pentru scurgerea apelor din plo\' şi au fost construite în 1897.

" Lungimea aceste\' şosele va fi de 1u 1m1. + 486, clin care s'a consLruit numar 48 1'°1
· + 469,

:1•111,\ncnrl a se consLrui 551rn,. + Ol 7, inLr-c km. 18 + U3U - km. Ci6, km. 75 + 725 - 86 + 4R7,
�ui. 93 l ·14.9 - '10 L + 343.
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Ea are pante şi rampe între om.07 - om.04 pe metru. Pe alocur\', şoseaua este plan
tată. Pe dînsa sunt: 26 podur'î şi podeţ.e, 4 cant6ne, km. 3, 8, 16 şi 10:S �i 3 puţuil 

Părţile executate sunt în bună stare de întreţinere. Intre km. tOG --- 109, �oseaua I' 1"
în umplutură (înlre 0.50 - 8 m. înălţime), iar taluzelo căptuşite cu piaLră. 

19 .. �oseaua Constanţa-Manqalia. ne mare imporlanţ.ă este şi şoseaua ce urmcză api·iipi• 
riguros malul Mări\'. :;;i legă Constanţa cu Yiitorul port dol)l'ogian, Mangalia. Ace--tă �o ,�a 
are ca punct de bi fur wţio bariera ?viangalia (Constanţa) !:?Î după ce se de.:;face do pri•i•p. 
donta, trece peste linia drumuluT do fier, pentru a se uni cu şoseaua de la viile oraşului 

După puţii1, �oseaua apucă pe langă vil, şi din dreptul tăietuL'iT de acces in port la 
km. 3, se bifurcă: una către drepta (este şoseaua Constanţa-Cavaclar) şi cea de la stânga 
pc la marginea viilor. 

Acesta din u1 mă se cont.inuă spre Lai-Mahale (km. 9). Pe tot parcursul de la c011• 
stanţa până dincolo de Laz-Mahale se află pe şosea 5 podeţe boltite, construite inli·e 
1897 -1900, pentru scurgerea apelor clin plot, iar la km. 11, un pode(; de lemn. 

La Agigea (km. 11 + 500) e bifurcă la stânga şoseaua Agigea-Techirghiol-Glto1·ingik 
lVIar către Sud, şoseaua Mangaliei trece pe lângă (rum6sa constl'l1cţie a Sannlr>l'i11lu\ 

de b, Techirghiol (km. 13 + 500) şi se continwI µe. fă�ia de dune ce dcspal'Lc lac11l dl' 
Mal"o (14-18), pc lângă stabilimentul ele băt «lVIovilă», unele ·e afi.ă şi salul nou i11fii11\al 
«Carmen-Silvt:1.>i, pt\nă la satul Tuzla (km. 21 + 500). 

In dreptul km. 27 -28, şoseaua lasă in stânga cele clouc sate de cu1·clncl li11·11ial1 1, 
anume Mangca-Pun.l.r (ambele cu aceiaşi numîre), iar la km. 31 + 500, lrc o valea Tal
lageac pc un podeţ; boltit de 3.50/8.00 construit în 1897, şi chiar aci Lmvcrs6z;l salul 13uii1k
TaLlageac. 

I.a km. 39 lasii în stânga satul Cumarova şi la km. 40 + 300 se află un pod<'Î· hollil,
pentru scurgerea apelor din ploT, construil în 1900. 

Şoseaua intră in oraşul Mangalia pe hlngă Cazarma Infanterie,, lângă caro lai< 1 �an\ul 
cc înconjura în vechime ace t oraş. 

Lungimea acester şosele complect impiet.ruită este ele 44 km.+ 200. Ji:::;lc plantatu în 
Lot lungul er, iar la Tuzla şi Tatlageac se află câte o pepinieră. 

Ca lucrăr\'. de artă are 8 poclc(e, 5 cantone (km. 7 + 700, 11 + 500, 22,31 + 500 �i 
40 + 500) şi trer puţurT. Pante n1ar\', nu sunt. E bine întreţinută şi accesibilă p<' or1-t·c 
anotimp. 

20. Şoseaua Agigea-Techirghiol-Glleringik. Pornesce de la km. 11 + 500 al şosele\' Con
stanţa-Mangalia şi numerătorea se încei,e de aci, aşa că zero corespunde cu km. 11 + 500. 
Se îndreptă pe la satul Techi1·ghiol (km. '15 + 500), lasă puţin la drepta satul Urluchiol 
(km. 20 + 700), iar la km. 23 + 700 lasă pe std.nga satul Ceatmalar, în dreptul căruia se 
află pc drepta satul Carlichior. Face apo, un cot la km. 30 şi străbate Perveli la km. 
31 + 500, după care se unesce la Gheringik (km. 3ti + 500) cu şoseaua Mangalia-Toprai
sad', la km. 12 + 200 al acesleia. 

Lungimea acester ::;osele va f-i de 12 km.+ 500, din care nu s'a făcut pânt'L ai;unt 
de cât 3 km.+ 797 între Agigea şi Techirghiol. N'arc pe ea nicT o lucm1'e do nrlă �i 

nid plan taţff. 
21. $oseaua Cernavoda-Raşova-Cuzgun. :Merge pe lângă Dunăre· până la punci ul numii

«Mora Jur Mamicll, ia1 de aci pe tcrmul resăriten al laculu\' Baciu, până. la Cuzgun. 
Şoseaua pornesce din Cernavoda, t.r�ce la km. 1 + 500 pc sub linia drumului de 0cr 

iar la km. 6 înconjur:.\ vîrful Cernavoda, dincolo de cat'e se află un apeducL dalat pentru
scurgerea apelor din ploT, construit 111 1896. La km. 7 + 135 trece pe un podeţ JJollil uc
2.20/'12.58, consLruit în '1896 pentru scurgerea apelor din plor, iar la 200 m. rnaT dcpal'lr
se află încă un apeduct. dalat, făcut în 1896; la alte 400 m. un alt apeduct şi la km. 8 + UOO

un altul; ambele sunt construite în '1896. 
La km. 9 intră în satul CochirlenT, în care se află două apeclucle dalaLc, consLr�ilc

în 1896; ia1· Ia km. 10 + 382 trece lacul Co ·hit-lrnT µeste un poclc(. mixt do 2.20::i.OO

construit în 1896 (nu e tocmai în stare bună). 
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In lot parcursul kilnmcLruluT 11, se află un pod ele lemn �i (loue apceluclc, iar la 
km, 12+ 517 un a!L apeelucL. 

La km. 19 inlră în satul Haşova; iar la Mora-MamiG Lrece peslc balta Baciu pc un 

IM'd <lu lemn ele 7.0013.00, construit în 1896. Numar până la Raşova şoseaua este terminată.
p,, Ia km. 21 se bifurcă şoseaua ce merge la Mârleanu. 

�o�caua va I rece apar prin Vlahchio1 (km. 26), unde se află un podeţ mixl de 2.20 4.00, 
111 rPa stare. Mar 'nainte d'a ajunge la Aliman (km. 29), trece balta Limpezişul pc un podeţ 
lllixl ele 4.00/4.00 construit în 1895. 

1)(1 la Aliman, şoseaua se va îndrepta pe la Ba ·cuiusu (km, 34) şi de aci la Cuzgun 
1 1rn1. :{8), unele va da în şoseaua Meclgidia-lVIulciova-Ghiuvegea, la km. 40 al acesteia. 

Lungimea şosele1 va fi de 38 km.+200, din care s'a exccutaL numaT 18 km.+825, de la 
1:,•r11cwocla până la Rasova. \.1·e 3 pante coprinse înLrc 0.05-0.07 pe metru. 

ln ma1·e parte este construită în rambleu cu taluzele căptuşite în dreptul laculuT 
corhirlcnr. Este plar;itată cu salcâmr şi sălciY. Are pc densa 16 podurr şi podeţe, cum şi 
1111 canton la km. 9, construit în 1899. Partea executată csle bine întreţ.inută. 

22 .. �oseaua Cemavoda-Seimenz, construită pe malul Dunăl'iT înlre aceste lloue puncLe; 
1tt1r1wsc clin Cernavoda şi la 500'° se află un podeţ ele lemn de 3.7018.00; trece peste 
gc11fa laculu\' PurcăretT la km. 3+237 pe un pod mixt de 11.00!4.20 construit în 1893 şi la 
km. 4 inL1·ă în Seimenii micL La km. 5 trece peste gârla de scurgere a laculul'. Domnesca 
pc un pod ele lemn de -11.00 4.50 construit în '1897, iar la km. 5+824 peste valea Bursuc 
pe un podeţ boltii. de 2.50,18.50 construiL în 18%. Se termină la Seimenff-Marr. 

Lungimea cT csLe de 6 km.+962, clin care s'a executat 6 km. -ţ 079 p1:\nă apropo de Sci
n1e11 i':-Mad. Are o lJantă coprfosă între 0.06-0.03 pc metru. E construită în ramWcu �i 
ileblcll, cu Laluzelc captu:;;ite (Ia rambleu). Are pe densa 4 podurr şi podeţe, cum �j un 
l'anlon (k_m. 3+700) şi un puţ. Pe o parte şi pe alt a  sunt plantaţi salcâmr. 

Şoseaua eslc în bună stare de întreţ.inerc. 
23. .�oseaua Constanţa-Cavactar. De la km. 3 al ::;;oseler Constanţa-Mangalia . ·c bif'un:ă

.,JHV dr6pla şoseaua ce va trece prin Hasi-chi!Uk (km. 11). De aci se bifurcă la d1·6pla şo
si 1aua către Osman-facă. De la Hasi-dUWk, şoseaua se va îndrepta prin Musurat (km. 19+500), 
iar la km. 23 ::;e va uni pe slânga cu şoseaua TopraisarT-Caraomer. De la acest punct de 
bifurcatie, �oseaua se va îndrept.a către Edilkior (km. 33) şi Buiuk-Enghez (km. 40). 

lnlrc Buiuk-Enghez şi Cavaclar, şoseaua este terminată. De la Cavaclat' (km. 49+250) 
�c wnlinuă căt1·e Cazâl-lVIurat şoseaua ce va me1·ge la Kioseler, pentru a se uni puţin 
mar la Nord cu �o eaua Constanţa-Ostrov, la km. 53+500 al acesteia; tot ele la Cavaclar va 
porni căLt·c S. şoseaua ce va duce prin Ghiuvenli la Cara-omer. Pe acestă şosea se află 
la km. 10 t 630 un podeţ boltit construit in 1888; la Musurat, elouc podeţe mixte; la km. 47 
�i 49, douc podeţe construite între 11396-1900. La ace t din urmă kilometru se află şi un 
canton clădit în 1897 şi un puţ. Chilometragiul începe din şoseaua Constan1a-Mangalia; 
a.-:a ca zero va corespunde cu km. 3. Lungimea ei va fi de 49 km.+250, din care s'a executat 
numa\' 13+'128. E preve<;lută cu plantaţiT pe partea executată. La cantonul Cava.clar se 
află �i o pepinieră cu arborr. Este întreţ,inută în bună stare. 

24-. ,5oseaua Topraisari-Camomer. Se desface din precedenta la km. 23 al acesteia, aşa 
ca kilornetmgiul se continuă de la No. 23 către Ca1-aomcr. La km. 24+500 va trece prin 
Tnp1-aisari (unde se va uni cu şoseaua Mangalia-Topraisar\'. Ve<;lY No. 31), la k.m 32 prin 
Amzacca, la km. 41 prin M ustafacâ, după ce a lăsat in apropiern satul Erebiler (km. 40) pe 
oi·t;pla ?i în fine urcând cleiul Caraomerulur, duce la Caraomer (km. 53), unele se află şi 
un pod ele lemn clădit în 1900. 

Lungimea acester şosele va fi de 30 km.+200, clin care s'a executat numar 14 km.+ 688, 
de la Caraomer către Amzacea. Lucrărr de artă, n'are; plantaţii, de asemenea. 

25. ,5oseaua Asa1·tîk-Enişeml-ia. LegE'L aceste doue sate şi dă în şo eauc1 Constanţ.a-Ostrov
la Enişemlia (km. 66). Are 1850"' lungime, complect executată, şi un canton la Enişemlia.
Planta(.i\' şi pan Le, .n'are. Podurr, de asemenea. 

26. ,5oseaua Hârşova-Topolog-Ciucurooa. I.a 1 km.+ 500 de la Hâr�ova şi din şoseaua ce
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merge către Conslanţa se 1·a111ifică �oscaua cc urcă dolul C:adi-C'î,:-;;la �i c:-;Le <lt•sli11alc'i a
Lrcc.:e pl'in Sarar (k. 17), va m-ca clelu1·ilc CarapelH ,;;i Ramazan, trece pc h'u1gu salnl
Topolog (k. 41+500) şi p sle d6luJ GIJiolgik-Ba.ir, pentru a cobori în valea �la,·1,1 si
duce la Ciuc.:urovu. 

Kilomctragiul ac.ester şo ele începe ele la km. 82+500 al .-;;oscter llâ1·�ov·�-Co11s1a11\u.
la t +500 spre r0săriL de Hâr�ova. 

I .ungimea acesleT şosele este ele .4,8 km., clin ca1·c s'a exc<.;ul.at 23.4.15 (i11L1·(· lrn1. o 1
km. 51225; km. 2\:J+810 - km. 48). 

Are o singură pantă mare între km. 7 - 45 ele 0,06. lnt.re km. 44-48, �oscaua c l1w,i1la 
pl'in pădurr. 

Are pe densa cloue poclet.c de lemn în l'Ca sLarc. Judeţul Constanţa a ma,\' exrn·ulul 
pe acestă şosea o poeţiune de 2km.+500 ln judeţul Tulcea, în scopul ca acestu din u1·111a 
să continue lucrarea spre CiucUl'ova. 

27. ,5oseaua Jlleclgiclia-Hrkesek. Pornesce din ora::;;ul 1\/Ieclgiclia, trece ba.lla :rvIUtl1,ridia
peste podul Saycl-Paşa �i laie linia cfrurnuJur de fiel' Jang,\ gara l\Iedgicliu. La km. 2 (111 
clrepLul Pana irul ul) se află un 1iodc1, de lemn de l.20117.50, consLL'Uit în 1900 pcnLi·u apPIP 
clin plor. Urcă apor deJul Doc.:uzol ,;;i cobodncl ln valea Dci·echioT (km. n+500) Lrec1: pe 
un µodeţ mixt de 3.40/5.oo construit în 1!:100. La km. 10t500 trece prin satul Tol'toman 
(unde sunt 2 apeducte), clupă care urcă delul Torloman şi coboră în valea Sili�l.1•a ln 
Ta:;;punar (km. 18). 

Urcă după acesta clc''1ul Pana1·-Bai1· şi cob6ră în valea Boazgic.:, la Băllăgescr (km. 271, 
�i în fine urcând dolul Zavol-Bair se unesce la sat.ul Erkesek cu �oseaua Con.·Lan(a-Ilt't1·
şova, la km. 59+200 al acesteia. 

Lungimea şoseler va fi de 36 1• 111 .800, clin care s'a executat 15 km _370 (de la Ion. 1-15-HliO, 
aprope de Taşpunar). Pante sunt între km. 14-15, ele 0.06. Are câte-va 1·nn1bJeu1·1 �i 
debleurr. Pe ea sunt 4 podeţ.e; nu e plantată. Portfonea executată este fc')l'Le bine înlre
ţinută. 

28. Şoseaua Hasi-dii.litk-Os111an-/acâ. Se bifurcă din şoseaua Constanţa-Cavaclat· la km. 11
al acesteia (din satul Hasi-di..ililk). Se îndreptă către apus pe la Mahometcea (km. 9), 
lângă care trece valea Omurcea pe un pod mixt ele 10.oo:8.oo, construit în 1899. Mai 
departe (km. 10 + 209 şi 11 +400) sunt doue podurr, din care cel din urmă pesle valea 
Mahometcea şi are 10.oo/8.oo; sunt construite în 1898 şi 1899. Şoseaua se opresce dincolo de 
Osman-facâ (km. 13) la km. 13+688. 

Lungimea er este de 13+688, clin care s'a executat numar 5 km+558 (înlre km. 
8+130-13+688), între Mahometcea şi Osman-facâ. N'are pante marT şi nid plalltapr. �o
seaua e lucrată în rambleurr şi debleurr. Are pe ea 2 podurr şi un podeţ. Eslc bine in
treţinută. 

29. Şoseaua Anaclolkioz-Conslanţa. lncepe din şoseaua naţională la km. 122, Lrecc pl'in
eăLunul Anadolkior şi ajunge la nou I obor de cereale clin Constanţa. 

Servesce pentru transportul cerealelor locuitorilo1·, carr venind clin Nordul Do!Jl'OgiuT, 
în loc de a înconjura prin Constanţa se îndreptă direct de la Anadolkior la Oboi'. Lun
gimea er este de 111m,+920, din care s'a executat numar otrn1 -734, de la Conslanţa spre
Anadolkior. Lucrări de artă n'are. 

30. Şoseaua Meclgidia-Mulciova-Ghiuvegea. Pornesce din ora�ul Medgidia c.:ăLt·e '.V„ lrcrc
pe lângă cătunul Ali-bei-Ceair (km. 6), se va ·continua pe la Saidia (km. 12 + 500), Mul
ciova (km. 26 + 500), Talaşman (km. 31), ·Cuzgun (km. 40; aci se unesce cu şoseaua de la 
Cernavoda-Raşovu), Carnnlâk (km. 4-o + 500), iar la Gl1iuvegea se va uni cu ,;;oseaua Cons
tanţa-Ostrov, la km. 85 t 500 al acesteia. . 

Şoseaua va J ua d'a curmezişul tote văile ce se deschid Ja Dunăre, aşa că vor tl'ebu�
construite o mulţime ele podurr peste aceste văr. Este chemată a deveni de o excep(ionala 
însemnătate economică şi strategică. 

Lungimea acester şosele este de 53km.+250, din care nu s'a executai, de c,U 5 Iun., 
de la Medgidia spre Sud. Are pe densa un pod bnltil constl'llit în 1893. Nu e planlată. 
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,\re O pa11tă de 0.06 la km. 0-\-200. DebleurY şi ramblcurY, n'are. 
bine intrcţinulă. 

:H .. �oseaua 1\la1t[;ctl'ia-To7n·ai!iet1'i. La bariera pe care intră în Mangalia ?oseaua ce vine 
d i i la Constanta, se bif'un:ă �p1·c !::ilânga şoseaua Topraisal'uluT. Ea va lrecc prin Haidarkio'î
don. 6), Ascilar (km. 9+250), Gller'ingek (km. '12+200; aci se va uni cu ?o caua ce vine 
d i• Ja Agigea). De la Gheringek, �oseaua va ul'ca clelul S.lrt-Bair şi va duce la TopraisarT 
(1, 111. 2�,+500), unele ·c va uni cu şoseaua Topraisarr-Caraomer (vec;li No. 24). 

Lungimea aceslel'. şosele este ele 25 1rn 1.+500, clin care s'a execulal 2 1rn 1.+110, ele la 
'.\langalia spre Ilaiclarchior. N'are nid lucrărY ele adă, nicY pante, nid plantaţie. 

:12 .. �oseaua Manyalia-Caraome1' destinată a t, cce pl'in satele: Baş-Punar (km. 7), Acba?i 
drn1. 11+ 500), Sarigltiol (km. 12+500), Dcleul'uşY (km. 17), Kiragi (km. 20), până la Ca
nw11u·1· (Ion. 31), unde se va uni cu şoseaua. Topraisad-Caiaomer şi Cavaclar-Caraomer 

r.11ngimca acester şosele este ele 31 km., clin care s'a lucrat numaY 600 metri de la
�la11galia. Pc densa e un podeţ boltit la km. 0+300, construit în 1896, servesce. la scur
gerra apelor clin plor. Plantaţii şi pante, n'are. 

33 .. �oseaua Hâr';�ova-Ciobanu. Legă oraşul Hârşova cu comuna Ciobanul. Este reu inlre
(inulă. I .ungimea er este de 4 1rn1.+500 clin care s'a executat 1 1,m.+500, de la Ciobanul căl1·c 
Sud. Afle lu<.:1·ăr1 pe ea, nu sunt. 

34. ,5oseaiia Cal'amumt-Citrâcci. Pornesce clin satul Caramural, de la km. 25+500 al
\'oselcl' Canara-Hârşova şi se îndt·eptă către resărit. După ce traverseză şoseaua naţională 
î.onslanţa-Tulcea la km. 4+750, merge la Cicrâcci. 

Lungimea eT este de 71<m.+200, clin care s'a executat 6 10n.440 (de la km. O --6+440) . 
. \re pe den a cloue podeţe de lemn. Pante ?i plantaţir, nu sunt. 

35 .. �oseaua Oslroi-Almalîu. Construită în anul 1888. Are pante forte repezi (de O.OU 
pe m.) Are pe densa un pod boltit construit pe vremea Turcilor (1870). Este în cea mal'. 
l'ea stare de întreţinere. N'are plantaţiL Lungimea er este de 5 km. împietruiţl'. 

36. $oseaua Caoaclar-Cazîl-Murat-Kiose ler. Pornesce din satul Cavaclar, de la km.
49t250 al şoselei Constanţa-Cavaclar (ve<J.1 Nu. 23), suie delul Ghiuvenli, duce la Cazî1-
.\lu1·at (km. 54. Kilometragiul se continuă din şoseaua de la No. 23). Va merge apar prin 
Ba�-Punar (km. 61), pe la Bekter (km. 63) şi Kioseler (km. 65+500) pe valea Borungm 
�i la N. ele Kioseler se va uni cu şoseaua Constanta-Ostrov, la km. 53+500 al acesteia 
(ve�IY No. 18). De la km. 56 se bifurcă la stânga şoseaua Bairamdede-Hairamkior (No. 3r.J). 

Lungimea acestA\' şosele este de n+750, din care s'a executat numa\'. 700 melri de 
la Cavaclar spre Cazîl-lVIurat. Are pe densa doue podeţe de piatră la 0+200 şi 0+500, 
construite în 1898, pcnlru scurgPrea apelor de plor. Are o pantă de 0.05 pe m. Porţiunea 
executată este bine între�inută :-;;i plantată cu pornr. 

37 .. �oseaua Ostrov-Silistra. Merge printre viile ce se înlănţuesc mtre Ostrov şi fron
lic1·ă. Are lungime de 7t,m. + 604 din care s'a executat 6 10n.416 de la frontieră către Ostrov. 
Alte lucrărr ve densa, nu sunt. 

38 :;;oseaua Cavacla1'-Camome1' ce va stabili legătura între aceste uoue sate. Ea începe 
de la salul Cavaclar, din �oseaua Constanţa-Cavaclar (km. 53+500, No. 23), va urca dc!lul 
rn1iuvenli, pe la satul Ghiuvenli (km. 6) şi va duce la Caraomer (km. 15+300), unde 
converg :,;oselele Topraisa1·1-Caraomer (No. 24) şi Mangalia-Caraomer (No. 32). 

Lungimea acester şosele va fi de 15+300, din care nu s'a executal de cât 460 m., 
inl1\' Cavaclar şi Mangac\' şi pe care porţiune sunt : la km. O, un podeţ. de piatră cons
h·uit în ttU7, pentru scurgerea apelor de plol', la km. 0+330, un pod mixt de 2.50 8.oo peste 
ralea Ghiuvenlia, construit în 1897. Porţiunea executată este plantată şi bine întreţinută. 

39. ,>osea'//,a Baimmdecle-Hairamckioz. Din Hairamchio\' va porni o şosea, care urcând
cleiul Skencler, va trece pe la Bairamdede (km. 9+500) şi va da în şoseaua Cavadar
Cazîl- furat-Kioseler la km. 56 al acesteia (No. 36). Nu s'au lucrat de cât terasamente 
la acestă . osea lungă de 9 1,m,500. Lucrărr ele artă, n'are.

40. ,>oseaua Mârle(f,nu-Ra;�ova. De la km. 21 al şosele1 Cernavoda-Raşova-Cuzgun ( o. 21)
pornescc pe malul Dunării, între ea şi lacul Veder6sa, o şosea ce duce la 1\llârleanul. Din
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acestă f;iOSca nu s'a cxeculal, ele câL 850 m. la puncLul numit «rujnelc Muzail.», l ncl i ·<·pl;\n
elu- c vechiul clt·um ce trecea pe o vale lungJ, strâmtă ,;;i impt·aG!foabilă. De ad spi·r·
«Moi-a Mamk» se va executa în viilor, pentru a uni a<.:(�stă �osca cu cca ele la 11u�ova
Cuzgun, cum ,;;i pcsLc culmea clelulut Marleanu, la satul Mârleanu. Porţiunea exPr·1tl;ili'l arc o pantă de 0.04 pc metru. Lungimea lota,lă a :-;;osclcr va fi de i1 1011.500. Până an1ti1.
I ucl'ăr, ele artă, n'are. 

41. .�·oseaua Constan(a-Ma111aia. Este numaT în slarc ele proiccL �i va fi LrasaLă pc cin
ncle cc despart lacul Si.it-Ghiol ele Mare, pentru a uni Mamaia cu ConsLan(.a. Lungi1tiea 
cr va fi de 12 km. 

Şosele comunale sunt: 10 1(111.520 in totă Dobrogia. HcparLitia lor pc ,iudctc !-i(' Juilcvedea în tabloul căilor de comunicat.ic. 
În resumat, sunt în Dobrogia 847 kilomeLri şosele de tot felul. 

In raport cu cele-lalte judeţe, cele clin Dobrogia stau ast-fel: 

ol • I 
Q) )½ C Q) 
C: 

o ·,oi Suprafaj.a Lungimea cr.-E- -;;:, Supraf'ata ... 
<l.)�� o JUDETE o JUDE'fEQ) 1n şoselelor în 'u_� Q) ln 

'C 

I
lrn1. p. melri E ol C 'C 

I
lrn1. p. _::, 

I �c 
YI ci 

z ''° ·::- z 
u�--

1 ,Darnboviia 3.450 l.51:0.�34 440 t7 Teleorman. 4-.,oo 
2 Valcea 2.170 033.04-G 4-29 18 Ramnicu-Sărat. 3.3/4,0 
3, Roman 'l.870 o73.8·J8 360 19 Vlaşca, 4-.140 
4
1 

Argeş 4- 510 J .431-.080 318 20 Botoşan'i . 2.950 

:1 
Mehedinţ'i 5.380 1.692.28'1 314 21 Suceva 3.410 
Gorj 4,780 1.422.918 297 22 Iaş'i 3.'1'10 

7 Muscel 2.970 870,956 203 23 Buzcu ft.900 
8 Olt 2.870 840,565 292 24 Tutova 2.480 
o Prahova 4.650 1.312 501 282 25 Doroho'i 2.980 

JO Tecuciu 3.410 603.0'i8 278 26 Fălciu 2:120 
I 

li li I ,, 

: I 
11 ! Romunaţ'i , I 3.780

li 
'1 034.059 273 27 Covurlu'i 2.800 

'12 Putna · I 3.310 881.952 269 28 Tulcea 8.450 

I13 Neamţ. 4.180 995.655 238 29 Conslcmfa 7.1li0 

14 Dolj 6.780 I '1.605,005 236 30 Vaslu'i lf,230 
·15 lll'ov 5 200 'l.2i'i,4-16 23ft 3'1 Brăila 4.310 
1o Bacău 4,020 

I. 
892 034, 221 32 Ialomiţa 7.040 

, 

Felul :-;;osclelor clin Dobrogia se pole vedea in tabloul urm,Hor: 

I 
I 

I 

I 

11 

I 

I 
I 

rj. 
o/. C. 

Lun rrj mea 9.-E';! b 

I ,v.:.::cE şoselelor ln 

1 

�� 2 
met,·i E.25'

1=.,c: 1J 

I if:-

805.300 188 
508/ti-0 Jill 

7134,4()(:) 11,8
4-85.20;') HH 

498.878 14(i,3, 
455.:20li l 'iu,3,

I 

I '133 ,(j5(i.1)2!f 
325.lf82

364.105
217.'i j() 

272.\J5li
!j0,Ui80. 

:Jf-!j,.�20 

lu8,38li 
133.503 
J 2G.63 1

t 

I 131 

li 
1�2 
!02
\li

38

:JO

3\J
31
1i 

I 

I 
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B. POŞ T fi, TELEGRflFUL ŞI TELEFONUL.

Pn(inc f;ii nccomplccte clalc avem asupra moduluT ele O1·ganisarc al Lulcgl'al'ulot· �1 
1M1�trlor î11 Dolwogia, sub dominaţiunca olomană. 

Singul'a linie telegrafi<.;ă a guvcmulu'î turccs<.; era inLrc Constanţa şi Tukea, unde crall
�i dou<� biuroud telegrafice, · 

Prin venirea Comisiuni! Europene Dunărene se infiinţă linia de la Sulina la Tukea, 
ial' de aci la Galaţr; Comisiunea avea oficiu rile: Sulina, Gorgova, Agenţie (bifurc.;aţiunca 
hra(rlor Sulina şi Sf. Gheorghe) şi Tulcea. 

Compania engleză, care exploata linia de dnun de fier, avea oficiud iu Cernavoda,
�ledgiclia, M urfatlar şi Conslanţa. 

Aceste 3 linir telegrafice le-am găsit în Dobrogia la venirea nostră (1879). 
Serviciul poştal era şi mar ne-complecl şi avai·ţinea po�le'î austriacc, care prin

,·aporele pc Dunăre, deservia �i punctele de pc t;crm (debarcarlerele), iar de la Cerna
roda se aducea poşta cu trenul în Constanţa. 

Colele po�tale sau gropurT, în afaru. ele punclele ele pe malul nunăriT, sall la Con
stan(a, nu se puteau trimete. 

Corespondenţa oficială se Lrimetea la diferite oraf;ie pl"in curicd călărT, care distl'i
huiau �i S<.;t·isorile parliculare, înşă nu garanta nimenr dacă o scris61·c ajungea, sau nu,
la dcslinaţic. 

Gropurr o(iciale se Lrirnetcau cu mare pază, căcY curieriT erau clesc or'î atac.;a(J pc
ill'um ele bandiţr. 

Pc Mare se aducea cor-esponclen(a cu vap6rele Companielol' Lloyd şi Mcssagerius
�lal'iUrnes (francesă). Compania Lloyd avcct ca agent. în Conslanţa pc Licen, ia1· cea-lalLă
pc Sr�nac. 

Diligcn(.e n'au existat nicT odată; căd drumurile erau forLc puţin sigure. 
Cel care călătorea cu banr asupră-şr îş1 expunea viaţa. 
Câud bandele de tall1ar1 erau pretutindenr şi pe 01·1 ce vreme, iar căile de comuni

ra(ie lipsiau, esle bine .înţeles, că un serviciu de poştă în inLel'iorul Dobrogier, nu ·�r puL0a
avea fiinţă. 

P o � t a 

Biurourilc po�talc cxistcnlc acum in Dobr-ogiu sunL: 

N umirea 

li 
Felul N umirea 

I! 
Felul 

I
Numirea 

\1 

Felul 

o ne i u I u I servici ul ul O fi Ci li [ LI Î serviciul ul oficiu Iul serviciul u, 

Babadag Mes. şi p. uş6ră Mangalia : I Mes. şi p. uş6ră Canara Poştă uş6ră 
r.ernavoda (( (( Medgidia (( (( Cara-omer (( (( 

Cons•,anta (( (( Ostrov . 

: I 
(( (( Enişemlia (( (( 

Chilia-Vech� (( (( Sulina (( (( Gorgova ... (( (( 

1-larşova (( (( Tulcea (( (( Sl'. Gheorghe . (( (( 

Isaccea . (( (( Ceatal 

: I 
Poştă uşură Murf'aLlar Staţiune C.F.R. 

I Măcin (( (( Cogclac (( (( 

I 

Biurourile situate pe trajeul dl'UmuluT de fler (ConsLan(.a, Murfa,tlar, Merlgiclia �i
Ccrnavoda) au curse poştale de 4 orr pe zi. Cele-lalte, au după cum urn1e7,ă: 

I. Cu diligenţa: 
Con::,tanţa-Mangalia de LreY orr pe seplăm�'tnă.
Constanţa-Tulcea, zilnic. 
Tulcea-Babadag, zilnic. 
Tulcea-Mahmudia, de doue 01·1 pe seplă1m't.nă. 
Tulcea-lsaccca-1\lăcin, de 3 01·1 pe s0pt.ămână (nurnariarna; val'a cu vaporele clună1·ene).
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Ilâr9ova-Ccrnavocla, ele clout'S 01·T pc s0ptăm1:\nă, (iclem) 
Mahmudia-Sulina, ele 3 01·1 pe scplămană (rwma\' iarna). 
II. Cu cariole 9i tdi.su rT:
Tulccc1.-Chilia-Veche, o dată pe scplămână.
Sf. Gheorghe-Sulina (idem).
111. Cu bărd:
Oslrov-Călăraşr, ele 3 or'( pc scplămană vara; ele 6 or\' iarna.
IV. Cu vap6re:
Galaţ1-lsaccea-Tulcca, ele 6 od pc septămână cu vap61'clc ele pc Dunărn.
Tulcea-Sulina, ele 5 orT pc scptămână.
Y. Cur"se la debarc;ader:
Tulcea.
Isaccea.
Ostrov.
Ccrnavocla.
Po�ta rurală prin legea clin 18D2 a !osl oi·ganizatâ asL-fol, că fo.clol'iT rnra!T dtlă1·1

�au cu cariola culreicră j udet,elc î?1 lolc sensu rile, (lisll'ibuesc; şi pl'imc:-sc; corcspondPri(u 
ele 3 Ol'J pc scptămânl în c;omuncle rurale, iar la comunele reşedin(.e ele sub-prcf'cclurr, 
sau la cele clin drumul sub-prefecturilor ele 6 01·1 pc scptămână. 

In comunele rurale notarul încleplinscc şi funcţiunea ele agent po9Lal 9i al'u la db
posiţia sa l6te cele trebuinci6se unur biur·ou poştal, precum: timbre, imprimate, 9lampili·, 
cumpene, cutil ele scrisorr, în cât 01·1 cine p6Le depune în comună: fie la nolal', fiu lac
lorilor rural\', în trecerea acestora, căc\' şi cr sunt aprovizionaţ'i cu timbre şi lol f'clul cir· 
corespondente ele poşt� uş6ră. 

Numcrul factorilor ruralT şi al agcnt;ilor po9LalT uslc: 
Judeţul Constanţa: 27 factor\' 9i 71 agenţY. 

» Tulcea 27 » >> 54 » 
Po�la rnrală costă anual: 
J uclcţul Constanţa 28.880 Ier dat,\' ele J uclcţ, 9i 10.000 le\' ele SlaL 

» Tulcea 28.04,0 >> >> » >> >> 10.000 >> >> >> 
Bim·ourilc telegmfo-poştalc din Medgidia, Hârşova şi Sulina sunl insLalalu in localu

l'ile slalulur (foste conace), celc-lalte, în localurr închiriate. 
Afară de vaporele ele pe Dunăre, c;are fac şi serviciul de schimb al co1·esprn1<l1•11(i11 

mar avem între Călă1-aş'î-Ostrov şi Măcin-Brăila vaporaşe locale, care sunL însărdnalc �i 
cu curse poştale între aceste puncte. 

După cum vedem, cu totă insuficienţa căilor mad de comunic.1t,ic, DolJl'ogia eslc 
dcslul de bine înzestrată cu serviciu poştal, în plus întl'e Osl rov şi Silist ra sunlc111 î11 co
munica(.ic poştală cu Bulgaria, i.1r prin ConsL�nta şi prin v.1porele ele pc Durnlre cu in
lregul Orient. 

Telegraful. 

Biurourilc Lclegraficc clin Dob1·ogia sunt: 

BIUROUR I 

Cor�slanţa Serv. 
Sulina >> 
Tulcea )) 

Cernavoda )) 

Babadag )) 

Canara " 

Caraomer )) 

Ceatal )) 

Cogela.c )I 

perman. 
)) 

)) 

comp!. 
limiL. 

)) 

)I 

I) 

)I 

! 

- --� I U RO UR I 

___ li -���� � 
U H �- �

Ciamurli Serv. limil. (pe br. Sul.) Medgidia Serv. limilaL 
Chil ia-Veche )) 1) Ostrov )I )) 

Enişemlia )) )) Sf. Gheorghe )) )) 

Gorgova )) )) Cernavodă-pod e sl.aţie c. r. H.

Hârşova )) )) Sa.ligny )) )l 

Isaccea )I )) Mircea-Vodă )) 
)1 

Mahmudia )) )1 Murfallar )) 
)) 

Măcin )) )l 

Mangalia )) n 
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Telefo n ul. 

Fie-care clin staţiunile telegrafice are şi un biurou telefonic, în plus tote comunele 
i·urale �i urbane sunt legate între ele prin telefon, aşa că pentru afacerile ele sel'viciu se
pr\lP inl rAbuinţa în od-ce moment telefonul.. 

Pentru afaceri personale se pote corespunde pi-in telefon plă lind taxa legiuiLă, de 
,1,;i�menea se pote transmite prin telefon până la cea ma1 11p1·opiată slatie telegrafică, dc
]ll'�ilP, pentru or'î şi care depărtare. 

Vrnilurile provenite din poşlă şi telegraf ele la oficiile din Dobrogia, în anul 1894, sunt: 
--

....

ol 
,:... 

� cD "' <JJ• 

:§ 
o 

BIUROURI o. 
C: C: 

i5 i5 

L e r 

-=-= 

47.2'�81 55.538 Constanţa 
Sulina M.534 23.988
Tulcea 2G.775 30.623 

1 

Cornavoda lO 020 11.2[3 
IJabadag 2.052 VtO'l 

, Canara . .  222 422 
Cnraomel' 33 1f 182

'-
ol 
,:... 

'.S to 

....J "' "1• ....J 
:§ 

o 
< BIUROURI o. <
f- f-
o 

C: C: 

f- i5 i5 
o

I, e i 

102.887 Ceatal Penlru Comis. Dunării 

88.5:d2 Cogclac 44-511 592111.037 
5,.399 Ciamurli Pentru Comis. DuniiriI 

�1.233 Chilia Veche. 1.'1'12
11 078

11
1.790

7.053 Eni�emlia 129 ,42 H71 
0'f4 norgoYa . 

1 

l'enL1·u Comis. !>unirii 

5lo Har�ova 
, I 

0.59i li 8.4-29
1115.025

CAPI'fOLUL II 

A. R G R I C U L T U R R

I. Consideraţiuni generale.

....

ol 
,:... 
co '.S "' (/1• 

:§ 
o ....J 

BIUROURI p, < 
f-C: C: 

i5 i5 f-
-

L e 1 

Isaccea 2.132 12.323 4._4.55
Mahmudia 499 531 1.030 
Măcin 3.334 5.593 902,
Mangalia 2.880 3.UQ3 5 Jl,3
Medo-idia 3.770 5.245 9.0 ]51 
Oslrgv 5.222 0.'105 1'1.32, 
Sf'. Gheorghe. 2.'190 333 2.529 

1i I 

Dacă ne uităm pe o hartă geologică, vedem că 2/a din suprafaţa Dobrogier e acopc
rilă cu un strat de loss, care în multe părt.1 c destul de adânc, �i cu aluviunr. 

Aceste pături ele teren sunt acoperite cu un sLrat sub{;ire ele părn<'!nt negru, analog 
cu cernoziomul quaternaruluT rusesc; acesta dă regiunii' fertilit.alea sa, caracterul emina
mrnle agricol şi propriu cresceriT vitelor. 

Cu totă productivitatea solului Dobrogier, agricultura a progresat încet. Acestă ramurii 
de bogăţ,ie a ţ,frir nu s'a desvoltat pe att\t cât trebuia aci, unde părnentul produce în 
belşug şi condiţiunile climaterice favoriseză orr-cc fel ele cultură. 

La mar multe cauze se datores<'e nedesvoltarea agriculturii; raportată la întinderea 
lerenulu'(: lipsa <le b1·at,e, de inst.rument.e agricole perfecţionate, a capitalurilor �i a uncr 
agricultu1·1 rat,ionale. 

Cu o populaţie ce abia atinge 17 locuitot01 pe un km. patrat, nu :se pote da agri
culluriT totă dcsvoltarea posibilă, a.şa că clin cauza lip. er de b1°aţe, o mare parte din solul 
mănos al Dobrogier române necultivat. 

Mar în toţ,r anir, pentru satisfacerea teebuinţelor agricole se recurge la armată, firii 
1arc semănăturile ar rămâne forte târziu neculese. 

Mijlocele întrebuinţate în cultiva.rea t.ercnuluT sunt insuficiente şi primitive, ast.-fcl 
11eă prorlucţiunea nu este nid a j urnctatea parte din ceia-cc ar t1·cbui să fie» 1).

In cele mar multe părt,1 numa1 se sgârie pămenlul, în care se aruncă ărnînţă ele 
pr6stă calitate. 

1) Expunerea situaţiei jud. Tulcea pc t899, p. 51.
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Instl'Llmenlele ag1·ir.-ole sunt apri'>pe acele înL1·ebuinţate acum 50 anY; ahin. în lilnpi't 
din urmă se mar Y<"d pe ic.:i pc colo ma�inY :;;i in ·t1'umente pe, fccţionale. 

Pentru o mar bunti clare ele s6m5, a populaţiunH agrir.ole �i instrumcnlelcw <IP <'t1iltt1·n 
întrebuinţate în nobrogia, dăm tabloul u1·mă tor: 

• 
UNELTE AGRICOLE 

PLAŞI 

Total ... 

cil 1· 
�-1 Constanta . 
cil Hâ1' .. ova . 
ciÎ 

I 
Mangalia . 

c: 
I 

i1edgidia . 
8 SilisLra .. 

· i\ 2.1s4,11.2�i\ 937 42 1j G5 ss1 I -l.8 218 387 s 12\ 606 s t - 4 11 8 2nl 2601 Ho
1

1 2.oHI 3391 _ii\ :it 
. t.259 2.152 1.012 - 90 - 68i 4 16l 7l 5121.6i'l 1 -- - 3 5 - 115 952 li 2.81{ i92 - H 
. 

,, 
2.82812.011

, 
so1 30 53 38 121 33 2st 158 1,2

1

1.132 6 1 t 39 J03 - 1501 s21I 21J J.D5I nn, -, 11 
. 3.856111.652 u20 7 17'

! 

,is 11;2 100 a,o 205 so11.oti - ·1 - 3i6 21 - Gso
1 

301
1 

H 2.!ifl6 sin

i 

_

1 

�5 
. 4.292f620 (;3 - - 4 68 - 82 1'13 19,1,1.,;32 l - - 34 - - IO

J 

918 171 2.321
1 

8H -1 III

Total . .. .. 

Lipsa de capitalurr a fost forte mult simţită, maY ales în cursul anilo,· 1897, 18D8 �i 

1899, când în pr·rnn dor anr am avut o recoltă mediocră, iar în cel din urmă s'a wo<lu!< 

abia jumetate clin sămînţ;a inteebuinţată; agricultorul ajunsese în trista stare, cti nu 111aY 
avea cu ce cumpera sămînţa pentru anir viitod'. ,;;i dacă nu ar fi intervenit Statul, cir ,;ig111· 

acestă staee de lucrurr n'ar fi în<'etat a�a ele ·urînd. J 
Din cauza lipser de ban'î, ţcranul este nevoit chiar in an'î bunt să '::;ff vinză bucalnk 

pe un preţ derisorii:i, lăsându-se ast-fel prada speculan (ilor strein\', comercianţT de gTi'tne

Agricultura raţională nu e cunoscută în Dobrogia; terenurile de cultură sunt 1nlrr'

buinţate fără întrerupere, fără îngrăşcminte ,;;i fără vre-o variaţiune, aşa c'a ajuns a nu 

mar produce ca altă dată. 

Intrega suprafaţă a DobrogieY se pate reparLiza ast-fel, pe anul 1900: 

PLAŞI 

şi 

JUDEŢE 

Constanţa . .I Râl'ŞOVI!, .. 
Mangalia . .
Med0 idia . .
Silistra-Nouii. 
Jud. Const. li 
Bahaclag . 
Măcin .. . 
Sulina .. . 

Tulcea . .
.Jud. Tulcea li 
nohrogia li 

RODUCTIV HEC' 

c3 
o,.., "'"' "'

�>5 
� " <=: 

'� <cd 
<S ::, "' '" cd >cd E ...:-.... ... N = 
p. � cd ::, = 'u = 

:§ 
,... .., •cd 

cn ;> A "' A< 
; 
o 

PRODUCTIV AL LOCUITORILOR Felul proprieL. Terenul Slat11lui I 
=====;============li== 

Din care: 
·- rn 

if.· .o 
.., cd ::, � � � c3 ,_ 
C) .3 ... 
U) "' ,-

;g ..,g; <l) E o ·- '5 "i' .c c >< s::, I ::, I :, ::, p. 'u '° 'u"" � <) o9 <=: co <=:iis co, 
"' - • .,, 00 �O) � 

'"' 00 
o:: p. ;> � ;> ;> � f- u 

9_69888 17'9-l ·'1368 69.5'5 56108l13116al 36976
1

66183 ·'0599
1

10308 12 •,-0G617,.3-,8 1-s1
1
•19os i 16so1 102s' 3697"1 8'>6 1a11s 140291 • ' ., ' ' ' " � ' a, 379 2835'1

1 
28i3) 

�itm I�� 
5
ll8 25gm agiit

1
2gm5i 'i7

8
l! ·!��ii -

5768 4
iJ6l 

3
1i�i 

2
�88 :z:i ) ��riÎ 

1036 17�2

1 
- 18955. 11�� 

231674 mal 5025 132673 15778 •]5,,249! 16122 30053 6101, 67'17 5899GI 495i3 1990 7463 I 35115 7757 16124, 106 17� 
86�600:J 52491 2231st4�2275J106639ls56511IJ 709HJ1mo3I rn,o3J 22i03j2269JaJ16234-0J 59211611001J136925119077/ 10911'.J rnt1J ;15o5J � 

') In plasa Sulina, Jocuilori'f au închiriaL do la SLat 2.450 hccL. penlru cullurl. 
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Acest tablou ne va servi de bază la toate consideraţiunile ce vom face asupra agri

culturi\' clin Dobrogia. Cifrele vorbesc, şi ort-ce comentariT le găsesc de prisos. 
Din întreaga suprafaţă a DobrogieT de 1.553.600 hect.: 491.549 hect. au fost ocupate 

,·u culturr, adică 31.50°/o, iar 3.278 hect. cu vil şi livezt ele prunT. 
Cele 491.549 hect. se sub-împart: 

18.:326 hect., adică 85.07°/u clin totalul culturilor au fost sămănate cu cereale. 

l!J. IH7 
3.81i7 

418 
2.7110 
\i.001 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

n 3.90°/o 
)) 0.780/o 
>> 0.08°/o
>> 0.55°/o
>> 9.56°/o

)) \) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) )) plante oleagin6se. 
)) )) l) )) legume şi tubercule. 
)) )) )) )) plante industriale. 
)) )) )) )) grădinărff. 
)) )) )) )) fâneţe. 

\'iil0. �i livezile ele prunr au ocupat o suprafaţă ele 8.278 lwct., repartizate ast-fel: 

5.894 hect. în judeţul Tulcea /
,v 

2.355 >> >> n Constanţa l vn. 

27 >> 11 >) Tulcea f . . 
V 

2 )) )) >> Constanţa l hvez1le de pru111.

ln tabloul de la pag. 704 se at·ată amănunţit nurncrul hectarelor ocupate de fie-care 
plantă, recoltele obţinute în heclolitri, media producţ.iet la un hectat' şi proporţiile la sută; 
în raport, alat cu întinderea totală a culturilor, cât �i cu suprafaţa tcl'il.orinlă a DobrogiP.1, 
µ11nl1·u recolta anulur 1900. 

.I I. C e r e a I e.

Cerealele au ocupat în 1900 o suprafaţă de 418.326 hect., adică 83,68°/o din 1ntinclcrea 
rulturilor (împreună cu viile şi livezile de prun1) şi 27,45° /o din suprafaţa tot.ală a Dobrogier. 

Cultura cerealelor, repartizată pe j udeţ.e, stă ast-fel : 
28Li21 hecl., adică 84.80°/o din întinderea cullurilor sau 39,31 °/o in raport cu supra

laja, în judeţul Constanţa, şi 
137,205 hect., adică 85,13° io clin întinderea culturilor, sau 16,03°/o în 1°aport. r,u supra-

la(a, în judeţul Tulcea. 
In raport cu suprafaţa r,ullivată, cerealele ocupă ordinea următ6t'c: 
Orzul întâiul rând 
Porumbul al doilea rftnd 
Gri't.ul al treilea « 
:vJeiul al patrulea c< 
Ovrzul « cincilea c< 
Secara<< şcselea cc 
Şi 1n aceslli ordine Ic vom studia pc fie-care. 

1. Orzu 1.

t\ccsL fel ele cereale a f'ost si csl.e una din cu !tu rile cele mn.Y de s6m;'1, din Dobrogia. 
In '1900 culLut·a orzulut a ocupai. o suprataţă de 143.842 l1cct„ n,clicii 28,76'>/o din intin

det·ra culturilor şi 9,27°/o din suprafh(.a DobrogieT. 
ll.cpartizntă pc judet;e culLura 01·zulu1 se împarte: 
96.111 hect., adică 28,98°io clin înl.inderFJa cull.urilor, sau 13,44°/o clin suprafaţii, în 

utlct,u I Cons I anţ.a. 
47.731 hecL., atlicii 28,37°/o din înLimlel'ca <.:ulLul'ilor, sau 5,64 1>/o tlin su]Jrafaţă, în ju

deţul Tulcea. 
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PLANTE 

21 Gr âu . 
21 Secară 
19 Orz . .
6 Ovez . .

28 Por umb 
29 Meiu . .

Totalul cerealelor 

211

1 

Rapiţă . .. 
8 ln semânţă. 

32 ln fuior . . . . .  . 
311 Cânepă sem,înţă. 

» fuior. . 
Totalul plantelor oleagin6se . 

- » r ecoltată în porumb 
22i

l 
Fasole sămă nată în ogor. . 

26, Carto IT reco I taţi 1n ogor . . 
18 t-Iazăre, bob, linte . . . . .  . 

» » » por umb 

Totalul legumelor şi tuber cule. 

Sfecle . . . . . . . .  . 
Tu tu n . . . . . . . .  . 
Alte plante industriale 

Totalul plantelor industriale. 

6
1
1 Gr ădină r ii . . . . 

3! Fâneţe ar tificiale 
1, » natu r ale . 

I Totalul fci.neţelor 

47202
1 

5336 
9(i1H' 
2176tl 
55195 
55216 

�I 

I
7228 

{ 8412
1 

I 
{ C.5

1 --;;1 
1691 

87 
117 

JUOEŢ�CO:-:STAN"TA 
li " Pro<lucţiunea li Proporţia la¾ li

= 

.IUDEŢUL TULCEA \) 

"=----11==== = 
Greutate . .!: ,_ 

ii
! � 

::-

· 11 I · 11 ·-0 � 

-;::; t: c= 
I 

=·= < 
Q.) C) <- t... UJ _, -- ,... ::, - ::.... -

-; 5::: 5E. < 
- � g �� S? ':.... t..:=, � 

o� o·� -

�� �s � 

I I 
E 
:::i 
<) 

ol (1) 
�c... 'O oc-�-� .s 

Producţiunea 

Totală I � Totală 
1 

� ol ol 
:a :a (1) (1) 
;;; :;;; '- (1) '- ol ..,J ,s"O E.c- u I Hect. j Hectolitr i Cfrntare m. 

81901 5.0 
2930 -
620 7:1 

'= 

30 

20401 '17.6 
20 

I H.23

1

·

.

I U,2 
28.98 
6.56 
16,HI 16.66 

I St.SO

I 

_3
.18

1 
2.52 

O.O
-II 

:::1 
0.02 1 
0.03· 

6.60 
0.74 

13.44 
3.0{ 
7.76 
7.72 

39.31 

1.01 

1.17 

2.19 

23 32007 
17 129�5 
4 47731 

11 4157 
32 29439 
32 ·10946 

137205 

3?
'
1 

1iil 47 

�I { 3415 

111-::... 
3492 

0.23
11 

2 

0.01 'lO 
0.01 28 

12851 

57 
630 

356900 1'1.2 
172800 13.4 
686500 14.4 
4,5700 11.1 

192600 G.5 
20950 1 9 "' 

r,011.3
18600 

�
4

11 

602014. 7 
4i,Q -
6�0 11.2 

2751 0.1 

�110°
1

1�; 
1'10 -1

Proporţia la "'1 

::,_§ 
<-;3 �'-' 
2, ol p.., ol ''-"' 'O C 

19.02 
7.llS 

28.37
1 2.i-7 

1ij�

I

I 
85.13 

0.02 

2.041 
I 

2.07 

o. 76! 
0.03 
0.37 

I 

I 
3 

:::i '-' 
ol (1) 
�t... "o c
'.j:;":: .s 

3.80 
'1.55 
5.6� 
0.1,9 1 
3.48 
1.29

1 
·16.03 

I 
4·18326 

-

11 

72
J 

0.40 { 1'18571'- I{ G5 

�Jl�I

0.15'
1 

297G 

I - I 

189

:
1 

�ii 

0.57 0.26 

8 

1972 

343 
6{i 

407 

26861 ;J 
'1.17 

0.03 

0.24 

14i 
O.Oi1l

-fl 
0.2311 3:] 
O.Oii[ 3.f.3 

74 

0.04
i 

4-18! 

'1'128 
11551 
177981 
293491 

75170 1 6.5
321040 18.0 

I 
�Jf· 
5.071 

8.85 

I 
0.15 2 161211 - - - I -1 0.95 0.19 274-0I 
1.61 aol -12383 - - 89300

1

7 .2 1 .36 1.4� 23934 
2.48 a2 � - - 55no 10.5

! 

a.13 0.06 � 

O B R O G t A.
\ Pro<lu<·ţiunea -1 PrOflOr\la la 0/!\ 

Capa�\- Greutate 
� '- \ � 

i 

1 
� �� I\ s'.� 

Q.} o.:> <- - u. bD 
.::: .::: I ::13 ::10 

Totală.I � 11 Totală - I � g I �-g 

74290

1

5.8! 81530 6 .9 

20 o.a

14510
1 

4.9 
3370 -
1260 8.Si 

ol<>- '-''-

ao51 oJ 

11rn�1
1

�

9

II 

26861 :;-:-811 

1G 4i-70j 6.9 
37Gii0 16.3 

'- ' -
Col \ o::::i 
�� �5. 
... ., .I '"<d " "-s .:: 

15.8411 3.65 
28.76 
5.20 

17.01 
13.23 

5.07 
1.17 
9.27 
1.66 
4.44 
4.31 

83.68 27.45 

U5 

2.37 

3.86 

0.58 
0·02 
0:14 

0.77 

0.01 

o.os 

0.55 
4.78 
4.61 

9.40 

0.46 

0.76 

'l.2'l 

0:19 

O.Di 

0.24 

0.01 

0.01 

0.17 
1.53 
1.49 

3.01 

2011 V ii . . . . . . . . . . . . . . . 235511 21270 
Live<;li de pruni. . . . . . . . .  ___ 2 

=li-,·
n.o 0.71 

.uo -1 md - - - - 10.,1.1 2.08 41001 

0.3011 2, 5894 305800 51.9 1 - - 3.50 0.69 824,9 327070'39.6 
19

1 

27 1200 44.4 - - O.Ol - 29 1200 4U 
1.65 0.52 

Totalul viilorşilivei;tilor de pr. . 2357
1 

- - - -

, 

0.71 ---
i
------1 

Totalul general . . . . . .  1 3315661 - - - - 66.31 , . I 

0.3011 _ � _ -I _ _ 3.5 1 0.70-;;; _ _li _ I _li 1.65 

46.3511 -r�;;-_--=-i--=--=--;; � -;;--:- -=- -_--=-� 
0.53 

32.04 

') Clasificaţia judeţelor Tulcea şi Constanţa în raport cu cele 32 judeţe ale ţerii. Clasificaţia e făcută după media producţiuniI la hectar, pentru fie-care plantă. 
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Iată şi tabloul comparativ între cultura orzulur în Dobrogia şi cele-lalte judeţe ale l'fPJLJL\l\

ierff, în 1900 : --

Jl'Dl<:ŢE 
Q,) � I Producţia Q,) � ,I Producţia 
,E; (/) ""' .s i;l � 

H IT,Lală I � J U ]) R ŢR H ,,'Totală j J U D E Î E
�===s= 15.9351

1
1257.800 16.2 -o _( Suceva · I 6.176/ 81.270 13.21 e, { Gorj . -.E Dorohor . � I llo�oşanr:- laşi . . .  : Roman . �· 1 Vaslui . Fălciil. � Tutova 7. CovurlulTe('11clZ Hâmnic S . .  1· 

18.720296.60015.8 o I Neamţ . 4 367!60 30013 8 oi Mehed· 1tr 11.203140.3lt012.5 ;a: ] Bacălt . : 4:008, 27:650 o:9
1
1 u I Dolj . u ·. 6.5371 75.35011.5 t.i l Putna . . . 5.0291 35.700 :·1 ,_ 1 Romanaţl H.31211B8.4401t 8 , Buzeu . . . 13.376, 86.440 6.4 ·;::: I Olt . . .8.513 1117.40013.8 ,_ I Prahora. . 1.433! '13.000 0:l '� 1 Teleorman.14.26'1/177.50012.4 ·z , Dâmboviţa. 647 6.:280 9.7, io) Vlaşca . .  20.278 239.(S5011.6 .& 1 Muscel . . 12, 14-011.7 s 

I 
lll'ov . . . .  12.95/t/'103.500 8.0 § I Arg-eş . H89 1 rn.400 (\_6 � Ialomiţa . 23.0/i-1 'li6.'190 7.6 ::a: l Vâlcea l18UI 2.720 5.71 rn- l Brăila . .  

Din datele acestur tablou se dovedesce, că : 

Q) � I Producţ: fu � "O >cd i !Totală i 
3771' 3.570 9.5 1.424 10.240 7.2 4.2561 49.380 11.62.8'101 48.'100 17.112 538 19.720 7.8 1.(;241 20.000112.32.!1831 32.01-0 t25l 4.070 33 500 8.2 

145.0501525.900 11.7 46.570 5!t4.000 11. 7 

a) In raport cu suprafaţa cultivată cu orz, judeţul Constanţa ocupă primul rând, iar
jullr(ul Tulcea al doilea; că în Dobrogia s'a cultivat orz pc o suprafaţă apr6pe egală cu 
1·rlr 10 judeţe din şesurile Siretului şi PrutuluT. 

t,J In raporl cu producţiunea totală, tot judeţele din Dobrogia sunt cele d'Intâr şi că 
in rele doue judeţe de aci se produce mai mult orz, de cât în orr care alt grup de judeţ.e, 
in rare e împărţită ţara, din punctul de vedere agricol. 

c) In raport cu mijlocia producţier la hectar, Dobrogia stă mar bine ca orT-carc altă
parte a ţeri\'; căd aci avem o medie ele 12,4 hectolitri la hectar, pe când în nicr un grup 
altul nu se găsesce acestă producţiune, ·ca mar mare fiind în grupul ccşesurilc Siretulur 
şi Prutulufo de 12. 

Producţiunea orzulur 1n judeţele dobrogene, pentru anir 1802, 1896, 1897, 1898 şi 1899 
este representată în tabloul : 

1 8 9 2 1 8 9 6 1 8 0 1 1 8 9 8 1 8 9 9 I l===ee======l===sea====,=1��== ,==f,=======1===,,======= 0 I Producţia O Procluctia I i ll��a i Producţia O Producţia -, 
Q,) I

Q,) Q,) Q,) Q,) ,PLA Ş I : :a cd : :a : :a : � :... ,o:3 cd· ... ,o:: cd,:., >cd cd ... >cd cd"" .:§ l S �U E � ;a E � ;a E � ;a B ::, ' o Q,)Q,) :3 o Q,) -a o Q,) -a o Q,) :3 u . f-- �� u E-< :21 r..: E--- :21 u E-< � u 
J$lanţa . I 26.391 4'13/t24 15.70 30.'199 298.9111 9.93 27.005/ lt59.36317. - 34.9261 2.062 O.Ou 
�alia. . Nu sunL tlale 26.4-55 386.431-14-.65 33.937 392.769111.58 37.849l Ci'l0.12616.12 45.229 :20.864 0.40 l\(iva . . 14.921 244.90516.41 31.22::i 296.5181 9.50 32.455 439.116 '13.53 31t. 771t1

1 
24.190 0.<'>9 

�dia . . . 
li I 27.977 508.4-3318.16 36.294 473.05213.06 38.942! 64!t/t90 rn.55 34.692 7.03'tl 0.20 ra-:louă. 8.2 lo, 14-3.7'19 17.49 8.173, 71.1)3:d 8.88 11.973, 225.8'10 '18.86 11.280 3 '1.206 2.70 lud. Const. 8't.049;J1.296.4 791 19.41103. 960111.696.915/16.321139.82811'1.533:181/10. 101148.224112.377 .520!'16.041160-.-91-2;:-:,-8-5.-35- 6-:-I -0 -.5-31 

dag · · li / 38.91711 57lt.661 14.7 39.836ll lt76.3HI 1'1.9 38.356!1 465.2,2 '12.1 41.82811 -�\\ · · · · Nu sunt date 9.757 166.70'1 16.9 10.4571 214-.983 20.5 H.5161 116.096 10.- 12.0761 oa· · · . '1.73611 1'1.298 6.5 Mall 15.435123.9 1.24911 15.00, 12.-- 1.53611 � · · · li I 17.'180 283.61G 16.2 23.247 31M20 13.4 15.739, 86.765 5.5 H.659, 
� Tulcea 152.129:/ 475.431-/ 9.'12, 67.590111.036.270: 15.3174.'18�j1.020.179/ 13.81 66.89011 683.140110.--j 'i0.0991/

10.132 2.410 G.3553.876 22,7731 
108.1291 

Cultura orzului pe anul 1900 cslc arătată. în tabloul următor alcătuit pe comune, 
iă�l şi judeţe : 

7189() 89 

09 0.2 4.t0.2 0.3 
0.4 
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COMUNE 

Caraharman 1.161 17.41 5 15. 83 Caramurat 1.78 8 I 2 8.608 16.-. Carol I. 2.696 I io.610 0.16 Cicrâcci 2.232 , 25.940 11.63 Copadin . 936 8.743 9.30 Constanţa - - -·· Gargalic . 991 1 6.773 16.93 Hasancea 737 11:141 1 5. 86 Murfallar i 24 8 6.229 5.18 Omurcea . 747 8.382 11.22 Palaz 1. 597 15.499 9.70Pazarlia 1.552, 19.960 12. 86Techirghiol . 1.743 1 34. 860 20.-

...;-� oll�-·-a> 
..c:l � 

COMUNE lf 
>cd 

Calfa. Ciobanu Dăenl'. Gârliciu Ghizdăresc'î Hârşova Ostrov . Saraiu . Siriu . .i'opal . Topolog UrumbeI 

3 � 
� o 
u to< 

· 1:1 2.55: I 13.51 8 5.33 . 374 4 80 1.33 932 1 13.592 14.5 8 44 81 800 '1,7 8 'l.072 2.904 2.90 6901 8.670 12. 56 , 624 1 !,872 3.·. 11.5641 ,. 817 5.-5.935 1 3 8.�71 6.551..:i6 51 2. ,30 2.-770 6.31�0 8.23 7331 1.833 2.32 

_ Producli!j 
� COMUNE >o:l .c: I.,.. >ol B 3 .si :3 al 

u {:. � 

Agemler . 507 I 3.211-\ fi.�:Azaplar . 2.007 1 33.311i 11i.1'11 Caraomer 3.407 3 l.i82 \J.:311 Ca vaclar . 08ij 3/iOl i,11:, Cazilmurat 794 1 UJ2(i \J.\18' Chiragi 1.5001 13.035 H.li!IEdilchioI 1.�301 13.IH-4 8.!i2Enghez . 1.0001 6.972 . 'i.35,Gherin�ec . ,. 3.37 51 4.J.450 12.;� Mangalia 909 1 18.!i45 :!li. \o Musurat „ 2:150 1 2fi.5011 H.-Osmancea „ 898 7.832 8.-Osmanfacâ . 1.574 18.1',08 11.88 Sarighiol . 2.W�2 24.878 trn Tatlageac 861· 12.\ll5 l�.-
1 _ Topraisar'î . . 1.215' 2:W.IO 18.18 1 Tuzla .· . . . 1.603 \1.399 . 8.811 PI. Constanţa. Jj '17.428ji210:160I 12.G?I PI. Hârşova -1117.060!1 99.227j 5. 83j Pl. Mangalia. jj26.185jJ29fi.097 1 l1.30I I I 1 Atacai. 1.�3 8 39.150 2'1.15 Almaliu 300 5.220 17.4 Alibichio'î . , 38011 ·J.liM 4.\1 B0!bii . L:i83 ! 23. 586 15.- Aliman 250 1.200 4. 8 Armutlia . 700 I /�.Gll) l'i.31 Carabacâ 1.284 9.49 8 7.40 Azarlik 597 6.01 8 10.- Atma�ea . 1lil 1.81-(i 11.21 Caralal'. i201 6.206 8. 61 Bugeac . 822/ 1.754 2.19 Babaaag . 850 1 (i.7rnl :.!I Cernavoda 9 88 ti-.268 4.74 Bairamdede 815 8.260 10.- Başchio1 . 808

1 
�.208 �.111 Chioseler . 600 1 4.860 8.10 Beilic 3 80 5.952 10.56 Beidaut 1.002 ,.020 ,.li, Cocargea 689

1
1 11.440 16. 75 Canlia 290 5.7 85 19.9 5 Canlîbugeac . 1.750 1

! 
18.810 JO.; Cochirlenl'. 82 5 10.540 12.77 Caranlîc 472 7.1 86 '15.70 Caramanchiol'.. 550 1'1.250 20.4 Enige . . . 1.221 1 8.136 14.85 Carvan . I 2'17 :-J. 555 -16.38 Caranasuf 803' 1!l.Omi1 21.11.Mahmut-cuiusu 4.0 88 1 51.362 12.56 Cuzgun .· / 567 12.306 21.70 Casapchio'î . 2:1 83 57. 1 188 26.1 Me<lgidie . . I 1.060 16.200 15.30 Dobromir 620 7.024 11.33 Casâmcea . 2.2071 31.542 H.21 Raşova . 1.4 85 26.2i5 1 8.20 Esechio'î 287 5.453 19.- Ciamurli-d. -j. . 868

1 
Hl.O10 22.0 Seimenl'. . 9.029 10.9 85 11. 82 Enişemlia 535 7.410 14.- » d. -s. . 'i78 1· 10.Gl2 13.5,Taşpunar 4.302 60.140 13.97 Gârliţa . . 3 83 6.4'14 16.28 Ciucurova '188 2.292 12.2 1 Tortoman 3.58t 55.248 15/t2 Ghiuvegea . 380 5.700 15.- Cogelac 1.549 1 15.490 JO.Ol Hairamchio'î 1.2 801 16.510 12.90 Congaz . 1.4 89: 8.265 5.5 Lipnita . 429 10.296 24.- Enişala 40 8 2.547 6.2, Mârleanu 3771 2.9 82 7. 87 Jurilofca 5001 8.800 17.61 Oltina 464 ! 9.360 20.- Nalbant 614, 0.787 11.01 Ostrov 71 2.130 30.- Ortachio'î . 343 2.829 8.21 Parachio'î . . 315 5.040 16.- Poturu . 1.211 24.220 20.0: Regep-cuiusu . '183. 4.49 5 24 56 Sarichiol'. . 634 8.386 '13.2 Toxof' . 2.224 2'1.648 9. 7 Satul-Noi'1 . . 2471 3.104 12.06 Slava-rusă 395 5. 635 lU Zebil . . 694 7 .100 10.3 1 Pl. Medgidia.  2 5:193:i347.882"'i"s.s6 PI. Silislra . , 110.2451143.234 14-.04 PI.:Babadag . 112s.105li3:ti:ooo-i2.BI 

Balabancea Carcaliu . Cârjelar'î . ·Cerna . .Coium-punar .Grec'î.Isaccea.

560! 6.395 11.4 Caraorman . 10 ! 4 8 1 4.8 Agighiol 2.5'!0! 55.221 22.U 160 1.76::> 11.0 Chilia 1.162' 7.959 1 6.9 Beştepe 930 1 13.1'10 15.l 1.066 1 13.85 8 13.0 Satu-Nou 24 168· 7.0 Catalol'. 474 5.570 11.8
! 725 8.550 11.7 Sf. Gheorghe . 3 45 15.-1 Câsla . 1.570J 24.200 1G.4 855 10.040 1'1.7 Sfistofca . . . 10 150 15.- Frecăte'î . 734 9.286 12. 6i' 

Jijila . . .Lunca vitaMăcinPicineagaPisica . .Salu-NouTurc6ia .Văcăren'î.

580 3.088
1 

5.3 Sul ina - I - I - MahmuJia 304 1 2.113 o.�
l 404 5.900 14 6 I J Malcoc'î fi8s,1· 16/iOB 23.8302 8.435 23:3 PI. Sulina · I 1.2091 8·3701 6· 9 Meidanchio'î 160 1.4'10 �;j 

: I 'l.�g:I 1n�g1 }g·i PI. Consl�n_ţa I 1 7.42Şll2'10.160, 12.07 ţJi��lm�iol_ ���! �::�� ;�g8()0:1 �-60101 12 ·0., » Manga lia 20.18;:, 295.09i 11.30 1::.a1·ch'e." . -1�12 3.582 211.9/
_ I "'·_ · - » Medgidia. 25 '193•347.882 13. 86 ·, ·.11 1 - 1s·>580 1

1 
8. 700 15 O:· >> Hârşova . g.�0;1 ;,l2�1 15.�3 �:�l����f { :���li �::� , ,:s/ 60 5 4.675 7.7 _ » SiliSlra-N. · 5, h ·2 1 4· 4 Satu-Nou 140 264 18·9/ 8001 9.345 11:6.: Total . . 96.111jl I 095 600 11.4 Somova md 15.iRO -\ll. O ·� 1, Teliţa . lt65, 11.625 :15.0

j A » Babadag. 123.105,1306.060 12. 8 Tulcea . 2_230 53.040 23.5� » Măcin .. j 9.223 1 \113.080 12.3 ., » Sulina . . 'I 1.209,1 8.370 0.9• p:; » Tulcea. · 114.194,258.990 '18.3 Total . .  147.73*80. 500; 14/t PI. Măci11 . li \l.223 1113.080 '12.3 Total gen. . l43.842\j 1782.100112.4 PI. Tulcea ·l4. IH41258.990I 18-3 
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După ce am stabilit producţia orzulu\' în şese am, 111 care recolta a fost bună şi forte 

rea, să vedem media acestor anr în tabloul ce urmeză:

-

P L Ă Ş I 
__ 

, Conslanţa l(â!'ŞOVa l\langalia 
l\ledgidia 
Silislra-Nouă : li Tolal jud. Const. ') · li 

PRODUCTIA 
=c=..=.=== Merlia culturilor în 6 an1 

hect. 27.790 26.08733.931 32.619 9.978 '122.'180 
li 

�lerlla total[L 
hi. 274.984 320.79534,1.058395.176 123.180 '1.347.507 I

� 
C) 

.c p L Ă Ş I 
� 
ol 
:a 

9.92 I �a��dag 8.49 Măcin .'10. 00 Sulina12.15 Tulcea. 12.lt4H.031 Total jud. Tulcea') · li

PRODUC'f !A Merlia I .c culturilor, � MerJia totală în 6 an1 ol 
i ::;; hect. hi. 36.408 360.493 10.00 10.612 122.654 '11.50 1.275 11.293 8,8-;" 17.00't 
li 

189.333 11.'13 63.10411 054.050 I '10/t 

ne şi orzul se culLivă in Dobrogia pe o scală forte înt.insă, în anul 1899 orzul ocupa 
o sup,·afat;ă de 230.911 hect., (adicf� ma\' mult ele j umctate clin cultura orzuluT întregi\' ţeri),
din nenorocire, calitatea orzulur este mar inferiorii,· de cât în or1-care parte a ţerff

Comunele, care au dat cel mar bun randament au fost: Somova, Teliţa, CasapchioT, 
Pic., iar cel mar slab Ciobanul. 

In mijlociu orzul se cu'ltivă în Dobrogia anual 185.284 hect., carr dau peste clouc mi
li11ne hcclolitri, adec,1 11 hectolitri la un hectar. 

2. Poruxnbul

Ocupă al doilea rând în cultura Cflrealelor din Dobrogia. 
Suprafaţa ocupată cu cultura porumbului în 190Q a fost de 84.934 hectare, :ulecă 

17.01 °/o din întinderea culturilor, sau 5.44 °/o din întrega suprafaţă a DobrogieT. 
Pe judeţe cultura porumbulur se împarte în: 
55.495 hect., adică, 16,74·1/o din întinderea culturilor, sau 7.76°/o clin întrega suprafaţ.ă 

a judeţulu\' Constanţa. 
29.439 hect., adică 17.50°/o din întinderea culturilor, sau 3.48°/o din întrega suprafaţ.ă 

a judeţuluT Tulcea. 
Dăm în tabloul de jos comparaţia între cultura porumbulur în judeţele din teră şi 

judeţele Dobrogene: 

JUDETE 
1:i 
1'3 Dorohoi . � Boloşani lui laşi . . .  ;,. Roman . 1a, Vaslui 1E\Fălcit1 . '. li: Tut ova ; Covurlui · 'i: Tecuci . � R.-Săral 
t 

;> 
Producţia 

;> 
Producţia :Jroclucţli!, 

� -a 
C) 

..,; 
ol Tolală. ... 
p. 
::> 
cn 

55.65311 942.300 5't.B10 1 93'1.800 53.85ft ·J .025.000 36.650 1 60,.80040 034: 794.60037 .4401 643.200 1.0.353 732.900 50.41'11 135.300 50 936, 696.300 59.909
1 

790.600

::1 ::i JUDETE C) JUDETE .... 
ol ol Totală. ol 
=a '- :a p. 
C1) ::> "' ;:a; rn ::;; ' 

I 

Totală. 
'16.9 � f Suceava .1; 27.669! 436.200!15.8 e, { Gorj . . .  1156.701\\ 509.00017 .1 ::E < Neamt . . '3�:I ţ3, 604.�00

1
11.2 � l\'1e�edinţi I, 92.782,,1.159/tOO'19.0 P. I Bacă1:-i' . .  , 5i.3:3 681:100
1
11.9 ,_ r DolJ . . .  158.045 2.442.100 16.5 c§ � Putna . . , 3 1 t.808; 440.200 12.6 :� I Romanaţi · I 91.922i\1.5'18:10019.8 , Buze(1 . . 76.706 1 950.400 1
12.5 § , �lt . . . . 70.380! 855.800'17.2 '@ I Prahova . BS.053, 1.124.100

1
16.5 o, l eleorman \122.121

1
2.3 06.700 15.8 ·a Dâmbovita 57.902 782.900 113.5 �, VJa,-ca . . 100.155 1\'1.805:1008.B �) Mu cel .' . , 17.380 1

1

188.000\10.8 ·g I ' _. . . 1106.854, 1.896.80013.7 z I Ar�e.'? . . .
1

1

1

50.7f7 482.600 8.5 _fil Ial9�1ţa .112'1.520
1\1.965.00013.2 ,..,_ � Vâ.1 cea . . 53.56t 581.300

1
10.9 rn- � Bra1la . . 58.536

! 
912.000

9_112.5 1 '15.5 '16.5 12.2 18.9 18.0 17.8 '16.2 15.B
. ') Tolalur-ile 1111 corespund c11 snrrrn. prod11cţi11nii pL'i,;ilor, penlru ca1·e avem dr1Le pe 5 ani, i:w penlr11 JUtleţe pe 6 ani. 
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Acestă comparaţie ne dovedesce, că din or'i'-care punct; de veclcl'c lualc, jurle(elf'
Dobrogene sunt inferi6re judeţelor clin România şi ace ta pentru că cultura por11m1Ju1 t11
în Dobrogia a luat o ma\' ma1·e desvoltare sub Români, căd TueciT şi TătariT se- rn·upu.n 
forte puţin cu acest fel de cereale; acestia măn1ncă maT mult piine de secară, <I<' 111·z �i 
f6rte rar de griu. 

Tabloul următor pentru cult.ura pot umbulu\'. pe anit 1892, 1896, 1897, t898 �i 18\l!J, 
ne dovedesce cele arătate mal' sus: 

. 

1 8 9 2 1 8 9 6 1 8 9 7 1 8 9 8 11ţ1g1
Productia ti l

i 

ti 
IQ) Q) 

PLĂŞI ...c:: :a � 
...c:: 

>'13 
'1l ti ,c:,l ... >Cil ... 

B 3 ·- Q) B 

I
ăl...c::3 o �

::; 
u E--< u 

Con. lan ta I 5.43211
l-larşova'. ,, '10.0'

i6
1 Mangalia Nu sunt <late 5.490 

Medgidia
Silislra-Nouă . I I 

9.0771 
3.398 

Jud. Const. 

Babadag . 
Măcin . .
Sulina . 
Tulcea . 

Jud. Tulcea 

Dobrogia. 

· 124.60' tll

li 

32!Mu:t3.02j 33.'t ,311

I 8.'166 
Nu sunt date ti.959, 

651li I lt.290 

· 116.48611 '190.t52;1'1.53119.48011

· I urno\\ 5'11.598112. 27152.953:i

Producţia ti 
Q) 

:a �
...c:: 
>c:,l 

>Cil cd o ... 
� ·- Q) B ]..c:io 

� 
3 

E--< u 

'19.873 3:16 3.8211 
8.870 7.83 1·1 .!t4·8, 

43.569 7.94 5.048, 
35.139 3.87 7.278 
20.246 5Jl6 3/t25!

·J97.G07 5.9tl 31.19011

64-.709 8.1 i.2951 60.867 8.7 6.383 
715 10.9 

3�()9
1 

36.809 8.5 
163.'LOOI 8.411, .077 11
360.7971 7.25148.27611 

Produc� ti 
Q) 

:a � 
...c:: 
>c:,l 

>'13 cdo ... 
� ·- Q) B 

"g..c:: o 
� 

3 
E--< u 

66.138 1 ,li.30 5.'136 
225.G56

j1
9.78 12.3't5 

78.2/i,7 15.50 7.265
1132.557 18.54 1 l,7/t4 

59.757 117.44 6.8i7/ 
562.3551 '18,021 31 -.36711

,9.800 10.9 6.1721 
103:[51 16.t O.IM

I - - 90 
48.149 '14:1 3.2211 

231.'1001 13.51 18.64,11

79H55115.7, 62.014II 

= � 
Producţia 1 J

)rodut\iati 
Q) -

� .el ..c: � �
<:1l°c:3 

>(lj 

1, 

>c:,l ... � Clj� � ·- Q) ..:l 

l]
..C: .:5 :.=:.i 

o 3 ,o ijj.l; 
E--< � u li ,- 2 

37.23t3 7.2.'i 3.3.)0 I 1.8:lil lliil 
77.:279 G.27 ·JS./4,70! :.W.l\lO I.li
4-6.78G 6.4't 7.4G2 :J3.3i1- 4.'ti, 
90.663 � -,) '·'-' 13.003 13.783 11.(!I 

'136.1()4, 19.80 8.400, 30.\17:1 3.1� 

38i.,00 8JHI :il.685:1 HKJ.l�,i: l.!13 

35.4.:35 5. 71 � c�91 :i.lJ:HI O.li:'.,).). I 82.765 6.8 R23i
1 

:i.8'i� o.; 
5041 ·S.61 \18, 1.11\12111.ll

37.871 11.7 3.'t:.121 lt.li:JO 1.3 
156 575 1 . I 8.4j rn.:i:mll lG.5\181 11,9'

5lt4.275 1 8 651 7·1.01 t:/ 11 rl.i5G 1.4 

Cultura porumbulu\' în opt anr s'a întreit în Dobrogia, şi acestă crescere este simţi- •

tare în judeţ,ul Constanţa, unde în acest interval de timp trece peste îndoitul cullul'cr. 
Cea mar bună mijlocie la hectar II dă plasa Silistra-Nouă, de 12.60 hi., cca mar 

mică o dă plasa Babadag, ma\' puţ.în clin j umetatea plăşi\' Silistra-Nouă, adecă tle 6.20 
Dăm în tablourile de jos cultura porumbului în anul 1900, pe comu11e, ph\şT �i judeţe: 

COMUNE 

Caraharman 
Caramurat . 
Carol L 

1 
Cicrâcci . 

I 
Copadin 
Constanţa 
Gargalic . 
Hasancea 

Murl'atlar 
Omurcea . 
Palaz 
Pazarlia 
Techirghiol 

: I 

55t 
1.03 
1.260 

953 
4-01
201
291
298
188
204
582
963 
239 

Producţia 

3.892 7.--
8.924 8.65 

15.120 12.-
4.982 5.02 
3.004 7.49 
5.8'18 28.09 
2.9'10 10.-
5.0G0 16.29 
1.550 8.04 
t.G32 8.-
G.898 H.80

'13.482 14. -· 
1.062 5.-

COMUNE 

Calfa 
Ciobanu 
Dăeni 
Gârliciu 
Ghizdăresci 
Hârşova 
Ostrov 
Saraiu 
Ririu .. 
tapai 
Topolog 
Urumbei 

2.405 
604 

1.075 
600 
360 
341 

1.051 
1.214 
3.975' 
'1.221 

610 
1.075 

Producţia 

10.481 4.36 
906 1.50 

8.340 7.77 
600 'l.

'1.820 5.
'1.705 5.-
2.102 2.-
3.642 3.-
8.081 2.12 
3.252 2.66 
G.840 it.21
1.720 1.60 

COMUNE >cd .... 
2 
;:> 
u 

Agemler . 111 228 2.·-· 
Azaplar . 205 1.1-35 1.-

Caraomer 2.886 37.\194 'Vl.l:i 
Cavaclar . 844 :i.008 7,-1 
r:azllmurat . 751 ·0,()22 8.-

11Chiragi 'l.160 f\.580 3.fli -1
EdilchioI 252

I 

2.422 O. . 
Enghez . . 570 lt.947 8.5\l 
Gheringec 9111 28.24l 31.-

Mangalia 105 '1.015 O.··j
Musurat . 2501 l.725 (l.\10 

Osmancea 3261 ·J .238 3.80
Osmanfacâ . 6801 2:174 3.17
Sarighiol . 88d 7.040 8.-
Tatlageac . 298\ 3.874 13.-
Toprai arI . . 3191 

057 3.-

Pl�nţa -11 7.16711 74.370j 10.481 PI. Hâl'şova . jj 14.35t\\ 49.489I 
Tuzla . . . . 382: 2.396, 6;.::/

3.441 Pl. Mangalia . jj 10.945jj 85.978j 7.
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� • ROt: '4' ' ic-,, � 

<:. * 
;:;ţ 7/09 

. 
l 

-
� ' ,,..

\ 

r Producţia - I Pr�_<:IJ,�ţj -� o o 
Producţia 

o Q) Q) Q) ..... "' . ·l L\} <:,;..c; - .c:: .c:: .c:: :a ..c; ,_ c:nMUNE

I 

COl\lUNE >Cd >Cd ,_ >Cd Cd ... >Cd Cd g � ;,a .e � ;,a "3 ..., Q) "3 o Q) o

� ::s u E-< u 

.\lacap <J37 I <J.862! 10.50 Almaliu 407 10.811 21.07 Hiilbiil 895 5.3701 (j,-
Aliman 25CI 1.200 4.801:a1·abaca 1:10'1 I 10.593· \).62 Azarlic . 790 0.735 '12.03 i:arnla'î 80 I 480 6.- Bugeac . rno: 1.200 12.-

f:Ol'llflVOua 100 I 2.s4o '17.75 Bairamdede 4201 4-.4li0 10.57 1:hiosclcr 890 0.740 10.9/f Beilic 2'18 lf.'142 19.-
1 :o('a1·gca . 385 I 3.755 9.75 Î.anlia :280: 6.720 24.-i:uchil'lcn'î . ·J,:205 18.230 15.12 Caranlîc 3,8 6.270 16.0G E11igc .... ·J_ltfi,'l I 21.292. 14-.77 Carvan 1851 2,775 15,-Mahmut-cuius 2.518 40.934: 16.25 Cuzgun 4-561 8.654 '19,-�ledgidie 158 I 1.378 1 11·- Dobromir Mf8! 6.428 '14.35 Hasova . 600 1 O.OOO, 15.- EsechioI 

: I 
171 I 2.565 15.-Sei;ncnY . 708 ; 5.6641 8.- Enişemlia 557 1 ·I .G97 21. Ta�pumu· 319 I 18.4601 13.09 Gârliţa . 3211 4-.700 fa-Turloman . i -J.714 24.003 14.- Ghiuvegea 2141 3.G38 1,.-

I Hairamchio'î i.6'18 31:196 1 19.28I Lipniţa . 2s2I 9.024 12,-
li 

Mârleanu 3921 3.620 9.92 
I Oltina 5oo' 6.500 13.-Ostrov 1031 1.070 10.38 

li 
Parachioi 3301 2,410 7.10 

li Regep-cuius 1501 1.075 7.17 
li Satu- rou . 262

1 
4.1\12 15.-

li I 
-

COMUNE 

Alibichio'î Armullia Atmagea Babadag Başchio1 Beidaut . Canli-bugeac Caramanchio'î Caranasuf Casapchio'î r.asâmcea . Ciamurli d. j. li » de sus Ciucurova · 1 Cogelac : .. Congaz . ... Enişala . J urilofc.a Nalbant . Ortachioi Poturu Sarichioi 
� I 

Slava-rusă Toxof'. Zebil 

Cd o.. .B "3u
402 381/ ·109 3001 399: 748 375 1701 2581 

3571 1.863, 323 6151 2221 1.112' 5741 1701 
101 4151 353! 5481 1231310: 1.30611 321 

,o;j Cd 

i ;,a 
Q) 

o 

� E-< 

1.307 3.7 2.286 6.5 1.476 \.l.2 1.1'10 3.8 1.596 4-.3 2.902 4.5 1.180 3.5 187 1.2 3.070 14.0 2.481 7.2 7.452 5.3 2.584 8,7 3.075 5.3 '1.638 7.4 5.560 5.3 2.231 4.8 1.300 \:l.5 116 10.5 4.000 9.s1.372 3.o8.384 16.3 524 4.7 4.030 13.5 8.800 7,6 1.602 5.3 l'I. uledgictia . li 14-.1'11ll18L601[ ·J2.86I PL Silistra N. -li 8.\.l21ll144.062j 16.14j Pl. Babadag 1111.818// 69.873/ 6.0 
Ha laban cea Carcaliu . . Cârjelari. . Cerna .. . .I Coium-punar. Greci . . . . Isaccea .. . 
I Jijila .. . Luncaviţa . Măcin .. . 
I l�jcjncaga .l tSlC'.l , . .Salu-Nou . Turcuia . Yacăreni . 

I 51211691 1.109 550 872 679 389 502
1 2.100 595 350 

2�6! 900 
I 

3.774 614 5.918 1.100 2.61o 1.222 4.367 5.431 4.730 3.591 1.755 
1.532 760 4.678 

I I ,-� 7.5 Caraorman . 16, 112 9.3 Agighiol . 1.043
1 

2.343 2.5 5.3 Chilia 33 356 10.0 Beştepe . 426 5.755 14.2 4.9 Satu-Nou . Catalo'î . 226 3.220 15.2 2.3 Sf. Gheorghe Câsla . . . 860 11.220 13.2 3.2 Şfiştofca . . Frecăţei . . 267 2.135 10.5 1.8 $ulina . . . Mahmudia . 186 680 4-.3 13.5 Pl. Sulina . /I 4911 468/ 9 6 Malcoc'î . . 364 2.184 6.5 12.3 · · Meidanchiol . 500 5.050 10.-2. 7 PI. Constanta· 11 7.1671174.370 10.48 Morughiol . 301 3.913 13.-6.3 
Q) ii Mangalia . 10.9451 85.978 7.85 Nicoliţd . . 324 3.524 11.3 5.2 -- » Medgidia . 14.11111'181.601 12.86 Parches . 215 3.010 14.1 

- -;;· ii Hârşova. · 1114.351 49 489 3.44 Sarighiol 4,9
1
. 2.910 6.3 4.3 � ii Silistra-N. 8.921 144-.062116.14 Sarinasuf �00 700 3.5 1 3 ;:1 Satu-Nou 64 5:2 :;:: Jud. Constanţa I/ 55.495:i535.500I 9.6 Somova . . 2951 3.880 16.2 o.. PI M" . 9 521 42 088 4 4 Teliţa · · · 68 204 3.2... · acm · · · · · T I 9 500 39 200 15 5; >> Babadag 11.818 69.873 6.0 u cea · · :... --

Q) » Sulina . 49, 468 9.6 O:: ii Tulcea . 8.0511 80.208 10.0 Jud. Tulcea . - li 29.43Jll192.600 6.5 1 PI. l\Jăcin . -11 \.l.52111 42.0881 4.41 Dobrogea . . . .  li 84.934\1728.100 8.51 PI. Tulcea . .  li 8.05'111 80.208 1 10.0 
Cu şi penl,rn orz, să vedem în tabloul ce urmeză media producţier anuale a porumbulul' in timp de 6 anr, din care uni! cu forte bună recoltă, iar alţir cu forte rea : 

P LA� l Media 
totală hi. 

P LA Ş I 
Producţia 

Media 
totală hi. 

1=======•=,:=!k===='!!a====�=�==-�====�,.===r=====;===1 Constanta 4.980 39.89-l 7.74 Hârşova' . 13.338 90.297 7.70 l\Iangalia . . 7.245 57.591 8.44 Medgidia . . . 11.222 90.748 8.79 
Babadag . Măcin . Sulina Tulcea 

8.202 8.053 75 4.479 
50.970 6.2 58.942 7.3 695 9.3 41.533 9.2 �istra-Nouă . 6.516 78.240 12.60 

_;.;,,;;.:;:.::_;....;.....:....,;_:..,:,:..._�;,.;...,--...;;.__;...,..._---,;__; _______ """"'l: ___ +-----,r----30.9851i 350.8091 0.581 Jud. Tulcea . li 20.07311 158.3541 7.8 Jud. Constanţa 

I 

..t 
I-" 
z 

;:'! 
c.:, 
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ln mediu se cuHivă pon11nb în Dobrogia pe o întindere de 60.000 hectare, !:arc dau
500.000 hedolilri, adică 8 hectolitri la hectar. 

3. Griu 1.

Cult.ura griului a ocupat în 1900 o suprafat,ă de 79.209 hectare, ceea cu re1)l'e:si 11 1a 
15.84°/o din totalul culturilor, sau 5,07J/u clin întinderea pl'ovincieT. 

Repartizată pe judeţe, acestă cultură se împarte : 
47.202 hectare, sau 14 23°/o din suprafaţ,a culturilor, sau 6.60 i;u din 1ntinde1·ca jwli •

ţul ur Constanţa 
32.007 hecta1·e, sau 19.02°/o din întinderea culturilor, sau 3.80°/o din suprafaţa tulala 

a judeţulur Tulcea. 
Din tabloul de jos reese cultura gdulur în Dobrogia faţă de cele-lalte judeţe ale ţfrit: 

JUDE'fE 

1:--
1::, D l V 

1

3 oro 101 . 
;Î Botoşan'î. 
t. Iaşi . . 
·;;. Roman . 
'5 Vaslui .. 
:§ 1 Fălciu . .  
f 

l

Tutova . 
� Covur�uI. 
5 Tecu5!1 . .  
gi R.-Sarat . 

rJ} 

Producţia Producţia Pro_ducţia 

::a 
li,�....; � 

iiJ] � 
. li 23.5161 178.900 
. 22.7121 40'1.900 

. 20.0141 431.Li-O0 
13.213· 275.000 
17 .894 314.300 
14.039: 293.800 
27.'143 615.150 
18.695137U00 
29.224 611.900 
43.8141

1

814.900 

JUDE'fE 

·>-< 
B :.a JUDETE •co

,co co ,� ....; >a! a! 

� ] Sal[' <ii :a 
� ::E u15,c; � � - -- I 

20.4 s:i I Suceva 5.H51

l

1 88.600 17.3 e, f Gorj . . . . 10.520! (i8.\JOO li.5\ 
20.3 �) Neamţ 7.288 155.<J00 21.4 c'.3 lMel:iedin(,i . 82.250 1 578.100 7.0 1

1 
21.6 "". Î Bacău . 11.670 137 .900 11.8 f Dol,1 . . . . 169.73l!_ ·I .403.800 8.2 
20.8 u l Putna . 10.7231 220.500 1 20.6 ?i: RomanatI . 114.4.!t3 07(i.4(�1 8.;i
17.6 rBuzeC1 . .  56.i72

1
807.7fl0, 14-.2·�1Olt .. · . .  68.4-761433.300 li.�

20.9 'al I Prahova . . 33.9'18 508.-
_
,uo 15.0 g I Teleorman . '157.7781.5Hi.700 li.Ii

i 22.7 -� 1 Dâmboviţa .. 
1
2,.0281 477.G00 12.9 ., \ VJaşca .. . '125.728

1

1.259.000 10.11 
20.U .; \ Muscel . . . 1.780

1

18.300 10.3 'i: I Ilfov .. . .  132.4M 1.800.200 14.1
20.\:l � I Argeş ... 30.9'17 21'1.900 6.9 i;l I Ialomita . 150.313 2.531.500 15.!i

l 18.6 "° l Vâlcea. . .
11
10.998 62.000 5.6 al. l.Brăila ·. . 62.085!11.206.800

! 
10.4

Din datele acestur tablou se dovedesce, că pămentul Dobrogier dă o prod ucl,ie destul 
de bună şi, că dacă griul s'ar cultiva pe o întindere mar mare, ar fi un principal isvo1· 
de bogăţie al provincie1, dat fiind că greutatea unur hectolitru de grîu este superioră 
greutăţir orr căruia din cereale, afară de porumb şi că preţul grîului' întrece cu de 2 -3 
orr preţul orr căruia din cereale. 

Producţia grîului' în Dobrogia pentru anir 1892, 1896, 1897, 1898, 1899 a fost: 

1 8 9 2 

o 
Producţia 

Q) 

PLAŞ I ,c; ..c: 
ci 

'CO 

s 

li � 

o 
Q) ,c; 

•co
s >co

CI) 

1 8 9 6 
I Producţia

o 
Q) 

,c; 

I !-= co ci 
l "@ ;a >cd 
j o (1) )� 

E--< ::E CI) 

-
1 8 9 7 

Producţia 

:.a 
o 
Q) 
,c; 
ci 

>CO 

s 
>CO 
CI) 

1 8 9 8 
� a 

:.a 
>co
"'Zi! 
-o 
E--< 

= 
o 
Q) ,c; 

1 8 9 I) 

I Produc\.1a 

:a 

(:onstanţa . \I \i
1 

j 8.908!\ 122.955
1

1

13.71 9.296

! 

57.702! 6.27 8.274 104.170 '12.59 12.542 2.15li O.li, Hârşova . .  1 1 6.1191 66.34110.84 8.984 72.74-2 8.'16 7:102, 67.114· 9.45 11.21\J 'l.1Jli8 Mi 
Mangalia .. · 11 Nu sunt date 6.499'

!

\ 81.839

1

12.59 7.375
11

62.2571 8.52 4.7371 52.48611.08 6.7'12 2.910 0.43 
Medgidia . . . 

li · j '10.687 '195.57618.3012.279 86.739 7.10 8.'193105.361 '12.86 16.4181

1

13.360 0.81) Silistra-Nouă . I 1 15.320 203.'l 77 13.26 16.770 85.350 5.H 13.95 41:166.47'1 11.03 18187 69.82i 3 .84 

Jud. cons:; 1;38.42111495.723i12.47, 47.593JI 669.882114.-154.704j364.7901 6.66142.26011495.287111.721 65:108 00.227 1.39 

Babadag . .
1 

li I 31.39'1I! 297.599 9.4 32.6611 1192.'104 6.5 30.31711219.265 7. 33.93o
l 

15.048 �-i 
Măcin . . .

1 

Nu sunt date 7.730
1

1

1

102.042 13.2 9.967

11
115.449 11.2 10.512·

1

1
82.153 7.3 H.132 1.53� 

3·9 Sulina . . . 
I/ I 

500 2.000 4.0 208 2.080 to.O 500 3.500 7.- 883 3.0\lo ·• 
Tulcea . . . , I 12.419j 141.259 11.312.200 79.787 6.3) 9.645 37.0 41 3.8 0.0231 5.258 o.5 

Jud. Tulcea \\43.357j221.9961 5.92152.040/1 542.900; 10.4,55.036:1389.4201 7.1,50.97411341.959! 6.7 55.874 24.Q411 o.4

Dobrogia 1181.778 717.719 9.28 99.63311.2'l2.°/82 12.2 99.74o'754.210 7.5 93.234 837.246 7.7120.982
1 115.168 o.9 
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ln opt anT cuJLura grîulur a remas apr6pe slaţ.ionară, daGă nu cltiar a descrescut, 
rlupă cum arală dalele statistiGe. Plasa in Gal'e se cultivă cel mar mult grîu esle Babadag; cel mar bun randament 
iu�'1., îl dă plasa Medgidia şi plasa Silistra-Nouă.Cea mar bună product.ie de grîu se face în comunele Somova, Teli(,a, Tulcea, BUlbul .,i Tallageac.' Producţia grîulu\' în anul 1900 este arătală în tabloul de jos al'anjal pe comune, pl,1-;;\' ';ii judeţe.

1 i r:OMUNE 
Producţia jl Producţia Producţia 

Totală. ât ă� ol C O M U N E ..., (l) Totală. �- C O M U N E ..., o ol � 3� V 

-u�] ! 

>ol I 1! 
>ol ;r 

I hi. � u hi. � 
,;;; 

I� �===ii====#=I c==/=�=�#==d.===-='=��===11====!!==!==I Caraha1-man. 1.299

1 

16.874 12.99 Calfa 2631 626 2.38 Agemler 196 980 5.-
449 5.437 12.11 687 4.884 7.1 767 10.470 13.65 
710 10.592 14.91 105 1.370 13.4 400 3.200 8.-

CaramuraL . 627 8.778 14.- Ciobanu . 381 1'11 2.33 Azaplar . . I Carol I. . . . 217 1.613 7.43 Dăien'i 6041

1 

2.528 4-.18 Caraomer . Cicracci . . . 1.193 12.164 9.18 Gârliciu . 235 80 0.34 Cavaclar Copadin . .' 279 2.790 10.- Ghizdăresc'i 60, 270 4.50 Cazilmural I r.onsLan(,a . - - - Hârsova 368 4.308 11.- Chiragi Gargalic 1.317 21.125 16.25 Ostr'ov . 3f:i7\ 836 2.28 Edilchioi Hasancea 765 8.475 11.f:i0 Saraiu • . 1.9f:i 588 3.- Enghez . . 56 176 3.-

I 

Murlallar 341\ 3/k10 10.- Siriu . . 660
1 

4.000 6.40 Gheringec . 0murcea 174 1.920 11.34 to pal . · . 528 528 1.- Mangalia . 677 7.308 10.79 486 6.576 13.53250: 2.250 9.-Palaz . 1.720 1 23.38ft 13.58 Topolog . 4601 2.580 5.60 Musural . Pazarlia 520 5.360 11.30 Urumbe'i 130 230 1.76 Osmancea. 75 525 7.-Techirghiol 580 8.640 15.- Osmanfacâ Sarighiol . Tatlageac . Topraisarl Tuzla .. . 
4461 4.562 10.23 
8171 5.752 7.04 
879

1 
16.880 19.1 

99 1.074 10 85 
772. 9.728 12.60PI. Conslanţa li 9.032IJ117.959J 14.211 PI. Hârşova. li 4.409JI 16.6851 3.551 PI. Mangalia li 7.87111 92.764 �

AlacapB(ilb(i Carabacă . Caralai . Cernavoda Chioseler Cocargea . Cochir1enI l�nigca . .Malimul-cuius Medgidie 
Seimeni . 

12411 1.888 'l.075 19.500 .119 1.071 56 370 
72 1.118 66 528 f:i66 10.120 355 5.595 390 5.140 2.009 24.451 66 660 

15. 4 18.-9.-6.66 15.52 
Almaliu . . \I 1.185 13.364 11.981 Alibichiol . li 360 720 2.-Aliman 2f:i0 260 1. - ArmuUia 213 1.371 6.5 Azarlic 378 4.560 12.03 ALma�ea 658 6.990 11.5 Bugeac . . . 218 3.161 14.-- Babaaa� 450 4.100 10.2 Barramdede . 166 1.546 9.- Başchio1 827 5.789 7.1 Beilic 550 5.720 10.40 Beidaul . 555 1.730 3.7 Canlia 940 10.340 11.- Canlî-bugeac 500 8.200 16.3 Caranlic 502 5.260 10.24 Caramanchioi 460 4.040 '10.-Carvan 442 5.704 12.90 Caranasuf. 1.319 21.104 12.-Cuzgun . 942 15.024 15.95 Casapchiol 2.003 38.011 14.-Dobromir 1.380 14.255 10.33 Casâmcea . 657 5.835 8.3 Esechiol. 1.540 27.720 '18.- Ciamurli d. j. 610 6.450 10.5 Enişemlia 615 6.435 11.- » de sus 686 7.716 12.4 Raşova . .· jj 

• j Tai;,punarTorLoman 
2.000 26.640 

4f:i'l 6.069 1.304 19.886' 716 1 11.464 

8.-14.50 
15.76 
13.17 12.17 10.-13.32 
13.76 15.25 16.- Gârliţa . . . 1.174 17.684 15.2i Ci ucu ro va . 525 5.272 10.7 Ghiuvegea . 890 12.540 14.09 Cogelac . 1.058 5.290 5.3 Hairamchioi . 666 9.928 14.90 l'ongaz . 1.069 4.005 4.7 Lipniţa . . 1.184 23.048 1.9.- Eni�ala . 237 1.015 4.8 Mârleanu . 486 3.390 6.87 Jurrlofca · 120 1.320 10.5OHina . 820 13:120 16.- N albanl . 413 3.152 7.3 Parachio'i 1.050 21.850 20.51 Orlachio'i 267 2.136 10.5 Regep-Cuiusu 320 4.240 13.25 Poluru 1.169 10.791 10.7 I Satu-Nou . . . 455

I 
4.655 10.23 Sarichio'i 408

1 

3.462 8.5 
I 

Ostrov 324 3.888 '12.- Slava-rusă 707 9.548 13.5 
I I li 

Toxof . 168 1.008 9.5 �---�-�,.__..:,.. _ _;, _____ ...__...;· i----+----l--Z_e_bi_I ___-ii-_9_3
-:
7

1-'.-
6 _.6_6_8_7_.3_PI. Medgidia 9.473 134.500 14.19 PI. Silis.tra N. J 16.417 227.692 13.86 PI. Babadag '15.870;1166.675 1 10.2

•
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C.OMUNE

I îl Producţia 
:; :a I 
5 � I -�
� 

2 I al8 � �

CO 1\1 UN E 

Produ cţia 
COMUNE 

0 l=Producţi�
! I � I I 

E i I;\-a o Q) u r-i � --

Balabancca Carca liu Câ.rjelar'î Cerna . Coium-P unar 
�26!\ 1�.8;7 15.3 Caraorman . ---1 - - Agighiol - 11.24-5' 1 H31l 1:,.11 7']8 7.74't 111.8 

1t4 71 3.858 IC, 
I Grec'î . . . 1 Isaccea . . I . Jij ila . . .  Lun caviţa .. Mă cin .. . Pic ineaga . Pisica . . .. 1 Salu-Not'1 ·. I Turc6ia . Văcăren'î · 1 

I PI. Măcin . · li

27\1 21G '10.- Chilia 5421 2.208 4.2 Beşlepc . 410. 3.198 7.8 Satu-Nou - - Cala lo'î .897: 4-.994 5.7 Sf. Gheorghe. 
=_ 1

1
1 - - Câsla 24-31 936 4.5 Şfislofca . . . -- - Fre căţe'î .4001

1

. 84 U.20 Sulina . . . . - -- Mahmudia428 1 6.1G8 15_31--------;;-
ll 
---;11;----

I
--• Mal coc'i50411 6.739 13.2 PI. Sulina · 5421 2·298 4·2 Meidanchio'î .300 1.840 6.- PI. Con sla nta. 9.032 117.950114.21 Morughiol .23011 '1.772 7.9 Cll >> Hâr.,ova 4.409'\ 16.685 3.55 :Kico li ţel 500

I 
4.000 8.- ·- » l\Ianga lia . 7.87'11 92.764111.78 Parcheş . - - - �- » Medgidia . 9.4,3 113,1..500 ·14.10 Sarighiol 243 2.430 'JO.-- � » SiUslra . . 1(i.41il,227.692 13.86 Sarinasul'·J53 i02 4.8 ;::i Salu-No(1 2-LU' 1.557 7.9 .":'.: Jud. Constanţa 1\ !i-7.202\[580.600 12.5 somova .� Babada.(:-:-- · J 15.870l16o.G75 10.2 {�\1�� · o l\Iăcin .' . 4.\Htl 4 5.533 0.3

Cll Sulina . 51t2
I 

2.298 4.2 o:; Tulcea . \ :L0.684 142.39/t 1M Jud. Tul cea . \\ 32.0071\355.000I ·J 1.2 4.0'11JI 45.533; 9.31 Dobrog ia . · li 79.2091194-6.500 1 11.91 PI. Tulcea

1.(i2() 1\J.350 11i.:, 390 4.5\JO 13.� 176 (i72 't.� 4.95 5.\130 H.3,rn5I :1.810 15 . 1'151 U50 10.-2431 Uii ·rn.,, 35 775 2:,.-G711 (i.03() \1.8 51tn, l!.soo :,.a 218 2'i-ti 1.3 3ur:I - 3-r. 2' i..)
I 

I ,t ,.) �-·-5�61 \).�Iii, 1\1.-2.700 48.ii<HJ IX.-

Pl'Oduc(.ia medic anuală, întinderea sămănată şi rnijloda la hcclal', suni al'ălall' în 
Labloul de jo , întocmit pentru cer 6 anr: 

P L. A Ş I 

Constanţa Hârşova . Mangal ia Medgidia. S i listra-N. Jud. Constanţa . 

0.691i 7.66 6.63 t 1.616 16.129 

P1·oducţia 
Media totală hi. 

80.988 44.970 58.451 107.109 154.503 468.72'11 

P LA Ş I 
9.39 Babadag . 6.49 Măcin .. 8.88 S u lina 10.63 Tulcea 9.60 11.621 Jud. Tulcea · li

28.835 
8.770 52710.974 

Pl'oducţia 
'� Media I al.; -� ololalâ hi. ]] 

178:13�1- ()� li0.3431 i.8
9 S95 4.9 

R i:1 i-81 i.3

313.ornJ u.4
Se cultivă în Dobrogia o speţă de grîu de primă-vară, cunoscul sub numele de 

Arnăut (Triticurn durum, grîu tare). Bobul este alungit şi ascuţit. 
E forte căutat în comerţ pentn1 fabricarea pastelor alimenlare făin6sc, care a11 1111 

preţ mar ridicat, de cât pastele fabricate din orT-ce alt-fel de făină.·
Are inconvenientul, că fiind un grîu de primă-vară, e puţin productiv în clima n6stl'a· 
Altă speţă, care se mar cultivă de câţJ-va anr în Dobrogia, este o varietale ele grîi'i,

prirnăvăratic cu spicul fără ţepr; e introdusă din Rusia, sub numele de Ulca. 
Asemenea şi o altă varietale de grîu rusesc «Sandornircan, tol primăvăralec, înS<l. 

care se cultivă pe o scară mar mică 1).
Nu vom intra în detaliile analiser fisice şi chimice al acestu, fel de cereale; acesta

ese din cadrul subiectulur. 

1) Munteanu· şi Roman. Le s cereales roumaines, pag. 19.
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4. M eiu1.

S'a srmănal cu meiu în 1900 o întindere ele 66.162 he ·t., ceia ce reprcsinlă 13.23'!/o 

din inl.inderca cu!Lurilor, sau 4.31 °10 din suprafaţa între.gir Dobrogil.
Cultura mciulu\'. reparlizată pc judeţe este: 
;')5.21() hect., adică 7.72°/o clin suprafaţa Lotală, sau 16.66 °/o din întinderea culturilor, în 

jude( 111 Constant.a, şi 
10.946 hect., adică 1.29°/o db1 suprafaţa totală, au G.50° /o din întinderea judeţ.uluT Tulcea. 
Dăm ·în tabloul de jos comparaţia între cultura meiuluT în ţ6ră, faţă cu judeţele Do

hrogcne: 

I JUUETE ,_ 
3 
3u

! Produc(,ia

JUDETE 

-

C) 
Q) 

,.c:: 

,� 

3u

Producţia 

:a 
,oj JUDETE oj
� :.a 
o <D 
i'--< ::s 

C) 
Q) 
,.c:: 
,_ 

3u

Producţia 
j 

:a 
>oj
�o<""' 

- ·- =·-=====#.�==",'-==;==== =c�==;;===j;'===,==�======,==9,"=====
23

1 
i!tO (3.10 ;;; 1 Suceva 3 1 50 rn.7 ci.{ Gorj . . . 251 80 -_?- Doroho'f

_ Holosanî 
las'f 

: ROman 
2 Vaslui . .  
�

, 

FalciLL . .  
� Tulova . 
...: Covurlu'f. 

I î Tecuc'f . 

I (J.. R.-Sărat . 

30 3'10 '10.30 . ) Neamţ 13 60 4.6 5 Mehedinţi . 4-1 670 
:231 3.070 13.20 �Î Bacău 361 rno 5.2 r Dolj . . . 636 4.030 
44 420 0.50 u l Pulna . ms 1.030 6:1 ?i: 

l 
Romanat'i . 2.572 3t.100 

H)7 1.780 <J.00
f 

BuzM . . 10.6n 30.420 2.<J � Olt . . . . 404 5.400 
879 ·JO/tOO 11.80 '.§ Prahova . 2.07!: 20.700 10.0 i5 Teleorman. 882 12.460 
4421 3.200 7.30 g I Damboviţa. 19,1 880 4.5 :5 \

l 

Vlaşca. . 1.205 14.000 
483

1 

3.050 2.10 i=) Muscel . . 2A 60 2 5 oo Ilfov. . . . 11.23't 109.300 
373 1.350 3. 1:\0 � I Arges . . . 5n 4.00U 7.0 Ji. Ialomita . . 39.676 219.820 

5.136 20.740 4.- l Vâlcea . 3 12 4.0 Brăila' . . .  21.002 85.200 

3.2 
16.3 

i'.8 
12.1 
10.9 
14:1 
12.4 

<J.8 
5.5 
4.1 

Din datele acestur tablou reiese, că de şi meiul se cultivă în Dobrogia ve întinderr 
Iurte marr (în judeţul Constanţa s'a cultivat ma\' mult ca îndoit suprafaţa pe care s'a să
mănat în tote judeţele Moldove'î, plus cele de munte ale Munteniei), din nenorocire pro
ducjia este cea mar mică, abia de 2.6 hectolitri la un hectar. 

Cred, c'ar fi mai nemerit ca aceste 66.162 hectare, în loc de a fi sămă0:ate cu mer, 
a,· produce cu mult mar mult, decă s'ar semăna cu grî11. 

Producţia meiulur în Dobrogia pe anir 1892, 1896, 1897 1898 şi 1899, a fost: 

I 

P LA Ş I 

Const anta 
Harşova' . 
Mangalia 
Medgidia . 
Silistra-N. 

Jud. Const. 
-

Babadag . 
I Măcin .. 
Sulina . 
Tulcea . 
--

Jud. Tulcea 
Dobrogia 

1 8 <J 2 1 8 9 6 I 1 8 <J 7 

li 
P

:
ducţia 

� 
Producţia 

� 
Productia 

C) 
<D Q) <l) 
,.c:: ,.c:: ,.<:; ,.<:; 

,.c:: ,- '� 'O: ,oj oj ,oj oj ,oj oj 
E � ;a E � ;a E cil ;a 
-a o <D ;3 o <D ;3 o . .(l) 

u <""' � u <""' ::s u <""' ::s 
I 2.299 10.203 4.44 2.716 52.827 19.45 I <J.488 54.330 5.73 11.14ir236.566 21.22 

Nu sunt dat e 3.0<J<J 16.740 5/fO 2.778
1 

41-.082 15.86 

li I 5.828· 10.3H 1. 77 5.780l115J)08
1
20.4-2 

58 ftl 2.053, 5.60 73:21 12.583 18.53 
11a1.44o;J503.Mo; 16.0tl21.2os11 oit.56,; 4.44l23.t53ll4-61.<J66120.og 

- 1 li I 1.660 1 10.0061 <J.6 2.5051 2 7.410 12.<J 

: I 
Nu sunt dale 889 1 4.096

1 

4.6 717

1

12.�5 12.0

li I 
4
01 

200 5.0 
501 2.898 5.8 360 6.365 rn.o

1 8 <J 8 

C) 
JI Producţia 

Q) 
,.<:; :a ,-,_ ,oj oj 
E � :.a 
;3 o <D 
u E- ::E 

4.742 34.758 7.33 
<J.007l

1

52.600 5.84 
3.440 l<J.814 5. 76 

11.2661 65.455 5.81 
1.,s111 21.514 12.os 

;j 
Q) 

,.<:; 
,_ <-
E 
3u

1 8 <J <J 
Producţia --

�� 

� -� oj -c 
o . (1) 

E- ::s 
3.984

1 
12.7911 3.1\l...,., 24.534

1 

1.46 

5.572 32.949 5.91 
12.01�

11 
10.��? 0.88

3.00, 4., ,1 1.58 
30.230:1rn4.115: 6.42j41.32111 s5.5so; 2.0, 

1.523
1 

<J.0851 6.0 3.2241 4.026
1 

1.32 
1.395, ']3.703 10.0 2.<J05

i 
4.489 1 1.2 

49 684113.<J ']20 7921 6.5 
36al 7.928 21.0 1.546, 3.053 2.0 

IJ 4.765:1 41.733; 8.761 3.000;1 23.2001 7.513.58211 46.470113.-1 3.33011 3'1.4001 <J.4, 7.7951112.3001 1.6

36.2141545.382 12.29 24-.388 117 .767 5.8 26. 7351508.436 12.5 33.566 1225.515 7,7 49.116 97.940 1.8

Cultura meiului s'a indoit aprope în cel' opt anr, de la 1892-900, şi acesta mai mult 
in judeţul Constanţa.

In tabloul de jos se arată cultura meiului pe comune, plăşr şi judeţele dobrogene, în 
anul 1900: 

71890 <JO 
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COMUNE 
Producţ,ia 

11i 
I :a 

,� )C}j 

B cd 

I Producţia 
1-��1!;-COMUNE COMUNE 

:3 o U I E-< 
Car�harm=a =n91

1
==4-0=,"*1

==6='l=;Op=1 =.5=0½=C=a=ll=.a = .====.=!F11'
=2=. =_l5= 6=!F==_====_=t=A=g=e=m= l =e =r==ii-=1=7=2#=1 �=17=2h1. Caramural 1.595

1 
5.376 3.58 Ciobanu 1.061 106 0.10 Azaplar . 423, _ _ Carol I 1.210

1 
1.210 1.- DăienI 1.069 - - Caraomer . 'l.433 11.608 8.lliCicrâcci . 234 - - Gârliciu 904 - - Cavaclar 446 223 0.50 Copadin . . ��611 304 1�=-- �t:�.���esc'î :: I ��� 606 1.- Cazil-murat ��o31 31.01·o4 3.20Constanţa . - - Chiragi . 4ti311 ·;,,zo3. 41._58 Gargalic 2141 - - Ostrov 858 262 0.30 EdilchioI ru Hasancea 3791 - - Saraiu 1.66'1 '1.tioi 1.- Enghez . . lt87 - __Murll'allar . .· j'/ 1ti5' 1G5 ·J .- 8iriu . . ·.1 7.024' 7.024 1.- Gherine-ec . ' 1.7 '18 _ _ Omurcea 3821 382 1.- toi al . 2.691 12.255 4-.47 Manga1ia . 85 85 1.-Palaz . . 73'11 4.868 li.56 Topolog" . 1 

324 648 2.- Musurat 700 - _Paz1a_rliah. 1 .. III 1.2568351 7.698 o_. - Ururnbe1 · I 646 - - o0smanc1. ea. 202 _ _ Tec urg 10 sman aca 754 J<J4 0.27 Sarighiol . 335 - -
11. Constanţa li
Alacaf130.lbli Carabacâ Carataî 

. li 
: I 

: I Cerna voci a Chioseler Cocargea . CochirlenI . . Enigea . . .Mahmul-cuius Medgidie Raşova . SeimenI . Taşpunar Tortoman . 

Tatlageac . 182 1-50 2.1-li
1 TopraisarI 492 -Tuzla . . . 308 -7.7<;l91\ 20.ti'13j 2.52J PI. Harşova , li 19.4831\ 22.5M\ 1,tBI PI. Mangalia \I <J.4,13j '18. 4131 um1 

1.006! 2.7Mj 1.72 Alrnaliu . li 30 720 26.- AlibichioI . li s1I - -0231 -· - Alirnan 100 200 2.-- Armullia 1801 11ml I. 723• 3.286 4.54 Asarlic 247 4.H:i3 16.19 Alrnagea 91 .... �.-, -:,26001 1.800 3.25 Bugeac . 8 80 10.- Babadag 801 ,>'f'· ., 168 62·1 3.70 Rairamcleue 4-43 1.326 2.99 Baschioi 87 4-20 3.480 8.28 Beilic 57 34-2 6.- Beidaul 463 lt04·\ 2.6 J6 6.47 Canlia 3 48 16.-- Canli-bugeac ·rn:1803 6.712 8.35 Caranlic '155 t.24-0 8.- CaramanchioI 306'181 4.590 7.42 Carvan 46 644 14.- Caranasuf 268i2.176 '10.162 4.62 Cuzgun 139 1.251 9.- Casa pchioI 3711' 2.560 11.8 390 1.628 4.- Dobromir '106 1.104 10.42 Casâmcea . 1.801.I - -100 720 7.20 EsechioI 60 900 15.- Ciamurli-de-j. 15(i' 155 1.-6201 186 0.30 Enişemlia 24'11 '1.446 6.- Ciamurli-de-s. 108 3.1311 5.075 1.94 Gărlita . 48 672 14.- Ciucurova . 22 2.539 10.234- 4.03 Ghiuvegea . 53 318 6.- Cogelac . 3531 HairamchioI 4661 7.4-56 16.- Congaz . 3051

1 

2.700 \l.-Lipniţa . 1222si, 448 16.- Eni�ala . <Jli - -Marleanu .· \ 1.336 10.82 Jurilofca 1;> - -Oltina 641 448 7.- Nalbant . 2']() - -Ostrov . 650 - - Ortachioi 12 1 j ParachioI 3751\ 124 4.- Potur . 2-J!iI Regep-cuiusu 1 1.500 20.- Sarichioi -Ju I Satu-Nou 126, 630 5.- Slava-rusă 82 
llj li I 

Toxof . 1.413 Zebil . \)I) 

432 2.-32 2.-
-'i---.j.--..------.::._--;,.---;---1 PI. Medgidia li '15.22'11! 54.87'11 3.601 PI. Silistra ) 3.300j 2M66 8.-1 PI. Babadag 6.\W 4,.6131 O.!i 

!----"'-----------;,,---,--�-------::-----'---+--+-----"'--"--...... --

Balabancea _ I

I

I \ 1151 198 '1.5 Caraorman . li 911 70 7 9 Agighiol .. '1 1501 150 1.-Carcaliu . . 341 68 2.- Chilia : I 4-8 504 12.0 Beştepe 0� 188 2.-CârjelarI . . 3661 366 1.- Satu-No(i . . 8 56 7.0 Calaloi . i /i-2 - -Cerna . . . . i 162 972 6. -- . Sf. Gheorghe _·. , - - - Câsla · 1 rno; - -Coium-Punar. , 3771 -- - �fistol'ca . . . - - - Frecăţei . . \l9 3\l!i t-G rec'î '18'1 - - Sulina ·- - - Mahmudia . 331 33 1.-
Wnfiea :_ 1 !� 1�g 18.= PI. Sulina .11 65// 0031 o 7 ::fâ��Ichi�I : I 1gl: 1

�i �-5 Luncaviţa. 200 - - PI. Constanţa . li 7.79911 20.6131 2.52 Morughiol . . 1121 li72 li.5 Măcin . . . 1 41 287 7.- a> « Hârşova · / 19.483'1 22.554 1.16 Nicoliţel . · 1 20
1 

232 ll.5 Picineaga . 450I - - :;. « Mangalia .' 
1 

9A,rni
l 

18.428
1

1.99 Parcheş . . 3'i ·136 4.-Pisica . . 91 1.272 14.- al /< Medgidia . 15.221 54.871 3.60 Sarighiol · 1 188 1tti6 3.-Satul-NoLt . 203/ 203 1.- -; << Silislra N. . 3.300 26.4-66 8. _ Sarinasuf . i'JO '120 6. -Turc6ia . 109 49 0.4 � --------;,---........ ---,---1 Satu-Nou . 3 - -Văcărenî 75 445 7.- ·;;. Jud. Const. . / 55.216Jl153.540I 2.8 Somova . 78 '1.488 '19.-� PI. Babadag 6.92111 4.613 0.9 f�\iJ:a · 26� 4.7M 1�:=a> << Măcin . 2.480 4.298 1.8 p:; << Sulina . 65. 630 9.7<< Tulcea . uso:I 11.409 6.4 Jud. Tulcea . li 10.94611 20.9501 1.9 1 -PI. Măcin . li 2.480'.I 4.298j 1.8 I Dobrogia . -1166.1o2j174.490I 2.--1 PI. Tulcea . jj 1.48011 11.409 6-4 1

I ' 
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In limpul celor n anr, penLru care avem dale, produciia medic anuală, mijl � la. 
hectar şi suprafaţa cultivată cu meiu, pe an a fost: li 

� 

-
-:-----

: Producţia

I I Producţia 
o 
<l) 

..c:: 
..'.'l P Li\ Ş I al Media 
al..; .... 

3 
·- <:.) 

t otală hi. "O <l) 

:3 <l) ..c:: 
u :s

I 
� - - -

Constanţa 4.382
1 

30.238 7.03 
Hârşova . 13.212 78.113 7.14 
Mangalia 4.795 22.402 6.98 
Medgidia 10.0511 51.434 6.59 
Silistra-N. 'l.754, 13.657 9.52 

...; 
<:.) 
<l) 

..c:: 

P LA Ş I al .... 
B 
u li.. -- . .. 

. li Babadag . 3.167 
Măcin . . ·J.fm

Sulina 

: li 
70 

Tulcea . 850
1 

Media I!! . cd..., ·- <:.) 

totală hi. 
I 151l . :s 

12.228 3.8 
7.156 

Ig l 
580 

6.330 7.4 

: .Jud. Constanţa . · li 33.77911 248.9031 7.381 Jud. Tulcea · li 5.585
11

30.0001 5.3, 
' 

Plăşile, în care se cuHivă cel mar mult meiu, sunt: Hârşova şi Medgidia, dar cel ma:r 
hun randament îl dă plasa Silistra-Nouă şi anume comunele Hegep-Cuiusu, Asadîk, Hai
ramuhioY şi Lipnit.a. 

5. Ov�zul..

Ovczul s'a c;uHivaL în Dobt·ogia 111 anul HJOO pe o sutJral"ală de 25.918 hecLa,·l.!, aceia 
re insernnă 5.30°/o din întinderea cullur-ilor, sau t.66°/o din suprnfa!.a Lotală a provincicT. 

Pe j udete; cultura ovezulu:r se împarte în: 
21,761 hectare, adir.ă 6.56°/o din întinderea culturilor, sau 3.04°10 din supratat.a jude

(ulur Constant.a şi 
4.157 hectare, adică 2.47 °/o din întinderea cullurilor, sau 0.49 l/u din suprafa(a j urle

\ulu, Tulcea. 
Iată şi cultura ovezulu1 în judeţele din ţară: 

JUDETE I 

...; Producţia 
<:.) 

..c:: ::a 
>al 

. li 

.... >ol al 

E "@ :.a 
:3 o <l) 

u E-< :s -

� Botoşani 
17.924' 

210.630 17.9 
� Dorohoi . 363.000 20.3 
� laşi . . 5.70'1 79.780 13.8 
i- Roman 9.491 126.300 13.3 
>:: Vaslui 5.584 58.240 10.4 
� Pălcii.i 2.474 39.950 16.1 
; Tulova 4.8H

I 
63.050 -J3:l

,� Covurlui 7.796 65.200 8.4 
10 Tecuci . 12.363, 99.000 8.0 I� R.-Sărat 2.023

1 

30.500 10.1 
t'J't' 

JUDE'Ţ'E 

-ci j Suceva 
s Neamţ 
"'' Bacău 
c.; ! Putna . 

·-

' 

rBuzeu . . .  
,� I Prahova .
-a< Damboviţa � I Muscel 
§ Ar0·es . 
::;. l VaÎcea 

o
Producţia

<l) 
..c:: ::a 
>al .... >ol 

al 

3 :§ :.a 
:3 C) <l) 

u E-< :s 
I 

16./�88, 189. 700 1'1.5
14.833 245.200 16.5
9.4871 76 330 8.0 
1.7501 11.030 5.2 
3.102 20.240 6.5 

J 1.730 1 1'18.500 10.1 
1::!.6611 75.580 6.0 

::!85, 1.660 5.8 
12.5'12 47.700 3.8 

465' 1.5'10 3.2 
I 

JL'DE'Ţ'E li 

°'{Gorj . . .
� Mefiedint'i . 
u Dolj . .  '. .

r 
Romanati . 

:::: OIL . .  · . .·g Teleorman '
6, Vlaşca . .

I Ill'ov . . . 
� I Ialomiţa
âl. lBrăila . 

o 
<l) 
..c:: 

>al 
<-, I E 

I :3 
u I 

---
'17

�
2.93" 
3.538

1 2.626
1 5.984, :

ii
� 

16.3 '1 
16.072 

'11.270 

Producţia 

� 
>al 

al 
"@ :.a ..., 
o <l) 

E-< :s 
740 4.2 

16.570 5.7 
9.\?20 2.8

,0.700 3.i 
28.500 lt.8 
29.630 1 U.lt 
28.890 9.U

219.700 '13.5
285.100 ii.7
125.100 1'1:1 

I 

Din datele acestur tablou comparate cu producţia ovezuluT clin Dobrogia reiese, că 
ad semănăturile au dat cea mat mare medie la hectar (15,1) fată de tote judet,ele din 
\ară, unde grupurile agricole n'au dat de cât cel mult 14 hectolitri la hectar (şesul Sire
lulur şi Prutulu!). 
, Producţ.iunea ovezulu\' în Dobrogia pe ani\' 1892, 1896, 1897. 1898 şi 1899 este arătată
In tabloul u rrnător: 
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P LA Ş l 

l
===s1=8=9=2===l====s=1=8=9,= 6=· ==,l==�1=8==9==7===l==�.,,.1 8 0 8 _ __! R �

� 
Produc_ţia u Produc_ţia u Pi·oductia c3 _ Pro��J_ia � i 

I 

Produc\ia 
� � � � ] ��I 
� :a � )� :a � )cj :a � :; � � >cj j3 dl 
.ă 

li 
� -� n .ă � -� n a � -� n .e � -� n a li � ��:- o 1L� :3 � ă5] � �0 1L� - o �� � 2! ;· 

���=c ·�-==;=u
=::s===== =E--<=="--�=�=

u
=/;,===�=='=�==.==8=,#===E--<==""=� =�=8=si== E--< � B li � r 

Constanta !I I 4.033 60.5Ci9�15.01 3.8i4
I 

50.513 13.29 11.338 220.8Ml1\J./i-8 O 275;1 _ !88' o.iii 
Hârsova . i \l.878 1 173.200

1
17.55 15.007

, 

147.085 9.83 11.5591 148.533 12.85 20.0061 ;d�5
, 
ll.l).

Marigalia ru sunt dale 2.858
1 

45.525 15.92 3.075 4-0.511 13.54 3.330
1 

M.179
,
16.27 5.000 1.331 11� 

Medgidia. 11 I 6.0'17 107.39811i.84 6.907 80.668 '1'1.03 6.102 116.98410:17 'i.0581

I 

:2.31:i 111Silistra-Nouă . I I 1.518: 28.403 118.71 1.496 15.189 10.84 3.063, 60:187 1\l.Ci5 2 \:l8 l 6.\IIWil :!, 

fad. Constanţaf 15 681:/ 229.346 14.62, 29.3001[ 415.185\14.161 30.359[1 333.9661' 1.121 35.392[[ 600.o10[rnmj 441101[ 1u.Ji5 11,i

Babadag . 
Măcin . .
Sulina 
Tulcea . 

li 4.868 72.040\ 16.5 6.442 85.299 13.2 7.470/1 17.598 2.
� 

7.312i i3t IJ.I 
Nu sunt date 1.607 28.595

1 
17.8 1.86t 4'1.812 22.4 2.010!1 34.924 13.2 2.8i51 iO� 11.1

li I 
10 50 5.o - - - 25

\ 
200 8. - I - _ 

1.515 23.136\ 15.2 1.388 '17.730 12.2 1.723 11.MO 15.9 1.288, " 11.1 
Jud. Tulcea . , 5.Ci97il I 

--
59.iO,[ L0.481 8.ooolJ 123.8211 15.6) 9.Gotj 1H.84tl 14.9 1t.828:I 154.262; 13.oj.1 u;si[ 1.oa

1 
11.1

Dobrogia. . , 21.37811 
289.053:1:2.55137.300:1 539.0061 14.5, 40.05011 478.8071 13.4, 47.22011 754.8721 15.01 55.885\\ 11.13111 O.:!:

., 

Cultura ovczulu'( ajunsese a trece în 1899 peste îndoitul c.;ulturil' din 1892; anul 1GOO 
însă a redus cultura ovcz·utur la vechia er întindere, de 6re-cc ·nu s'a semănat de cut 
25,918 hectare. 

Dăm în tabloul de jos cultura ovezulur pe 1900, întocmită pe comune, plă�r şi 

judeţe: 

COMUNE 

Caraharman 
Caramurat 
Carol I. 
Cicrâcci 
Copadin . 
Constanţa 
Gargalic . 
Hasancea 
Murf'aLlar 

Omurcea 
Palaz 
Pazarlia 
Techirghiol . 

PI. Constanţa 
· li

u u�_
Q) 

,c: 

';:: ..c: COMUNE ,CJl Cil 

B � :-a -a o I
Q) 

u E--< ::8 

156 1 2.496 16.- Calfa . 
372 7.400 20.- Ciobanu 
712 5.296 7,!�3 DăienI 
594 8.158 13.74 Gârliciu 
315 6.310 20.- GhizdărescI . 
31 - - Hârşova 

255 5.320 20.87 Ostrov . 
259 4.490 17.87 Saraiu 
154J 2.310 15.- Siriu . .
14-3 2.860 20.- tapai . 
4-511 5.103 11.30 Topologv 
442· 6.632 -15.- Urumbe1
294 7.350 25.-

4.'l 78/1 (i3.4-25\ 'l5.z81 PI. Hârţ;ova
· li

Produc�ia Producţi� 
n
Q) 

I,c: :ci ,c: ..c: :a ,_ ..c: COMUNE ,_ .... '� Cil .... >Cil ol 
B cd :-a B � ;a -a o Q) -a o 

Q) 

u E--< ::8 u :E 
. 

I 
1.0M

1 
'12.970 12.'18 Agemler 117/ 1A01 12.-

306 1.696 .66 Azaplar JiR, Vt50 25.-
631 i1.065 17.53 Caraomer 233 3.288 H.10 
391 1.800 4.60 Cavaclar .. 151 300 20.-
300 2.400 8.- Cazilmiiral 3i 52� 16.25 
735 13.700 18.66 Chiragi. 13 1 93 7.JO
2g8 2.925 14.62 EdilchioI 474\ 758 '1.59 

1.3-19 8.347 . 6.33 Enghez . . 46 576 12.-
1.063 18.175 17.05 Gherin

Îi
ec · I 177

1 
2.942 16.62 

1.035 6.2'18 6.- Manga ia. '122 1.464 12.-
u4 896 4.- Musurat 200 2.3�5 1 l.li2

327. '1.207 3.69 Osmancea 351 3.561 1.1.-
Osman-J'acâ 328 7.7/30 23.n 
Sarighiol . 'lH 1.470 13.21 
Tatlageac JM 2:184 20.-
Topraisar, 217 4.o72 21.53 
Tuzla . . . 237 1.(i59 7.-

7.523118 '!.091\ 10.811 PI. Mangalia · li 2.955113\l.748, 13.45 

I 

.. 
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COMUNE 

= 

A.lacar . 
Bulbii . 
Carabacil. 
Carala1. 
eernavoda 
rhioseler . 
eocargea . 
Cochirlen1

1: Eni�e . 
Mahmut-cuius. 
Medgidia . 
Hasova . 
Seimeni 
Tnşpunar 
Torlornan 

,_ '-

li� 
64 

232 
81 
rno 

13 
551 

2021 
208 
1HI 
8 116 
3051 

3001

'1321 
'l.024 
l.2!'i8

Productia 

:a 

1.872 29.4 
/�.712 20. -
1.94'� 24.-
1.500 15.-

360 27.6\J 
'l.320 20.-
5.252 26. 
4-.736 22.76 
2.798 '16.38 

12.634 11�.93 
10.3i0 3/4-.
/�.600 15.33 
2:112 16.-

17.235 16.83 
1\.0.256 32.-

COMUNE 

Almaliu 
Aliman . 
Asarlic . 
Bug-eac . . .
Ba1ramdede. 
Beilic 
Canlia 

Ca1·anlîc 
Carvan . 
Cuzgun . .
Dobrnrnir. 

Esechioi. 
Eni�emlia . 
Gârlita . 
Ghiuvegca
I -JairamchioL 
Lipniţa .. 
Mârleanu . 
Oltina 
Ostrov 
Pa1·acltio'i 
Hcgep-cuius 
Satu-NoCI . .

� li..c::: li

301·130
731 
3! 

160

1

1 

�4 
79 
33 
75 

185 
63 

[32 
150 
35 
67 
87 

141 
123 

H 
72 
48 

167 

Producţia 

..c::: COMUtE 

432 14.40 AlibichioI. 
760 5.8/4: Armutlia . 

1:168 16.- Atmagea . 
128 16. - Baba<:ţa1;ţ . 

1�.980 31.- Bascl1101 . . 
I 16.972 lrl.61l Beidaut . . 

- Canli-bugcac .
'l.264 16. - CaramanchioI. 

792 21�.- Caranasuf' 
l. 725 23. - CasapchioI
2.527

1

13.56 Casâmcea 
945 1!'i. - Ciamul'li-d.-jos. 

·I.980
1
15. - >> de-sus .

3.600

1

20.- Ciucurova 
525 15.- Cogelac 

i.40�
1 
2g.97 Congaz .

-.17o
j 

2<>.- Enişala . 
1:149 7.95 Jurilol'ca 
3.\J75 25.- Nalbanl 

330/ 30.- Ortachio1 . 
'l.368 19.- I otur 
1.220 25.42 SarichioI : I 
2.764 16.55 Slava-rusă. 

Toxor. 
.
: 
I Zebil . 

PI. Medgidia · li 5.002jj111.70ll 22.33 PI. Silislra-N. li 2.103:1 50.685124.101 PI. Babadag · li

COMUNE ,_ 
� 
3 
u 

Productia ====__:__

:a COMU 1E 

I g P�oducţia I :: 
..c: 

..c: ..c: 

'C ,OJ cj COMUNE 

87 
5 

74 
50 

'll8 
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Producţia 

174 2.0 
25 5.0 

1.249 13.5 
308 o.O
826 7.5 

571 479 8.3 
501 410 8.0 
201 336 15.5 

14,8 2.960 18.5 
2701 2.590 '10.3 
134 2.278 19.::! 
281 520 '19.2 
68 88'� 12.0 
63 6091 '10.2 

3751 4.500 H.ll 
2r1 __ so �8 

751 910 '11.2 
10 1 180 18.0 
351 ·l.870 22.0 

11ol 'l.980 'l9.2 
681 1.H2 18.7 

273 516 2.0 
1251 t.650[ 13.4 

Producţia 

I� � �L 
Ba

::n=
ce

=a=
,,,,

=
.
c;:=

=

,=
15

""
1 

=

=
2

=
5

=
5
=
1
=
6
=
.6

=--;f=
=

C
,=
a

=
ra

=
o

=
r

=
m

=
a

=1=1_=
=

'i\=
=
-

=
,:;=

=
==;

1

=

_

=
::=

Agighi
=
o
=
l.

=
==-==

5
=
0
;;=

=

1
=
2
0=0=:=

2
=11
.
=
0

=- 1 

Car caliu. 10 228 12.5 Chilia. - Beşlepe . 3g 741 19.0 
· Carjelar1. rn�I 881 12.0 Salu-Nou 

·
:. li 

, a r e Cataloi. . 10 102 10.0 
f'erna . . . . 248· HM 15.2 Sf. Gheorghe . Câ71a 5 48 9.2 
Coium-Punar 191 380 20.0 Sfişlofca . . . --

I
!, -- I -· Frecăte1 . . 4 15 3.9 

GrecI . _ 221 2'10 9.5 Sulina . . . . - - I - Mahmudia. 4
4
0

1 

68 1.5 
Isaccea . . 28 266 9.5 •-p-

1
-

S
-

1.
------

11

--

1
1 

____ [ __ 1 MalcocI 60 25.0 
Jijila . . . 7 155 22.1 · u ma · , - - - MeidanchioI . 10 42 4.2 
Luncavita. 220 100 0.2 PI. Constan-t-,a- .-.

l

- 4-.-17- 8
-;;-

6-3 -.4-25..:.1

\

-1 -5.-28-1 Morughiol.
:· 1

'12
8
! 120 10.0 

Măcin . ·. . 50 1.18;) 23.0 <1> » Hârşova. . 7.523 81.091 10.81 Nicolitel. . I 180 22.5 
�\cjnea_ga . 300 1.800 5.0 :;_ » Mangalia . 2.955 39.748 13.45 Pa.rcheş .  . 4 104 10.4 
•sica · · · - - - o:l » Medgidia · I 5.002111.70'1 22.33 Sarighiol · '12 120 10.0 

Satu-Not1 69 ·J.035 10.5 -; » Silislra-N. . 2.'103, 50.085[ 24:10 Sarinasul' . 34 241:i 7.5 
Turc6ia . 60 21�0 /�.o Salu-Nou I 
\'ăcăreni 130 1.430 10 .2 �Jud.Constanţa [1 21.76111346.650 1 15.9 Somova . 

-
12 

..... 11 
li Teliţa . 13' � PI. B�b�dag . 2.321_ 26.446 11.4 Tulcea. 3001 

Q) » Macm. . . ·I.279
, 

11.610 9.1 

I 

cr:; » Sulina. . -
/
1 - -

» Tulcea . li 557 7.644 13.7

__ Jud. Tulcea . li 4.15711 45.700 11.1

Pi. �h\cin . · li
1279

:1 
11.6'101 9:1 I Dobrogia . · li 25.91811392.350 13.51 PI. Tulcea

· li

540 4.7 
182 15.2 

3.875110.8

I 

Media anuală a producţiune,, suprafeţe, şi mijlocie, la hectar, pentru cer 6 anr este 
rutată în LabJuu I :

. 

•
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-:====---�=-�-��=-=""n"'==""9F"""=====""'"������---�-=-=�=----==,;===9""""'-""'-�- = , Productia :!, ===P=ro=d��=-1
P LA Ş I 

li ·1 :g� - -= 
(.) Cl) .., • (.) � 

as:§ totală hl. :21 _.:'. Cll:;::: totală hi. �J:I I 

.�: Media i� P LA Ş I 

li 

:®� Media �� I

:21� � �ţ., �� 

l==========#=====l!======/==�=========;;===7==== i 
14.4-11 Babadag . 

: li 
5.!:i85� 40.823\ 7.2Constanţa 

Hârşova 
Mangalia . 
Medgidia . .. 
Silistra-Nouâ. 

Jnd. Constanţa . · li 

79.'1'12 
1'11.077 
36.259 
83.813 
32.274 

10.26 Măcin . . 2.006
! 

23.1-2\l 11.l'i '11.89 Sulina 

li 

18 12° 
14.:U 1'ulcea . : 1.291,I ,)

I 

li.\l. 
15.'12 

11.-1 Jud. Tulcea. 
· li 8.�

12.02::i
' \1.2 

88.:2:2'. IIIJ 

Plasa în care se cultivă cel mar mult ovez este Hârşova, iar cea mar bună mijlrwil' 

la llectar o dă plasa Silistra-Nouă. 
Sunt comune, carr dau un excelent randament, cum Beilicul şi oraşul OsLrov. 

Jn general ovezul se cuHivă în Dobrogia anual, o suprafa{.ă de 37.892 hecla1·1·, rni·r 
dau 4'11.871 hectolitri, aceea ce revin 10.7 hectolitri la un hectar. 

6. Se Car ac

In anul 1900 s'a cultivat secara pe o suprafaţă de 18.261 hect., aceia cc represinlă 
3.65°!o din întinderea culturilor, sau 1.17 °/o din suprafaţa DobrogieL 

Repartisată pe judeţe cultura secarer se împarte: 
5.336 li.ect., adică 1.52°/o din întinderea culturilor, sau 0.74o/0 din suprafaţa judej.ulut 

Constanţa şi 
12.925 hect., adică 7.78 °fo din suprafaţa culturilor, sau 1.55°/o din întinderea j udel,11lu1 

Tulcea. 
Iată şi tabloul comparativ între cultura secarei' în Dobrogia şi cele-lalLe 30 judele 

ale ţeri'i': 

...,; 
Producţia 

Cl) 
..c:: :a .5 JUDEŢE JUDEŢE ,_ 

,c;,3 Cil 13 I � 
:::s ol ·- Cl) ..., 

a5..C:: ;3 
..., 
o 

� u E-<---
:@ Dorohoi 37.300 13.8

1 
� f Suceva . .

B Botoşan'î . 21.400 15.5 ::E � Neamţ .. 
9.700.... Iaş1 19.71 "1. 1 Bacă(,� 

·;z. Roman 5.650 18.1 2 I. Putna . 
:§ 

Vaslui . 63.120 14.
�I 

u f Buzeu . .
Fălciu . 31.440 14.2 ,... I Prahova . 

B Tutova 03.700 14.2 -a I Dâmboviţa "' 
Covurlui . 13.600 13.3' 2 \ Muscel ui 

31.800 rn. 71 s I Arieş .'3 Tecuci . 
"' R.-Sărat . 12.560 14.9

I 

::E 1. Vâ cea "' 
rn-

...,; 
I Producţia 

(.) 
Cl) 

;,:] ..c:: � JUDEŢE 'C ,c;,3 Cil 13 ::I ol ·- Cl) ..., 
a5..C:: ;3 o 
� I u E-< --

. , 
14.51 e, { Gorj . . .'1.1871 17.370 

724 9.900 13.7 � Mehedinţi. 
1.156 13.110 11.3, 

r 
Dol.1 . . . 

1.114l 17.100 15.3 ii: Romanaţi. 
HJ931 120.800 15.11 •o! I OH . . .
2.3391 2,.500 11.8 § I Teleorman 

268 · 3.050 1'1.4
1 
� j V�aşca . .  

69 I 600 8.7 � Ilfov . . . 
2.785 I 10.7 �- I Ialomita . I 29,900 

22 40 1.8
1 

I. Brăila· . . 
I 

- ----

o 
Producţia

Cl) 
.c:I :a l1I 
,_ 

>'1l '1lt '-' 
3 Gd -� 11) 

'g.i:: 
;3 

..., 
o ;:su E-<

l

i 
472 2.830 6.0 

12.'132 91.'120 7.5 
10.892 68.670 6.3

Gl U)62 12.600

�
2

1 
·15'1 940 

6 (j(I JO.O. 
129 2.000 20.2; 

4.218 79.680 18.9 
4-.3i2 5'1.450 ·]I.& 

I 
Producţiunea secarer în Dobrogia este supel'i6ră j udeţ;elor din ::;;esul Duni:i.l'iT şi Cnr

vat,ilo1· M untenier, şi infori6ră rvioldover. 
Aşa dar o producţie mijlocie. 
Producţia. seca1·e1 in Dobeogia. pe ani'i'. 189.2, 96, 97, 98, 99 csle at'ăLal.ă în tabloul:
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1===;1
,==

8,=9==2===1==�1=8=9,=0===1====1 =8=9, ==7====1====;1�8=9=8 ===I==��,��' <J '9 '. Producţia Producţia Producţia .,..; Producţia .... rî'is ,1a 

pLAŞ I 
'C 
B 
s u 

n n 

1.
c c Q) • Q) Q) Q) 

..c: � ..c: � ..c: � ..c: 

�I] � I� ] 3 I� ] � �,] 
� 8\� i â

1
� j a � � a 

�n:tanţa . 1
1
',, \

1 

4 139

� 

uo.58H4.17 ud 18.655 11.32 1:L5t 24.079,20.92 1.4791

1

\ 
�ârşoV,� . .

.
2o'l 3.75ft 14.30 2341

1 

1.2o0 o.30 8 88

1

1'1.- 414
1 �langaha . Nu sunt dale 5.1132 07.819 12.118 5.930 55.642 9.113 3.175 34.332 10.St 2.967 

,edgidia .• · 
li I 

3.137& o'l.1356 16.78 4.on
11 

2s.5o5
1

1 1.12 1.231 rn.034 13.02 1.129
1
1 ilistra-Noua. 582 9.684 116.oO 579 3.267 6.53 144.1 1.684 1'1.70 '1821 

t::!:u�d. :.:.:c:..on:;..�:;..
1. 

_,,_1 o- . -768
-//-

;j _1_0_1._1-50
-t

j 
1- 3-_g-,t

rl -,11i-, .. -ofi-18
7

:
1 _ 2_ 0_9-.4. -97--:

l
�11i�1-.-30

7
1_1_5 __ 2-02

-fi

jl
_10_1 __ 3-29I 7 .o6j 5. 7'1 ol! 76.178113.341 6. 771!1 

�abadag li I 2.128\ 22.231: 10.11 2.44-5
1
1 22.579 1 9.2 3.9'15

1
1 37.116 9.4 5.8871

1 Măcin. . N11 sunt dale 520
\ 

6.976 13.3 552!

1 

1'1.74,(.l 2'1.1 LOM 1 8.905

1 

8.3 1.055

1 
liulina 1

1 I 
203 2.282 11.2 79' 781

1 

9.7 1671'1
1.695 10.1 371

1 Tulcea : ." I I 2.099 34.908 12.9\I 2.957j 31.806 10.8 5.248 24.060 4.5 5.217 

Jud. Tulcea . , 1.5rn:I '12.01313[13.031 5.55011 1313.,1-QOI 12.01 6.033:1 1313.912J 1'1.11 10.�9lt1j 75.576 7.1, 12.530,1 

[Jobrogia . , 12.287il 1,3.2'lu;13.4'tl 20.19811 275.8971 13.2121.235;1 174.24-tl 9.2, 16.10411151.75/t 10.21 19.4011
1 

12 0.01 
nimic -

433 0.14 
386

1 
0.22 

122 O.o,\ 

953 0.44' 

5.2201 0.9 
294

1 

0.2 
1.577 4.2 
13.44.7 ·1.2 

13.541
1 

u 

14.4�H\ 0.7 

Cultura secarer a remas aprope pe loc, în intervalul de timp de la 1892-1900, căd 

I. 

nu s'a urcat de cât cu 1
1;;.

Jn judeţul Constanţa cultura secarei s'a redus la jumetate de ceia ce era în 1892. 
Din contră în judeţul Tulcea a crescut cu 8 1 /t din ceia-ce era în 1892. 
Cultura secarer pe anul 1900 este arătată în tabloul de jos, întocmit pe comune, plăşr 

�i judet,e: 

] 
ţia Productia c3 Productia = 

Q) Q) 

� :i:i ..c: ..c: ..c: 
COMUNE ,_ 

>cd 
COMUNE ,_ 

>Cil 
COMUNE ,_ 

,aj .... cd ... cd ... cd 

I! 

B 3 ;a E 3 ;a ::, 
3 ;a _, 

3 o Q) s o
Q) s o

Q) 

u E-< �- . u E-< � u E-< � 

Caraharman . li 80

1 

1.200 15.- Calfa 

�J 
- - Agemler . 831 415 5.-

Caramurat (i91 828 12.- Ciobanu. : - - Azaplar . 93! 1.488 16.-
Carol I . .  13 234- 1�.- DăienI. 52 5.20 Caraomer 4581 5.488 11.9 
Cicrâcci . 312

1 
5.696 17.8 Gârliciu. 

=·i 
15 2.::0 Cavaclar - - -

Copadin .. 1H 984 8.6 Ghizd ăresc"l - - Cazîlmurat . 44 350 7.95 
Constanta . 

�i�,1 
- - Hârşova. - - ChiragI .. 63 549 8.7 

Gargalil{ . . 150 15.- Ostrov. - - EdilchioI . 732 13.-
Hasancea . 1.474 9.7 Saraiu. 2, 13 3.0 Enghez . . 608 13.-
1\Iurf'allar 

: 11 

'107 1-.-©55 15.-
�

iri(1 .. .. 

�r\[ 
- ·- GherinO'ec 178 2.391 13/f4 

Omurcea 87 L044 12.- opal . .  . 1; 1 '1.- Mangălia . 112J 'l.720 10.-
Palaz 2-L 316 15.4 Topolog . ! 2130 8136 Musurat 300 3.650 12.-
Pazarli"a : 'I. 07 003 9.- UrumbeI. . . 2, 2 ·J.() Osmancea 20ft 1.632 8.-
'l'echfrghiol :2/i-7 'l.1382 7."- I Osmant'acâ . 164 1.i04- 10.39 

Sarighiol 124 963 7.76 
Tallageac 2131 2.088 8.-

I 
Topraisari 205 3.258 113.30 
Tuzla . . . 79 1.1013 14.-

PI. Con,;lanţa
i. 

1.302
\I 

15.84u
j 
·12.2'l

l 
PI. Hfl1·şova . ii 

1111
I 5.-1 PI. Mangalia . 

· li 
2.1340

11

28.'140
1 

10.07 3501 

,, 

, 
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ti 
\ Prod�ial 

� :a f- I 
a ,1:fS I al 

3 � ] 

COMUNE 

Producţia 

COMUNE 

Producţia 

COMUNE 

=u=�� I;;; =

A
=
l
=
a

=
c

=
af

===#==

2
=
8
�

=

5
=
1

=
8

'i=
1
=
8

=
.8

�
=

A
=
l =m=a=li

=
(1
=

==
=iF

=
_==:c==

=
_
=

==_
=

�1 =A=li=b =ic=h
=
io= i===il 265i

1 

Ui251 7.G
Ri.ilbi.i . '131 2.538 19.- Aliman - - - Armutlia 3\-JO 2.922 8.:! 
Carabacâ 44 396 9.- Asarlîc 1 14 14 Alma�ea 4 fYt 13.-
Caralai 150 1.050 7.- Bugeac . - - - Babactag 120 1 1.0'tO \l.G 
Cernavoda. - - - Bairamdedc 156 1560 10.- Başchioi 299 1 4.180 ta.
Chioseler - - - Beilic ·- - - Beidaut. 142' 1.170 H.7 
Cocargea . 8 120 15.-- Canlia -- - - Canlî-bugeac '130' 9\llJ u .. 
Cochirleni . - - - Caranlîk - -- - Caramanchioi 2001 2.800 2't. 
Enigea . . . - - - Carvan - - - Caranasuf 8 152 HI. 
Mahmul C . .

_ 1

1 

595 5:170 8.68 Cuzgun .

1 
J 

51 17.- Casapchioi .
1 

- I - _Medgidia. 50 450 9.- Dobromi1· - - - Casâmcea . . lt91 588 13. 
Raşova . 

1 
- - - EsechioI · - - Ceamurli-de-j. 

I 
'1701 3.175 15.:! 

Seimeni . - - - Enişemlia
:
.
11 =-ltl 

56 14.- i, de-sus . 348 5.230 rn. 
Ta-;;punar - - - Gârlita . . - - Ciucurova . . lt0\ 4fi0 10.'t 
Tortoman - - - Ghiuvee-ea -- - Cogelac. . . . 144 1.152 \l.7 

Parach10i 
:_ \ 

-
_-

- -- Congaz . 64B1 2.31\l 3.i 
Lipniţa . . - - Enişala . 208 1 2.080 10.
Marleanu - - - Jurilofca 30 1 305 JO.
Oltina - - - Nalbant . 15o' 9il0 li. 
Ostrov. . . - - - Ortachioi 2511 2.570 10. 
Hairamchioi 13 \ 42J 19.15 Potur . 89

1 
1.780 :!O.

Regep-cuius - - - Sarichioi 214 3/t3.i HI. 
1 Salul-No(1 . - - - Slava-rusă 502 1 7.205 to. 

Zebil '160 2.000 12. I I Toxof . .
. I 

22\ 132 fi.

PI. Medgidie . \I 1.120:I 12.060\ 10.771 PI. Silistra-N. 
•I 

li 197\\ 1.948\ 9.88 PI. Babadag . li lt.58-JII 48.497 10.5 

Balabancea .1 
Carcaliu . 
Cârjei ari 
Cerna . .
Coium-punar. 
Greci . . .
Isaccea 
Jijila . . .
Luncaviţa . 
Măcin . . . 
Picineaga . 
Pisica . . .
Satu-Nou 
Turc6ia 
Văcăreni 

120 2.089 1\l.5 Caraorman . 32\1 139 4.6 Agighiol. 522! 
8.352 1(lj

10 160 16.-· Chilia 132' 396 2.5 Beştepe . 4'18:
I 

6.998 17.i 
16'1 1.883 10.8 Satu-Nou 184 1

1 

'l.lt72 8.5 Cataloi . 1'17 1.302 11.5 
97 781 8.- St'. Gheorghe . - - - Caşla . . 703 9.024 135 
11 132 11.2 Sfislofca . . �2

1 

550 1.7 Frecătei . 177 2.188 12.3 
6 10 1.6 Sulina . . . . - - Mahmudia. 57 170 3.5 

197 4.352 22 - PI. Sulina · 11 380[[ 2_557[ G:l Malcoci 107 i.550 JU
6 86 12.4 1 _______ ..._ __________ 1 Meidanchioi 40 lt30 10.8 

80 7'10 8.8 PI. Co,nstanţa.
11

1.302] 15.846 12.2'1 Morughiol . 305 3.355 10.9 
85 913 11.-

Q) 
» Harşova . 711 350 5.- Nicoliţel . 122 3.390 l!O.ri 

- - - ·� >l Mangalia. 2.646
1

28.440 î0.67 Parkeş 31 650 21.5 
- - - -; >l Medgidia · 111.120 12.066 O.'i7 Sarighiol 583 10.201 18.5 

3 30 10.- ...... » Silistra-N. 197 1.948 9.88 Sarinasuf' 325 J.950 O.O 
2 13 6.2 ::i Satu-N ou 85 2't5 2.i 

50 400 8.- :;::: Jud. Constanţa 11 5.336 11 58.400110.9 Somova . '109 4.300 3.5 
o.. PI B b d 

li 
4 581 48 497 10 5 Teii ta · 65 1.300 20· 

� ii. Jăcin 
a

� : 
. 
828 11:559 14:_ Tulcea 3.370 M.230 'l(j_i 

Q) » Sulina . 380 2.557 6.1 
i:i:: » Tulcea . li 7.136 110.187 15.5 

Jud. Tulcea . . li 12.925Jf172.800\ 13.4-·-------------------
.11 82811 11.559 1 14.-I Dobrogia . . li 18.261l�23t.2ool ·12.7 I PI. Tulcea . PI. Măcin 

Pentru cer şease anr, producţia medie anuală, suprafaţ,a cultivată cu secară :;;i mijlocia 

la hectar, sunt reprezentate în tabloul : 

Producţia Producţia 

I....; 
3 � 3 � PLAŞI o ....; Media PLAŞI o Media o ol....; ti aS -rl ol Q) 

:.a15 
ol Q.) :a ..c: tolală hi. :a totală hi. -� Q) ..c: al.c: Q) Q) ..c: Q) 

� � � � 

27.12;1 

-
Constanţa 2.602 25.035 1.0.32 Babadao· : I 3.791 1.1 

Hârşova . 197 '1.090 7.33 Măcin � 804 i.8\lO j 0.8
Mangalia . .  lt.030 37.333 8.70 Sulina 240 1.778 7.3 

I 
Medgidia ... 2.360 23.7-19 7.58 Tulcea I lt.051 4 J.481 I 9.3 
Silistra-Nouă . 337 3.341 9.05 

I Jud. Constan a ţ 
1: 9.i39 12.234 12.61 Jud Tulcea ']7 91" 170.131, (l.5 
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Plăşile în care se cultivă ma\' multă secară sunt: Tulcea şi Mangalia, iar cel mar bun 

randament îl dau plăşile Constanţa, Măcin, Tulcea şi Silistra-Nouă.Jn deflnitiv secara se cultivă în Dobrogia anual pe o suprafaţă de 27.653 hectare, 1,arr clau '182.368 hectolitri, adicii 6.5 hectolitri la hectar. 

,;.reutatea unur hectolitru de fie-care din cereale este în mijlociu: 

1= 

li J u D E Ţ E N 

I 

... 
o 

- : !I Constanţa . 62.3Tulcea 62.5 llobrogia · li 62.411

.o E
;:I ... 
o p.. 

K i 75.4 i5.9 I 75.611

.,-

>;:I 
-Cil ... 
<!:) 

1 o g 73 
li 74.1 73.5 li 

,;::1 
"Q) 

� 
r a m e 71.611 70.9 

71.2 [\

Jn respect.ul greulăţ;ff unul' hectolitru de cereale, Dobrogia stă ast-fcl : 1. Orzul arc g1'eulalc superioră medie\' generale (60.6) 2. Porumbul >) >> infori6ră >> >> (7fi.2) 8. Grâul >> >> >> » >> (73.3)
4. :Meiul » >> >> >> >> (71.4)5. Ovez >> >> >> >> >> (39.6)
6. Secara >> >> >> >> » (69.3)

,c,;j 

N Cil 
,(J) 

(.) ;,- Q) 

o (f) 

40.- 68.636.7 67.-
38.3 I 67.8

Calitatea cerealelor în Dobrogia este, ln termenr generall', inferi6ră cele1 a cerealelor
n tară. Val6rea medie a cerealelor anual, este representată în tabloul: -

P L A Ş I Orz leî 6.70 hi. li Porumb
li 

J e 1 7.20 hi. li 

li 

Grau le1 10.61 hl. li Meiu 
I 

Iei 7. -hi. Ovez le1 5.hl. Secară IIe 1 7.78 hi. 
�-- - . r>onslanta. . I 1.84-2.392 le1 287.215 Je'f 859.282 le/ 21'l.366 le1 I 395.510 le1 [arşova' . i 1.479.326 n 650.138 )) /�i7.'J31 )) 546.79'1 )) 555.375 )) Mangalia . . 

I 
2.i85.088 ii 4-'13.%5 ii 6'15:165 ii 156.8'14 ii I 181.295 ii IMedgidia . . . 2.654.3i9 ,, Ci4,3.385 ii 1.'136.426 l l  360.038 ,, 419.005 >l Silistra-Nouii . 825.306 » 563.328 » 1.639.296 l> 95.599 » 11 161.370 » 

t----------.-..:-...-__ ....µ__ ud. Constanţa . IJ 8.988.296 ii JI 3.065.824 >l IJ 4.973.129 » Jl 1.742.321 » i[ 1.619.4,35 >i [[t------------l:----4--- li 
194.772 leI 5.840 )) 290.450 )) 184.533 » 25.992 » 95.180 » �abadag 2.455.503 l> 3o6.984 » i.890.044 » 84.596 » 204.115 n 2'11 .056 » lăcin . 821.781 » 424.602 >l 735.929 » 50.092 » 117.145 » 61.43'1 » iulina 75.663 » 5.004 » 27.533 i> 4.060 » 725 » 13.833 » "ulcea 1.268.531 » 289.037 i> 860.980 » 44.310 » li 60.125 » 322.722 » 

r.---------4__;,;.�..;.::.;;..._.;,......::.;;..:.:.:.;;..._;,._;.� ud, Tulcea . [[ 4.382.135 » [I 1.'140.149 >J [[ 3.321.132 i> [[ 210.000 » I[ 441.120 l> [[ 1.323.642 » Dobrogia · 1113.370.431 )) 114.205.973 )) 118.294.261 )) 111.952.321 )) 112.060.555 )) \\ 1.418.822 )) I
Un hectar cultivat cu cereale produce brut anual în mediu: 

P L A Ş lt ivată produ�elor unbi��tct. P L A Ş Iprafata Val6 ea Produ:fe 
li hect . Lei Lei 

'===<. li 
I' ' ons tanţa �ilrsova �la1igalia ·111.e?gidia . . . S1hstra-Nouă Jud. Conslanta . /1
·- ' llobrogia 

· li71890 

55.7�j 73.29 · 60.1011 71�.091 36.9461 288.00011 451.429:1

3.790.83i 68.- Babadag . 3.714.601 50.- Măcin .. 3.942.767 65.- Sulina 5.398.8261 72.- Tulcea . 3.310.891 89.-20.4-84.18511 71.-1 Jud. Tulcea 3'1.302.303:1 69.-1 - li

li

Suprafaţa Val6rea· l
i 
Producecultivată produclelor

ll 
bhut t hect . Le1 un �c ·Lei 

li I 86.0881 5.212.298 31.922\ 2.21'1.040: 2.205 '126.8'18 39.25211 2.845.7051 
li li 

60.-69.-57.-72.-66.-
91 

. 
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Raportul culturi! cerealelor cu exploataţiunea mijlocie a unu\' cultivator esle arătai/\ 
în tabloul: 

I l 
� 

li Pocumb li li Orz Grau Meiu Ovez Secară li TOT\!.
P LA Ş I 

li li ii 
==-

C â t " h 0 C t u. i• e V i ll d e C U 1 I, Î V a t o 1• 

Constanţa 9. 1.6 3.1 I 1.4 I 2.0 0.8 
Hârşova . 6.1 3.1 1.7 

I
3.0 3.0 -

Mangalia 9. 1.9 1.7 1.2 0.9 1.0
MP.dgidia 8.8 3.0 3.1 2.7 1.6 O.fi 
Silistra-Nouă 1.8 1.2 3.0 I 0.3 0.4 -
Jud. Constanţa · /I 6.0 li 1.8 li 2.6 li 1.6 

11 
L4 li 0.4 li 

Babadag 5.7 1.5 ,�.5 0.4 U.9 0.5 
Măcin 2.6 2.0 2.1 0.1� 0.5 2. l l 

Sulina :2.6 O.I 1.0 0.1 - 0.5

Tulcea . 3.5 0.0 2.2 0:1 0.:2 U.\l 

Jud. Tulcea · li 4.0 li l.2 li 3.0 li 0.3 
!I

0.5 
11 

J.J li 
Dobrogia. -li 5.1 li 1.3 li 2.8 li 2.1� li 1.5 

li 
1.7 

li 

Acest tablou ne dovedesce, că un agricultor în Dobrogia are ele cultivat qp 
îndoit de hectare de cât în ţară, unde mijlocia este 6.5. 

De aceea agricultura aci este forte slabă 111 raport cu restul ţerir. 
Pentru ca un agricultor să cultive 12.5 hect. anual, H trebuesce instrumente, 

mar ales capit':1.l, ceea ce în Dobrogia lipsesc. 

Recapitulaţia culture'î cerealelor 

lată mijlocia culturir cerealelor în timpul celor şease anr: 
-

17.2 
17.1 
14.\l 
1\l.3 
6.9 
-

1H 

13.�,
i.8 
, -
f., 

K.11

-

10.:l 

li.�

llllllll'I' 

�-

b1·n\e �i 

1 

Orz Porumb Griu Meiu Ovez Secară Total 

' 

===;;==== •===;;========-

-= 

p L Ă ş I ! I P•:'T' l I Pro?�cţie Producţie Producţie Produr.ţ;ie Producţie 
·-- == == == � ....; c'l i c'l CJ CJ 

Q) __; Q) Q) "' Q) 

� I i li I i 
c_, ,..1.:__ u c 

Co nstanţa. . 27 79( 274.98t 9.9 4.Q�C 39.8911

1 

7.8 91 80.9881 9.3 4.382 30.238 7.0 6.3J.21 79. [·12 H.4 2.6021

1 

25.�35 10.3 5�
0

.i3r;; 

:a :a .c; .el .CI .a .c; .c; .c; .CI 
•ol 'C •ol ,_ •ol 'C •ol 'C •ol 'C ol ol ... ol ol ol 
� 'v 3 � ;a 3 � :a El cd :a 3 cd :a 3 
o "' :i o Q) :i o 

Q) :i o Q) :i o Q) :i... )E u f-- )E u ... ;;;, u ... )E u ... )E u 

Hârşova . .  26.08( 220.795 8.5 rn:ă::i1 90.207 7.8 7. H.970
! 

G.5 13.212 78.1-13 7:1 12.79i1

I 
111.077 10.2 197 1.090 7.3 i3.29i 51;:) Mangalia . . 33.931 341.058 'IO O 7.245 57.591 8.4 6. 58.t51 8.9 4.795 22.i02 7.0 3.-1,61 36.259 11.9 4.030

1 
37.333 8.8 50.101 ;�·1 Medgidia . . 32.61! 396.176 12.1 11.222 90.748 8.8 11.6 107.!09 10 6 10.051 51.43t 6.6 6.217J 83.813 H.1 2.366jJ 23.719 7.6 H.091 "''I Si listra-Nouă 9.97! 123.180 12.4 6.516 78.2!-0; ·12.6 16.1 15U031 9.6 1.75I '13.657 9.5 2.232 32.274 ·15.1 33711 3.341 9.0 36.9i6 ••· 

Jud. Const. . ,122. 1&ojj1.347.507i 11.ol 39.9851 350.809: 9.6, 52. 900[1468. 721 I 11 61 33. 779:
1 

21-8.903 7 .4, 29.,mjj 323.6f.71 ·11.ol 9.73911 12. 23f·I 12. 71288.001 i75it 

aa{adag . .  36.4081 366.i-93 10.6 8.202 50.9iO 6.2 28.83511:8.138 6.1 3.161
1

! 
12.228 3.8 5.68

! 
4-0.8231 1.2 3.;oi' 21.128

1 1.1 86.088 � 
Măcin . . . . 10.612 122.65I 11.6 8.053 58.91-2 7.3 8. 770

1 

69.343 7.8 1.6i7 7.156 6.6 2.006 23.429
1
11.G 8M 7.896 9.8 3gj: ,� 

Su li na. . . . '1.275
\
1 "11.293 8.8 75 6H5 9.3 527 2.595 4.9 70 580 8.3 18 125

! 

6.9 210 1.778

1 

7.3 · r'i.s 
Tulcea . . 17.00f. 189.333 11.1 4.479 41.533 9.2 10.H74 81.HS 7.3 850! 6.330 7.4 1.29 12.025 9.2 4.651

1 
4-1.M!i 9.3 39.252

! 
1 • 

Jud. Tulcea. I 63.rnill 65i.050\ 10.f., 20.07311158.354 7.81 48.19811 313.0'19 6.41 5.58511 30.oooj 5.3, 8.mil 88.224
1
10.,11 17.914:1 110. ml 9.5,!63.!2!l li� 

Dobro gia- •. ,185.284
1

\2.oo·t.557110.7, 60.05811 509.1631 8.7,101.0981198'1.740 9.01 39.36411278.903: 6.3, 37.892:
1 

4-H.8i'I I 10. 71 27.6531
1

182.3681 1ul451.mli.J6i.l 
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Ială considerat.iunile ce putem face: 
Culturn cerealelor este proprie în Sudul şi Nordul Dobrogier, căcr plăşile Silistra-Nouă, 

)lcdgidia, Mangalia şi Constanţa dau cel mar marc randament în judeţul Constanţa, iar 
in judeţul Tulcea, plăşile Tulcea şi Măcin. 

Partea centrală (plăşile Babadag şi Hârşova) dă cel mal'. mic randament de cereale; 
dal'ă excludem cu desăvârşire plasa Sulina, unde disproporţia e mare între terenul de 
1·ultun\ şi numerul populaţie\'. 

Irnpărţită Dobrogia în do'( versanţ\', vedem că cel mar bun versant pentru cultura 
1'1'1·ealelor este r.el Dunărean. 

Jn raport cu numerul hectarelor ce revin unur cultivator, am vedea că plăşile Silistra
\,1uă, 11ăcin şi Tulcea dau cel mar mare randament; fac excepţie plăşile Medgidia şi 
Constanţa. 

Fertilitatea soluluT mar depinde şi de întinderea pădurilor, ast-fel: plasa Silistra-nouă, 
unde pădurile ocup a 11 °Io parte din suprafaţa totală a plăşff, cultura cerealelor dă un 
randament forte mare; acelaş lucru putem zice şi despre plăşile Măcin şi Tulcea, în care 
pădurile ocup respectiv 21.99°/o parte şi 8.09°/o parte din suprafeţele lor. 

S'ar părea că plasa Babadag, în care pădurile ocup 24.39°/o parte din suprafaţa to
Ială, <lesminte acestă regulă; însă trebue sciut că în acestă plasă numa\' bălţile ocupă a 
�0'/o parte din suprafa(a er, dec\' se reduce simţitor din întinderea er. 

Constituţia solulu\' jocă un rol important, şi pote cel mar mare în productivitatea ce
l'ealelor; aşa, dacă observăm o hartă geologică, vedem că Sudul şi Nordul Dobrogiel'. este 
acoperit cu un strat de loss, care dă pământulu\' fertil-itatea, pe care cifrele statistice o 
tonfirrr:ă. 

Plasa Silistra-Nouă, dă un randament superior celor-I-alte plăşl'., pentru or\'-ce fel de 
ce:eale. 

Plasa Sulina, cu mic\' excepţiunr, dă cel mar mic randament. 
Orzul dă o producţie forte bună în S.V. şi N.V. Dobrogier, slabă pe versantul Mărff-

Negre. 
Porumbul se produce bine în tot Sudul şi Nordul Dobrogier, slab la centru. 
Grâul e mar bun în versantul dunărean şi forte slab la centru. 
rvieiul cel mar bun e la Sudul Dobrogier, pe ambele versante şi prin excepţie în plasa 

Tulcea. 
Ovezul dă cel mar mare randament în j umetatea sudică a Dobrogier şi mar ales pe 

versantul dunărean, întinz�ndu-se până în plasa Măcin. 
Secara e mar bună în Sudul şi Nordul provincie\' şi mar slabă la centra. 
ln definitiv centrul Dobrogier produce cea mar slabă cantitate de cereale, pe când 

xtremită.ţile şi mar ales Sudul, dă cel mar bun randament. 

III. Plante oleogin6se.

Plantele oleoginose au ocupat în 1900 o suprafaţă 19.197 Hectare, ceea ce 1°epresi'1_tă 
.86°fo din întinderea culturilor, sau 1.23°/o din întreaga suprafaţă a Dobrogier \ · 

Cultura plantelor oleogin6se repartizată pe cele doue judeţe, se împarte:· 
15.705 hect., adică 4.73J/o din totalul culturilor, sau 2.19°/o din suprafaţa judeţulur 

' nstanţa. 1 

3.492 hect., adică 2.07°/o din întinderea culturilor, sau 0.41 °Io din suprafaţ.a judeţulur 
ulcea. 

In raport cu suprafaţa cultivată. plantele oleoginosc ocupă ordinea următore: 
Inul întâiul rind. 
Bapiţa al doilea rând. 
Cânepa al treilea >> 
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1. Inu I.

S'a sămănaL cu in o suprafat,ă de 11.857 Hectare în anul 1900, adică 2.37 °10 <lin 111_
tinderea culturilor, sau 0.76°/o din suprafaţ;a întreger Dobrogff. 

Cultura inulur repartizată pe judeţe stă ast-fel: 
8.412 hect. adică 2.52�/o din suprafaţa culturilor, sau 1.17 J/o din întind8rra loialii a

j udeţulur Constanţa, şi 
3.445 hect., adică 2.04¾ din întinderea culturilor, sau 0.40 J /o din suprafaţa judP

ţ.ulut Tulcea. 
Cultura inulut ca plantă textilă este f6rte negligeată în Dobrogia; nu s'a produs în 

anul 1900 aci, de cât 30.500 kilograme fuior, din care 3000 kilograme în judeţul C::on!';lan(a 
şi 27.500 kg. în judeţul Tulcea. 

Ca sămînţă, inul se cultivă în Dobrogia ma\' mult ca în or'î-care parte a TPl'i1.
Tabloul următor ne arată producţia inulur în Teră: 

JUDJ,,ŢE 

Sâmâ,; FTi ] ""m;,·�• F,10: 

l'l't'"'1ii1 :;:::. ;:: JUDEŢE �- 8 JUUETE >cd I --CJ I E ';:: cd 0 � '2o:i:5o:i '-o:i oai I 
� °' i:'. "g .a ::::, � '- � •o:l ::::, : � '- ,CI.> ,c 
B :.a .g -� ....; 

B ;a I "8 I :-s i:: 
E I :.a "8 

I 
:c I t 

u I� o.. ::s u u ;;;; o.. 1;;,; u u .,.,. � ;,. r_;= ==== ==-"==='a=:�==s=�====�===::============ -=- _ _____JL_ --.• 
,_ 

1 I · 1 I 
· ·· 

1 p./ ,· • 1 ,1 r ·� llorohoI .. 
1 

25 8.1 2101.- 26 -ci f Sucev;i . 42 9.9 420, 2.9120 i-- < Go, J· . . . 13 0.8 10, 1.1 H � B0Loşan1 . 31 4-.3 1312.- o i Nea�ţ . 1 3.0 3 - - J lMehedintî . /�I 3.0 12 - -6:; IaşI. . . . 3 4.01 _·J2 -_ I -__ u· [BPauclnaa u ._ ._ o o.� 40\ 1.1 7 I Dolj . .'_. 5..iJ 7.0 3�01 7.0380·;;; Roman . . I 25 3.t5 901 0.9 22 - Romana(,, . 15, 5.0 ,5 - _ ,_ Vasl ui . :¼ 10.3 3501 0.9 30 ,-1 Buzeu . . Hl 3.2 60 0.5 9 � OIL . . . 3 - -11.0 3 �, Fălciu . . 2 7.0 H - - -� Prahova. 9 1.! 10
1
, 0.4 � 5 Teleorman. , 371 Q.� 3�0 O.fi 20 

.g TuLova 3
j 

o.O 18, 4.7 14:; D�mbov. 3l 2., 83, 0.5 1, �lVlaşca ... 2351 8.i-1.9,0J0.2 50 � Cov url ur 50 5.4- 270 - -- .. I Muscel . . 10 4.4· ?O l 0.1 2 :3 Ilfov . . 'l89 5.5 1.U301 4.2800I- Tecuci 12, 2.8 341 1.7 20 ; Argeş . . 36 3.8140 0.4 1� 1 Ial9mi \a. 3091 8.8 2.720112,9 8801 j R.-Sărat 180 1 7.4 1.3301 13 � Vâlcea . . 8 1.4/ 11: 0.9 , Braila. . 30\10.3 310 - 1 -
Din datele acestu\' tablou se dovedesce, că cultura inulur (sămânţă) in Dobmgia c de

opt orr mar mare, de cât în t6te judeţele Trans-dunărene la un loc şi că mijlocia la hectar
nu e cu mult infcri6ră celor 30 judeţe. 

Inul fuior se cultivă mar mult în Dobrogia de cât în t6te judeţele la un loc din 9esul
Siretulur şi Prutulu1, din Carpaţi\'. Moldover şi Munteniei; cultura este însă. inferioră numar
la 3 judeţe (Dolj, Ialomiţa şi Brăila). 

Cultura inulur în 1892, 1896, 97, 98 şi 99 este arătată în tabloul: 

P LA Ş I 
1:1= = =1a,;a8,=9 =2==11 ==1=8=9= 6 ===11===1e=8=9=7==1,1==1=8 =9 =8==1.:1= =-1=8=9=9=_JProducţia I I Producţia Producţia Producţia j Producţia 

c$ c$ 
I 0 0 IC) � � � � � � � � � � .'1 

! i I ! ! li ! I ! ! ! 1! j 1 I
Constanta. 1 5.4-4-0\ 38.495 7.08 4.0281\128.029/I 7.0� 31.265! 8.29 4.288� nimic Hârşova' . ::i -o 195 1.008 5.17 330 3.440 11.4· o 96,16.-, 2451 ccMangalia Z O 5.5801 59.00410.5711 7.4-59jl 95.786 12.9[ 8.532 40.52il 4.75 5.95fi

l 
34210.0� Medgidia. ::: 1.0441 8.776 8.40 1.085. 7 _544.I 7.01 580; 3.648 6.29l

1 208 nimic Silistra-Nouă . 00 225, 3.255 114.02, 256 2.602 10.0:1 45, 360 8.- 80 ,c Jud. ConsLanţa \\ 31.93511 69.89112.rn;I 12.48 ltJl110.5351 8.8oil t3.158IIJ3H01l 10.4II 1 2.93�1 75.7961 8.8011 10.77ull���
itcî�a� : .1

1

1 ::, j 1
1
1
1 

3.82�: 23.0� g-gl 3.�7121.�41
1 

7!_1
1
1
1 

3.�41
11
120.650 1 _::3

I
I 3.�2: 1.��� 3�

��l��� : : I z � u�21 9.2�� �:îll 1.750! 10,411 5�. 1.5221 5.564 a: 1 1,1Mi � 1Jud. Tulcea. -119.507\\ 2'1.754/2.291\ 5.33011 32.323 6.0II 5.253:1 31.5751 6.2;1 5.09011 26.2201 5Ţ5.023fi.476I,'.!;:1 Dob1og1a . .  -1141.442'191.645!2.24:I 17.61411142.7581 7.41118.4Hllio8.97ol 8.3,I 18.03011102.0101 6.5!1 '15.799,I 1.8181 O.I
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Plăşilc Silislra-Nouă, Mangalia şi Hâl'şova produc cel mar mull in. 
Dăm mar jos cultura inulur pe comune, plăşr şi judeţe, pentru anul 1900: 

TRBLOU 

de 

Cultura inului pe comune, plăşi şi judeţe, pentru anul 1900 

303 

115 
27 

I Producţia 

I 
li 

COMUNE

2.424 8.- Calf'a . - I Ciobanu
- = DăenI
510 4.43 Gârliciu 
Hi2 6.- Ghizdăresc1. 

' C&raharman 
Caramurat 
Carol I . 
Cimici. 
Copadin . 
Consla\1ţa 
Gargahc . 
Hasan cea 
)lurfatlar 
nmurcea . 
Palaz 

. I - - - Hârşova

·. li' 

6
4
4 

351 

· 1 351 

3.326 5.17 Ostrov . 
4.968

1

14.54 �'.1�aiu . 
230 8. -I s1 rJU . 

. 27 324 12.- 1'opal . 
875 9.72 Topolog 
200 5.- UrumbeI 

. 80 

: I 4 �îll · Pazarli .
Techirghiol . 3.600 8.-

li li 
PI. Constanţa . li 
Alacap. 
BiilbiiI . 
Carabacâ. 
Caratar 
Ce rnavodă 
Chioseler . 
Cocargea 
Cochirleni . . 
Enige . . .. 
Mahmut-Cuius. 
Medgidie . . 

, ; RaHova 
i SeiÎnenI : : 
Taşpunar 
Tortoman 

. li 

2,082:110.677
1 
8.01 PI. Hârşova 

8 64- 8.- Almaliu
140 2.410 17.- Aliman . 

- Asarlîc .
20 140 7. - Bugeac . . . 

- - Ba1ramdede
- - Beilic.
- - Canlia
- - Caranlîc
- -· Carvan.

13 56 4_.30
! 

Cuzgun . . 
- I - Dobromir. 

- - EsechioI
- - Enişemlia
- -· Gâ:liţa .. .
- - Ghmvegea .

li 

HairamchioI.
Lipniţa ..
Marleanu
Oltina
Ostrov
Parachio'i .
Regep-cuius
Satu-Nou .

· 11 

. li 

. I 

. I 

PI. i\ledgidia . \\ 2.670\14.751\ PI. Silistra N. . j
\ 

� I P
�

oducţia

,.!:::; � COMUNE 

4 

- - Agemler . 
- - Azaplar . 
- - Caraomer 

'12 3.- Cavaclar . 
- - Cazilmurat 
-- - Chiragi
- - Edilch10I 

42 210 5.-
786 6.924 8.81 

17 68 4.-
3 15 5.-

2171 3.00313.8 
386 1.724 4.46 

- - Enghez . .
476 3.808 8.- Gheringec 

1 1 n'a rodit I Mangalia 
- I - I - Musurat . :

·· 

1 

94 494 5.
'1.652 10.646 6.44 
105 1.125 9.1 
150 1.0

4
0 6.-

185' 1.366 7.-- , -1 - Osmancea
Osmanfacâ . 
Sarighiol . 

I
Tatlageac I Topraisar'i 
Tuzla . . .

481\\ 3.820\ 7.99\\ Pl. Mangalia · \\ 

40 

-I

22 

- I - AlibichioI
- - Armutlia
- - Atmagea .

- - Babada� .
160 4.- Başchio1 . 
- - Beidaut
- - Canli-bugeac .
- - CaramanchioI.
- --· Caranasuf

= = 112t;;��i�
1

e-io� I
- - « de-sus. 
- - Ciucurova
- - Cogelac
120 5.- Congaz. 

- - Enişala.
- - Jurilo!'ca
- - N albant
- - OrtachioI .
- - Poturu .

155 690 4.45 
756

1 

5.892 7.79 
395 1.185 3.-
251 1.550 6.--
412 3.566 8.63 

5.60611 39.483\ 7. -

2)1 101
1 3.5 

19 
30 
10 
968 

�
o

l5�,I 

=I 
11 
11 

57 3.0 
105 3.0 

5.952 6.0 
3.750 4.5 

272 4.7 
9 3.0 

21 2.1 
33 2.1 

92 736 7.5 
- - Sarichioi
- - Slava-Rusă

li 
Toxof 
Zebil .

16' 129 8.7 

: li ��!J �� i] 
2801 6.-11 PI. Babadag · 

1
1 2.093:

1
11.1971 5.3 
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I 

� � 
Ili 

...; Producţia ....; Producţia ti 111�_:_odusia u (.) 
O) O) O) 

� I .d ::2 ..c:: ::2 .d COMUNE ,_ COMUNE ,_ COMUNE ,_ .... >e<l e<l 
.... >e<l -� .... •ol .8 3 � 

I
;:l � .8 � "O ;

'"5 Q) '3 Q) ;:i o ::s o ::s o � u E-< u E-< u f:-- ,..,

Balabancea. 
: 

\
I 

Caraorman . iii 2 2 Agighiol /iOol1 2.4001 li.llCarcaliu Chilia. 3 3 Beştepe. 1721 ·J .1ti0 u.:,CârjelarI . 
: I 

Satu-Nou. =1 - - Cataloi . 81 30 2,; Cerna . . (f) Sf. Gheorghe . - - Câsla. 
:�i 

liO li.li Coium-Punar ;:l Sfistofca ... 
=I 

- - FrecăţeI .. - -Greci. o. Sulina .. - - Mahmudia . 12\l I.li Isaccea. PI. Sulina -li iii 5\ 2.5 MalcocI. 15 5 (i\)0 Jijila . e<l MeidanchioI I - -Lunca viţa . 2.082 11 rn.677 Morughiol 7 2J 3.0 
' cr, Măcin .. 

. ! 
O) PI. Constanţa 8.01 Nicoliţel . - - -Picineaga .. ;:l ·- )) Hârsova . 4811 3.820 7 99 Parches - -Pisica .. z +'" )) Mangalia . 5.600

1 
39.483 7.

-1 
Sarighiol . ' Joi 835 5.4 Satu-Nou. e<l )) Medgidia . 181 2.670 14.75 Sarinasuf'. 94 377 3.i Tm·c6ia. ...... )) Silistra-N. 62 280 6.- SaLu-Nou. - I - -Văcăren'f. � Jud. Constanţa\\ 8.412'.\ 62.\J30j 7.3 Somova -Teliţa . . - - -..... 

-li 2.0931 Tulcea . 300 121�) I.lio.. PI. Babadag 11 :19i 5 3  
e<l >> Măcin .. -
(.) )) Sulina 

: li 
- 21 5 2.5

O) )) Tulcea 1 350\ 7.398 5.5 . p:; Jud. Tulcea. · I 3 4 45[[ 18.6001 5.4. 
I PI. Măcin · li I Dobrogia · I\ 11.8571\ 81 530\ 0.9 PI. Tulcea · li 1.35011 7.39815,5

Producţia medie anuală, suprafaţa cultivată cu in şi mijlocia la heclar, pcnku ref 
şese anr se ved în tabloul : 

P L Ă Şi 
== Constanţa Hârşova . Mangalia· Medgidia .. Silistra-Nouă . 

Jud Constanţa . I 

I = Producţia 
;:l +' • 

�o 
o] . � � "r::I o 
Cl) � ::s .... 
3.91!� 251 6.626 619 

133 

11. 533!1

Media totală hi. 
22.8 93 1.673 47.028 4. 5271.239 

91.3791 

..:'1 P L Ăf;i I 
e<l • ;.a o 
Q) O) 
.,,.. .d 
""' 

- ----- -- -5.8 9 Babadag . 8.36 Măcin . .
7.12 Sulina 7.54 Tulcea . 

10.-

7.941 Jud Tulcea . 
Comunele în care inul se produce cel mar mult, sunt: 

. li 

I -I ;:l 
�i 
(.) O)

.d 
.';'S t.. "O o 

Q) :::I � .... 

�odj 

Media ""' 
oj Loială h 'i î 

I �,.c: 
- - --

"111 1 5.478 4.6 2 IJ.3 75 3.0 i.460 6. 5451 3.
81 li 5.00911 I 3.0 21.<J\Jli 

Bi.ilbi.il, Hasancea, Chiragi, Palaz, Alacap, Caraharman, Azaplat· :-;,i Tuzla. 
In mediu se cultivă inul anual pe o suprafaţă de '17.142 hecta1·e, caro dau U::l.3i0

hecLolitri, adică un randament de 6,6 hectolitri la un hectar. 

2. R api ·ţ a.

Acestă plantă se cultivă pe o scală forte restrânsă, mar ales în j udo�ul Tulcea. 
In anul 1900 s'a sămănat cu rapiţă 7.275 hect. în totă Dobrogia, adică 1.4-50/o dw

întinderea culturilor, sau 0.46°/o din suprafaţa totală. Pe j udet;c cult.ura se împarte: 7228
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hcct., adică 2.18°/o din întinderea culturilor, sau 1.01 °/o clin suprafaţ,a jud. Constan(.a şi

17 h. a, ţ.ifră apr6pe nesemnificativă, în jud. Tulcea.
Producţiunea rapiţel' în cele 30 judeţe din ţară, în anul 1900 a fost: 

-

li 
Producţiatl 

Q) 
..c:: :a 

JUDE'ţ'E al JUDE'fE '"' >al al 
;::s cil :a ..., -a ..., Q) 

o ?-1 o E-<

I== 
I 

. li I 14.230 � 
J
Suceva. ':i 1Joroho1 . 2:194 6.5 ,, Botoşan'i. I 4.982 38.280 7.7 ::E Neamt 

� Jaş1 . . 2.368 I 37.760 14.3 o.jBacău' . '"' 'l.'179 .15.9 � Putna ·1 .. Homan 18.800 
. a Vaslu1. 530 8.500 160 u Buzeu . 
'3 Falciu. 459 8.000 17.4 ,_ 

J 
Prahova .

::1> Tulova 1.370 26.100 t9:l ·a Dâmboviţa 
iii Covul'!ui. '1,015 11.200 11.0 .&

l
Muscelj; Tecuci . . 2.820 44.300 15.7 § Ara-eş .

! H.-Sărat. 6.076 83.000 13.7 � Vâ.Îcea . 

tl 
Q) .c: 
al 
'"' 

E 

I -a 
u 

I 

393 1
1 

512 
5871 474 

5.669 1 

4.5971 . 8.469 1 
152 

o.065 1 

14ol 

P�uducţia � 

..c:: JUDETE 
>al .:S 

' 

3 "O 
Q) 

o

E-< �, 

4.240 10.8 P-}Gorj .... 
8.100 '15.8 � \Me�edinţi . 
9.380 16.0 

r,1, .... 
3.060 6.5 i: Romanaţi . 

78.330 13.8 0

§ Ş!\e�r��n: 59.750 13.0 
86.170 10.2 '.:: Vlaşca .. 

5<.10 3,9 ;;; Ilfov. . 
61.600 '10.1 Q) Ialomiţa . Ul-

920 6.3 Brăila .. 

....; 
Producţia 

<..) 
Q) 

:a ..c:: 

,_ 
'"' >al al 

B cil :a -a ..., 
Q) 

o 

� u E-<

1581 860 5.4 
656 5.430 8.2 

6.110 7.21l0 12.0 
15.261

1
168.000 11.0 

14.912 155.760 10.4 
43.342 478.900 11.0 
39.37,75.560

1 
9.5

39.155 39.400

1 

11.2 
26.11 78.800 10.7 6.219 68.700 11.0 

Cultura rapiţer este cea mar restrânsă în judeţul Tulcea, din t6te j u.deţele ţeri! şi  
mijloda la hectar este f6rte slabă. 

ln judeţul Constanţa însă producţia este mar bună, de aceea se cultivă pe o suprafaţă 
mar întinsă. 

Şi trebue sciut, că anul 1900 a fost cel mar bogat în cultura rapiţer. 
lată şi tabloul de producţiunea rapiţer în Dobrogia pe anff 1892, 1896, 1897, 1898 

şi 1899: 

1 8 9 2 
Producţia 

....; 0 =--,,,= 
PLĂŞI 

Q) Q) ..c:: :a ..c:: .c: .c: ,_ 
>al 

,_ 
•al 'C >al 

,_ 
'"' al '"' al al '"' 
B 3 :a cil :a ;:I � :a B -a Q) o Q) -a _, Q) -ao 

� � 
o 

� u E-< E-< u E-< u 

Constanţa 911 6.036 6.63 595 380 0.76 1
1 404 

Hârsova · Nu sunt dat e Marigalia 788 12.941 16.0'1 160 2.240 14.5 94 
Medgidia . . 

li 
'17'1 Degerată 7 21 3.-

14
5 

Silistra-Nouă 

:a 
•al al 

cil :a ..., Q) 
o 

� E-< 

3.417 

505 5.3 
6012. 

16812.-
Jud. ConstanţaŢ 580 li 7.06912.0711 1.8761118 69719.9611 76211 2.64'1,10.-:i 51711 4.146;�0211

Babauag . 
Măcin .. 
Sulina . .
Tulce;t . . 

Jud. Tulcea . 

11 I 

71 
54 7.7 

Nu sunt date 
10 7 41 7.-

1 8 9 9 
ucţia 

:a 
'C >al al 
B cil :a -a o Q) 

�u E-<

337 N'a rodit 

484 161 I o.33 
25 N'a rodit 
14 » » 

860 li 161 
I 

o.18

3 

Dobrogia . .
· li 580 li 7.069112.0711 1.8861118.7571 7.511 769 11 2.69518.311 5241 1 4.'1871 7.5 11 86311 161 0.1 

ln judeţul Tulcea cultura rapiţer este apr6pe nulă. 
ln judeţul Constanţa rapiţa se cultivă mar mult în plasa Mangalia, unde produce 

şi bine. 

Dăm mpJ jos cultura rapiţe\'. în '1900 pe comune, plăşr şi judeţe: 
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,c,j COMUNE ,:... ::,.....; .... (.) 
- Q) 

Caraharman - li 7\l Caramurat .
1 

197 Carol I. . .. -Cicrâcci . .  236 Copadin .. -Constanta . -Gargalic 5 Hasancea lf03' Murfallar 30o' Omurcea 61 Pa!az 768 Pazarli 272 Techirghiol 319 
I I 

Producţia - ==---

,c,j e<l 
cii � ........... Q) 

�,.c:; :;s 
237 3.-788 4.-- -·J.797 7.61 - -
- -30 6.-3.669 9.10 2.250 7.50 549 9.-8. 44-2 10.00de�erată 

2.5 ol 8.-
I 

-- - - - . 

COMUNE 
Calfa . Ciobanu DăenI Gârliciu GhizdărescI Har.;ova Ostrov . Saraiu . Şiriu .. Topal . Topolog_ Urumbc1 

PI. Constanţa· I! 2.63311 20.2821 7.701 PI. Hârşova 
Alacâf 34/ 191 5.611 Almalîu Btilbii 645 10.450 16.18 Aliman Carabacâ 1171 'l.170 10.- Asarlîc Caratai 

�, 
150 '10.- BugeacCernavoda - - BairamdedeChioseler 691 530 7.68 Beilic Cocar�ea . 35 175 5.- Canlia Cochir enl . - - CaranlîcEni�ea .. 12 961 8.- CarvanMa mut-C. 28 4  4.020 1 4.15 Cuzgun Medgidia 60 720! 12.- DobromirRaşova . - - - EsechioI Seimeni . - - - EnişemliaTaşpunar 356 509 1.43 Gâ:liţa .. Tortoman 19 285 15.- Ghmvegea .HairamchioI Lirniţa . M rleanu Oltina Ostrov ParachioI Regep-Cuius . Satu-Nou .. 

. -- .. Producţia 
,c,j 

,c,j ,:... -� COMUNE ::,.....; cd .... -o
o-: Q) 

E-< ..Q ?-3 

- -1 - Agemler- - - Azaplar . - - - Caraomer - - - Cavaclar- -- - Cazilmural- - Chiragi .- - - EdilchioI- - - En.ghez .. 80 480 6.- Gherin°·ec .
2 8 4-.- MangaÎia . 

- - - Musurat- - - Osmancea.Osmanfaca
I 

Sari�hiolTallageacTopraisari
I I Tuzla.11 82il /f88\ 5.951 PI. Mangalia li 
. li -11 -- -1 Alibichio'i
· li - - - Armullia

- - - Atrnagea . .
- - - Babadag .. 376 lt.860 12.92 BaşchioI . .

1 

- - - Beidaut. . . .
- - - Canlî-bugeac1 '/2 21 14.- Caramanchio'i - - -- Caranasuf .
- - - CasapchioI- - - Casâmcea .- - - Ciamurli-d.-j.

2 12 6.- Ciamurli-d.-s. - - -- Ciucurova .- - - Cogelac '130 2.000 '15.30 Congaz 45 450 10.- Enişala - - - Jurilofca - - - Nalbant . - - - OrtachioI- - - Poturu
- - - Sarichiol - -- - Slava-rusă 

I Toxof . Zebil PI. Medgidia. li 1.64�118.2961 '11.'121 PI. Silistra-Nouă li 55 411 7.3431 13.251
. 

l"u s'a pus

Pl. Babadag -11 Balabancea Caraorman . Agighiol Carcaliu Chilia Beştepe . CârjelarI . Satu-Nou CataloI . Cerna ... . cn Sf. Gheorghe . Câşla .. Coium-Punar ::, Sfistofca . . . FrecăţeI GrecI I Sulina . . Mahmudia o.. Isaccea . i Pl. Sulina MalcocI Jijila .. . e<l MeidanchioI . Lunca vita . Morughiol Măcin cn 
Q) Pl. Constanta 2.633 20.282 7.70 NicoliţelPicineaga . ·- >> Hârşova' . 8i 4 48 5.95 Parcheş . ::l Pisica .. .,..,. )) Mangalia . 2.313 27.821 12.09 Sari ghiol Satu-Nou z e<l )) Medgidia . 1.6 46 18.296 11.12 SarinasufTurc6ia . � )) Silistra-N. 55 4 7.3 43 13.25 SaLu-Noi.'t Văcărenl ::, Jud. 17.228 174.230 Somova . - Constanţa 10.3 Teliţa ...... Tulcea o.. Pl. Babadag 22 60 2.7
e<l » Măcin - -· -
(.) )) Sulina - -- -
(J) )) Tulcea 251 - -O:: Jud. Tulcea 471 BOI 1 3

I I Pl. Măcin .11 I Dobrogia .117.2751174-.2901 10.11 PI. Tulcea . li

_ Producţia 1 
,c,j 

,:... >c,l ::,.....; cil -�.... (.) 
- Q) 

..... l 8..Q 
o? � E-<- ,... 

291 
2\JO 111.-

021 1.780 l\J.3\679 G.HO \H8-i2d '1.722 13.li(i:2051 3.830 lU:i
'l()' ·J:20 U./f41 405 \)j() 80, 43:2 ;i.iO 631 639 111.I \
52 42ft Ktr, 
401 

- -230 5f,53041 3.365 1Wl 
134 ()()01 li.7� 
iltol 2.050 111.li\151 1 

2.'114 H. 104, 3.0801 
2\J.lil

2.a13:I 21.821 u.m

=I -
- -=1 -- -

- - -
-

I 
- -

=1 
- -
- --

-, - -1- - -::....,1 - _,- -
·llt - -- -

=I 
- -- -I - -

- -- -
- - -
- - -
- - -
- - -

2, - -
61 

GO
I 

10 

22:1 001 2.i 
-I - -

- --1 - --=1 - -
- - -
iii: - -

- -
- - -
- - --- -

--

�I 
-
- -
- -

I - --=I - -
- -

I --, -
I 

I 

I 11
li25!/ I --

I 
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Produc(,ia modic anuală, suprafaţa cultivală cu rapiţă f;,i mijlocia la hocLar, 
t'CI G anr so arată 111 tabloul: 

� I 
I 

... P ro d u cţ i a ... P rodu cţ_ia 
Cil .S . o 

P LA Ş I 
...... •.-1 � Cil c3 "O ... o 
Q) ;::l Q) Media :.a Q) ::s 3.,.q totală hi. Q) ..c:: 

u �2 

: Constanţa . . 

� 

9i6 I 6.02 3 6.69 
. HarROVa .. 12 I 89 7.42 
· :\la11galia . .

: I 
576 

I 
8.673 17.34 

I :\ledgidia .. 3i0 3.675 12.27 
. Sili�Lra-Nouă 116 1.502 '13.-

i Jud. Constanţa · li 1.887 li 17.8 24 I 9.0.-

P LA Ş I 

I Babadag . 
Măcin .. 

I 
Sul ina . . 
Tulcea . .  

li Ju d. Tulcea

li 

· I
: I 

· li

-�1:...;"2 z g 
� -a � 

u 

2 2  
-
-

15 

37 

Cil...; Me d ia ·- o 
"O Q) 

I
tolală hi. Q) ..c:: 

� Cil 

60 2.i-- -
- -
37 2.5 

li 

li 97 I 2.5 

Comunele car'.:\ dau cea mal' bună rapiţă sunt: Azaplar, Cazîl-Murat, Tatlageac şi BUlbUI. 
Jn mediu anual, rupi(a se samănă pe o întinde1·e de 1.924 hectare, care dat:1 17.92L 

hedoliLl'i, auicil un r-andamenl, de 9.:3 hectolitri la un l1ectar. 

3. Cânepa

Se cultivă forlc puţin în Dobrogia şi nu mar in judeţul Constan(,a; cânepa ca planLă 
tPxl.ilă (fuio1·) nu se cultivă, ci numar pentru sămânţă. 

ln anul 1898 s'a sămănat cu cânepă doue hectare, care au dat 32 hectolitri, adică 
16 hi. la hectar. 

S'a cultivat în satele Cicrâcci, Copadin şi Palaz din plasa Constanţa; Cuzgun, Lipniţa 
şi Parachior din plasa Silistra-Nouă. 

În 189\:1 s'a sămănat doue hectare cu cânepă in DăienY, Siriu, Topal şi Topolog şi 
s'a produs 4 hl., sau 2 hi. la hectar. 

Iată şi producţiunea câneper în anul 1900: 

.....; Productia I 
li 

Producţia 
o I I :a :a PI. HÂRŞOVA ,-

,o;j PI. SILISTRA-N. ,-
,o;j ... Cil ... eti 

.8 'g :.a B cd ;a 
;3 Q) ;3 o Q) o 

� ::s (.) r' u �

Urumb e'i . 5 15 311 Azar lîc . . . li 7 I 5 lo.;t 
Bairamd ede 12 N'a rodit 
Caranlîc 10 )) 

Dobromir. 15 )) 

I Gârl iţa . .. 5 )) 

Hairamchio'i 
� li 

)) I I Parachio'i. )) --
Total . -11 5 li '15 31 Total . I I - li 6° li 5 10.71 

So vede dar, că cultura câneper se reduce numar la plasa Silistra-Nouă clin tolă 
Dubrogia. Greutatea unur hectolitru din fie-care plantă oleogin6să e în mediu: 

JUDEŢE 

. li Constanţa. 
Tulcea .. - li 
Dobrog ia 

71890 

In 

66 ki logr. 
66 )) 

66 kilogr. 
li
I 

Rapiţă 

6 5  kilog r. 
65 )l 

65 ki logr. 

' 

li 

7 
Cânepă 

53.5 kilogr. 
-

53.5 kilogr. 

92 
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GrcutaLca unuY hi. din planlclc olcogin6se, în kg., este aceiaşr cu a judeţelo1· clin (at·ă .. 
Decr ace t fel de plante esle în Dobrogia de aceiaşT calitale ca şi în 1·c:-;1 ul (r1·n; 

din ncn rocire, cultura lor aci se face pe o mar mică întindere ca, în j ude(ele trnn:s
dunărene. Valorea medic a plantelor oleoginose în Dobrogia, e arătată în tabloul: 

In I Ratţă Cânepă I PLĂŞI lei 19.72 
I

lel'. ' 5.25 leI 16 Hl. ' hi. hl. 

Cons Lanţ.a Le.l'. 455.439 Le'î 91.8 50 Le'î -Hâ rsova . )) 31.791 )) 1.35\l )) 240 Mangalia . )) 927.392 )) 132.263 )) -Medgidia . . . 
. li 

)) 49.27 2 )) 56.043
1 

)) -Silislra-Nouă .. )) 24.433; )) 22.905 )) 80 ,Jud. Constanţa · 11 1.799.393; ·-- 271.8 16/ 3 20 
-li

9'151 Babadag 305.156 --Măcin . . 39 
� 

-Sulina 
: ii 1.4791 -Tulcea 129.067 -

I Juu. Tulcea . · li 433.662/ 1.47911 -Dob rogea . . 2.235.656 28 3.295 320 
Un hectar cultivat cu plante oleoginose produce brut anual : 

P LA Ş I PLĂŞI �g $� ro� .,�I :,.Cl roro °'"' o�I 
'vi::: � ... ...3 

.E;"g)â> �� o ::, a§� �-a� '8::i o::� ::,::, -- �� �; ,� <:.l -

li w ;:,.I.a 

�1�:�ţnja : : li 4.��g 5;;:�g51 i§! �tt��g. ::j 3.38
2
5371 306.o;§ 96g8 t a; li I I �-Mangalia . . 7.202 1.059.655 147 Sulina . . 1.479 - � li u:, ,-Med.zidia . 98 9 105.3151 '106 Tulcea . . li 1.4751 1 29.631 8 7 .g ..., ,,. 1• Silistra-Nouă. li 309 17.418 1 '153 i::i li , li / -J-ud- . -C-on_ s_t.___,. 1:.-1 -13-.4..;.8 5.,:l-2. -07-1 .-50...;;9#-

II .....;;.;15;.;;.3;..J_u_d _. 1-·u- lc_e_a __ .,ll-�-.64-.6-.!-ll _ 4_3_5. -14...,11(1.-1 - 7--,71/-\ - l!!-1 ----1 11�·--i/ll-

P LA Ş I 

Recapitulaţia culturer plantelor oleogin6se 

I In Hapiţă / Câne ă Total I
· ===;.========•1,-==u=======:11== ===9\===,p= -g ll==P=ro=d=u�e 15 Productie / t5 ductie 15 Producţie .!..c:l :a li ,.c: li � I li � I I 'O:: ,c:13 ro i 'C ,c:13 ro 'C ,c:13 -� 'C ,c:13 oi 

B :§ :.a1B cd :.a .8 cd 'tl .8 ]  ;a 18 � � 8 �,� 8/ � �,8 � � = 
����ţ�ta_ · li 3.��t111· 2u�:I �:�I 97oll 6.o�gl rl 5 li 15 3.0 4.��� 2g��I 
Mangalia . . . 6.626 4-7.0281 7.'l ���/J, 8 .B73, 17.� 11 - -· 7- 20 2 , 55.7011Medgidia . . . 6'l9 4.52,i 7.5 370 3.6751 '12.21 O�O- ·1 -· - 989 1 8 . 202 Silistra-Nouă. 133 1.239J 10 '116 1.502 ·13.01 5 0.7'1 309:1 2.74·0 

o.o8.8 7.8 
().1 9.1 J ud. Constanţa · li 1'1.533:1 91.379: 8.u:I 'l.88 7 1117,,8 24-: 10/1 65 li 20 u.3 li 13.485tl 109,2231 8.1

-------:i---+--�r--+.--+---.--..--+--.....1.--11:-

· I 3.36� -15.47g t:� 22 11 60 I .::7 = = I = 3.38 �11 15.53�1 �:� Babadag . Măcin . .Sulina . .Tulcea . . 'I 1.4�5 o.5r� i:î � li � I 2.5, = = I = 1.4��il G.5;.;.�--� 1-�_:� �l-ld. -Tu-lce-a . - . ·-+-1\ -5.60-+911
-- 2-1.9-911

,---3.9+.-II -37 -,;-11
- 9,-+1

----..2.51�1 ---!i-11 
----.....1

- ---.11-5.�-;:0881 3-2
�ogia . . . 'j ·17.142:1 '113.370: 6.011 1.9241117.9211 6. 2 1\ - li -- I - 1 19.131 11- 131.3' 111 5-61 

www.ziuaconstanta.ro



731 

lată consideraţiunile cc putem {ace. 
Cultura plantelor oleoginose se face upropc nu mar în judeţul Conslan(a. 
Plă�ile din versantul Dunărean sunt cele care dau cea mar bună cultură �i în u1·dinc 

dl' la Sud către Nord. 
Apo\' tot în aceiaşr ordine vin plăşile din versaritul Mări\'-Negre. 
Acestă regulă o urm6ză strictamente cultura inulu1. 
Cult ura cea mar bună a rapiţer se face spre Sud de valea Cai·asu, până la frontieră,. 
Cânepa abia a început a se cultiva în timpfi din urmă. 

IV. Legumin6se şi Tubercule

Lcguminosele f-;i tuberculele au ocupat în 1900 o suprafaţă ele 3.867 !1ect., ceea ce 
1·1·lH'esintă 0.24°1t1 din suprafa"(a DobrogieT, sau 0.77 °/u din întinderea totală a culturilor.

Repartizată pe judeţe, eul tura tuberculelor şi leguminoselor se împarte: 
1895 hect., adică 0.57 1>10 din întinderea culturilor, sau 0.26°/o din suprafaţa judeţulu'f 

Collstanţa. 
1972 hect., adică 1.17 °/o din întinderea culturilor, sau 0.23'1/o din suprafaţa j udetulur 

Tuk:ea. 
ln respectul întinderi1 culturilor aceste plante se clasifică: 
l•'asolea în prim ul rînd. 
Cartofil în al doilea rînd. 
Mazărea, bobul, lintea în al treilea rind. 

1. Fas olea

Fasolea se cultivă saLI în ogor, sau printre porumburT. 
S'a sămănat în ogor 1691 hect. în judeţul Constan(;a şi 1285 în j ude(ul Tulcea, adică 

tn total 2.976 hect., ceea ce represintă 0.58 °/o din întinderea culturilor, sau 0.19°/o din 
suprafaţa DobrogieL 

Dăm tabloul recolte1 tasole1 în 1900 a judeţelor din ţară, ca comparaţie: 

t 
Q) 
..c:: JUDE'fE ,� 

..: I I E Dorohoi . 389, � Hotosa1J1 308 � laşi •. . . 0360 
I
;:. Homan . 11881 >;: Vasluî . .  325 � . Fălciu . . '2241·.; 
I 
Tutova . 3'121 

C.. � u 
I iii l.01 urlui . 264 1-; TecucY . . 0368 �UL-Sărat . !321\ 

Producţia 
a� 

Q) 
..c:: 

..c:: . .,ci JUDE'fE ,-
ol ;:::6 

<... 

cd ;a g ;: B 
o Q) -a 

� 
Q) 

o E--< � o. u 

5.580 14.5! 8.100 � { Suceava 1331 3.020 0.8 9.150 ::O� Neamţ. . 15735.050 13. 7 2lt.170 ci. 1 BacM . ,284 2.020 15.5 8 .600 � l Putna . . 1225 4-.80014-.8 14.330 u I Buzei'.1 . . '393 1.070 4-.8 H80 ..... J Prahova ·201 2.760 8.8 7.800 ·a Dîmboviţa'\131 1.080 4-.1 2.800 251 Muscel . 173 1.4-3() 3.9 13.530 § I Argeş . .  172 2.350 7.31 8.000 ::O l V_âlcea . 1213 

4.870 14.71 7.160 e{ Gorj . · I ·3148.981 740 5.0 7.280 4.630 8.1 25.600 a Mel!etlinţI 
1 

2.540 6.5 12.000 3.030 13.8, 15.620 t DolJ . . . 2801 2.380 8.5 1lf.6o0j 540 2.4 12.200 :::: I Romanaţi 32 210 o.o 9.800 1 1.'180 3 .1 11 780 ,� Olt . . . 88 330 3.8 o.190 1.780 8.6 20.370 § Teleorman1 '177\ 1.'180 6.6 1.280 750 5.7 29.940 � lV!aşca . 130 2.6'10 20.1 8.500 1.5'10 8.7.14.700 ci Ilfov . .  
11

3.358 33 .900 '10:t '16.100 730 4.2 13.89,0 5l. Ial9!11iţu . ·12.465 1 85.140 6.8 ltO 1.290 6.0 1 22.0,0 Braila . . :'\84! 'l.130 2.91 380 
Recolta fasoler în Dobrogia este mar slabă decât în orr-care altă parte a ţării, ţinend 

semu de întinderea cea mare a culturi\' aci, faţă de judeţele transdunărene. 
Cred mar nemerit- a se cultiva aceslă. plantă printre porumburr, că.d ar da ast-fel 

terenul o producţiune îndoită: porumb şi fasole. 
Iată şi tabloul producţiuni! fasoler în anff 1892, 96, 97, 98 şi 1899. 
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P L A Ş I 

Constanta H;;-\.rsova' . Marigalia Meugidia. SilisLl'a-Nouă �Constantall - I/ -

1 80()=
1 l'rOdUt·\jt 

);-" >CO ...;i >� ,c3 ...;i ,C >CO 
,_ ::i '" :::, '" :::, o:l t:; >ol Ol 

� � � � 3 � � � :.a �  3 :a  3 o(!) 3 o� 3 o(!):::, o 'l, 
u , E-< � U I E-< � U E-< � U l E:-< ;:;

41�1-2.21�[ 4.9 � 735,r 8.7-49 11.9 2231 1.3781 6.t 23� =:78 o.�1 30 143 4.8 14411.137 7.8 41 322 7.8 83· 15 0.181 183 1.449 1 7.9 214 2.250 9.2 573 H06 7.7 M:i] ·I 031:! 21i81141 '1.035: 9.0 258;11 U88 2 l.O 5081 3.876 rn1 52� 2112 O.i6 212, 6,1, 3.1 4t'i5II 5.797 12.0 002 8 308, '12.5 503; 455 o.oo· I - li 98711 5.514/ 5.6[1 1.soo[l 22.s211 t2.�I 2.00111 1s.28Si 9.111 1.95:i; 2.52u1 u9\Babadag . :::, ! I '181 1.039! 5_;,I 400! 3.8M5 9.61 27411 2.4221 9.7r rn2I 230
1

1.2 Măcin . . z -::: 127 5511 4 � '1671· 946 5.71 50'1 !1.788 9.0
1 

1681! 2'1 O.I Sulina � 15 50 3 3 - '15 73 li-.7 23 53 2.3 Tulcea. : . . . , iE 007 3.260 11.9: 695
1 
15.3'i-8 22.01 ·1.020: -13 3171 8.211 sos!. 286 o 3IJud. Tulcea . // - li - j -· li 9001 !1.9001 4.9:1 ·1.26�/ 20. l'i·O\ 1G.OII 2.410:I 20.6001 8.5\i '1.25Lj/ 5\J3/ O.,,1-D-ob-l'ogia -_ - [�f.-

11
- -�l----,,.

11
--1- .9 -,7-r

l 
t-0 -4t-i4-1 -5.3-ii':1- 3-_ 1 -2sr

ll 4-.2. -00-i1J_1_s -"r:'2Jl _4 ___ 4 -17';'.""
II 3- 8. -88-i8 1

- s.-"r:'s11- 3-_2 -04,..,..�l -3_-12...,.2l-o.u

h.1.solea se c;ultivă pretulindenr în Dobrogia, clar mat bine se produce ln plă�il,•Tulcea, Medgidia, Silistra-Nouă şi Constanţa. Dăm mar jos cultura fasoler pe anul 1900 pe comune, plăşr şi judeţe, alft.l pcnlru cea recoltată în ogor, cât şi printre porumburY : 
I 

COMUNE ..c: 
,_ s:., 
B 
"5u

Pl. Constanfa li 
� 

Caraharman. Caramural. Carol I Cicrâcci . 321 Copadin . .  -Constanta . -Gargalîlc. -Hasancea �I Murfatlar Omurcea 61 Palaz . 
� 

Pazarlia. Techil'ghioJ 
Total 

'"i 
Pl. Hâ1·şova Calfa 'i -Ciobanu . -Dăeni . -Gârliciu. -GhizdărescI 1 Hârşova. -Ostrov . .  -Saraiu. 101 

P r o d u cţi a 
.5 
,c,:j • �:a ;:: s:., -�oo "O 

t} oo (!)�o � 

! 
- -

I - -20 
'1.-1 

96 3.--
-- -18 3.-- -30 5.-1 480 12.-48 2.-1 300 5.-

I 9921 5.2 
- -- -- -- -8 8.-- -- -30 3.-···· 

,:::.....; --..c: 
,c,:j • 
+-' ..o co �IUNE 
�6 
-:::, c6 os:., 
t} o +-' 

33. o..
o 

E-< 

Gfr· · · 105 Topal . .  14 I'opolog. -- 201 UrumbeL - 96 25 25 38 38 Total 79 79 Pl. Jllangalia 18 -129 129 Agemlei· . .  - 30 Azaplar .. - 480 Caraomer
- 48 Cavaclar 
ltO 340 Cazi! Murat. .. Chiragi . EdilchioL 

.4301 1.422 Enghez . .  GherinÎiec Manga ia . Musural. ·. Osmancea .127 127 Osmanfacâ.68 68 Sarighiol .'105 105 TaL!ageac . 78 78 Topraisar'i. 115 123 49 49 Tuzla . 50 50 301 60 Total 

o ci ll��, 

,._; 
El I ��t} -�..C: (!) 
,c,:j • ..c: �..ci 
i:i:3 ,_ 

1�s s:., o:l 
B 

-s:.. -:::, al Oo ;s I fl '- I"5 t} oo (!) (!) o o�o � I i:i:: o.. . u f--
. I -li -I

I 601 G�I -

52
1

1 

- - 10 101 
104- 2.- - 104 

• ! 61
-, 

50 50 
I I 

1
t42I 2.051 7421 . 'I 

884 

I I I 6ol 8· 2.- 72 80 1251 240 4.-· '15 255 
: li 

sl 625 5. 56 681 8 1.- '104 112 251 30 1.20 15 45 91 36 '1'14 . li 4.- 78 171 136 8.- lt5 181 
I 211 63 3.-- 63 -6 35 6.- 51 871 3�11 72 9.- -- 72 2'10 7.- 25 235/ 61 2 0.4 - 2

60 60 - - -30 30 1.- 30 -26 104 4.- 104 -
40 40 - - -- 61 12 36 3.-, 25 

I 387/1 1.635/ ft.,221 586/ 2.22'2, 
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Î 
COMUNE 

Pl. Meclaiclie I 
,Hacap 
Biilbiil 
Curabaca 
Curatai 

i Cernavoda 
Chioseler 
Cocargea . 
Cochirleni . 

I Enigea ..
MahmuL C. 
Medgidia 
naşova . 

, Seimeni . I Tawuna1·
Tol' Loman 

Tolal. 

Pl. Silistm-Nouiî 
Almaliu 
Aliman 
Asarlîc 
Hugeac 
llairamdecle 
Heilicu 
Canlia 
Caranlic 
Carvan 
Cuzgun 
Dobromir 
Esechio, . 
Enişemlia 
Gârlita ... 
Ghiuvegea . 
1-lairamchioI . 
Lipniţa . 
�lârleanu 
OHina 
Ostrov 
ParachioI . 
Hegepcuius 
Salu-Nou . 

Tola!. 

Pl. Babadaa 
Alibichio, 
Armullia 
ALmagea 
Babadag 
Başchio'î 
Beidaut . .. 
Canli-bugeac 
Caramanchiol 
Caranasuf' . .  

• I 

I 

: I 

. ' 
Casapchio, 

.· li Casâmcea ... 
Ciamurli-de-jos 

ll de-sus 
Ciucurova ...Cogelac 
Congaz 
Enişala . I 

I P rodu cti a =======e====

·
�13 
15 1 

25 
_I 
'lt 
17, 
9' 

62 11 
19'
-I
60 

so1
14 1 

17 
36'
-I
15 
20, 

14,2 
I 

33 11.-

35 
156 

4 
1.050 

2,) 
7-2. 

207 
8:28 
·I-2.0
50 

228 

5.--
6.-
/i,.-
7.o

5.-
6.-
3.
G.
f'i.
:-i.-

8.-

2.803 1 5.9 

250 5. -

5G 
15 
30 
125 

132 
08 

108 
124 
152 

480 

8.-
5.-
2.-
5.-

12.-
1 lt.

-12.-
2.-
8.-

8.-

1751 3.5 
168 12.-
102 6.-
540' 15.-

90 6.-
200 10.-
102 0.71 

2.917
1 

23 
30 

52 

8 

102 
'120 
10 
30 
15 
28 

24 
3 

5.8 

1.-
3.-

0.7 

2.-

6.-
6.-
2. -
5.-
3.-
6.6 

6.--
1.-

il,9 
50 

87 

40 

1 '15 
35 

33 
109 

85 
·J5(3
\J1

1.050 
20 

112 
207 
828 
·120
50
·115
35

228 

436 3.239 

105 . 355 

98 

42 

60 

56 
12ft 
30 

'175 

'191 
68 

148 
124 
23\J 

530 
36 

175 
168 
200 
540 

132 
200 
162 

736 3.653 

80 
30 
18 

23 
30 

52 

8 
80 
30 

120 
'120 
10 
30 
15 
28 

COMUNE 

Jurilofca 
Nalbant . 

Ortachio, 
Potu,· 
SarichioI 
Slava-rusă 
Toxof 
Zebil 

Total. 

Pl. Măcin 
Balabancea 
Carcaliu 
CârjelarI 
Cerna . .
Coium-Punar 
Greci 
Isaccea 
Jijila . . .
LuncaYiţa. 
Măcin .. 
Picinega. 
Pisica .. 
Satu-Nou 
Turc6ia 
Văcăreni 

Tolal . 

Pl. Sulina 

Caraorman 
Chilia 
Satu-Nou 
SI'. Gheorghe 
Sfislofca .. 
Sulina 

Total. 

Pl. Tulcea

Agighiol 
Beş-tepe. 
CataloI . 
Casla 
Frecăţe,: 
Mahmudia 
MaJ cocI 
Meidanchio1 . 
Morughiol. 
Nicolitel .. 
Parches. 
Sarighiol 
Sarinasul' 
Satu-Nott 
Samova 
Teliţa 
Tulcea 

Tola!. 

3 
u 

733 

P r odu c ţ i a  j=,======= 

ool .-.i 2.- ) J 
'1 14 1 2.- - 14 

·J2, 96 1 6.- - 96 
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_
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1.-

0.9 
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11 �I ; �
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I =�1 �l 
· 

ll
l--

1
-14..::.1 --62-6�1 -5 -.4----104 730 

i I 
· I

13 39 2.3 
. 41 60 15.-

-1
I _=- li : i I 

_, 
,I -11 -1

. I 

99 

211 422 
248- 991
34 1 600 
18 1 54 
5 1 5 

66: 86 
72 4.32 
7: 42 

74 444 
10' 80 
6 1 6 

,.9: 392 
54 324 

'l!'i\ = 
31 '15 

40il 
520

1 

2.-
3. -

17.--
3.-
1.-
1.3 
6.-
6.-
6.-
8.-
1.-
8.-
6.-

5.-
13.-

4.8 I 

8 

40 

2 
1401 

I 

39 
60 

g9 

422 
991 
600 
5415 
86! 

432
1 50 

44,4 
120 

6 
392 
324 

17 
500 

4.604 
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COMUNE 

Jud. Constanţa PI. Constanta . >J Hârşova'.

RECAPITULAŢIE 

5.2 430 1.422 2.05 742 884, 

- -:I-] ./I
rod u ;;ta

COMUNE 
Ii >al >al. 

� �:a I al l]s :a 

li�]� j li\� 
Jud. Tulcea li I I PI. Babadag . I' 24-2 881 3.6 14ul 1.11�;>J Mangalia . ·i> Medgidia . .>> Silistra-Nouă. 

992 142 1.636 2.803 57 2.9171 4.2 586 2.222 5.9 436 3.239 5.8 736 3.653 
,, Măcin . . . I 'LHI 626 5.4 104 ;;iq ,, Sulina . .. 'I 17 99 5.8 m >i Tulcea 912 4.414 4.8 rnu; 4.liOi

Z
"ob1r'oogt:al .. ·.1=_1_.-2_8:5:II =o=.0=2..,o __ l:==4=. 7:==-4-.��oJ_o_.4..:.;GOI 

J o 2.9 7oll 1u101 /i-.0 3.3i0I 17.R80 Total. 1.69111 8.4901 5.-i 2. 930111.4-20
Producţia medie anuală, suprafaţa cultivată, fasolea recoltată în porumhurr '.-Î mijloria 

la hectar pentru cind anr 1896-1900, se arată în labloul: 

PLĂŞI 
Pro d ucţi a Pro ducţia 

� � 
o'� �

,� � :â 1 E(� �,_ w .... � E .... PLĂŞI � w . .Q 
.a0 o-o � o_..c: � Et5 o�8 � 2�:a IZ 

'- · :=:o. al � 8.....; '- · � o cil 
J
;::: 8 · -

-Q) <.) OI) a5 g;::o o 
�Q) <.) oJ) O) Q);:: ol 

l=====�=u=='=..C:=�� ==0�=�=��=����=�====��=3=..c:=��==o�=���-���&�� 365! 2. 702 9.0 430 3.132 Babadag ·. li 258 1
1\ 1.6841 Constanta. Hârşova' . Mangalia . Medgidia . .Sil istra-Nouă Jud. Const. · I 

73' 352 4.8 74-2 1.094 Măcin . 215 1.38 7 3991 2.2 76 7.5 586 2.862 Sulina ._ 1 1811 70 376 2.5 79 8 5 436 3.015 Tulcea 952 15.3251 487 3.629 9.0 736 4.365 I 1.70011 11.538! 6. 7
1 

2.930114.4-681 Jud. Tulcea I 1.44311 18.4GB

B.56.4-3.8 1 7.0 
7.2 I 

1401 1.830' J 04 1.491 - 701901 'l5,: 15 

Plăşile care dau cea mar multă fasole am veQ.ut că sunt: Tulcea, Silistra-Nouă, 
Constanţa şi Medgidia, iar comunele sunt: Catalor, Tulcea, Oltina, Caranlîc, Lipniţa, ,\la
cap, Tortoman şi Palaz. 

In mediu fasolea se cultivă anual în ogor pe o suprafaţă de 3.13\:J hect., care produc 
21.988 hectolitri, ceea ce dă 7 hectolitri la un hectar. 

Pentru 1900 s'a ţinut socotelă şi de fasolea recoltală în porumburr şi a fost ln Do

brogia 3.370 l1ectolitri. 

2. Cart o f'i'.

CartofiJ ele şi e cultivă pe o scală destul de mare, producţia este forlc rea, abiH 

atinge 15 cântare metrice (un cântar metric=100 kil.) la hectar, pe c:lncl în ţ.6ră procluc\ia 

se urcă la 42, 60, 87 şi 89 cântare metrice la un hectar. 
Cultura cartofilor printre porumburr e forte puţin întrebuint;ată în Dohrogia, unde

a dat în anul '1900 cantitatea de 130 cântare metrice, pe câtă vreme în tarn s'a prorlus

între 7.000 şi 39.640 cântare metrice de cartofi rccoltaţr printre porumburr. 
S'a cultivat cartofi în anul 1900 pe o suprafaţă ele 747 hectarn, ceea r,e rnprrsinla

0.14°/u din întinderea culturilor, sau 0,04°/o din suprafaţa Dobroge\'. 
ReparLisaLă pe j uc.lct,e cultura cacl:ofllor se împarte în : 
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t17 hectare, adică 0.03 °/o din înt,inclerea culturilor, sau
Constanţa şi 

630 hectare, adică 0,37 ° /o din întinderea culturilor, sau 0,07 °/o din suprafaţa
ţulu1 Tulcea. 

Cultura cartofilor în aniY 1896, 1897, 1898, 1899 e arătată în tabloul: 

I 1 8 9 6  I 18 97 11 ======.==�1====;;====
111 � l Producţia I ] Producţia ,: ,:roîclucţia , 1 8 9 8 1 8 9 9 

I Prod11cţia p LA Ş I I !� � ! . !�li 1
1 

] l� i
u } I u _ _ ::E_ � _11 _ �-

I li I' I Constanţa � 87 1.303 11�.9 65 2.! f13 30.8 65 Hârşova . :::i u 12, 161 13.4,1 05 i5'J '1'1.4·1 931 Mangal ia . Z c 131 1 '18 9.0
1 

70 359 5:1 6 1 Medgidia . . . :::;; 14.1
1

. 250 17.0
I 30 301 8.4 1

II 

141 Silistra-Nouă cn 12 54 4 .5 20 588 29 4 71 '152 281 18 4 00 '103 Jud. Constanţa . :, - :1 - I - [I 13811 1.886\ 13. 7 256: H-121 17.11\ 18�/ 95/4-1 
------"----"---------.;;----i,--�------1--------·'i--Babadag .Măcin Sulina . Tulcea . .111

� 
11 4-251 li.889 '11.5'.I 4\'.l2' /�.536 1 9_9J 4.;11 3:1411 _: I! z u /482 23.814 4.9!

1 
5,8' 53.0401 93 � '146 2.974 

� 
I -I 341 Ci92I 20.31 41

1

1 735
1 iil I 197 5.050 256: 6351 1'l.513 18.1 288 2.795 I Jud. Tulcea - li - li - I - I uo41133.75o; 30.61 1.739/1 69.800/ 36.3:/ 91611 9.645 1-D-ob-1·0-g -ia-. ---t. ,1------::-

11
------:-,-_--t/J---1-.2-4.2-::-/l-35-.6-36-:-\-2-s.�1\i-1-.o-95":i"ll -14-._4 -.,12 .... j _3_6_3·::-:1 -uo1JI 10.599

Cultura cartofilor îh 1900 pţ comune şi pe plăş1 e arătată în tabloul:

I 
Pr o d U C ţ Î a li Pr o d  u C ţ Î a --'"' I '-- I 

� o o tî o o 

o..� l:JD o..i Q) o 

i 
Q) o 

I COMUNE ..c: 
Ei

.su COMUNE ..c: 
E� Ec.5 ,� cj ,� '"' �u o:l ..;r-0 '"' �cj o:l ...;..q 

.8 o ;a 08 � .8 o ;a 08 
o Q) o;::! :3 o Q) o;::! 
<l) ?-1 � '-

o Q) ?-1 � '-u r:r:: E-< u ,:r:; 

Pl. Constan/a Siriu . I/ 
- - - -ICaraharman 1 8 8.0 - 8 Topal . . 

: li 
- - -

=I Caramurat - - - - - Topolog . 5 20 4 Carol I. - - - - - UrumbeI 4: - --
I Cicracci �I 240 40 - 240 Total I, 18il 543 301 -Copad i n  . . · I 150 20 '150 .. , -

I I Constanta. - - - - - Pl . .Mangalia Gargalic . � I 
- - - - - Agemler - - - -

I 
Hasancea . - - - - - Azaplar - - - -Murfatlar - - - - - Caraomer - - - -

I 
Omurcea - - - 10 10 Cavaclar 3 30 10 -Palaz - - - - - Cazil Murat -- - - -Pazarli - - - - - Chirag i . - - - -TechirghÎoi - - - 10 10 Edilchiol' - - - -- Enghez . .Total '15 398 28 20 4-18 -- - - -GherinÎiec . 1, 6 6 -

Pl. Hârşova 
Manga ia . . ' 5 75 15 -Musurat 10 50 5 -Calfa - - - - - Osmancea - - - -Cioban� - -I - - ·- Osmanfacâ - - - -DăenI -11 - - - -· Sarighiol - - - -Gârlici� : - - - - TaLlageacGhizdărescT 2! - - - -33 16 - 33 TopraisarI - - - -Hârşova 

=I 
- - - - Tuzla . . 5 30 B -Ostrov - - - _, 24:1 81 -ISaraiu 7• 490 70 - 490 Total 191 

I 

2.3 3.0 3.0 2.8 13.0 5:1 6.6 20.3 18.0 9.3 10.5 9.5 
i 
cj 

-
o 

E-< -
-20 -M3 -------------
----
-
-
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COMUNE 

Pl. Medgidia 
Alacap 
Biilbii 
Carabacâ 
Caratai 
Cernavoda 
Chioseler 
Cocargea . 
Cochirleni . . 

I 

I 

Enigea . ... 
: 11 

Mahmut-cuiusu 
Medgidia 
Raşova . 
Seimeni 
Taspunar . 
Torloman 

Total 

Pl. Silistra-Nouă 
Almaliu. 
Aliman 
A!;:arlic 
Buiseac ... ... 
Ba1ramdede . 
Beilic 
Canlia 
Caranlic 
Carvan 
Cuzgun . 
Dobromir 

Ese,hioI . 
Enişemlia 
Gârliţa 

: I 
Ghiuvegea 
Hairamchioi 
LiÎniţa . 
M rleanu 

Oltina . 
Ostrov 
ParachioI .. 
Regep-cuiusu 
Satu-Nou . .

Tola] 

Pl. Babadag 
AlibichioI 
Armutlia 
Atmaiea 
Baba a� 
Başchio1 
Beidaut . 
Canli-bugeac 
CaramanchioI 
Caranasuf. 
Casapchioi 
Casâmcea . 
Ciamurli-de-jos . 

» -de-sus .
Ciucurova. 
Cogelac . 
Congaz . 

0 
(I) 
..c:: 
,_....
E-; 
u 

1 -
-
-

1 -
-
--
�

5

1 
2 -I 
3 
2 
I 

24 

-=�,---
-

-1
3
1 

11-
-
-
-
-

J -
-

_

2

1 

35!

6 
3 

10' 
201 
47 
2, 

--
5 

10 
4 
5 
1 

28-I 
48

1 

P r o d u c t i a
.... 

o o 
l:iD �� 

21 o c c.,..; ,_u 
._,.,,. 

�,.Q 
u 

�cj c<l 
o � 08 �
o (I) o ;:l 

o (I) � � .... ci:: c-< 

41 4.0 - -

;J 
- - --
- - -
1201 

- -
- -- - - -

- - - -
-- - - --

' -· - -
7 5 5 .0 - -

-I - - -
-200 100 - -- - - -

54 18.0

1 

- -
80 40.r) - -

5331 
I 

22.21 - -

100 5 .0 - -- - - -
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RECA PI T ULA T I E

-� Producţia " Produc ţia I I 

'"' I '"' I 

o 
o o � o o 
01) o..� 

i 
co o..� Cl) o Cl) o i col\IU NE ..c:: .si .su COMU E ..c:: 
Ei .su,_ u ,_ c..i '"' �cJ c:l ....;..Q '"' 
�cj :tl _;..Q 

B o :a 06 � B o -a 06 3-a o Cl) o::, 

I o -a o Cl) o::, 
Cl) ;;; Cl)'"' Cl) ;:g � '"' 

p:; p:; E-< u p:; E-< 
- li 28-°' 2581 Jud. Cm1stanfa ,151 Jud l'ultea 

PI. Constanţa 398 20 4'18 PI. Babadag 2 427 9 4  - 2 427 
>1 Hâ.rşova ... 

'! 
54.3 30 O - 54,3 )) Măcin . 94 3.032 32 3 5 3037 

>' Mangalrn. . . 24 191 8.0 ·- 191 )) Sulina. 201 221 7 3 -- 221 
)I Medgidia .. 24 533 22.0 -- 533 )) Tulcea 249: 3.430 13 8 105 3.535 
» Sil istra-Nouă 35, 3,5 10.7 - 3,5 Total 6301 91101 14 5 1101 9 220J 

mf 2.040\ 20 1 Tola! 1,6 I 2 060 Dobrogia . 747111150 1 14.91 130111 280, 
Producţia medie în cer 4 anr (97 -900), cul tura ,;;i rnijloda la hectar a cartofilor în 

1lnb1·ogia, se vM în tabloul ce urm6ză: 

Producţia I I Produc ţia 
..o 

I I J
.s 6 

I
o .s 8

Cl) ::, >--< Cl) ::, >--< 
PLĂŞI ..c: ...; '"' 

< P L Ă Ş 1 ..o � i:... 
< 

I Ji i
o _,._ o ,_ o.. E--< ,_ Oo o.. h '"' od 

1
0 '"' o 

od o 
.e :a � E'-< B �o :a Q E-< ...... ..., -a Cl) '3 Cl) 

I � C. M. IC. ;\of. 
= ;:g == 

u 1"c.M.I u C. M. C. M. C. M . 
' . l

i 20 1 4611 3.748 · Constanţa . 77 1066 13.8 1086 Babadag 8.1 -I 3.748 1;7 387 8.2 387 Măcin. 325 20.715 (:i3.7 5 20.720 Hârşova ..

: I 
1 

�Jang_al_ia . 28 171 6.1 
�ledg1d1a .. 221 371 .16.7 

1 SilisLra-Nouă 18 280 15.5 
Jud. Corn,tanţa .. j rn2;1 2.2751 11.7/ 

-

- 17'1 Sul ina.- 37'1 Tulcea . 280 
---"w1 2.2951 Jud. Tulcea

: li 
28 549 3'�2 5.697 

. li 1.09711 30.5761
19.5 -1 54,gl 10.6 105 5.802 

1101 30.5861 27.11
Cea mar bună cultură de cartofi se face în plasa Măcin, care dă 63 cântare metrice 

a hectar; apot plăşile: Sulina, Tulcea, Medgidia şi Silistra-Nouă . 
In resumat cartofi'( se cultivă anual în Dobrogia pe o suprafaţ.ă de 1.289 hecLare 

ai·c dau 32.851 c::\ntare metrice, adică 171 cântare rnetr-ice la un hectar . 

3. Mazăre, bob, linte

Asupra ucest.u'î fel de legurninose nu s'au ţinui. date statistice în trecut, far pentru 
900, găsesc 111 ccBuletinul Ministerulur agriculturer)) nurnar aceste date: 
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o Cl) �--
Q...., E-< ;:g ...... 
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3...3 
o o 

od Cl) 
Cl)..c:: .... "
Cl)>� -o� s;:«l ·-;,, �--
o�...... 

57 

Jurleţul Tulcea 
! Producţiune

� 

I 

>od od 

3 :a 
Cl) o 

E-< � 

li 040 I 11.2 -
Pentru Dobrogi a 

I 

Val61·cu mijlocie u plantelor lcguminose şi tube1·culc în Dobrogia, esLc: 

71800 \)3 

. 
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l '17.206 » Hl3.600 ii I < 7.325808 l> 2.74-5 •> I 
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____ ...._ ___ _

7.325 . [I 125.o -;o ii ii '153.340 >) li ------------- -----.,;...----
2()2,361 )) I! 1M5lll;-j )) Dobrogia 

Recapitulaţia culture'î legumin6selor �i tuberculelor 
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lată consideraţiunile ce se pot. face: 
Un hectar cultivat cu legumin6se şi tubercule produce anual brut: 
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CPa mar bună cultură a legumin6selor şi tuberculelor se face în plăşile Măcin, Ta ,ea, · � 

ulina, Hârşova, Medgidia şi Silistrn-Nouă, adică în basinul dunărean.
�\ �

V. Plante ·industriale

Planlclc industriale s'au cultivat Jn 1900 pe o suprafaţă de 418 hectare, ceea-ce repre
,int.'i o.os0to din întinderea culturilor, sau O.Oi 0/o din suprafaţa Dobrogiet

llepartizată pe j ucleţe cultura plantelor industriale se împarte : 
11 hectare, cifră nesemnificativă, în judeţ.ul Constanţa; 

J07 hectare, adică 0.24°!o clin întinderea culturilor, sau 0.04°!o din suprafaţa judc-
11lu1 Tulcea. 

ln ol'dinea suprafeţe!'. cultivate:
Tutunul ocupă primul rîncl. 
,\!te plante industriale (hamc\', anison, mac, eidl1'e şi bumbac) al doilea rînd.
strrlcle al treilea.

1. rrutun.ul

�umar în judeţ.ul Tulcea se cultivă acestă plantă. 
Sub Turd cultura tutunulu'î era cu mult mar întinsă. Mar Jn fie-care sat din plasa

\lăcin, pâ.nă la Isaccea se găseau câte-va hectare sămănate cu tutun 1). 
Jn anul 1897, într'o călătorie ce am făcut la Isaccea, am ve<;lut t6tă valea Capaclia

:\nă aprope de Mănăstir�a Cocoşul, acoperită cu o frum6să recoltă de tutun. 
In oraşul Isaccea există tnagasiile regie\' şi ateliere pentru conservatul şi împache-

alul tutunuluL 
Jn 1892 cultura tutunulu1 în judeţul Tulcea acoperia o suprafaţă de 620 hectare şi

'a produs 5.273 cânt.are metrice, ceea-ce da 8.51 cântare met.rice la hectar. 
ln '1900 cultura tutunului'. nu se întindea ele cât pe 343 hectare, care au dat 2.686

:\nta,·e metrice, adkă 7.8 cântare m. la hectar. 
In 1901 frurn6sa vale Capaclia am ver,lut-o acoperită cu porumb, afartL de forte rnicl'

rcelr, în care tutunul a eşit slab. 
De sigur că cultura tutunulu1 în Dobrogia va fi părăsită cu totul.

I 

Salele, care s'a(i ocupat cu cultura tutunulur în 1900, sunt:

I 

COMUNE 

GrecI 
Isaccea 
Lunca viţa. 
Măcin. 
Jud. Tulcea 

. ,. 

li 

li 

. I 
: I
11

j Producţia 
...â 

:r1 

,o;i s 'i: 
.8 cil ·

-; o�
u 

E-< co 
u 

/�g 223 
1

1 

I' 1'12 I 1007 170 111260 12 'L96 I
31,3 '1 2(386 

o;l :a 
Q) 

� 

4.59.0 7/� 
to.O 

7.8 

2. Alte plan.te industriale
. t· ; 

Nu sunt date complecte asupra culturii' celor-1-alte plante industriale, cum: anison,
meiu, mac şi cicore. Bumbac s'a cultivat doue hectare în plasa Tulcea şi n'a rodit.

-------
') Ba/'011 cl'Hoy(Jner, op. cit., pag. 2i.
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Se scie, că în anul 1900 s'au cultivat.: 
10 hectare în judeţul Constanţa şi 
64 » » » Tulcea, cu plante industriale. 
Producţiunea nu s'a putut sci, de ore-ce aceste pln.nte servesc mar mult la li·l'!iii 

inţele locale. 

3. Sfecle

S'a cultivat în 1900 numar un hectar în judeţul Constanţa. 
Valorea plantelor industriale nu se pote stabili, de cât penlru tutun, n căruT p1·o<luf'jÎ lnw 

se cunosce; ea este de 139,403 ler, socotit a 51.90 Ier cântarul metric. 

Recapitulaţia culturel' plantelor indus,triale 

Fiind dată cultura, producţ;ia �i mijlocia plantelor industriale în tabloul: 

-
T u t u n . ,nta industr . S f c ,. I e 

Producţia 
IPLĂŞI 

·=

CullurI CullurI Cullu rI 
Totală o:l 

li 
hecl. cânl. m. ;a• hecl. hecl. 

Constanţa . I I li 
Hârşova . . Nu se cultivă Nu sunt date Mangalia 
Medgidia I I li Silistra-Nouă 

Jud. Constanţa · li I I li 10 li 1 

Babadag 

I 
I 

li 
li -- - -

Măcin . . 343 2.686 7.8 Nu sunt dale 

li 
u i::e cullirn

Sulina - - -
li Tulcea - I - I -

Jud. Tulcea · li 343 I J.u8u 7.8 li (H ii '1 

Dobrogia 343 2.686 7.8 74. I 

Iată consideraţiunile ce putem face: 
Tutunul se cultivă numar în plasa Măcin; pentru anul 1900 s'a cui li val 34.3 hecltU'C, 

care au dat 2686 cântare. Preţul unur cCrntar metric fiind 52 Ier, valurca e::-lr 149.672 Ier, 
ceea ce revine, că un hectar cultivat cu tutun a produs brut 436 Ier. 

Cele-I-alte plante industriale s'au produ_s forte puţin, aşa că cantitatea 101' nu se cunosce. 

VI. Grădinării

Grădinăriile au ocupat în 1900 o întindere de 2.74.0 hectare, ceea cc 1"cpresinl1t

0.55 °Io din suprafaţa culturilor, sau 0.17 °1o din întinderea intregil Dobrogir. 
Intinderea grădinăriilor repartizată pe judeţe stă ast-fel: 
1128 hectare, adică 0.34°/o din întinderea culturilor, sau 0.15°io din suprafaţa judeţulUJ

Constanţa şi 
1612 hectare, adică 0.95°/o din întinderea culturilor, sau 0.'19°10 din suprafaţa jude·

ţulur Tulcea. 
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Datele asupra producţiuni! grădinăriilor fiind neexacte, după cum observă Ministerul 
Arrriculturi1 în Buletinul din Iunie şi Iulie 1901, pag. 144, ne vom mulţumi numar cu întin
d;rile grădinăriilor pe plăşr:

I 
Intindere 

I 
PLĂŞI PLĂŞI Intindere 

hect. hect. 

C<?nslanţa . 190 Babadag 671 
Harşov3: .. 267 Măcin .. 384 
Mangal!a 110 Sulina 76 
Medgidia .. 130 Tulcea 481 
Silislra-Nouă 431 -

Jud. Constanţa · li 1.128 li Jud. Tulcea · li 1.612 

VII. Fineţe

ln 1900 fine(.ele au ocupat o întindere de 29.349 hectare, ceea ce represintă 8.85°/o
in 1ntinclerea culturilor, sau 4.'10°/o din suprafaţa Dobrogier. 

Repartizate pe judeţe, fineţele au ocupat: 
17.625 hectare, adică 10.47°10 din întinderea sămănăturilor, 2.08°/o din suprafaţa 

·udc!ulut Constanţa şi
47.001 hectare, adică 9.40°/o din întinderea sămănăturilor, sau 3.91 °Io din suprafaţa 

udc(ulu\' Tulcea. 
Fineţele sunt de doue felurr: 

a) Naturale

Acestea în 1900 au ocupat o întindere de 23.067 hectare, adică 4.61 °/o din întinderea 
niturilor, sau 1.49°/o din suprafaţa Dobrogie1. 

Repartizate pe judeţe, fîneţele naturale au ocupat: 
17.798 hectare, adică 5.07°/o din întinderea culturilor, sau 2.48°/o din suprafaţa judeţulur 

nstanţa şi: 
5.269 hectare, adică 3.13°/o din suprafaţa culturilor, sau 0.06°/o din întinderea jude

ulur Tulcea. 

b) Artificiale

Fincţcle artificiale s'au cultivat pe o întindere de 23.934 hectare, aclică 4.78°/o din 
linderea culturilor, sau 1.53°/o din suprafaţa DobrogieL 

Hepartizate pe judeţe, fineţe le artificiale se împart : 
lt.551 hcclare, adică 3.48°/o din întinderea culturilor, sau 1.6'1 °10 din suprafaţa jude-

1lu1 Conslanţ.a f;ii 
12.383 hectare, adică 7.36°ia din întinderea culturilor, sau 1.48J/o din suprafaţa jude

ilur Tulcea. 
lată şi cultura fineţelor pe judeţe, plăş1 şi comune, în 1900:
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COMUNE 

Caraorman 
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l
i Fin. artiflc. Fiu. natur. Tot. finetc ll=s===ll== I Prod. Producţ. 

l� i � ,.c: . .c: c..i (<:: u ';:: ',:: 
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Jud. constanţa ·1111.5511175.170J 6.sJJ 17.798JJ321.04-0118.0Jl 29.3�9
1
t39G.2to

111.1
1 Ral.Jadag . . . · 

I 
ii.865 20.834 3.61 5761 5. 750 9.9 6. ui11 26.58ţl , 1 Măcin . 2.891 14.326 5.0
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2.269
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32.998 4,.4 5.160
147.32il 0

·1 
Sulina . . 15 110 7.5 1.870 10.350 6.2 1.6851 l0.460 ri'2 Tulcea . . . 3.612 54.030 15.0, 754 6.632 7 .9 1,.366 60.662 13.9 
Jud. Tulcea . JJ 12.3saJJ 89.300 7�69JJ 55.730 J10.6JJ11.65 11i5.0301 8.2 

PI. Sulina . . .  JJ15Jl 110J 7.s:;1.610J 10.3501 6.2Jl1.685:l ·I0.4621 7.01 Dobrogia . . . JJ23.9Hllt64. 1101 6.9:123.067Jl376.770j l6.3Jl47.001
115it.2101 11.5 

Un hectar de grădinări\' �i cultivat cu fineţ,e produce anual brut: 

�ş 

GRĂDINĂRII 
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"'.c: .c � I :=. � 2: cj cS cd� -� C 3 � ��....; o� - "'
CO ;.- 0 - ::, C\$ > 0 -- :s c:: s.:e� �'.§ 
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Constanţa 

:I 
190 114'.000 600 8.040 139.57·1 558.284 

Hârşova . 267 '160.200 600 4.421 2'1.569 86.2i6 
i1angalia 110 66.000 600 8.753 ·]36.635 516.54-0 
Medgidia 130 78.000 600 5.508 37.-142 148.568 
Silistra . . :, 431 258.600 600 2.627 6'1.293 245.172 
Jud. Constanţa 

·11 
1.128 I 676.800 I 600 li 29.H9 I 396.210 I -J.584.840 I 

I
Babadag . . 671 40?.600 600 6.i4t 26.584 106.336 
Măcin . . . 384 230.400 600 5.160 47.324 
Sulina 76 45.600 600 1.685 10.460 4'1.840 
Tulcea . . . 481 288.600 600 4.366 60.662 242.648 
Jud. Tulce..1. ·11 1.612 I 967.200 I 600 li 17 .652 145.030 I 580:120 I 
Dobrogia ·11 2.740 I 'l.6,J.4.000 I 600 I 47.001 I 541.240 I 2.164.960 

Recapitulaţia culturilor 
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Cq_nstanţ.a . . .  1155.734 3.790.837 as1 4.890 1

1 
54-7.239 112 461 4-3.0·12 931 - -=I - 8.230 672.284 8-L
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!I 

69.315 5.053.422 13 
Ha�ova . . . 73.294 3.714.601 50, 268

1 
33.390 12i 137 15.989 116 - - 4.688 246.476 53 78.3 7 4.018.i..56 �1

Mangalia . . 60.101 3.942.767 65, 7.202, U59.655 147 444 35.312 80

1 

- - 8.863 6'12.540 70' 76.610 5.650.2H 
Medgidia . .  

11

74.091 5.398.826 72
1 

989, 105.315 106 415 38.082 91 - - 1 - 5.638 226.568 41j 81.133 5.768.791 ;.)1 
Silistra-Nouă . 36.946 3.310.891 89 3091 47.418 153 522 53.202 102 - - - 3.058 503.772 165;1 4-0.835 3.915.683 "" 

Jud. constanţa. IJ28s.000J20.48,rn5 1 71JJ 13. 4851·2.071.509 153JJt.979J188.597 961 1 l f -J -jJ30 . .f.77 2.261.6401 8711333.052: 25.005.93l 1 72
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Babadag . . . 1 86.088 5.212.298 no1

1
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1 

- -I _l
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2
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Măcin . . ... , 3-J.922 2.211.0W 69 7 39 5 5v4 122.473 221 343 2686 436 5.5'14, 4!0.646 75 38.370 - a · 'I Sulina . . . 2.205 126.818 57 23 1.479 68 60 5.220 87 - -' - 1.761 87.4t0 50 4.0-19 220.751 51, 
Tulcea . . . . 1 39.252 2.8i5.705 72 1.475 129.63-tl 87 i.308 209.720 160, - -1 , 4.817 531.218 110 46.882 3.716.30!, SO 

Jud. Tulcea - Jl1G3.1-29J10.818. 1781 66:J 5.G!-6 435. 1411 11JJ2.6471286.335 108 J ,101J 26861 43GIJ1 � 2oi!-1.51,7 _3201 8011191.393!13.0S0.6601 68 

Dobrogia -11451.429 131.302.3631 691119,13tJ2.506.650J 136Jl4.572J471.7451 rn�f 418J 26861 436IJ 49.7-ttl 3.808.9601 76JJs25.29I 38.092.4-0il 12 

Pentru o ma\' apropiată de adever statistică, am intocmit tabloul de sus a protluc

ţiunff agricole pe şese anr, pentru j udeţc şi Dobrogia, iar penlru plăşi'. pe cincT· anY. 

ln acest interv[\,J am avt1t în Dobrogia anr <lestul de bun1 şi fort.c rN. 
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Din acest tablou recsc, că un hcclar aci, produce în mediu 
in Juclc(.ul Constanţa �i 68 Jer în Jude[ul Tulcea. \l " 

Dăm îJ1 labloul ele jos suprafaţa cuHivată, valorea productelor şi produsul brut :l--
unuY hcct. pe 1900 în fie-care din judeţele ţerff, pentru a se putea face comparaţia intre ele: 

Suprafaţa cu!Li-
Q) JUDETE o. vată hect. :::, .... 

C, 

- '1
. . .  

Dorohoi. 144.160 
BoLoşanî 140.589 

I Ja';\1 131.481 
1,1 Roman 84.301 
;;. ! Vaslui '100.155 �, I iii Fălcii\ 94-.616 
::i Tutova 125.984 U) 

Covurlu1 151.397 
Tecuciu. 127.483 

I Râmnic-Sărat. 166.548 
Suceava 94.004 

-' ( 
�, Neamţu. 97.434, 
!{ Bacău '1'16.907 
ăl Putna 81.077 

I Buzei\ 200.430 
I Prahova 160.537 

'iil Dâmboviţa 135.286 ·a 
2t Muscel 48.311 o 
o/ ::s Argeş . 135.208 

Vâlcea 91.558 ol 
u 

I
Gorj 99.776 
Mehedinţi 211.837 

I Dolj 375.562 
Romanaţi. 24-0.'106

,_ Olt '168.605 
•ol 
o Teleorman 338.069 :, 
o 

:, Vlaşca 28li-.669 
U) 

I 
Ilfov 3/4-1.5,8 (F.. 

I Ialomi\.a /�32.222 li 
I 

li Brăila. 221.4-85 
-� ( Tulcea I lfi2 340 
ft . li Constanţa. 

· 11 

32\J.209 li o 

1-- Homania .. · li r- 639 \)91. li .), -· --1· " 

�� 

:::, Val6rea p li 
Le!or l ....; 

al 
;;> 

20.460.570 li 
19.444.949 
18.075.226 
12.909.450 
13.576.789 
12.297.204 
17.104.560 
14.222.468 
16.025.179 

I 20.44-3. 755 
1'1.943.143 
9.657.039 

11.275.587 
9.146.452 

20.597.270 
18.764.002 
14.578.478 
4.042.805 
8.957.660 
7.169.386 
6.890.607 

17.010.530 
37.480.302 
26.058.028 
14.072.701 
42.029.913 
34-.5'16.200 
48.587.100 
53.M1.49·J 

I26.933.153 I 

·]3.687.471
25.4-86.3/4-2

o 
Q) 

al : 
:::, 
.::: 
:::, 

·142 
138 I 

I 

137 i
153 I

135 I 130 
'136 
95 

126 
123 
127 
99 

I 97 
-112
103 
111 
107 
84 
66 
78 
65 
80 

100 
110 
83 

124 
122 Il!t3 li 
128 
121 
85 
17 

627 .086.700 li H 1.33 :: 

-� ....,. 
al 
<..l 

cc: 
·;;; 
al 
o 

3 
4 
5 
1 
7 
8 I 6 I

24 
11 

13 
10 
22 I
23 
16 
20 
17 
19 

26 
31 
29 
32 I28 
2'1 I

18 
27 
12 
14 
2 
9 

'15 
25 
30 

, Vedem dar, că judeţele din Dob1·ogia unt dintre cele din urmă ale Terir Românescr,
n privinţa culturilor. 

Acum dăm şi labloul tuturor culturilor din Dobrogia pe anul 1900 _pe plăş1: 

71890 g4. 
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( 

Q) ...,. 
:::s 

li 

< 

z 
< 

E-< 
Cf) 

z 
o u li

li 

li 
li 

li--
li
I < 

I
c=l 

u 
I 

r-1 

o 
� 

li 
li 
li 

T 
-

CuJLurI [ Constanţ,a hect. 
Orz Porumb . Grâu M eiu Ovez Secară In. Rapită Cânepă Fasole Carlofl Mazăr e Plant e industriale 

: I 
Sfecl e . Grădinări'i Fin artificial 

)) naLural : I Total. · liCât vin e de agricultor li
liCulturI 
ii
liGrâu Secară Orz Ovez Porumb . Meii.i Rapiţă ' ln. Fasol e Mazăr e Carlofî Tutun. Plant e industriale . Grădinări'i Fin artificial 

)) natural 
! Total . ' 
,1 Cât vine de agricultor li 

. liTotal general 
li

- 17.428 
'i.io'i 9.032 'i.799 4.178 1.302 2.082 2.633 
-1.88 15 

19 
-
-'190 2.6'19 5.4,21 60.073 
19 

Babadag 
15.870 4,.581 23:105 2.321 '11.818 o.92122 2.093 242 

H 258-
-
67'1 fi.865 576 

7/4,.354 
'12 
-

I HârşovaI hec t. 
I 

'1,.060 14-.351 4.409 
11 

19.483 7.523 
71 

:1 

48'1 82 
:1 

5 (i9 t8 17 
li 

--
.I 

267 2.868 
li 1.553 I 

li 68.257 li 
li 16 li 
11 

li 
Măcin 

ii 

I 4-.911 
I828 

I 9.223 l.2799.52'L
11 

2.4,80 
-

I -

11 

H4 
I

8 
I 

9/i 327-384· 
I 2.891 : 2.269 
' 

li 3/4..329 li 

I 

li 8 li 
I I -
l1 

li li Sil islra !I 7I Mangalia ,I Me dgidia
li 

Nouă Tulul hect. \ hecL. li hect. hecL. 
li . - -

I li 26.185 25.'193 10.245 \lli:111 10.94-5 I 14-:11'1 ' 8.92'1 ;35.'f\)5 7.87'1 9.4,73 I J(i.ft'J7 47.202 9.lt-13 15.221 3.300 55.2Hl 2.955 I 5.002 I 2.'103 
11 

21.7fil 2.646 I 1:120 '197 5.33n 5.60(i I 18'1 I 62 8.412 2.313 I 1.646 55/k ,I 7.228 - -
li 60 

I
65 387 4,75 572 'l.{jl)J 24 24 3li '17 17 17 8i - - - lfl I 11 - - - l HO 130 4,31 

li 

1.128 2.221 2:lo8 ·J.675 J l.551 6.532 3.340 \: 952 J7.i\J8 77.225 li 78.'101 li 45.542 li 320.209
22 ·1 21 li 9 li Hi ,I h 

li li 
li Sulina Tulc ea Tc,lal 
ii 

11 

5.1,2 I 10.684, - 32.00"i380 7:186 - 12.9251.209 14.194 - 47.731- 557 -
li 

lf.'l5i 

4,\) 8.051 - 29.lt3\l o5 
11 

1.4.SO ,1 ,1 10.\Jlf(j 
r :1 

--· 

li 25 47 - ·-2 1.350 - 3.41-517 I 912 li - 1.285
- 38 - 572Q 249 I - Ci30
- 16 - 343- - - 647(i 481 - 1.Ci121 5  3.612 - 12.3831.670 7M - 5.2li()

:·4.054 li 49.530 I, rn2.3'to-1, 9 li 12 li 10-
li 

li I 
li 

- - - 491.549 
I Câte hectare v in de culLivalol' . 14, 

Fiindu-ne cunosu1t numfaul vitelor de muncă (car, epe, bor şi bivolr) putem inlocani

pe plă�i' numerul de hectare, ce are de făcut o vită de plug într'un an, cel puţin ·pentru 
anul 1900: 

r--I 
I �- 1: Cil li .� 11 -� 1

1

1 I I -..... �.11 c.O li 
I I CllO ! Cili>- 1 Cil -< Cll"O Cllcd,Cll ;:Ip ,:dol I' c,lC Cllol Cllcd 1 Detalii �2 ,

1 
] l· I � � 11 �-bD 

1

1 �� g 3�-�, fi li �:� �-S �] 
111 O::ug o.� 0:$ jl p:;) 10::�z �,=;ug1

I
I - o5 O::� O:] O:� I

11 li ,<'.i I \! . li I, ! 1 
Hecl. cultivate . jl 60.0,3!! 68.257:1,,.225" 78.1011/ 4·5.54,}329.20\J 7/i.3541\3 -4- .3-2-0�!!� -1,-�_,_05_44-!1 -4.-g_-53-g41·-1-u-2.-31-f0,;-l

l
'4-g1-.�-rnNo. vilelor agr. . h 12.351-!, rn.2011 '18.3511 ii.554! i5.850\! \l0.370, 21.755; '12.4·2711 3.890;: 10.26811 1.S.3401128;.::!_0

I I Cal e hecl. vin de vitălf 1-.8 :1 /i.2 I! /4.3 li ,1./i, \\ 2.8 /I ,1-.- ii 3.4 !I 2.7 : ·J.- ' /4 .8 ·1 3.3 11 3.8
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In l.cl'men mediu dar în 
Se scie că un plug cu 4 

;dlnit: 35 arH 1).

Dobrogia, un cultivator are 14 hectare de lucrat. 
bor p6te face o muncă ao:ricolă în bune conditiun'f � . ' 

I .a nor în genere se l ucr6ză 80 zile pe an. 

747 

an1.rnl 

Ai;ia dar un plug pate ara până la 28-30 hectare anual, aceea ce pentru o sfogură 
, ilii revin cite 7 hectare pe an. 

In nobrogia însă, din cauza reler întreţinerr a vitelor, abia se p6te ajunge la 3.80:l) 

ltl·t·.ta1·e de vită, adică pentru un plug cu .1, bor vin 15 hectare. 
Ded există o proporţie generală între numerul vitelor de muncă şi întinderea cultu

rilm· în Dobrogea, unde fie-care cultivator are de lucrat câte 14 hectare pe an. 
Acesta fiind un factor <..:are influenţeză asupra agriculturi\' în Dobrogia, să'l raportăm 

la pli71; ast-fel găsim : 

In plasa Constanţa un plug ară 19.20 hectare, un cultivator posedă 19 hectare. 
)) Hârşova )) )) )) 16.80 )) )) )) )) 16 )) 

)) Mangalia )) )) )) 17.20 )) )) )) )) 22 )) 

)) Medgidia )) )) )) 17.60 )) )) )) )) 21 )) 

)) Silistra-Nouă )) )) 11.20 )) )) )) )) 9 )) 

ln jud. Constanţa un )) )) iG.00 )) )) )) )) 16 )) 

ln plasa Babadag )) )) )) 13.60 )) )) )) )) 12 )) 

)) îVJăcin )) )) )) 10.80 )) )) )) )) 8 )) 

)) Sulina )) )) )) 4.00 )) )) )) )) 9 )) 

)) Tulcea )) )) )) 19.20 )) )) )) )) 12 )) 

In jud. Tulcea )) )) )) 10.20 )) )) )) )) 10 )) 

Dacă voim să tragem condusiunr generale din tote cifrele stabilite şi împărţind 
llol)l'ogia în sensul paralelor avem: 

Partea de Sud, cu plăşile S:listra-Nouă, Mangalia şi Constanţa, terenul produce bine. 
Cu cât înaintăm spre Nord de valea Carasu, terenul produce din ce în ce mar slab 

(plăşile Medgidia, Babadag şi Hârşova). 
Coborând pantele nordice ale culmer Babadagulur, pămentul reîncepe a produce 

iarăş\'. bine. 
Aşa dar, avem un centru forte reu (basinurile rîurilor Saraiu, Casâmcea superioră 

�i cele doue Slave). ,
Cu cât ne depărtăm cătt·e Nord �i Sud de ace t centru, cu atât avem un păment mar 

1·odnic, care atinge maximum la cele doue extremităţi (plăşile Silistra-Nouă şi Tulcea). 
Impărţind Dobrogia în versanţi (afară de plăşile Hârşova şi Babadag, carr am 

nrătal că sunt forte rele) avem : 
Versantul .Dunărean e cel ma, productiv (plăşile Silistra şi Tulcea cele mar bune, 

plăi;iile Medgidia �i Măcin mar puţin). 
Versantul lVJărir-Ncgre (plăşile 1\fangalia şi Constanţa) toL a,;;a de productive cn 

plăşile Medgidia şi Măcin. 
Jn trăsurr gener·ale: 
Centrul slab (plă:;;ile Hu.1·:;;ova 7i Babadag), doue extremităţ.'î forte productive, însă 

1J1ar bună partea de sud (pl. Silistra) ca cea ele Nord (pl. Tulcea); între centru :;;i extre
mităţi, doue zone de o· potrivă de productive. 

Din aceste consideraţ.iunr am exclus plasa Sulina, care sub tote raporturile dă. o 
producţie forte rea. 

') l:Jcm·al el Sau11iel'. «Diclionnail-e d'Agricu!Lure>>, Tom. JI, vag. :202. 
2
) D-l Colesc'U dă media 4.13 hect. la o vilă ele plug în Dobrogia, iae pentru ţera întl'egă 2.95. 
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B. VIILE .ŞI LIVE[;:,ILE DE PRUNI

1. Vi 1.

Dobtogia a fost mar renumită odinioră în producţiunea vinului, ele cftl acum. :\u 
vom merge cu cercetările pună la ccTriste]e)) Jur Ovidiu, care ne spune: 

« ............ şi 'n vas înghiaţă vinul» 
«De 'I scoţl în bolovane păstrând figura 6lefa. 
c(Şi 'n loc a s6rbe spumă, mănând bucăţi de vin» '). 

Vom cita numar la întâmplare cele ce ne spune Peyssonel, în vol. al 11-lea al că1·tH 
sale, fiind date mar precise şi mar apropiate ele nor, scrierea fiind tipărită in 1787. 

Peyssonel vorbind despre mărfurile ce se exportau din Mangalia, menţ,ionează ) 
ccclespre struguri! ce se pţoduceau aci în dest,ul de mare abondenţă». 

ln altă parte vorbesce despre vinurile din Dobrogia, «unde se producea o destul df' 
mare cantitate de vin roşu, însă de calitate mediocră, la Isaccea, Tulcea şi Măcin. ln 
fie-care an veneau din Rusia şi din Polonia 5-6000 căruţe pentru a încărca vinurr, ca1·1 
costau pe loc 50 de parale quintalul, socotind preţul unul peste altul)) �). 

Dacă am voi acum să ştim ce cantitate de vin se exporta din viile Dobrogier, lrchue 
să cunoscem, că un quintal era egal cu 225 ocale Lu1·cescr, sau 268 kilograme. 

Ded, dacă socotim, că o căruţă pulea încărca până la 5 q uintale, ceea cc nu era 
mult, ca o căruţă venită din Rusia să încarce 1340 kilograme, ajungem la colosala cifră 
de 8.040.000 kil. vin, pentru cele 6000 căruţe încărcate cu vin ce se exporta în Rusia şi Polonia. 

Este bine înţeles, că valorea a 50 parale nu era ca acum 25 banr. 
Cea mar mare cantitate de vin exportată de ţera nostră întregă, a fosl in 1888, de 

9 milione kilograme; ded, ne putem face o idee de productivitatea în vinurr a Dobrogiet 
în veacul XVIII. 

Cifrele confirmă zicătorea remasă până astăzl' în gura locuitorilor din Nicoliţel, că 
«podgoriile Saricer erau pivniţele Împerăteser Caterina II-a a Rusier». 

* 

'I- 'I-

La ocuparea DobrogieY, baronul d'Hogguer ne-a lăsat o notiţă forte sumară despre 
vinurile de aci, când zice: «via se cultivă în mid cantităţr, mar ales în împrejurimile 
Isaccer şi lVIăcinulu'f. Vinul ce se produce e de calitate de tot inferioră şi se consumă în 
ţeră, afară de o mică cantitate, care ele la Măcin se exportă în lungul Dunărifo :i). 

Să controlăm spusele Jur d'Hoggueur prin date statistice e.xacte, şi pentru o bună 
comparaţie dăm mar jos tabloul culturi\' viţer şi producţiuni! vinulur din c:ni11892 şi 1900: 

r-1 -�O N S T A N Ţ A T U L C E A R O G I A 
I 

I 
V I I =

�
=
, =

;==V
=

l
=.=

N
==;== 

V I I -- V I N ===
, =

v
==c

=I -N - -

-.-- cd - .+3- cd .c: t"' l
i 

;'! Q) 
t+,... g :; 9,) _..c: c...: g C1) :::I cd � 1 fcS -o ;a� .§,Q)_ E.'a �� -O =5i :g lQ) .... 3.'5 -o l ;ai :91a,-'a P..<1> o. a:, a:i <1>!::::ll O.,a.:, o. Q) Q.} (l)c o. 0,) (1) � < �.c:: c::c ;:;a .c �..J �:, �.c o:::a �.c: �..J �::, �:c �.c: �� 

1 .8921 'l.Olol/ 20.091-
1 

19.891 36i.063 1s.21\/�1
1
1 'I07.9391

1 
· 23.62;1

= 

= 1=.5=i8=.7=77,=
I 

=
-14= __ 3

7
5_r=5= .5=8o'îr

1 
= 1 =28=.Q3=0r=

=

21=.79'51
=

1. 9�5�8!0 1 :rn
1.900,1 2.355, 2'1.270 9.-1 334.900 15 . 75 5.894 305.800 5-I.90, 3 .843.900 12.571 8.249 32i .070 39.601 4.178.800 

�f""i".�31�s
ll

_;;.

1�.1�10�
l
-�--+-

l
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-=!-

l

...::.:

-�
ll

_;;;
1.�32�t

l
l�1�97�.�G,�

j

_.;
2s�. 2�s\

......;;2�.29�5.�1 2�al
,....�-�

ll

_,.;2�.6-69�
jl

-19_9_-04�ol
----1-1-.ss+

1

-9-_.2-r.2�.o�Go�
l
-

1 Minus li - li - I 10.89[ 32.163[ 7.4�1 - li - I - \ - I usll - ; -,-_--+I ----,
t--

-:-:::3,52 

') Teist., Lili. JtI, EI,g. X, vers. 20-22. (" !•l 
2) clTraite: sui· le Commerce de la Mer-Noire». Voi. II, pag. 158- � şi 172.
3) «RenseignemenLs sur la Dobrodja», pag. 18.
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Din acest tablou reiese că: 
rt) Suprafaţa terenului cultivat cu vie a crescut în 8 an'i' cu 2.669 hect. 
/1) Producţia vinului a cr·escut în opt anr cu 199.040 hectolilri. 
c) Media la heclar în aceştr opt anr a crescut cu 17 .85 hl. la hectar.
d) Valorea vinulur în total a dat un plus de 2.262.960 Ier, în aceştr opt anr.
e) Preţul unur hectolitru a scăzut cu 3 le\' 52 banr.
Scăzând cheltuelile culturff unu\' hectar de vie, care pentru judeţul Constant.a sunt

86 ier, iar pentru jud. Tulcea 94 le\', putem întocmi tabloul de cât produce net un hectar, 
sau t6te viile din Dobrogia pentru anul 1900: 

CONSTANTA TULCEA 
li 

DOBROGIA II Produce net Produce net I Produce n�Supraf. Val6re c3 Su praf'. Val6re Supraf'. Val6re u T6te viile <V I T6te viile Ji Tote viile <V hecL. Lei ..c:: hecL. Lei 
I Lei q 

;::i 

2.3551 334._900I 132.370156.6011 5.8\J4, 3.843.9001 
Lei i::: 

;::i 3.289.804 55811 
hect. LeI 

I 8.24914.1-;8.800\ 
..c:: Lei q 

;::i 3.436.39014-� 
Rapol'lul în care stau judeţ,ele clobl'Ogcne, clin punctul ele vedere al viilor, taţ.ă. cu cele 

din ţeră este ai ătat în labloul: 

JUDEŢE 

IDorohoi . 
: I Bolosan1. laşl · . .  Roman 
: I Vaslui Fălci11 . 
• I Tulova 
: I 

CovurlnI Tecuci R.-Sărnt Suceva . I 
. ' Neamţu 

Bacău . .Putna . 
Buze11 

I Prahova

Pr o ducţiun e __ 
Q) 

�I c:l 
2 

::a Cil u
·- <V 

� 15..c: .s ::E 
o = 

E-< hl. 
�-----525 3.250 6.2 89l }).400 '10.5 4/� 78 138.000 30.8 740 17.400 23.5 3.7'18 114.100 32.5 5.773 43.150 35.9 6.328 67.300 42.2 0.5G'l 163.800 25.U 7.722 369.500 4-7,9 9.573 240.040 25.1 3 2 1.400 3.7 89 200 2.2 5.300 20.020 41.5 1-!i-.936 792.200 53.0 1.960 33.020 16.8 \168 23.520 24.3

Cil --
_..c:: 

-E-i::: 
� � 
p... 

>a.� Q...; <V 
.::� <V g ..c: ::,'/! 

o 

g� Cil el :.) JUDEŢE ... +-· 
E:1 "C q � -., �::, Cil 
8.c:l o: 

-·-
L e I 

.. - ----------13.5] 44.000 95 -Jo.90 Dambovita. 18 53 174.100 '102 Q3.30 Mu�cel : . 10/�7 1.445.000 82 240.90 Aro-es . \J.58 '168.500 60 167.70 v�i'i'cea 6.38 728.400 55 140.90 Gorj 5.85 1.422.900 '13/4, 76.00 Mehediop · 1 '·') 4.85 1.395.800 8'1 139.50 Dol,1 . . . . I l.3-i 5.1'1 837.300 136 8.30 Romanatr . 8.3. 7.46 2.758.200 106 251.10 Olt . . '. . 3.533 9.95 2.387.400 2:20 29.30 Teleorman . I 10.28'i '13.57 19.000 83 33.20 Vla:;;ca - I 6.li918.- 1.000 581 lt0.00 IJruv ... 
, 

4.305 5.77 1.270.400 74 165.70 Ial<;>�iţa .· . 8\J8 13,J 253.4,0 7.30 5.786.900 Bra1la . .  6'19 18.45 609.200 901

1214.80 Tulrea . . .

1 

fj. 94 21.0'l lt94.100 137i 373.50 Cn11sta11fa 2.3.J5 

Producţiune 
2 2 Cil <V u

,....; Cil...; �:â 
<V C) <V 

..c:: ·- C) <-. ::,..c:: 
"O <V +"· •O "O Q 'CO <V ..c: <V Q cil 2::, 

3 � o: ::, i> p...
o 
E-< hl. L e i2.2001 8.9 2H81 54.300 185 35.70 2.800 '17.3 35.38 1 73.900 - 456.10 10.950 '10.7 16.5t) 180.800 159 16.90 52.840 6.5 23.2011 .228.800 110 l18.80 39.900 5.4 23.18 \)01.600 75 50.4-0 '15.200 4-.'1 'l2.t4 '196.700 80 27.50 56.530 5.0 '13.92 787.800 9'1 21.50 32.500 3.9 13.81 4/4,8.700 118 U.20:26.700 7.3 16.50 440.500 t331 H.70 [ 9UOO 8.9 '17.79 'l.620.700 148 9.60 85.800 13.2 14.58 1.250.800 130 62.70 91.000 21.1 19.60 '1.783.900 141 1273.30 7.660 8.5 '18.05 138.300 140 14.00 20.100 32.5 1'1.04 221.900 266 92.40 

305.800 51.9 12.57 3.843.900 91. 55800 

21.2i0 9.0 15.75 334.900 86 56.60 

Acest tablou ne dovedesce, că judeţul Tul.cea vine in al doilea rând, după jud. Putna 
în privinţ.a medier producţie1 la hect., de asemenea şi sub raportul valorir vinulur produ . 

Un hect. de vie din judeţul Tulcea produce mar mult de cât ort-care judeţ. 
Dăm tabloul culturi! viţel'. şi productfonir vinulur pe comune, plăşr şi judeţe pentru 

anul 1900: 
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COMUNE 
Caraharma.n Caramural Cicrâcci . Constanţa . Gargalîc . Omurcea . PI. Constant.a 
Agemler . Cavaclar . Gheringec . Mangalia . Musurat . Osmanfacâ PI. fangalia 
Alacap . .Cernavodă Chioseler Cochirlen1 . Raşova . Seimen1 . Taşpunar 

: li · 11
I
I

. I 
: li

li . li : 11: 
• I 

121 
{gl

l 325 29 21 
!J 3,1 

9 0,i 28
1 rn'51
I 

a) Judeţul ConstanţaP rod u cţi a Producj,i a 
· - - �. 

cil - � ] � -� §.....; COMUNE i� I

I

I � cil -� § 
.'°- � ,.._;; � cu, Q)

'-' 
o cj �..,; � 

-
o .._, I.V ..SA """" E-c • ...,.

(.) 

'-\I -E-< al1l i> Q) 

• a,.<:: al� ţ..- f...c;h =l=. ,=,==��====L= e=1==C:===,,= �= =�·� � I =�="=,·-··· LeI ! � 1 

24 2.- 192 8.- Calfa . . . . - - - _500' 50.- 2.250 4.50 Ciobanu . . 20 6.66 300 J�,.-ft52 28.0!i- 9.040 20.- Dăenî . 16 255' lo.01 3-825 15.-1300 li-.- 10.400 8.- Gâ1·Jiciu . · . 95 951 1.- H25 1�,.-i!lt8 8.55 3.968 1Ci.- Ghizdăresd 53 1.560 29.04 12-lf80 8.-Hârşova 125 1.570 ·12.70 23 550 1:i.-2.5241 6.311 25.850 '10.25 Ostrov 36 842 2i$.30 1 10-104 12.-Saraiu 30 300 10.- 4-500 l:i.-Siriu 40 1.500 37.- 22-500 Hi.-

081 -180495026435

5.-tO.-5.-8.85 5.30 1.-, 
'150 500 720 6.200 848 55 1 

'L0.-25.lG.-15.-Hi.'l1.-
Tapai . . 45

[ 
350 7.77 5-250 1�,.-Topnlog . tei' 364 22.07 7.280 211.-

U,·umbel

I '1 42 ;__ ""', , I I 8.4731 21.951 PI. Hâr.7ova . 11 477:1 6.898 1 14.40 91.508 13.:f, 
'14.- 1.568 Hi.·J5.- 2.700 J5.-7.- 686 14-.'IO. - 1.000 20.-12.-- 3.960 15. -7.-1 560 Hi.-

Al manlîu . /1 ·_ 1 511.5t I l.033:..8) 6.20 I '18 .. 757600· 18. Asarlîk ._ ii 
1 

2.25 21l.-Bu0·eac 35 70 2.- 1.470 21.-BeiÎic . 65, 500 i.65 J·l.500 2.3.Canlia. . ii 581 23 0.35 81-5 lri.-Caranlîc. . I! 2 24- 12.- 1-80 20.-Carvan 12• 4-8 4-.- l.410 30. -Cuzgun . .: 1

1 

131 '156 'l2.- 3.120 20. Dobromir 271 216 8 --, 2.593 '12. Gârliţa . 127 635 5·- ·12.700 20.-Lipniţa . 1'l 7 280 2.40 4-.4-80 Hi.-Mârlenu 1f7I 187 3.97 3.300 J8.-0ltina . 631 3781 6.-
1 

3.780 '16.-
1 

I Ostrov. . 555l'
I 

7. OOO 'l2.65 J 29.525 18.5011 Parachio'î . 1 24 96 4-.-- 2.400 25.--------,;;,---,,---,----+--......;,--.,....s_a_tu_- _N_o _u ___ -... ,,..' __ 41-.-_10 __ 3..,_,_2.50 2.060 20.-, 
. j 621! 676114.371 '1M74-J -15.4·51 PI. Silistra-N. · li 13651110.7861 7:S0-L98.G951 l8.35PI. Medgidia 

Alibichio'î Armutlia Atmag-ea Babacta�. Başchim. Beidaut . Canlî-bugeac . Caramanchiol' . Caranasuf. Casapchio1. Casâmcea . Ciamurli-de-jos » -de-susCiucurova. Cogelac . Congaz . Enişala . Jurilofca. Nalbant . Ortachio1 Poturu. SarichioL Slava-rusă Toxof . 
Zebil PI. Babadag. 

b) Judeţul Tulcea

li :1 I . I - - - - - Balabancea ·: li 351 450 ·12.80 6.750 Hi.-'·: I 2 16 8.- 256 16.- Carcaliu. 136 2.4-20 17.80 24.200 ·J0.-52 728 14.- ti.220 l 5 40 CârjelarL 27 100 3.50 1.400 14.-231 1.058 46.- 15.870 '14 50 Cerna . . 12, 12.380 102.- 193.200 ·15.GO 26 5.476 210.90 82.'lliO 15.50 Coium-punar 3 - - - -
:.

1

, 75 8.560 1'14.-1'19.680 13 90 Greci . . . . 182 1 '1.6M �-- H.886 0.-�158[ 5.062 92.- 74.968 14.80 Isaccea 1mJ 28.040 58.50 448 640 rn.-1 400 5.10 4.000 '10.- Jijila. . . . 1691 3.860 22.90 30.880 8.-40
1 

3.372 86.30 43.840 13.- Lunca viţa 342 19.390 56 70 -193.900 10,-
• I 

' 
• I 

48 1 .160 24.20 17.400 10 40 Măcin. 156I 1-l.160 71 50 80.280 8.-20 335 16.75 5.025 15.- Picinega 32· 640 20.- 7.680 11.80 '11 25 25.- 250 10.- Pisica . . 171 1.500 9.80 13.470 0.-58 3.480 60.-- 41 .760 12.- Satu-Nou 98 1 063 10 90 10.3041 9.-'131 4.000 30.50 72.000 '18.- Turc6ia . . 11 _359
1

1 37_:878 10_5:- 29_6.060 8_.-_ 24 1 .820 75.'i'O 10.920 6.- Văcăren1 95 1.190 12.50 28.870 24.�o li 11 I -I 1115 100 2.710 27.10 37.660 13.901_P _L_M_ăc_i _n _. __ ·...,;...-2. _04_5.,;;.11 _2 _0. _53_5...i,.._57,_.2_0.,..1 _.3_3_0. __ 65_o __ ·_. ,200 12.200 61.-137.000 30.- li I 112 4.775 42.60 27.000 5 25 Caraorman 1 5 5.-591 3,910 66.25 32:100 8.20 Chilia-Veche 89 2.025 22.80 72
1

1.612 22.30 19.344 12.- Satu-Nou 10 150 10.-26 50 2.- 500 '10.- Sfiştofca. . - -
50 10.-20.300 1 ·J0.-3.0001 20.-150 5.400 36.- 97.200 '18.- ·sf. Gheorghe :.1.

1 

-= - -5 50 10.- 500 10.- Sulina. - -. I 3'171 6.563 20.60 77.407 11.80 · 11 10011 2.180: 10.701 23.4t01 15.50 
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i:oMUNE 
. \µ-ighiul . . Beş-tepe . Ci\�la . .

Producţi a 
ol >ol � g Totală �·,-15.. '@ ].c: o::§ I, ::::! o � I==== ::i w E-< Le'f 

PLĂŞI 
i -� 1·� 

. Val6rea 3�.
- --= -=------ - �- -- --· -94 '10.8-10 115.- 108:100 160 5.200 32.5 52.0'10 27 2.700 100.- '18.000 

751 

Producţia 
l � � . /va!6rea I -a�
f ,ro -� g Totală 1i·,-§< � 

]

.c: 1--=I � § Cfl_ ii _ � � Le'f 
477 <i.898 14.40 9t.508 '13.2557 386 6. 70 8.lt,3 21.95F1·ecă ţeI . . .11}!ahmudia . .�JalcocI. . . . �leidancbio'f . 

16 60 45 37 
134 9.-1.5501 25.8 2.550 56.6 063 26.-

iot 18.600 39.250 J0.785 
'10.- Co nstanţa . '10.- Harşova . 8.- l\Iangalia . . 'L.50 1Iedgidia . 12.- Sili.stra-Nouă '12 - J d C t '12:- u om; anţ.a 

394 2.5�4�1�(j:r3 -�5.850- 10.25
62 G76 H.37 -10.4,7/t 1 15.4511.365 l0.7861 7.80 198.595 18.35 2.355 21.2,0/ 15.75 334,.000 15.65 �Jorughiol . . 1 28 �icoliţel . . . 627 44-.fi80 Parches. 

: I 21 
1f30Sarighiol 3.400 Somova . 135 8.910 Teliţa . . : I 374 rn.rnol TulcGa . . 288 10.lt98 

28.- 420 70.l ,31.112 0.3 5:Hi0· 72.3 3/4-.000 166.- J,.8201 4-5.- 318.880 36.5 1,,.802 
18.- Babada0· . • :i\Iăcin . Sulina. Tulcea . .
lG.50 ·J2.-'lll.-10.-16.Ju.50 Jud. Tulcea 

1.769 . , 2.045 . '100 . , 1.9801 
,4.952 45.G 120.535 57.2 2.180 '10.7 108.133 M.5 30.- .800 52.57 

056.9'10 12.75 1.330.650 1'l .50 1 23.4-1-0 '15 50 t.532.900 �I 3.843.900 12.50 1 • I 
5.89411 

-----�-----�----:------:-------.---f---�--.._ ______ _ 

li 198011 '108:133/ M.5 I 1.!'i32.900: 13.'IOI Dobrogia.' . 18.2/d 327,0701 30.6 I !i-.178.800, 12.30PI. Tulcea. 
Judeţul Tulcea produce dar fc>t·Lc mult ,;;i fodc bun vin. Jlenumitcle podgorii: Bădila, Gui-gt'iia, ,·iilc 6chu,;;o şi Sarica se 1,in lanţ :;,i acoper t6t,\ clima no1·dică a culme1 I aceea, de la �lănăstirea Cocoşul până la sat.ul '!'elita, ·entl'UI fiind Nicoli(.elul. Numa'( din cauza lipser mijlocelor ele transpo,-t, pre1;urile sunL a:;,a de micT, căcr după analisa făcută ele rlot cunoscător,, D-nir Cc\rnu-.Munteanu :-;;i Corneliu rtoman 1), resuită

eă cantitatea medie de alcool ce conţrn vinurile Tulcer este 10.39¾, vinurile albe (decT in al patrulea rând din j ude�ele ţeri\', după RAmnicul-Vâlcea, Dolj şi Dorohoi') şi 9.750/0 prntru vinueile roşit (adică al 13 rând) . .Judeţul Constanţa are vinurT, dai· nu tot. aşa ele bune. Cele mar in"emnate podgorir sunt acele dinprejurul ora�uluY Ostrov. ·Cantitatea ele alcool cc conţine vinul acestur judeţ, este: 8.270/0 pentrn vinurile albe(ln al 22 r,\nd) şi 9.470/0 pentru vinurile ro:;;ir (in al 17 rând). Dăm, tot după aceştr clor D-nr cunoscătorr, tablou de composiţia medie a vinurilor din Dobrogia : 
li ii DENSITATE I/ ALCOOL EXTRACTUL CENUŞA I AC!DIT A TEA Vin anal. JUDETE 
.1I V i 11 li � -I ] -î . i-/1 � , · ] I � i I ] ·1 E � I jf � I � � I,2; � I ,<C, �,r.:: � � � '""' �I�,� -2; � constanta ;1 alb 0.996l-0.996� 10.99utis.�/ 8.'2718;1 �7.,0117.70 ' lî.,O·l.14!'1.H�'l4!18.5;- 8�5818.581 -t-. · \ roşu 0.99'10 0-_91)48 0.99(i0

1 

'7.32 \:J./4:7 iJ.Cil '12.01, Hi.29 20.28 ·l.28
1
1.71 2 03

1

5.30 6.i3 7.95 1
1 'l'ul�ea . 1\ alb 0.99'10 0.9930 10.9940 8:10 '10.39, li.61 13.801 '15.-19 '16.08 UO 1.39 1.74 5.39 5.89 6 52 0\ roşu 0.9930 0.9\:l f2:0.9952; 8.36 9.75 H.4 f l4.98 18.52 24.82 l.30 '1.77 2.o4 6.18 i.Ofi. i.75: fată şi analiza făcută la câte-va vinurr din Dobrogia 2): 

') <(Vinurile Ro1m\11iefo, pag. :H5. 1) «Vin11rilc Romanier», pag. 200-'l :;:i 232-3:t

(j 
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COMUNA 

Almaliu . 
)) 

)) Beilicu Constanţa . Ostrov 

I/ 

I
/ 

1 

.:!l 
'--
0 
O{) 

"O 
o a.. 

Gabroviţa 
: I Sara-Meşe ·1 

)) 

• ! Satu-Nou
'0: 

::I o 
z ol '"' 
U) 

'ăi 
·;;al � ..·;;;oa., 

'5 
Q) pal�8 O)::,·�z; o. ::I 

C 

a) Jud. Constanţa 

::I 
-,..> 
Q) 
<.. 

LeI 

11 � li 1 

al 
Q) 
<.. 

•O 
o 
u 

ii 

i I
al 
o 
<.. 

pe deal 
)) 

)) 

li roşie !I G. Zlati 111 - 3.501 închisă 
I' 

- I dec. Ilie Stoian , - 3.50\
1 

roşie 11· po tr .. I potr.delul Mori-' Ion Sivriu - 4.50 profir f'. bun des volt.1888 1.60 galb. acriş.l p. desv . l or Ipe malul N. Ganciu )) MăriI, şes I pe deal D. Triandafili' -» F. Florescu 
lvadra 4.00 profir dec. 3.20 rosie 3.60 ); 3.50 )) 

)) I )) 11 -- I: , 
11 - I - . -

� � � 
[-Âlco� -Un lţtru de vin'' 9uo- li I 

! \J 

con.1.me g�am\, ��entu\\ \ 
a,:_5 

\ 
a, ::, I a, 

� e � c, d --a S- oo 
� � li O 8 � 0 � ă.. � O )� (l) 
� -,-< li ;;--::l o � ..:; ,-, � ol :s -; 
c:> cO o""" x â5 c.> � ·...-4 c11 Q ·-;;, - Of) r:i I u � 11� � ;>

_ I 0.993) 7.32bună 0.9950I 8.27 f'. bună 0.9958 9.56 
5.8,1 14. 74 1.56 7. 74 3.0 7.5[ gceU6.64! 17.58 1.58 5.81 3.7 H.4: )) '..ti71 1�-�4 1.54 5.77 3.� 1�.2, ))mijl. li 0.996'11 8.27 )) 0.99601 7.32 

- 0.9960 10.73
6.64i 1,.,0 1.14 8.5813., 1.71, )) 5.871 14:14 1.88 6.84 4.1 8.5 uşor 8.071 12.01 2.03 7.07 6.7 1-1.4 )) 8.64 14:17 1.88 7.95 6.010.8 )) 8.21 18.35 1.81 7.88 4.4 10.4 )) )) 

)) 

)) 

)) Satu-Nou · 1 : li Satu-Nou li w
li 

" I N. Boboc. I » I. Călinescu » Dimcea I » IM. Lăzăr, =I 1888
1
. 

)) 

3.701 )) 3.001 )) 3.50
1 

roş des.
li= = i 
1

1 - I -
I' 

f. bun frum6să
- li 0.9949, 10.03 
_ 

I 

0.9948 10.21 0.9960 9.78 - 0.09511 9.95bună I 0.9015 11.6"1'' 7.87 19.56 2.00 6.36 ,�.o 12.3 ii 8.00 20.28 1.61 5.30 3.915.0/ greu0.36/I 12.5Q 1.28 6.6'117·'� 14.1
1 

uşor
Enişala Greci Isaccea 

)) Jijila Luncaviţa . 

11 - /Babad. . / Morus I Măcin . !/ Bădila » . » !Tulcea . I/ Vatra-Satu-I Măcin lu'i 
)) 

)) 

pe deal pe vale pe deal 
)) pe vale pe deal pe şes Măcin . !I Valea-Nuci-i lor Nicoliţel . , Sarica Tulcea il pe c6stă 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) I Teliţa . 
I 

)) . 
I, 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)l 

)) 

)l 

)) 

)) 

)) 

)) pe deal 
)) pe costă 

)) pe deal 
)) 

b) Jud. TulceaP.N.Avram, 18331 d!·i_o1 galben li bun IGr. Ghia- I
i) 

I 1.50
! 

roş inch.. -cenco [ ! [ Iuliu Cristu ii 2.00
1 

« I bun St. Teodorof. ii 2.00 « plăcut I astrigl rarin Petcu ii O.SOI gălbue !plăcut 
I �n. Stroia I ii 2.50 roş înch. Ţone Nicu!. ii I 2-3.0ol roş

li 
potr. 

li 1. N. Zafir 11886,I 4.ool gălbue bun
11 

„vadra 
li )) 

)) 

)) 

)) 11 St. R�starol'I M. Midanschi 

)) 1887 
)) 1885, 1888 
)) 1887 

)) 

)) 

)) 5.001 2.00, 3.00, dec. I 4.001 

(( 

)) 

)) 

)) 

)) roş gălbue 

acriş. plăcutlplăcut bun f bun plăcut! 
bun 

potr. 
)) 

)) 

)) plăc. 
potr. bun plăc. frum. plăcut 

)) 

)) 

frum. 

' bună miji. f. bună
)) mijl. 

bună super. 
)) 

)) 

)) bună 
bună 

0,99401 9.45' 0.9941 10.30 0.9946 9.78 0.99521 11.44 0.99371 8.'10 0.99U 9.45 0.99461 9.21 0.99301 10.35 0.9925 11.10 0.99311 10.70 0.9927 11.15 0.9938 10.25 0.99331 10.80 0.99301 8.36 0.9910 11.61 

7.60, 14.78, 1.38
1
5.92,, 5:1,12.8 8.291 17 .35 2.05 6.18, 4.7 13.4 uşo 

)) 7.87// 10.82[ 1.30j 6.991/ 3.9
1
11.21/ greu 9.21 24.82 1.72. 7.7513.7 111.8 )) 

�00, 

7� 

74 

&, 8M

I &M �&�&W �1 �� 

1.22 6.51 - 9.9: 16.12 1.41 7.36 4.710.311 uşor 14.98 2.64 7:14 4.110.3 »13.80 1.4-0 6.52 6.0 12.811 )) 15.50 1.10 6.361 5.714.011 )) 15.76 1.58 5.46, 5.4,15.8 )) 15.78 1.74 5.391 5.7 16.6 )) 15.68 1.58 5,391 5.7 16.8 )) 16.08
1
1.22 5.921 5.4 14.7 )) 18.08 1.52 6.83 3 719.82 greu 14.18 1.30 5.6116.6116.6 uşor 
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Viilr� în _nolJl'ogfrt fonnezti <lat· unul cli11 p1·incipalelo isvrJ1·e elf' bogăţ,ir, alP pl'OvineieY, 
!ol at,U de irnpol'lant ca agricultura, crcsccroa vitelor, pescăria , i carierele.

Jns:.\ clin causa lipseT căilor <1<' comunicaţie, vinul aci este puţin cunoscut, r0L1 apreciai. 
naci't se va deschide o cale ferată de la Constanţ;a la Tulcea cu ramificnţit sp1·e 

urilofca, Isaccea şi �Jăcin, de sigur multe din numerosele bogă(iT în vinurr, ca1·icrc şi
1,-.:r,ll'ÎÎ ill'V do�,\.�1cli însemnăt�l.oaA cc me1·ită,

V V ' V •V •V • V .\tunet plaş1le Babadag şi llarşova, cele mat sa,,acc acum, msa propI·1I cullu1·11 v1(c1, 
r incktnna pc locuilorr a se ocupa mar serios de viticultură. 

II. Livegile de pruni.

Cullura prunilor este f6rt.e negligcată mar ales în judeţul Constanta, şi ca dovaclu. este, 
di in l8D2 erau în acesL judeţ 6 hecta.Fo cu live91 do pn1111, în PJăşilo Il,1.1·şova şi Silistra
�ouă, iar în 1900 n'au r/'(mas de c,U 2 hectare în plasa lli'l.1·şova !;ii unde produc(ia a 
11,�1 nulă. 

In judeţ.ul Tulc€a, acestă cultură a luat o mic.ă desvoltare, de 6re-ce în 1892 erau 
nu111ar şese hectare cu prun\' şi acum avem 27 hectare. 

Am vec,lut în 1900 frurn6sele livo<;H de prunr ale mănăstirilor Cocoşul şi Cilicul şi am 
admirat productivitatea lor. In schimb am vizitat aceste monastirT şi în 19u1. N'am vczuL 
miica.1· o singLir.\ prună în livadă. 

Cum vedem productivitatea live<;lilor cu prunr este extrem ele caprici6să, şi ac6sta 
� una din causele principale pentru care locuitori'( nu se prea ocupă cu cultura :prunilor, 
mar cu s6mă în j udeţ,ul Tulcea, care în totă partea Jur Nordică până Ja culmea Babada
gului semănă cu o frum6să grădină. 

Să dăm şi tabloul lle cultura prunilor şi productivitatea lor, pe 1900; cun scund că 
din lot jud. Constanţa, numar plasa Hârşova a avut 2 hectare cu live<;H de prunr, care 
n'au produs nimic: 

Producţia 

� �,Q)
:a 

COMUNE � .c: ...i ::, 
� ·s :a ��§ 

:111� li�%
o-

I - I � f-< � :> it 
ArmuLlia-. · li 1.001-;;l--r-1 Ca apchioi. . 7.50 5.0201 1 I Ciamurli-rle-j.

1

; 1.501 ·J.0501\ N'a prorlus• de-sus · 1 o. 75 4-80 I ��. 1.251 s5011 I I , 
I Pi. llalmrlag -12'1 8.0001 I \ I 

Producţia Producţia 

0 „ 0 .c O �1 i:a COMUNEI�� 
i � : i l 

COMUNE j I � � 
I 

i I! 
l�II_L�; �1t1 � � � i �1! 

Grec�:-.-.11�11�1
1

12/ 6.0
1
! 48 -�-;�şla .. �,,-;.;11 120!1--=-,--=-, -Isaccea . . 2.9 1.500 273 9i.O ·13.50 5.0 Nicoliţel. . 4-.80 2.600 150 3.1 900 r..oo 

I �.ar_ighiol . o .. t�'. 215 _!5 3;7 102 �-8 

11 I li 1 1 

l el1ţa . . . .t. fo 2.5W IJO 168 4.5�0 h.O

I PI. l\Iăcin . !I 5.o:; 2.G60\l 2s5! 51.0!1.a9sl 4.251 PI. Tulcea· 11 IO.o:; 5.475)1915! 91.5\ 5.502) G.O 

C. i9PICUL TURi9 ŞI SERICUL TURi9

Ar.este elouc ramurr de bogăţie na1,ional;'.i dcgenereză pc f1c-carc an. 
1Jar ales în Dobrogia clescrescorca C' simţilorc şi redus,\ la mar pu(,in ele cât a 10-a 

pn.1·Ic:, <lupă cum vom vedea. 

I. Crescerea albinelor.

Crescerca albinelor este rodus,'i 111 timp de 8 an'( (ele la 1892-900) la 1/a şi clacă am 
avra dale st.ut.isticc mar ver.hY, am vedea descrescerea cnorm,1, a aceste'( producţiuni, care
nu ce1·c nicY GhoHuial;\, nid 1ngriji1·c mullit. 
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ln  1892 nurnar judetele Ilfov şi Suceva întreceau judet,ul Tulcea, în privinţa prorluc
t.iunff mierer şi cerer; iar acum întrega Dobrogie produce abia pe j urnctate clin câl
1)1'oducea nurnaT judeţul Tulcea acum opt an1. 

Ca probă vom da. tabloul apiculturi! din 1892 al întregil ţorr: 

I M I E R E C I Â R

INo. -1 Val6rea
JUDE'fE Cantitate Val6re Canlitate Val6re Totală 

Stupilor 
kgr. Lel kgr. LeI Lel 

Argeş . 6.478 ! 3.751 4.3'17 1.425 6.170 8'1.48, 
Bacău 10.350 9.462 8.989 2.293 8.851 17.0411 
BoLoşanI 10.758 9.460 8.23Q. 2.698 8.795 17J)2li 
Braila. ' '1.882 2.930 2.637 294· '1.349 3.080 
Buzău 4.750 2.7'10 2.710 1.154 5.505 8.215 
Constanta 4.334 7.804 6.553 536 2.246 S.79!J
Covur luI 3.061 2.221 2.265 5H 1.952 4.217 
Dambovita '10.220 4.673 6.028 1.253 0.177 12.205 
Dolj . .  .' 5.504 4.180 3.386 640 3.340 

I 
0.72(i 

I 
DorohoI. 7.949 6.367 6.240· '1.417 5.583 

I
11.823 

Fălci(1 5.974 3.1Hl 2.869 

li 
790 3.4'15 0.284„ 

Gorj . . . 8.200 3.59'1 5.279 1.9M 8.220 1:3.508 

I
Ialomiţa. 8.127 10.128 10:128 1.229 5.053 '15.781 
IaşI H.OG7 10.430 9.395 

11 

2.701 9.859 19.254 
Ilfov 14.499 I 25.416 20.841 3.037 '13.030 31.4 77 
Mehedinţl 9.927 13.929 12.954 1.973 8.042 21.G9G I

Muscel . 

: I 
8.550 6.202 6.822 8.550 15.372

Neamtu 9.918 11.070 10.738 8.686 10.421-
Oltul '. 2.890 2.20'1 2.555 729 3.718 I 6.273

I 
·Prahova 7.180 4.493 4.987 1.36'1 5.77 J 10.758
Putna . 5.552 5.725 5.095 1.369 5.736 i 10.831 
R.-Sărat 3.180 2.989 2.899 613 2.605 5.505
Roman - 9.9[3 10.247 8.198 � 2.489 9.408 I 17.(iOO
Romanaţl

: I 
2.885 2.041 2.449 I 852 4.286 

li 
0.735

Suceava 12.HO

I
2L93î, 21.936 I 3.048 11.918 :33.854

Tecud 7.434 4.546 4.410 1.533 6.163 -J0.572
Teleorman

: I 
5.100 6.64/i· 5.249 634 3.943 ' 9.192 

.
T

ulcea 9.453 I •f.f.682 •/3.361 2.18i 9.273 

li 
22.634 

I Tutova 8.238 4.124 3.712 1.075 3.806 7.517 
Vaslul

� I 
'11.372 6.81'1 5.994 1.969 8.230 

li 
14.224 

Valcea 5.475 3.03'1 4-.971 1.538 6.567 i1.!.i38 IVlaşca 7.263 8.918 8.383 'l.18fl 6.072 1"-.455 

Descrescerea culturir albjnelor se datoresce mar multor cause: a) întinderff Lercnu
rflor de cultură şi ded împuţinări\' florilor, b) apor taxelor exorbitant de marr cc s'au 
pretins crescătorilor de alhine, c) agenţ,ilor domeniall' carr au alungat stupăriile din lumi
ni1;,urile pădurilor. 

Prin mijlocele propuse de mine la capitolul «gospodăria rurală)), cred, cit se va în
drepta mult starea de lucrurr în traiul ţeranulur dobrogian. 

Cultura albinelor în anul 1900 se pote vedea în tabloul alăturat (pag. 755). 
Judeţele Tulcea şi Constanţa sunt clasificate cele din urmă din Ţeră (Conslanja al

30-lea, Tulcea al 31-lea) în privinţa produselor apiculturH.
In Dobrogia, stupurr sistematice nu sunt de cât la 'figanca-Taiţe1 şi Nicoliţ.el.

II. Sericultura.

In Dobrogia, ţcranca se ocupă forte puţin cu crescerea gândacilor de mătase, ele �i

Statul îş1 dă tote smnţele pentru încurajarea ?i desvoltarea ace te\' ramuri do induslrie,

trirneţend gratuit sămîn1ă de gândad, celor care ar dorj să se ocupe ru soricult.ura.

De alt-fel nicT statistice regulate nu se fac în fie-care an. 
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li= Kg:. I ·; Kg.:.. ;\ \L=�g�= 
in 2 u cl, ,..c; u in 2 ::..;COMUNE u ,_ r . ,. COMUNE 

1 _ 1, • o. I ... ... ""' ... 

Ciobanu . 46 I 15 I Pazarli . . 11 1 li 8 32 Dăienr .. 186 191 42 Gârliciu 20 g 2 

-,!;'I. l'vledgi�dia l'I. �langa_!i_u \ . l'l. sm„tra�N-�'!!:_ 
COMUNE li ,_ � ,� C:0\IUNE 11 ,_ I 2 '� CO:\ll'�E \ '-::: [I 2 I ,� 

� 11 -� � I � li :§ � ·1 ;-' -� 1 �==c===:===sa====�=âa==că=======2='..cl=A1�a =ca=p=c...���311 29 l-14 Azap-la_r ___ jj -67 1! �-1��r-2_t_ -Al:-a;�- 1,�·-2 4 1 ·Enigea . 16 51 18 r:araomer .11 127 j! 250 I 33 Asarlîc . . I 65 297 25 Mahmut C. 26 68 19 Cniragi . . 31 ,.
1 

42 12 Buo-eac . . \, 55 237 37 Seimen'i . 21 li 67 27 Eclilchio'i . 1
1 

30 61 19 Beilic . ' 62 223 18 Ghizdărescl' 64 53 11 Ostro, . 88 82 14 Topal . 75 66 15 Topolog 26 15 3 I Ururnbe'i 162 298 57 I 
I I 
I I 
I li I I li PI. Babaci.\ 667 li 730 \ 159 I Total . . .Armutli · 
I

5 2 I 2 Balabanceall Almagea . 6 2 2 Carcaliu �aşchw'i . 86 25 5 Cârjelar'i · 1 C1amur. d. s. 75 22 8 Cerna . .  Nalbant .. 40 15 3 Coium-pun. Slava-Rusă 153 109 11 Grec'i . . . Isaccea .. Jijila . . . :I I Lunca viţa. 
ii ii 

Picinega . , Turc6ia . I Văcăren'i . 

li 
I 

I 
1\ 1 8 I 965 2'11 685 113 17 -8'1 -20 -26 -413 308 202 ,5 107 3\J 576 121 4-'17 102 1.315 314 I 

2 I_Iota-1 -. -. .lj 
. 'I24 Me1dancb.I29 Nicoliţel . - Morughiol.- Somova- Teliţa4-2125332927 

1

1 
Osman-facaJ 2 5 2 Canlia . 2 17 t I Mangalia . j 8811106 21 Caranlk . 1 27 ,I 79 12 · , Carvan . . 11 9 · 12 3 

fl 

I Dobromir . li 9/� 3'11 lt9 Esechio'i . • ·14 38 5 

� 

Enişemlia . 107 281 55 Ghiuvegea.· 9 38 3 
I Hairamch. li 200 617 38 Lipnita . . 8 19 :2 Oltina . , . 35 '

1 

,2 21 Parachio'i . :I H . 21 1-Regep-Cuius:, 3::1 
li 

4-5 1\lCuzgun . 10 2'1 3 Ostrov . ii 259 6,2 1 '�3 66 I\ 215 I 78 I Total . -1�11 581 ! 108 I_Tolal . ;, 1.002 \j3.001i-_l 330 /i,6 648 5 30 
(j5 

21 287 5 '15 
I 

9 41 li li Total pentrn Dobrogia 2 
I 

Jud. Const. j 2.08'1 114.538 I 6,7i « Tulcea 5.983 'l.386 291 
----Total . . . 8.064 5.924 I 968 

I :\ 
j' 

. 

li I PI.Babad. lJ 365 ii 175 I 31 I PI. Măcin . :\ 4.821� [\ 1.283 I 201 I Pl. Tulcea. 11 ,94 I\ 328 \ 59 I 
I 

Val6rea mieriT şi cerer este : 
---JUDE'fE == Constanţa . Tulcea . .Total . . .

li No. stupilor li 
T 
. li , 

2.081 li 5.983 8.06/i- li 

Mi e r e Kilograme /Preţul unui Ikg. 

I 4.538 0.00 I '1.38G 1.00 5.92/t I 0.95 I 

-.-� Total ./4-.084,20 1.386,00 5.470.20 
Jl��;lograme I 
li 

677 I 291 :I 068 I 
C e a r ă 

�l. Preţul uimi 1= ----Total 
k.g. -4.40 :2.9,8,80 1; 
4.80 1.416,80 li.4.60 'f.305.60 !I

Val6rca totală 
�=-= 7.0'.Y 2.802,80 , � 

,, 9.8!i:.i.80 ,c--· V:) '.]_ 
-.J ,V()_, �- �? 

.. :� -�
ci, 

';;>,nii li, ,;: 1 � 
:I t� 

,�<> �,-
' ' � hN·p." � 
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După cele ma'i'. recente clăr'i'. de semă, iacă tabloul comunelor care cultivă gândacr 
ele mălase: 

Jud Constanta Jud T u l c e a  
=- === =-=-

� -== 
===- D obrogia 

� B ,� -�o '.§ ii ;ă) 8 'iE-1 ·t '.§ I � 8 '§-COJ',1UNE � % g,o � � COMUNE � ;§. �' 8 � PLĂŞI 1z�o· ]° g,o 

� : : : :@ ! : :I :D · � : 1· : 

. z z � � i> I z z � I ;:.:: i> z ::.:: 

I Ciobanu 601 150 601 61 60.-1 A libichio'î I 51 s;I
I 

6/I O 5001 5.Jj Hârsova . 66 310 ! 116 Dăien'î . �
1 , 

50 16 3 30.- Babad ag . 12,141 54 4.500 85.- I Silistra.-N. 354 1.926�1.048/ 
�i�:riv . �g r81 :, :8:�l\l Pl. Babarl ./ 1712261 60 5 -I 90.-11 Jud. Const. 420 2.236j1.104I
----:--,--;- Isaccea . 51115\ 5 0.5001 5.-\ Babad ag 17 226 601 Pl. Hârşova! 661 3101 1161 151 150,I Măcin . . io;220 424 34.5001345.-

1 

Mă cin . : 45 335 li-291 
'1 I I / li Pl. Măcin 451335,4291 35.-/350.. �ulina . . 4 -115 13 Almaliu . 100 800 500 40 400.-

1 
.1 I I I I I -1 fulcea . 5 41 251 Cuzgun . 20 86 60 16 160.- Ch1 ia-V. . 4115 13 1.250 12.50 

gâ�liţ�1 ir Î� 4�g �f 12 128:=1 Pl. Sulina I 41115/ 131 1.2501 12.5011 Jud. Tulcea! ni 7171 5271
<lltina 140 300 200 20 200.-1 Nicoliţel . I 5� 411 251 2.1001 21.-3 O 210 -1 ---
�:ţ�cl1i�'î 28 1�� �o ît 160 :J Pl. Tulcea I 51 411 251 2.1001 21.-Reg.-C uius 10 60 50/ 4 40.-11 I I I I 

15 1:�i.� 
1391300,-151-.1.;i.iO.-

5 :�1. 351 :350,-1.2.'iOI 12.50 2.100 21.-
3.300'. i33.5i) 

Pl. Si li str a!354 1.926j1.048\139/1.390. -· li I j I J 
I li Dobrogia .14-01 2.9531Hm·tl157.3\l0 l.9i3.:II

îviijlocele întrebuinţ.ate pentru extragerea bor:1ngiculu1 sunt n1climenla1·c, cir, ar:cc:i 
gogo�ile nu dau Lot ce ar putea da. 

C:APlTOI .UL J LI 

FLORR C)QBROGIEÎ 2) 

Grat.ie posiţiunH sale geografice, vecinătăţiT lVIăriY, constituţ.iuni'î geologiGe val'inlc �i 
accirlentelor topografi.ce ce presintă solul er, bobrogia are o floră varin.Lă şi bogată. 

Doctorul Brândza numcră 1186 specii' de plante, afară de v:1rietăţ.1, reparlizale asl-11·1: 
Dicotiledone: 77 famili'î cu 386 genurY, coprinzcnd 969 speciT. 
Monocotiledone 16 )) )) 87 )) )) 201. ))
Cript. vascul 3 J) )) 9 J> n 16 )) 

Total 96 n J> 482 J> >J 1186 J) 

Acestă floră se presintă cu caractere curio e şi excepţ.ionale şi face din Dobrog ia 

unul din cele ma\'. interesante teritorii botm1ice de transi1iune. 
l <'lora Dobrogie'î este ana16gă cu a Ungarier, a Ban�tulu1 şi a Transilvn.nicX; se deo

scbesce însă de acestea prin numerosele amestecătur'i'. ce pre. intă pe de o parLc cu unele,. 
speciT curat mediteraneene, iar pe de alţa cu alte specir proprH, aprope cu loLul, Crirnriei 
şi Husie'i'. meridionale. 

Printre speciile mediteraneene, cresc în Dobrogia: 
Medicago marina L; Coronilla corpioides K., Trif'olium purpurcum f.ois, 'frigonC"lln 

monspeliaca L., Periploca gmeca L. 

') Inlr'un kg. jnlra 3-4-00 gogoş'î; 5-6 kg. dai"1 ''2 kg. mălase bună şi r;:i.măşip cnrT so poLlnlrchninţa. 

(I. Chira şi JJ. A. St1mlza. «Ajutorul comcrcianlulu'i şi induslriaşnlufa, p. 190). 
2) După «J<.xcursiun1 în Dobrogia» de J: lir·he1·1lo11ol, p. 87-'JO0.
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Jar printre speGiJlc rnaT 111ull nume1·6sc, dinL1·e care unele c1·esc şi i1t 1·cgiunea rnedi
leraneeni't a Em·9pe'i', dar cal'e sunt comune Dobrogier, Crimeier şi H.usicT meridionale: 

Zygophyllum l•abago L., Alyssum obtussifolium Stev., Leontice altaica Pall. val'ia11. 
,�h·ssana Stev., Silene supina M. Bieb., Gypsophila glomerata Pall., Gypsophila trichomala 
\\ pudel'; Dianthus leptopetalus ,V., Dianthus pseudarmeria M. Bieb., Genista albida \V., 
\-.tl'agalus ponticus Pall., Astragalus hamosus L., Pirus ek.eagnifolius Pall., Potentilla lJi-
1111·,·a L., Paron ychia cephalotes Stev., Achillea compacta vV., Juri nea struchaclifolia n.

c., .lurinea arachnoiclea Bge; Centaurea Besseriana D. C., Mulgedium tata.ricum D.C., Yra
xinus oxyphylla M. Bieb; Jasminium fruclicans L., Apocynum venetum L., Con voi vulus 
Jincatus L., Tournefortia sibirica L., Sympl1ytum tauricum Vv., Scutellaria orientalis J.., 
Stalir·e tatarica L., Statice latifolia Sm., Ficus carica L., Celtis au.tralis L., Epl1eclra vulagris 
Hich., Ileliotropium uaveolens M. Bieb., Paliurus aculeatus Lam., Frankenia hispida D. C., 
Fntnkenia pulverulenta L., Momordiec1 Elaterium I.., Polypogon monspeliensis Desf., Sco
lrnrns hispanicus L., Medicago orbicularis All. 

Pe de altă parte, există o legătură f6rte strânsă între floi-a Dobrogier şi a FtomânicT 
transdunărene, legătură care se face de către vegetaţ,iunea danubiană a Românier. Ceva 
mar mult, el intre speciile caee sunt 6re-cum caracteristice Dobrogier, sunt unele cum: Ficus 
rnrka L., Celtis australis L., Paronychia cephalote Stev. şi Achillea compacta Vv., care 
cresc şi în partea despre Banat a Munteniei, iar Astragalus ponticus Pall., în :Moldova 
către Galaţr. Nucul (Juglans regia L.) şi Liliacul (Syringa vulgaris L), care cresc pon
taneu prin pădurile munţilor stâncoşr dintre V,.'t rciorova şi Bahna, p1·ecum şi Diantlrns 
gi�nnleus d'Urv. care, afară de Dobrogia, Bulgaria, partea României despre Vârciorova 
�i 13anat, nu se mar găsesce _nicăier-r, sunt plante carr tabilesc şi mar intim legătura între 
nora Dobrogier şi a Românier transdunărene. 

Doctorul Brc:\.ndza a mar descoperit şi alte plante necunoscute până la densul explo
mlorilor a11teriort ar Dob1·ogid: Z�1gophyllurn Fabago L.; Genista albida vV., Ficus carica 
L, Ccltis australis L., Acltillea leptophylla i\L Bieb., Artemisia salsoloides ,V., JUl'inea 
stu·chaclifolia D. C., Centaurea napulifera Roch., Centaurea Bosseriana D. C., Inula glabra 
Uess., Galatella cana Bess., Senecio umbrosus \V. mt., Fraxinus oxyphylla ?IL Bieb., 
Polypogon monspelionsis Desf., Medicago marina L., Trifolium purpureum Lois, Potentilla 
dnerea Cltx., Peucedanum longifolium ,V. Kit., Seseli varium Trev; Bupleurum apicula
lum Friv.; J.evisticum offidnalo K., Delpltinium fissum \V., Alyssum obtusifolium SteY., 
.\nchusa Barrclieri D. C. 

Regiuni Botanice. 

Dodorul J3raullza 1rnpm·te Dobrogia in şese regiunl' botanice': 
1. Regiunea seplentrională. Înălţimile c;ar\'. compun acestă regiu11c, sunt pu[,in dcsvol

lalt•, căd cele maY multe clin ele nu ating nid 500 metri înălţ,ime d'asupra nivelului 
1Iă1·it-N egre. 

Aceste înălţirnT sunt coprinse întl'8 Tulcea, Isaccea, Măcin, Cerna şi Babad?,g şi 
topl'i�1d cele mar frum6se păclurr ale Dobrogie'i'. 

. ln ele întâlnim afară ele Fag (l•agus sylvatica L.), care nu se găsesce de cât pe pis
curile cele mar înalte de la Babadag, de Scoruşul de munte (Scorbus Anr:uparia L.) ce 
nu� află, de cat în pădurea de la Nicoliţel; de Nuc (Juglans regia L.) şi de Tavalga 
(�piŢaca crenata L.), care cresc în colinele de pe lângă Gred şi în fine afară de Liliac
(�irmga vulgaris L.), care cresce mar pretutindenr în regiunea silvatică, următoriT arborr
ş1 arbuştr: 
,, ()uercu pedunculata Ehrl1. (Gorun, Şlăclun), Quercus pube cen \1/ild. (Tufă, T. rii6să 
I· albă, Tufan), ()uerc;us sessilif-lora Sm (Stejar), Quercus Cerris L. (Cer), Corylus A vellana

8
· (Alun), Carpinus . Betulus L. (Carpen), Ul mus campestri L. (Ulm), Ulmus sub01·osa
hrh. (Ulm rîios), Acer Campestre L. (Jugastru), Acer tataricum L. (Gladiş, Yerigar), Acer
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plalanoi cles L. (Ar[al'), Fmxinus ornus L, (îviojdrean. Pr111), Y iburnum Lanlana I .. (Dî i ·iiw� 
nîrmoc), Cornus Mas. L. (Corn), Cornus sanguinea L (Singer), Crataegu ox�1arnnll ia r.: 
(Păclucel), Crataegus monogyna Jacq. (Păducel, Mărăcine), Crataegus monogyna Yai·. 
laciniata Stev., Staphylea pinnata L. (Clocotiş), Evonymu vulgaris Scop. (Salbă-,i,<'ilr· 
Vonicer), Evonymus verrucosus Jacq. (Lemn rîios), Rhus Cotinus L. (Scump ie), Tili:t a11 11; • 

W. Kit. (Teiu), Tilia p1;1,rvifolia (l'eiu), Pirus malus L. (Măr), Pirus communis L. (Păr· st•].
JJatec), orbus torminalis Crantz. (Sm·b), Prunu Mahaleb I.. (:.\lălin), Prunus avium I..
(Cireş de pădure), Cytisus hirsutus I.. (Drob de munte), Vitis vinifera L. var. sylvc�ll'Îs 
(Gm.) (Viţă selbatecă, Aguridar, Leuruscă), Pirus elaeagnifolius Pall., care e speţa lernrn',să 
cea mar interesantă din punctul ele vedere al gcogrnfier botanice, pentru că, originar- din 
Asia-1\!lică, nu se mar găsesce în alte părţY ale Europer, de cât în Crimeia. 

2. Regiunea meridională. l\far tote pădurile clin acestă regiune sunt distruse :;;i înlocuilc
cu tufărişurr în composiţiunea cărora intră, exceptând l•'agus Sylvatica L. şi Pil'u · rlar-ag
nifolius Pall., mar tot aceleaşr specir lemnose ca în pădurile din regiunea prececlenlă. 

Tufărişurile sunt formate clin: Paliurus aculeatus Lam., Rl iamnus Cathartica L. 
(Verigar, Părul-Ciute!), Jasminium fruticans L. (Iasomie), Rhus Cotinus L. (Scu111pi,•J, 
Pcriploca graeca L., Prunus spinosa L. (Porumbar), Prunus :.\laltaleb L. (.\Jălin), P1·unus 
pumila Borkh., Berberis vulgari L. (Drăcilă, 1\Iăcriş-de-rîurT), Asparagus verlicillalus; iat' 
în stâncile calcarose de pe lingă :.\fangalia, cresc tuferişurr în composit,ia cărora inlrii: 
Ficus carica L. (Smoch in), Jasminium fruticans L (Iasomie), Paliurus aculeatus I.am 
Evonymus vulgaris Scop. (Salbă mole), 

1vla1 tote satele uin aceste stepe sunt înconjurate de adeverate pădul'J de: 
Onopordon tauricum \Y. şi ele Onop. Acantl1ium L., iar pe marginea clrumul' ilol' 

se ved: 
Glaucum phoeniceum Cr., Tribulus terrestris I.., Diplotax is muralis D. C., Ajuga 

Dhamaedris Schb. var., Grandi.flora Vis. 
3. Regiunea centrală. Acestă regiune, afară de partea despre malul Dună1· i1, este con

stituită din:stepe întinse, sterile şi aride şi cu o vegetaţiune puţin interesantă. J >intre plan
tele erbacee ale acester regiunr, cea mar importantă din punctul de vedere botanico
geografic este: Achillea leptopltylla M. Bieb., care e o pecie rară din Rusia rnel'iclionalil 
Alte plante interesante mar sunt: Ficus carica L. (Smochin) şi Celtis australis L., arbustr 
din Europa meridională. 

S'a crezut, că în Insula supranumită a lut Ovidiu, cresc plante streine re tulur Do
brogieY; dir1 contră se găsesc in acestă insulă: Quercus pedunculala Ehrh. (Gorun), Cal'
i;inus Betulus L. (Carpen.), Sambucus nigra L. (Soc.), Prunus spinosa T •. (Porumbar), 
Cerasus acida FI. ,v ett. (Vişin), Vitis vinifera L. (Aguridai·), la umbm cărora se ::ulii
postesc: Conium maculatum L. (Cucută-mare), Urtica dio ica L. (Urzică marc), Humulus 
J.upulus L. (Hameiu), Bryonia alba L. (�Iutătore, Cucurbeţ.ea), Convolvulus sepium r..
(Cupa vaci!), Chelidonium maj us L. (Rostopască), All iaria officinalis Andrz (Usturoic, Ai�or),
J.appa major Gaertn. (Lipan, Brustur), Cannabis sativa L. (Cânepă), Leonurus Cardiaca
L. (Talpa gâştir, Iarbă flocosă), Galium Aparine L. (Turiţă, Scaiu mcrunt), IIelianUH�s
luberosus L. (Nap., Nap turcesc, porcesc), Sonchus palustris L. (Susaiu de mla:;;tine), Epi ·
lobium hirsutum L. (Pufuleţe, Sburătore) ..

4. Regiunea maritima. Banda forte ţngustă ce se întinde cle-alungul Măr i1-Negrc, d
la :.\Iangalia până la glll'ilc Dunării, e formată, afară de ţermul slcî.ncos şi t1.hrupt el� 1�
( :01istanţa, de către nisipurile dunelor, care ofer vegetaţiunea cea mar caracteristica şi 

cea mar avută. 
Florula Conslanţe'î, de şi sărncă, co]Jrinde unele plante dintre cele m,,1,'î rarr �i mai

importante din punctul de vedere 8.1 geografie)' .,botanice, ast-fel sunt: 
Zygoph ylum Fa!Jago I.., specie d in Asia-�Iică, ce aiurea nu ·e inlâlnc cn in Europ,i

de cât numa'( în Spania, Sard inia şi Rus ia meridională, precum şi Tournefortia Argul�3 ·
R S., specie din Rusia orientală şi meridională, care se mat găsesce la Sulina şi "\fangnlw.

lată unele din speciile acesle1 regiun1: 
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Elymus sa�ulosus _P. B., Pa1:1icut11 m�lia?eum �-: Sdr:pus m,aritimus L., Pla_ ta.g,1 . U\"
arcnaria ,,,. Kit., Mechcago marrna 1,., Lak.1le mar1t1ma Scop., Lentaurea arenar1a �L-.... 
Bieb.,' Artemisia salsoloides W., Eryngium maritimum L., Mulgedium tataricum D. C., 
c,·ambe maritima Scop., Salicornia lterbacea L., Euphorhia Gerardina L., Euphorbia 
p11pli� I.., Silene pontica Branclza, Cynancl1um acutum I.., Scil-pus I-Iolosclloenus L., Gypso-
phyh.1, tl'icotoma '\\'ender, Atriplex niteus Rebent., Asperula humifusa 1vI. Bieb. 

5. Regiunea ar1uaticâ. In numer6sele gârle, lacurr, bălţ\'. şi mlaştine ce se întind
d'a-lungul braţelor Dunăril, baza vegetaţ.iuni\'. e formată din stufărfr, compuse ma\' ales dill 
trestie (Phragrnites communis Trin.). Cea mar interesantă plantă, ce merită o menţiune 
!,pecială, este Leuştenul (Levisticum officinale I(.), ce pare că cresce spontaneu în mare 
aho11dcnţă pe la Medgidia, în asociaţiune cu: 

Dipsacus laciniatus L., Rumex conglomeratus Murr., Galega officinalis L., Valeriana 
utncinalis L., Eupatorium cannabinum L., Sium latifolium L., 

Alte plante din regiunea aquatică sunt, prin fâneţe, locurr ni ipose şi umede: 
Chenopodium Botrys . L., Potentilla Ansrina L., Pontentilla supina L., Tamarix 

galliea L., Triticum repens L., Erythraea pulchela Fr., Spergularia Salina Presl., Gly
ryrrhiza echinata L., Carex muricata L., Altaea officinalis L., Trifolium fragiferum L., 
Hanunculus Philonotis Ehrh. 

Prin locurile mlăştinose şi pe malurile apelor: 
Ranunculus repens L., Ranunculus Lingula L., H.anunculus Flammula L., Ranunculus 

sccleratus L., Nasturtium officinale R. Br., Nasturtium austriacum Cr., Nasturtium amplli
bium H. Br., Nasturtium sylvestre n. Br., Scirpus palustris L., Scirpus maritimus L., 
Rcirpus lacustris L., Lytlirum Salicaria L., Lythrum virgatum L., Lythrum Hyssopifolia L., 
Polygonum Persicaria L., Polygonum I -Iydropiper L., Butomus umbellatus L., Typha 
augustifolia L., Sparganium rarnosum Huds., Iris pseudoacorus L., Glyceria spectabilis, iar 
plutit6re pe apele stagnante sau lin curgătore: 

Nymphaea alba L., Nuphar luteum Sm., Myriopliyllum spicatum L., Myriophyllum 
verticillatum L., Lymnant.hemum nymphoides Linlc, Hidrocharis Morsus ranae L., Ccm
tophyllum demersum L., rtuppia rostellata Kock., Potamogeton lucens L., Potamogeton 
pcrfoliatus L., Potamogeton pectinatus L., Trapa natans L., Lemna gibba, Lemna minor 
1 .. , Lemna trisulea L., Lemna polyrrhiza L., 

Trapa natans numită în termen\' vulgarr castana sau nuca de baltă sau ciulinY, pute 
servi populaţfonir mărginaşe bălţilor din Delta DunărH, căd după analisa institutului 
Ghimie, fructul acesta copt sau fiert oferă un nutriment. superior porumbulur şi în sl.at'(J 
lăinosă nu e supus alteraţiuner, ca mălaiul de porumb. 

In seceta din anul 1899 o mare parte a populaţiuni\' din Tuk;ea s'a hrănit, 111 l ipsă 
lie alt aliment, cu nuca de baltă 1).

G. Negiunea Deltez DunăriL Plantele, car\' par a fi mar propri\'. Delter DunăriT, suni.:
N-ymphaea Candida Presl., Aldrovanda vesiculosa L., Utricularia vulgaris L., Typlia

slcuophylla F. JVJ., Salvinia natans Hoffm. 
Dar ceea ce face ca flora Delte\' Dunărir să presinte un mare interes, esl·e vegela

\innea el'. al'borescentă. Pădurea Leti e o luncă întinsă, clar o luncă în comliţiunr excep-· 
(ionalc, căc\'. alătur\'. cu PlopH albi şi negl'i (Populus alba L., Populus nigra L.,) cu Anini'( 
(Alnus glutinosa Gaertn.) şi cu diverse speciT de Salcie (Salix trianclra L., Salix cinere[t 
L., Salix rosmarinifolia L.. var. argentea Sm.), cresc StejarT secular\' (Quercu pedun
culata Ehrh.), acoperiţ\' de Loranthus europaeus L., şi amestecaţr cu o specie de Frasin 
din Rusia meridională (Fraxinus oxyphvlla I v!. Bieb.), ce pare a înlocui Frasinul comun 
(Fraxinus excelsior L.,) clin România t1�ans-clunărenă. 

ArbustH clin acestă regiune sunt: Berberis vulgaris L., Periploca greaca L., Tamarix 
gallica L., (Cătină-roşie), Prunus pino a L., Hippophae rhn.moides L., (Cătină-albă). 

Alte plante erbacee mar interesante, sunt: 

') «Expunere<t situa(,ie'f Jud. Tulcea clin 1899>>, pag. 1\J-20. 
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Cuc.;ulJalus bacciforus L., Nepcla Cataria L., Teucl'ium scordium L., \Tm·unkit lo1Jgi
folia L., Galium rubioides L., Erigeron acre L., Sc.:abiosa ucraniGa L., Sabola Kali L., 
Tribulus terrestris L., Sium latifolium L., l\'1elampyrum arvcnse L., Lathyrus plaly1>i IY llos 
Hclz., Thalictrum flavum L., Vincctuxicurn officinalc Mch., Asparagus polyphyllus s'iflv. 
Allium guttatum Stev., Allium longispathium Red., Plantago mal'itima. L. 

Lipsa coniferelor din Flora Dobrogier se explică prin altitudinea ele mică i111pol'inri(n 
a dolurilor er. 

Ac6stă altilurline, care d'abia formeză baza rcgiunil fagulur din 110111;_1.nia lr;i11,_ 
duuilrenă, permite cresccrea fagului, rar intr'adever, dar nu cu tolul ab'enL, dupii r11111 
p1·clincl unir bolaniştr: 

«In Dobrogia fagul lipsesce cu totul, căc'î în acestă provincie cer mar i11alţ1 11tu11(,, 
uisce creste granitice, n'aj ung chiar altitudinea de 450 metri)) 1).

Doctorul Brândza cit6ză fagr la Babadag; apor mar sunt fag'( bălnlnr in pi.idill'JI(' 
dintre CiliG .. ;i l\feidanchio\' şi tincrr la S. de Luncaviţa, unde form6ză o pădul'e 111 val1·a 
Tiganca-Taila, spune fo tul prefect Jon Neniţescu. 

Se mar găsesce în Dobrogia pe la Başcl1io1, eplicd1-a vulgaris Hich, <li11 fa111ilia 
G ndacce, speţă aprope coniferă, o plantă din regiunile Ci.dele cxtra-trnpic.:alo. 

1\.c6sta se explică ]JI"in vecinătatea măl"iT, pl"in mica altitudine �i pI"in latilt1di1H·a 
<lc:::;Lul c.lc me1·idională a localităţ.it în care se găsescc. 

C,\.PJTOU r. JV 

P i9 D U R I 2)

Pe limpul administrat;ieI guvernulur Otoman, pădurile din Dobrogia, c.;a �i din lntrcgul 
lmperiu, erau proprietatea Statulur, care înainte vreme poseda pădurile cele rnar fr1m1u�· 
f;,i mar renumite şi carl' ocupau tot teritoriul er până la malurile Du nări\' şi bălţilor (proli;'( 
actualele petece de tufărişurr izolate). 

Însă abondenţa pădurilor ce Imperiul Otoman poseda în diverse regiunr ale terito
riulur seu, contribuiau la lipsa de scrupul in exploatarea lor, cu t6tc că legea olomană 
(art. 28 din codul proprietăţe\' fonciare, din anul 1858) opresce tăierea esenţclrJI' prnjiose 
precum: stejarul, nucul, carpinul şi altele, totuş'î era imposibil agenţilor a<lminislrnliv1, 
uc a pune friu manoperilor întrebuinţate ele locuitorr, pentru a distruge arborir clin 
pici6re. 

Administraţia forestieră propriu zisă, lipsea cu clesăYîrşire, şi ast-fel era imposibil 
ele a face să se mic:;;oreze întru cât-va efectele de:sastru6se ale dr eptuluT us acol'dal Joc;ui
lorilor, care de alt-fel erau în mare parte aşezaj,T în mijlocul păuul'ilot· (legea oto
mană art. 5 şi 130 din cod permitea conc.;edărr de pămentur\' mar întinse nu niar în acele 
locnlilătr nelocuite, unde se constata imposibilitatea de a se înfiinţa comune), untle a11 
căutat să defrişeze a� numitele meşelicud (cuvent tmc: mc�e=cer, stejar; mc�eliG, lor 
acoperit cu acest fel de arbod) care, după spiritul general al legislaţiunff otomane !;ii Gon
rnrm cu art. 19 din cod, ar urma să fie ,nisce tuferi:C;url' compuse numat clin c�en(,c, care
nu pot ajunge la o mare desvoltare, precum ar fi perna.likul (()uercus illex), men(.iomtl dt'
a.t't. 19 şi numar ateste tufcrişurr vutcau face obiectul de concesiunT individuale, ponlr11 lrans
f'orrnţtre în locurr de aI"ătură, în realitate însă, mult din aGe te meşelicurY (tu(r'(l'işur1) e,·atl

') «Conspectul liJ01·e'i Hurnanief» de lJI". D. G1·ecesrn, pag. 732. 
�) Estras din sludiul D-lu1 Silvicultor Gl'igo1'esw Pel1'e «Padueile Dobrogiefa pul>lical în zia1·ul (<Lon

ştan\all No. '131 şi urmălori1; după n. Hiill'el, ((Studiul sumar al Pădurilor Statului» şi ((Sl11dii'1 asupra Pa
durilor Stalul ufa. Ediţia _;\J inisleruluL 
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constituite clin esenţe p1·e�iose, cai·e prin recepare, puteau deveni masive importa11tc :-;;i 
de viilor. 

Toleranţ.elc adn1ise de art. 19, 5 şi 130 din Codul I.cgislaţiunir Otomane, au contl'i
huit asL-fel a schimba în scurt timp fisionomia DobrogieY, care din ţ.eră pastorală a t 11r
mclo1· ce se coborau din Carpaţr, se transformă în (ară agricolă. 

:\laterialul lemnos exploatat din aceste pădurr se lntrebuinţa de locuitorr, fie peni l'll 
tn-hliin(ele lor casnice, fie pentru comerţ, exportându-l în localităţile vecine (Basarabia) 
Jkăila, Galaţ\', etc.) şi la Constantinopol, în schimbul uner taxe ce se plătea la bariera 
oraf;iulur şi care s'a fixat mar târziu prin primul regulament al pădurilor din 1 Ianua
rie 1870. 

Ast-fel, populaţiunile rurale reu administrate de o parte, păşunatul abusiv, apoY 
dc�clc rcsb6ie Ruso-Turce de alta, precum şi devastările aduse de echipele bastimentelor 
mal'itime şi fiu viale, care pe fie-care an extrăgeau cantităţ\' marr de lemne de cherestea 
pentru reparaţ,iunea bastimentelor şi material propriu, utilisabil la şantierele ele construire a 
bastimentelor de la Constantinopol 1) şi Syra, la arsenalele Marine'i şi Artilerie, lmpc
t'ialc, la şantierele construcţiunilor publice, etc., tdte acestea au contribuit Ia ruina com
plct·tă şi devastarea acelor frum6se pădurr de altă dată; ast-fel că la anul 1878 aceste 
părlud nu se presentau de cât sub forma unor buchete, mar concentrate în jude tul Tul-
1·ea şi anume pe masivul muntos, care se întinde între Isaccea şi Babadag pe o lungime 
de 40 km. şi pe o lărgime de 30 km. la r ord către satele Grecr şi Frecăţer, până în valea 
Babadagulur, mergend îngustâ11du-se spre Sud. Spre Vest şi Nord acest grup are ca li
mile şirul de înălţ.im\', care merge paralel cu cursul Dunărir până la Beştepe. Faţa acestor 
lnălj.iml' despre Dunăre este lipsită de pădur·r. Acest masiv este tăiat de douc văr mar prin
cipale, în care curg de la N.V. către S.E. micele rîurr Taiţ.a şi Slava; prin văr însă 
sunt aşezate ma'( multe sate şi aprope tote pădurile sunt defrişate. Pădurr au remas pc 
Yîrfurile munţ.ilor şi pe câte-va platourr din care cel mar însemnat între satul :Meidan
chior şi Mănăstirea Cocoş şi Cilic. Alte grupe de pădurr, dar cu mult mar puţin impor
lante, se întind intre satele lVlalcocr şi Beşte1Jc. 

I.a Sud, pădurile înconjură oraşul Babadag şi se întind încă câţ\'.-va kilometri spre
!-iud, Sud-Vest; aci începe regiunea lipsită de arbor\'. până la Sudul Mangalier şi de Ja 
Dunărn până Ia Mare (afară de porţiunea coprinsă în unghiul format către Dunăre şi 
Bulgaria, unde sunt ·câte-va grupe de tuferişurr_), unde ochiul trecetorulu\' nu înt.:tlnesce 
nicl' un arbore, privind Ia un câmp întins, ondulat prin văr numerose şi prin d$lurr în 
mure pal'tc puţ.în productive. 

(;uvernul nostru ocupând Dobrogia aplică sistemul zis de Cantonament, pentru a. 
scăpa 1·est.ul pădudlor, fără însă a întrerupe exploatările, căcT în acest cas ar fi lipsit o 
pl'ovincie întregă de lemnele necesare; şi de ore-cc locuitorii aveau drepturl'. ab antiquo 
a lua. lemne pentru trebuintele lor, din tote pădurile, pe de o pa1'te li s'a dat câte o por
(i1111c de pădure, acolo unde existau păclurT, care să devie proprietatea comunală, ia.I' 
acolo unde nu erau pădurT, li s'a destinat câte un hectar de teren despădurit de fie-care 
('ap ele familie, care cu timpul să se transforme în pădure prin îngrijirea guvernului. 
(.\�a esle şi spiritul art. 2::l din legea proprietiiţ.ir imobiliare din 1882). In ba a acestur 
a1'ti1_;0J, în mar mul(t anr consecutivr s'a făcut Ince1·căd de împădurire pe o scală destul ele 
lntinşă prin semănătură directă în banele, cu sărninţ.ă de salcâm şi ghindă, care ar n
tlat rcsultate sigure, dadi ace t sistem de îuipădurire n'ar fi necesitat în timpul pl'imă
rcri'i'. lucrărl'. multiple de cultură şi între(inere, care coincideau cu muncile agl'icole, ele 
la care nu s'au_ putut di trage locuitori\', fie că nu cunosceau avantagiile impădul'irer, fie 
că admini tratia puţ.in pătrun ă de important.a acestor lucrăd, n'a căutat să inspire locui
torilor, că prin legea improprietărirer clliar, erau obliga('( la aceste sarcinr �i pl'in ur-
111a1·e �ă-1 execute la lucl'Ll, intocrn.:11 dupt� i11dica(:iunil' silvicultoruluY. 

') I. Ionesco. cd�xcursion <la.ns la 1Job1·ou<lja.ll, pag. !i-8. 
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rtesullalul a fost nul, de şi s'ar fL adus rnal'l servidT DobrogieY �i în �pec.;ial jude(i,luY 
Constanta, lipsit mar în întregime de păcturr. 

In primăvara, anulur 1887 s'a părăsit sistema împădudrilor directe :;,i s'a llolăt'îl infi
inţare de pepiniere, în scop de a procura arbu�tY pentru a se împăduri prin Lransplun
li'.'trT, terenurile comunale, potrivit art. 23 din lege. S'a înfiinţat o pepiniel'ă la :Mul'fallm, :-ii 
una la Cumarova, fie-care de câte 5 hedare. Ele au dat resultate bune, aşa că pe li\.ng;'i 
ele s'at'i înfLintat �colr provjzori\' în suprafeţe tot de câte 5 hectare, în care s'a transplanlul 
c.u·buştr din pepinieră (repicaţ1) in scop de a-l'. rări şi a le desvolta înrădăcinarea, aşa că 
ambele pepiniere po edau un numfr de pesto 3 milione puieţ\' în stare de transplantai,1,. 

Lucrările ele întreţinere ale popinieri\' din Camarova fiind părăsite, cea mar mari· 
parte din resad s'a p�rdut, fiind copleşit de plante selbatice; aşa era starea el'. în 188D. 

Cea din l\1urfatlar mar bine întreţinută, a putut produce la început apr6pe 2 mili6n1• 
puetJ, care în primăvara anulu1 1888 s'au eliberat gratuit autorităţilor comunalo, pentru 
împădurirea anuală a câte 5 hectare din terenul de plantaţie a fie-cărer cornunr. 

In unele localităţJ plantarea s'a făcut în bune concliţiunr şi ar fi dat resultale salis
făcNore, dacă ar fi fost un serviciu· bine aranjat de pază, fără de care bivolir ţiganilOI' 
şi cămilele tătarilor, aLJ păscut în libertate terenurile sămănate cu salcâmr în anir 1887 )i 
1888. Şi vitele preferau aceste locud'., pentru că pămentul fiind scormonit do curund w11-

clucea mar multă iarbă, şi ma\' ales după ridicarea recoltelor, părţile împădurilo rr�mă
ncnd 111 câmp deschis, erau libere păşunatulu\' vitelor; ast-fel că în al doilea an nu se 
mar putea distinge împădurirea. 

ln alte localităţ1, administraţia a executat pe locuitorr, c.;um în comunele: Cic.râcci, 
Ci-argallk, Cara-Harman, etc., aducendu-1 cu călăraş1 pe terenul destinat împădurfrcr, <lar 
în asemenea condiţiunr plantarea făcendu-se de formă, cea mar mare parte din locuilo1,r, 
căuU1.ncl să-ş\' resbune, ma\' ales Bulgari\' şi Tătari\'., plantau arbuşti\' cu vârfurile în pămcnt. 

In curs de 8 an'î nu s'a putut împăduri terenurile comunale. 
ln 1890 s'a făcul la Cumarova şi Murfatlar plantaţi\' pe câte 112 şi 50 hedarc, cu 

sakam'i'. 
S'a ma, întreprins a se face plantaţil pe proprietăţile comunelor: Caranasuf', Tur,la, 

c�1.racoium şi Caraomer. 
Astăzl' avem îri Dobrogia următorele pepiniere : 
a) Pepiniem Casumcea înfiinţată în 1886, în suprafaţă de 36.810 rn. p. şi coslă 1'1.048

Jcr. Es!;ln(eJe aflăt6re sunt: 176.500 salcâm\', 13.450 stejarr, 83.000 frasin'î, 95.300 ulmT, 4.00 
pinr şi 3.700 nuc\', adică în total 372.350 arborr. 

b) Pepiniera volantă Yalea-]'i_qanulu'i, pe teritoriul comune\' Enişala. E înfiinţată in L8!J5,
in suprafaţă de 5286 m. p., costă 3330 Ier. Conţine 20.000 salcâmT, 10.000,ulm'î, 6.000 frasini 
800 stejad şi 200 nucr, adică în total 37.000 arborr. 

c) Pepiniera Jlllwfatlar, înfiint;ată în anul 1887, are întindere de 48.200 111. p. Infiin
(area e\' a costat 5.897 le\' �i s'a plantat 1.300.000 arbuşt\'. Astăzl'. e neglijeată şi o bună 
parle din arborl'. s'a uscat. 

d) Pepiniera Caracoium saft Ciaâcci, înfiinţată în anul 1894; ocupă o suprnfa(.ă ele
79.365 m. p. şi costă 8.749 leL Conţine 40.000 arbuştr: salcâml'., ulml'., stejarl'., duzr, etc. Ar 
trebui mar bine îngrijită. 

e) Pepiniera Cumarova, înfiinţată în 1884 pe 10.862 m. p., iar în urmă s'au maY plani.al
5.637.703 rn. p. Nu se scie cât costă; e aprope abandonată. Speciile sunt: nud, �pinT, du7.r 
şi salcâml'.. 

() Pepiniera Ciucurova, înfiinţată în 1895; ocupă 2.002 m. p. suprafaţă şi c.;ostă 3.575 
Ier. S'a plantat: 630 frasinr, 203 fagl', 558 ulm\'. şi 250 stejarl'.; toţ'i' _s'au uscat .. Acum sun�: 
316 moliz1, 490 stejarT, 30 ulm\' şi 10 thuia orientalis. Azl'. e neingrijilă şi va fi clesfiinţ.ala, 
terenul fiind reu ales. 

o) Pepiniera Teliţa, înfiintal.;-t în 1886, are 2 hectare suprafaţă şi costă 7.406 le\'.. S'a
plantat salcâmul. AzT este lăsată în părăsfre. 
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/,) Pepinieta /Jayita1·, înfiinţată în 1898, o<.:upă 5 hcc;t. suvl'afată, costă 3.139 lcY. Con
\iue: 500.000 puieţr salcâmr. E în torte bună stare. 

Plantaţiile comunale sunt : 
a) Ptantajia Caraomer, înfiinţată în 1898, are 710. hect. �i costă 42.458 Id. E ·cn(.elc

-;u11t: salcâm şi stejar. 
b) Plantaţia Ericlict, din pădurea Testemel, înfiinţată în 1899, oeupă 500 hect. suprafaţă,

din care s'a plantat cu pin numar 4 hect. şi costă 244 le\'.. 
r) Plantaţia Sarighiol, din satul Sarighiol, pi. Babadag, înfiinţată în anul 1899, al'8 o

,.;uprafaţ.ă de 3 hect., plantaţia este salcâm şi aylantus. Costă 6 leT. 
d) Plantaţia Caranasuf, înfiinţată în 1893, ocupă 350 hect. suprafaţă; plantaţia este:

salcâm, aylant, ulm, pin, dud, plop, salcie şi frasin. Costă 15.328 Ier. 
e) Plantaţia Cumarova, înfiinţată în 1886, ocupă o suprafaţă de 587 hect. şi costă 64.060 Ier.

Are numa\'. salcâm. 
() Plantaţia Tuzla, înfiinţată în 1895, are 130 hect. suprafaţă, costă 8921 Ier. Salcâmul 

este principala specie, intre care s'a intercalat 500 nucr. 
g) Plantaţia Caracoium, înfiinţată în 1894, ocupă 540 hect. suprafaţ,ă şi costă 14.770 leY.

Are numar salcâm. 
h) Plantaţia Murfatlar, înfiinţată în 1886, are 200 hect. suprafaţă $1 co ·tă 69.607 Ier

Speci\'. sunt: salcâmul, nucul şi aylantus glandulosa. 
Trebue să vorbim ceva şi despre doue pădud, carr prin situaţiunea lor şi felul esen

\clor ce Ie compun, sunt de un caracter f6rte CtJrios: 
Pădurea Letea este celebră în Dobrogia şi are o legendă: Se pretinde a fi fost plan

tată in mod artificial, ele un pa .. ă turc din Tulcea, al căru'( nume s'a uitat. Din cercetarea 
amănunţită a pădurff, nimic nu face să se confirme acestă tradiţ.iune, clar nid să se con-
1.razică în totul. S'a adus în sprijinul artificialităţ;i\'. acester pădur\'. taptul, că arbori\' sunt 
aliniaţ\' ele la N. la S. Acesta nu provine din intervenţia omulur, ci cauza este ventul. 

Esenţele car\'. populeză pădurea sunt: plopul cenuşiu (populus canescens), stejarul 
pedonculat, frasini (Fraxinus exceltior şi F. oxyphylla), aninul negru (lipicios), diverse sălcff 
(Salix l1yppophaefolia, S. triandra, S. cinerea). Se mar observă pe marginea estică a 
pădurir Tamarix gallica, iar în interior cctţ\'-va arbuştr sau arbori, ca drăcita (Berberis vul
garis) şi porumbari\'. (Prumis spinosa). Viţa selbatică de asemenea este comună şi atinge 
cat.e o dată ast-fel de climensiunr, în cât rupe sub greutatea sa stejari\'., pe care ea se agaţă 
ca o ecleră. 

lntinderea actuală a pădurir p6te fi evaluată la 2.800 liect., dar &cestă suprafaţ.ă este 
departe de a fi întregă împădurită. Nu se găsesc adeverate masive, de cât în partea estică 
a păelurir, pe o zonă ele 80 m. lăţime şi cam ele 15 km. lungime, în restul păduri'( nu se 
vcd ele cât grupe de arborr, care formeză parcele de mică întindere, sau arbori isolaţr, 
Se p6te evalua 2.800 hect. suprafaţa pe care o atribuim pădurir, că jumelate cel puţin 
este neîmpădurită. 

Masivul părţil de Est, care are o întindere cam de 120-150 hect., este singura parte 
a păduri\', care p6te fi acum supusă uner exploatăr\'. regulate. Ea se presintă sub aspectul 
unur masiv complect, format din plop cenuşiu G/10, stejar 3/10 şi frasin. 

Arbori\'. au înălţimr car\'. ajung până Ia 28 m.; plopi\'. au până la 1111 .50 în circonfe
l'inţă, stejari\'. până Ia 2 m. Aceştia din urmă, cel puţin cer mai'. groşi'., sunt ma\'. toţr cio
p,\rtiţT şi fără mare val6re comercială. Li se tăiau crăcile gr6se, pentru a se fasona piese 
'trâmbe, care se vindeau f6rte scump con tructorilor de vase la Sulina şi Tulcea. 

Populamentul în totul, adică cel mar mare numer ele trunchiur\', presintă o vârstă, 
care so p6te pune între 60 şi 80 anr, dar se găsesc şi mulţ.\'. stejarr care trec peste vârsta
de un secol şi j umetate. 

· 
· 

Solul este acoperit cu ierburr, lemne uscate căzute şi puieţi'., în special puieţr de frasi_n; 
vlăstarele din rădăcinele de plop\'. sunt f6rte abundente. 

Peste tot, în cele-l'alte părţr, pădurea nu ma\'. presintă masive întinse. 
In partea de S.E. se găsesc plopr isolaţr, odini6ră emondaţr, de 1111.50 circonferinţ,ă 
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�i ll<' 10 m. 111ăl(.i111e, marn pal'lu în 1·ea stare şi căzi}nd mel'eu. ln pal'tc•a VPsl idt 1111 SI' 

gil ·esc ele 61.t stejarr împrăşt.iaţ.1, for1m\nd icT şi colea câte-va buchete de n1·bor1 ci<' llll 

masiv rar. 
Golurile, adie,\ locurile unde al'l)orir lipsesc c:u totul, sunt forte întinse �i vot fl '",li

n ,ate la mar rn uit de 500 l1ect. Aceste terenu r'C acoperite, câte o dată, de o vegcla[iu111, 
1'1.tră de carice (carex), cc\nepă selbatecă, câte-va graminee şi salcie cu fot de llippovl tai: 
(cătină), de ordinar nu au nimic pe ele şi sunt mobile sub acţiunea ventuluY. 

întinderea nisipurilor mişcătore merge crescend pe fie-care an, datorind ace. la pft�u
n„1.l'i1 oilor şi a allor animale. 

Pădurea Letea este înconjurată ele 4 cătune: Pedprava, Sfistofca Satu-Nou şi Lcli ·a 
( :ele d'int..U doue sunt populate cu loL"uitorr cle rasă slavă, iar în cele-l'altc suni Rom;1n1. 
Pel'ipraYa e�te un sat de Lipovenr, fondat pe_ la 1878 de pescaril veniţ'( din Basa1·ahia. 
Sfistofca este de a::;emenea un sat de pescarr. Aceste doue localităţ\'. po. ·ecl puţine vite; la 
numorătorea tăcută în 1889 s'a găsit că există 900 car sau bor şi vad, şi 120 or sau po1·c1 
Satele române din contră, . ·unt cu totul agricole; aci se găsesc 2050 cat şi bot şi 2GOO 
\'ite mic-Y, mar cu . emă or, care trebue să-ş\'. găsrJ că pe fie-care an nutriment în insula 
Letea, cal'8 are o suprafaţă de 21.500 hect . 

. căzend suprafaţa păduri!, a satelor, a culturilor, a heleştaelor şi a bălţilo1·, a nisipu
rilor rnişcătore, remân apr6pe 12.000 hect. de ternn, din care unele sunt livez'( penlru fan, 
populate maT cu semă de graminee; altele formeză păşiunr f6rte slabe, und,1 �c ,·r�d 
predominând, după localităţ\', ciuperaceele şi trestiile sau plante, ca cânepa solbaLecă, inul, 
euforbiacee (laptele cucului), etc. Cea mar mare parte din aceste 12.000 hect. sunt inuli, 
lisabile, când apele sunt marT. 

Resuită de aci, că totalul păşiunărilor din insulă este îndestulător în timpul ordinal' 
pentru nutrirea vitelor care se găsesc acolo; cu tote acestea, admiterea animalelor în 
pădure devine o necesitate în stare actuală a lucrurilor pe timpul crescerff apelor Dună1·it, 
c.:are se întâmplă primă-vara. Acestă necesitate devine încă mult mar imperiosă câ!1(1, 
cum s'a întâmplat în primă-vara anulur 1888, vitele comuni! vecine Chilia, au fosl nevoite 
�ă caute asil la Letea. Trebue dar a considera aci pă.şiunarea in pădure ca un rcu nccr
sar, pe cât timp locuitoriT vor p1°actica crescerea în mod extensiv prin metoda izlazul'ilo1·, 
adică lăsând să pască liber animalele pe întinderr con ·iderabile, în loc de a le nutri în 
grajd cu furage cultivate, care permit de a cresce acelaşr nu mer de vite pe înLinderT de 
3-4 orr mar mid.

Pădurea Letea nu are de cât cam 150 hect. sp1·e marginea sa orientală, care pote n
ac.:um susceptibilă de o exploatare regulată. 

Regimul de adoptat va fi acela al crângulur compus. Se vor diviza aceste 150 hed. 
111 20 părţ\'. egale, prin linir orientate Est-Vest şi se vor exploata treptat, înccpcncl ele la 
Sud. cd.te o parte pe fie-care an. Exploatările se yor face a blanc etoc, oprindu-se cu lolc 
ace tea, toţJ stejari\', frasiniT, ulmff, plopi! mal'. miel'. de 1 drn. în circumferint,ă la înălţimea 
omulur, plus 50-60 at"borr la hectar, aleşr dintre aceia cad vor părea a fi cer mar bunr, 
fie pentru a dobândi dimensiunile care le vor da val6re în tăierile viit6re, fie de a con
ll'ibui p1·iu scmu.nţa lor să asigure regenerarea. 

După acestă primă revoluţiune de 20 an\', se va împărţi definitiv masivul în 30 pă1'[1 
sau parchete anuale, care se vor exploata regulat în crâng compus, urmând regulelor 
care se găsesc in t6le tratatele de silvicu1t.ură. ,. u • 

ln restul pădurff ne vom mulţumi de o cam dată cu extragerea arborilo1· uscaţt �1 
a celor căzuţr, cum s'a facut până acum. 

Punerea în val6re a păduriT presintă un ore-care interes din causa vecinătăţH ora
:-;;ulur Sulina, port la Mare, la care se ajunge destul de lesnicios de la Letea, urmând cor
donu! de nisipur·r litorale. Din ziua când pădurea Letea va furnisa regulat lemne de foc 
şi din plop şi stejaL", lemne pentru mica construcţie şi pentru fierestruit, se va asigura 
uşor acestor produse un debuşeL°1 avantagios. Casa Goetz et C-nie, care construesce în 
acest moment marr usine de fierestraie la Sulina, va cont1·ibui a înlesni venzarea lem-
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nelor de lucru şi mar cu semă a celor de plop, care vor da scândurHe subţii-1 (vo 1gţs,)

torte căutate în tote tîrgurile şi care au devenit rare în occidentul Europei. 
· L

Pentru a deosebi partea de pădure ce trebue să fie exploatat.ă regulat, pentru a deli
mita definitiv şi în mod aparent pe teren porţiunea insuler destinată a fi resenată culturi'( 
frll'rstiere, va· trebui să se trimiţă agenţ\' silvic)'. cu aceslă însărcinare specială. Ace<;;l\' 
agrnţ\' se vor ocupa în acelaş. timp cu studiarea în mod serios a chestiuni\' păşiunatulu\'. 
g1 vor stabili în acestă privinţă, carr sunt adevPrntele trebuinţe ale populaţ.iuniT, şi, cu 
aceste date dobândite, vor qăuta partea de pădure, care p6te să fie cu ma\' putin incon
venient abandonată păşiunatuluL Acestă parte de pădure va fi delimitată pe teren 
inll·'un mod cu totul absolut şi învederai, iar vitele cornute vor putea fi admise numar 
in casul de absolută necesitate. Acestă parte va putea ast-fel, încetul cu încetul, să se 
1'eslau1'eze; iar golurile se Y0r închide fie cu timpul, fie în mod spontaneu, fie cu ajutorul 
plantaţiilor ce se vor face. 

Nisipurile mişcăt6re de la Letea acoper 300-400 hect., carr se găsesc ma\' cu semă 
la N. <le Salul-Nou, unele formeză o bandă lungăreţ.ă ele mar mulţT kilometri. Impădurirca 
101· va fi utilă, ma\' cu semii din punclul de vedere al punerir în val6re. Prima condi(iunc 
pentru a ajunge la acest resultat este de a suprima păşiunatul, care se pracLică încă. 
Act•sta făcută, se va procede la împădurire, începend de la Nord şi înaintând progresi\' 
spre Sud. Esenţele de întrebuinţ;at. sunt: Salcâmul (Hobinia pseudo-acacia) şi Salcia (Sal ix 
hippophacfolia). 

Acestă din urmă esenţă nu are nicT o valore, dar cresce spontaneu cu mare vigore 
in terenul de care ne ocupăm, ceea-ce ajunge pentru a o recomanda. 

Salcâmul are mult mar mare val6re, dar nu credem solul pădurit destul de bogat 
pentru a 'l prad uce în -mod continuu; nu va fi ele cât o esenţă transitorie, clestinaUi a face 
loc mar târziu stejarulu1, plopulur, frasinulur, carr sunt esenţ;ele spontanee ale localităt.H. 

Pădurea Gara-Osman. Intinderea actuală a păclurir pote fi evaluată la apr6pe 1500

hect., din carr cel puţin 2/a sunt în stare de golurr. E populată de 8/1 o ştejar pedonculat; 
restul e format din plop cenuşiu, frasin, ulm de câmp. Se mar găsesc puţine sălcir, vitii 
srlbatecă şi ederă. 

Pădurea nu copdnde în nic\'. un punct adeverate masive. In partea de N. nu se ved 
de cât ştejarr isolaţ\', ciopârtiţT, adesea depărtat,T unul de altul la 20-30 metri. Partea de 
S. este ceva mar bună; aci se găsesc chiar masive rare, sub carT cresc erburr.

In golurr nu se vede ca vegetaţie de cât caricea, oboraginee cu tigelul şi foile aspre
şi păr6se, carr par că nu plac animalelor, o euforbă cu suc veninos, şi salcia cu for clr 
hippophac. 

Mar adesea nisipul este gol de t?t. şi mişcător; aci el unele sunt mar întinse şi mar 
periculose ca la Letea. Se află în pădure cel puţin 500 hect. de aceste nisipurr, p6te şi 
mar mult în afară de perimetrul seu. 

Satul Cara-Orman, singurul în insulă, a fost fondat acum 90 anr de către o colonie 
de Ruşr, parte pescarT, parte cultivatorr. Astăz\' se numeră ca la 90 famili\', avenu 1200

bor şi car, iar or şi porc\'. 2200. Aceste cifre sunl prea mad' faţă cu întinderea restrînsfi 
a pămentulur de care se dispune. 

De mult încă păşiunatul în părţile insule\', periodiG inundate, devenind insuficient ele 
a nutri acestă mare turmă pe cele 3000 hect. de păşiunat prost, s'a admis păşiunatul in 
[)ildure ca o necesitate. Acesta explică starea degradată şi de plâns a accstuT masiv; 
altă-dată prosper, dacă luăm în s6mă tradiţiunea, ceea ce se confirmă şi prin numele 
dat pădurit de către primele colonir. 

, . Trer din patru părt,r ale păduri'î pot fi considerate ca distruse, şi în curând, adică
mamte de a trece jumetate secol, dacă nu se va pune energie, nu va remâne de cât. 
aducerea aminte de ea şi cfLţ1-va ştejarT risipiţr ic\'. şi colo. 

Ar fi de regretat ca administraţ;ia noslTă să lase să dispară aceslă. pădure care 
există ele ecole, una clin curiosilăţilc naturale ale trrit şi care inter0. <'•zfi din tc'>te punctclr 
de vedere. 
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Actualmente, pădurea nu pot.e fi supusă une'î exploatărT regulate; trebue să ne rnul
t,urnim cu extragerea arborilor uscaţl' şi cu ridicarea cel01· desrădăcinaţl'. de venturr. 

S'a11 făcut acum câţl'.-va an\' încercărT de a se scote din ruină ceea cc a mar rrnias 
din Cara-Orman, interzicendu-se păşiunatul în partea de Sud, pe o suprafaţ.ă rte npri'ipc 
320 hect., dar fără nicX o reuşită. 

Tocmal'. în acestă parte a păcluri'î locuitori\'. din Cara-Orman au construit, acum v1·r·-o 
,4.0 an\', pe timpul resboelor turco-ruse, adăp6ste sau tâ1°le de iarnă pentru vitele 101·. 

Cum climatul este destul de dulce, aceste animale rătăcesc t6tă iarna prin păcllll'e si 
cauzeză stricăciunl'. din ce în ce mar seriose. · 

Se propune ca târlele existente, în numer de şepte, să fie distruse. Locuitorit din 
Cara-Orman işl'. nutresc vitele pentru a face comerţ, nu pentru trebuinţa lor personală; 
er au făcut din păşiunatul în pădurea Statului o industrie f6rte câştigătore, care îmbo
găţ.ind pe mulţl'. dintr'inşil, în schimb au ruinat pădurea. Un asemenea fapt nu trebue 
respectat. Nu trebue a priva o po1;iulaţiune agricolă de păşiunele necesare vitelor ce 11 

nutresc, dar în acest cas suntei:n nu în faţa cultivatorilor ci a cirezarilor, cad caulă a 
se îmbogăţi prin speculaţiunr comerciale, carl'. aduc ruina unor proprietăţl'. ce nu le U.)Jlll'

ţ,in, păduri\'. StatuluT, a cărer conservare este de un interes public. 
Aci ca şi la Letea, nu trebue să se permită păşiunatul de cât într'o anumită pari<'. 

într'o treime sau n pătrime a păduri'î, cu rizicul de a suferi ore-carl'. perderT, chiar spe
culaţiunea pentru crescerea vitelor. In orl'.-ce caz, trebue a se veghia cu îngdjire asupra 
părţilor masiv·ulu\' bătrân, care mar există la Sud de sat; trebuesc distruse târlele şi vitele 
să fie isgonite, căcl'. ele nu se va urma ast-fel şi s'ar lăsa lucrurile în voia întâmplării, 
de sigur se va ajunge la dispariţiu_nea complectă a Păduril'.-Negre de la gurile Dunării. 

Nisipurile mişcătore trebuesc împădurite ca la Letea. S'a înfiinţat la Cara-Orman o 
pepinieră de salcăm\'; s'a ales reu locul, pentru că este expus inundăriT şi în timpul primă
veri\'. apele stagneză mat multe septămânl'.. De aceea nu trebue să pară curios, că plantele 
nu sunt de nicl'. o întrebuinţare. Salcâmulur nu-l'. priesce terenurile expuse a fi acoperite 
cu apă. 

Paza păduri\'. Cara-Orrnan este dificilă. Şeful de ocol, care locuesce în Sulina, n'o pote 
vizita de cât forte rar, drumul fiind grei:'1 şi adesea cl1iar periculos. Locuitorir satulur, 
ele rasă streină, sunt forte ostm dominaţiunil'. române, care le-a fost impusă prin tratatul 
ele la Berlin, ceea ce face că sarcina pădurarulul'. este periculosă şi de multe or1 se vecie 
nevoit a se abţine de a interveni la împedicarea delictuluL 

Pădurile ocup astăzl'. în Dobrogia o suprafaţă de 135.452 hectare şi sunt îrnpăl'(,ilc 
în 14 ocole silvice, carl'. aparţin Regiuni\'. III Silvică; ocolurile sunt: 

I Constanţa, cu 
II Mangalia . >> 

III Enisemlia »
IV Ostrov » 
V Cerna voda » 

VI Hârşova »
VII Casâmcea )) 

VlII Babadag )) 

IX Ciucurova )) 

X Cerna )) 

XI Gred )) 

XII Nicoliţel )) 

XIII Tulcea )) 

XIV Satu-Nou )) 

reşedinţa în Con_ştanţa 
» >> :Mangalia 
>> >> Enisemlia
>> >> Ostrov 
» >> Cernavoda
» » Hârşova
)) )) Casâmcea
)) )) Babadag
)) �) Ciucurova
)) )) Cerna
)) )) Grec\'.
)) )) Nicoliţel
)) )) Tulcea
)) )) Satu-Nou

i .T ud. Const,:rn\a 

Jud. Tulcoa 
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I Plantaţia Tuzla . :1 120 

I - I -11 - I - li 681 85 G8 85 
I I Cana1;-aua Feti! . l i Li pniţa -. ! - !! 1 !-lRi 75!! - ! - !! 138! 75

450 1--------
At.magea-Cula . 68 

11 Cara-Cealic . · 11 Carvan '181 : '111 811 26'1 - I - li 99I 47 f:ara-Ali-Corusu » - I - li 4-UI - li - I - ii 40 
Ciufutu ..... 

1
, Oltina . 301 - li 1041 24-1 - I -li 134-1 24

,, �
2

1 = li ��I = ;1 = I = li 
1�7

���tiJ��
a

�: oui�a :
1

1
.1
1

1 

-=-1 = li 1g�I ig·
1
1 = I = li 1i�I igMeşelic . . . Carvan . 25 - 681 - - - 93 

'-: !I Meşelic-Cula EsekioI . li 15I -li - I - li 2361 - li 251 

- - I 
6 0 -

I 
- - 001 -ii -1

-
11 '10

6

1 
2
711

-
1 

-
11 

1061 2, 

- ' - " - ' ÎUI 
-11 -1 ·- 1

1 
1

�
6

1 -
-

11 '1661 ,O - - -
I 

65 - 4 75 
li I . I 

� I 

:1 
....l 
.... 
rJ) 

ii Tilchia 

>> • PăcuI Iul S. 
,>> Gog6na .. 

» Veriga .. 
>> Bimbaşa .
>> Pîrlitu . .
» Strîmb

)) . 
! 

Bugeac 
Canlia . 
Salu-Nou 

)) 

J) 

Oltina 

415 172 -1 !'i87 

1 
-

2 
2

-
431 -li 183

6 6 I 67 
'10 =1 10 
8 10 

120 =11 122
110 110 

226 

Canaraua FeLiI . 138 
Cara-Cealic . . 99 
Ciara-Ali-Corusu 40 
Ciufutu . . . . 134 
Echin-Orman . . 14-2
Ghiurghenlic-C. 21 
lasi-Orman . . . 33 
Podu-Peiu . . . 132 
Meşelic. . . . 93 
Meşelic-Cula . . 251 
Demecican . . . 106 

1

1 Os�r. de pietriş . 30 
Hozun-Ada. . . 30 
Ostr. Opa. . . . 166 
Păcu1d·.J.m6ră . 12 
Renia Păcuiulul 38 
Păcu"i Mare . . 50 

I PăcuI Tilchia . . 13 
Rupt. cocia >> • • 8'1 
Păcuiul lu1 S6re 67 
Ost. Gog6na . . 10 

>> Veriga . . 10 
>> Bimbaşa . . 122 
>> Pîrlitu . . . 110 
>> Strîmbu . . 226 

' 

I 

- :I
=ii

170 =:\ 
-11

200 

200 �\�\ 
= 11250 -1

- ll300i-=tm0--=-r-;;--=-'r=-
-.,,-=- ,�---=--=-!-=- -- �380
- - - I - - 1i -- - 120

-11_.:._lj - - � _.=_ ,_•sol 
851 68 851 - -

751 138 75 - -
Vi

l 
81 261 - -

- 40- 1 
--

24, 104- 24!
90 
21 

4811 33 
30, 132 

27 

li 't8 
30 

-· li -I -

6 8 
236 
1061 27il- , 60 

- :1 --
106 
6 5 

I -
-

I -

I 

-11

=l 
172

66

= I 

10 
8 

120 

=I 
'110
t83

I 
:1 

ii 

-li

=11
_,, 

=1 
=1 
-, 
-1 

I 

=1 
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I l 
I <!! ! rn I

<I! ' 
,-l 

o.. 

NU:l\lIREA 

Pf\.DUR EI 

Goluri 
COMUNA 

li==,== :1 
hecl. [ ar. 

1

11

1 Saia-C:;: · . . . 1,1 Carv� 
Sidi-Orman . . , Car�!� : : : li 

-
4

I,< jj V. Cuzgun-Bacc.
1\ 

Cuzgun . . . /I 380 

;:J 

o 

Iz

I I 

I< 

' a: 

E:-< 

I rn 

,-l 

\ 00 

V. Caranlîc

V. Parachio'i

I
I

Caranlîc 

Parachio1 

V. Dobrom.-Tek. li Dobromir

V. Eniş. -Nastr. Enişemlia 

V. Asarlic . . Asarlic 
li 
I 

� 
V. Ghiolpunar . 

\\
)) 

150 

120 

-1 
130 

145 

. 1l 100 

·100\ 

Neexploa
tate 

147 
191 

2.250 

570 

1 .560 

900 

870 

550 

6901 
I 

ar. 

42 

-I

Explo�tate -
1
· 

sau 
în curs de 
exploatare 

Total 
0·eneralo 

hect. far. li hect.---
1-1 
'/ I 147 

-11 195

- ii 
2 .630

'I 11 

-11 
720„

NUMIREA 
oS '-"' '--' · a>" 'ciî- -,--

......,;i c,j :::s c:: ...... Suprafaţa ?� �-ciî'? o.. -8 � ..::! , 
fi -căr 'i g 2 ui ·a '-"' ,;::; o ,- g , _8 

T R U P l1 R I L O H 
e u 

o.. cn - '-"' ol fJl "d ·o - ' � 

I 
trup rn <ll o.oro 'ciî' 9-' <ll o.. _ 

DE PJ\.Dl5RE �� 
0 

w o. �--a.,. :, J5

1

�===---- ('�' I ac. ll/hed \ ac. t'ct\ a,. llhoojj_--;,, i
1

hect l

42_ Co1y-::Saia . · 11 '11-7 4-2,
, 

1471 42 - I -
,
1

1

1 - - I 
1 S1d1-,Urman . . l95 - I 2.191 - 11 - - - -

i Ciair-Orman
_ 

-
1 

375 - : 250 - I - I -
_ 

·1 -- - ·-1
Bi-Orrnan. . . ·200 - i - -

1
'1 - - , - - -11 Ci�tov-Orman : 350 - I - - I_ - I ..'.:.. ! - - -

Saia-Culac . . 800 . - - I/ - , - !I 
- - I Sarpen . . . ! 50 - -- - !, • - I - ' 

Uzungeva . . 450 
Ciatal-Orrnan . 30 
Ciair-Orman 75 
Tiunliunluc·. 300 
Cisme-Culac . , 350 

I ' l·j I Dorgut . . . 100 
Doriner. . . 210 

570 

_ ,1 

�11 = 
i\ -1 -;J I -

_ i - li .1.680
Caranlîc . . liO - I Păd. Cătana 80 ']560 

=ir 
11 -

I 
I 
I 
i 1 .030 

-111
1.015 

(j5Q 

I _ I! 700 -
I 

Asadic . . 30 
To11gea . . . 200 

,1 Taslâgea . . . ·J30
Buiuc-Orrnan. 500 

'1 Saia >> . • 300·· 
Damechio1 . ,. : I _200 
Cogeacoru . . l 200 

-
li 

Caracoru . . , 530 
Deris . . . . 11 200 
Oluc-Orman '100 
Caramanlia " 200 
Ghioclomez . . , 200 

Tailia . . . ii 200 
Ciuciuc-AJgea . , 40 
Cialmari . . . 

1·1 
100 11 Chiasna . . 300 

Lesnicu 301 Canaraua . _ ,0

1 
Corea . . . i! 20 
Atcorus . · 30
Lambrug-ea . . 25 
Telechi-Orman 250 - 1
Delialibair . ·150/ 

,I Corea-Mare 100 
Discia 150 

1 Panargic . . JfiO 
Cir-lu-< lr-1nan. ::100 

870 

(\\)0 

-li
-11 

- ,I 
- I 

- ,I 

- li 900
-I

I 

-

=11 
-11 550

- I 

I 

=I 

-11

-I

-I
I -/ -JJ �I 

=; 

-1 -1 
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:, 

/ ·.-:: // V. Techedţ:!resi Regep-Cuiusu.// 250 

;), 
!
1 I oii

i : i V. Se,endic
I 

Hairam-Kioi . ii 210

p:; li 
�1 
w 

V. Skender )J 1551 
.....:i 
..... 
w 

Total pe plasă 

Total pe judeţ 
· 11 2.8t 7! 

· 11 5.12 61

I\ Alibichioi-Acad. 1\ Alibichio1 .. \! 
j Armutlia-Camber1 Armutlia . . ' 

:.:, A tmagea . . . . li Atmagea . . ,

1 

Babadag ... 11 Babada� ..
� BaschioI-Cineli . Baschio1 . . , I. ' 

Beidaut .... ,

1 

Beidaut . 
i::l Caranasuf . . 1 Caranasuf . . ' 

CaramanchioI . I CaramanchioI 
-< Casâmcea . . . I Casamcea . . 
i:q Ciamurli-de-sus .' Ciamurli-d.-s. 

Ciucurova . . · 1 Ciucurova . . 
-< 

li 

Enişala-_Yisterna I E;!,'lişala . . . .. li 
Ca1;1�a€s1 . . . 

11 

C1amurh-d.-J. 
i:q Chmslw . . . Toxof . . . . 

Ortachio1-Daut . Ortachiol . 

-· I- '-I

=I

- /I 9301 

,1 

-11 2.
7151

t.4601 
I 

211113.8911

n//t8.07 8j 

_I 

-I
-1

-I 

=1 

-1

I 

_/j
li 

··- I

72r 9611

2 2! 5.0981 

i.181)1 

2.92 51 

li 
I' 

-1 1. 015, 
1· 

ll ! 

I 
851117.6701 

35\12 8.'9031 .

,

1

1 

<.,:.1:u1�ru.-(.>r1un.11 
Carf,.,10.:-man . 
Cauculac .. . 

- I Cerkez ... . 
· Punarculac. . .

1 

Sarpali-Orman .
Buiuc-Orman . .

Chirci8aias . . .
Sarp-Orman .. 
Gbeviz-Orman
Telchi-Orman.
Iriclia
Ceciculac . ..
Punarculac . . .
Cuiungiuc . 1·

Cingi nea-Urman .. 
Mesa-Orman . ·

1 - Skender-Orman .. 
Domuz-Orman · /

I Telchi-Orman . . 
Chediculac 
Iesiculac 
Uzungea . 
Pamlaclîk 
Ciataculac 

:!tlO 
\.() 

lOfJ 
�.oo 

15 
2 50 1�00 

15 
800 
450 
2 50 
350 
300 
300' 

150 
90. 

2 35, 
350j 
500 
300 
150 
QO 
3 5
90j lOO 

I 

7811 li rn.802[

2 811 11 289031

b) Judeţul Tulcea

1
1 

_I 2.467 
2.21:)2 

4-.017 
7.005 
2.2 2 3
2.354 

350 
3.160 
2.503 

9.492• 
2.840 
3.708 

375 
430 
2.rne

=11=I 

2.467 
2.292 
4.017 
7.005 
2.2 2 3  

2.354 
350 

3.160 
2.503 
9.492 
2.840 
3.708

375 4.3() 
2.166 

- 'I Alibichiol-Ac.
- f Armut.-Camb.
- · Atmagea .. .
- Babaclag ..
- BaşchioI'..Cineli 
- Beidaut .. 
- Caranasuf'
- Caramanchiol
- 1j Ca,;amcea . . 
- I Ciamurli-de-sus .
- Ciucurova 
- Enisala-Vist.
- Cau'ga�i
- Chir1ş!Jc
- Orlachiol-Daut ..

2.4671 
2.292 
4.0177
.005

1 2.2 2 3
2.354'1 

3501 
3.160 

2.5u3 
9.492 
2.840 
3.7 08 

375 
430 

2.'166 

935 -

-11 =1-
_I] 

- I -

-•, I -- I 

= li 2·�51 = I = I = 
=11 _ ! -1 -
-1i - i -

1 = 

=I\ = I

=1·1 = 
- I 

-i ·- - '

=,=! = =!I= - l --

-
I! 

1.�0

1 
� 

-1- -li= 

-1
78115,7221 

28!J1,i._353! 

= I� = 
-1
�o

l 

=I 
-1

î[ 

2 01:0.7861

30//6.000 1 

11 

- l2.4,(:i7
- 12.292 
- 4.017
- 7.005
- 12.2 23

= i2 ·�·1 
- 3.1601
- 12.5031 
- 19,492
- 12-840
- 3.708

I 
- li 375
- 430 
-

11

2.166 

=li= 
27112,344

771/2.84-6 

=li
-

_li 
-

-11 --I[ -I 5011 960 

- li - -- li =-1- - -..- - - � 
- - - -

=1' = = 11
·:::: - - - -

- -· --1· -,· - ' -- -- - -

=' ='t = = 
- li - . ;- ·--11 - - -
, I 

--1 --1 
>-'-
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i 

� li 
[f) I 

< 

�� 

NUMIREA 

PĂDURE! 
COMUNA 

g>I\ r 
� Slava-Rusă . . Slav a-Rusă 
.:g Trestenic-Nalb . li Nalbant · . 

Total pe plasă . 

Golur1 
ExploaLate 

sau 

Q) '--- -1�---
i

�âi'
" � al o .o·-

e-caru1 Q) � cn o. '-- al o ,_ w i::. Tola] 
1
1 Nu,nREA 

I
S

fj

upr�faţ_:1- I ?5 �2-9 &,:, ·s � � t"'. 

general TRUPURILOR trup g.� â!l� -� cn 'g -� C:. � 
S<ll<.J � '- o.O c,j DE P.\DURE al'.::.- w o. w o.. w 

,, hecl I a,, li hect. I a.·. li hect. I ac. li hect. I ac. I , hect. I ac. hect. [ ac. lhect.l ·ac. h;ct.!';;,_ hect.

Neexploa
t ate în curs de 

exploatare 

. I\

J

\ _ I _ 1

1 

_ _ 9.64-1 _ 9.641: _ li Slava-Husă . .. 1 9.64,J _ I - - 9.6411 - '.

l

;I

I 

- 1 - '
1 

-
. -- \ - - - 1.085 - 1.085 - jj Treslen1c-Nalb .. I 1.0851--=.J - - 1.0851 - - ·- j

1 
-- I 

-----11-1-11-

Balab anc�a . 
,
I Balab ancea 

'-\-li---!i 56. 10 8 - 156:108 �I I 56.108 --1-350 --=-155.7581--=-11--=---=-11--=-[

Tiganca . . . ,.148 - - - · - - t _ - ' 
I 
iZ 

Căcjelacl . ... I[ rn,jelacl 

1
1
11.168 --=-\ 11 .168· - Balab�ncea. 1.355 - )1.Hi8 --=-! - --=-11--=---=-

1

1--
Hancerca . . 1.052 - 1 -· -

1 

- - - - 1 

Get'erca-Ţ�Să 1.114 - - - · - - I! - -1-11 4-.365 
Isl a�-G�ferca 

4-
99 - - -

I , - -
1
1 - 1 -

u 

,.....-: 

� 

Cerna . .. .. 
Chiciu-Carcaliu . 
Coium-Punar . 

GolăşeI . ... 
Jijila-VăcărenI 
Luncaviţa . 

Măcin-GrecI 
Picinega .. 
Piatra-Feli'i 
Renii 

Cern a . 
C arcaliu 
Coium-Punar 

Măcin 
Jijila . . 
Lunc aviţa . 

GrecI · .. 
Picinega 
Măcin .. 
Pisica .. 

Turc6ia . . . . ii Turc6i a . .. 

4,.365 

2.530 
9 

2.243 

1 84 
750 

2.785 

2.530 
9 

2.243 

184 
750 

2.785 

CârJelar1 . 'l.::l94 - - -
1 

- - 14-.365 -
Omurlar . . . 747 - - - I - - li -

_1 
- 1 -- I 

Ja1la . . . . . 830 -
1 

- - - - I' 
-

Carapelit . . . 710 - !, -- - - - I -1 - li·• -1r As anlar . . . . 68/k : - - - .- I, - - ' -
- ,j Ce�n_a . . . _. . 2.530 -

1
2.530 - - - 1: - - , -

- ·· Ch1ciu-Carcaliu . 1 9 - - - - - g , 
- Aiorman . . . .1

1 633 - - - 2.243 -
Canat-Calfa. . . . · 520 - I - - - j -, 1 
Coium-Punar . .  j 1.090 - - - - - li

750 
2.785 

184 GolăseI . . . . 

I 

1 84 
Jijila:Văcăren1 . 750 
Luncav.-Rakel . 2.685 
Zăv. GhidricI . . . 100 

5.22 2 - \I 5.222 -

1 

Mă�i1;-Grec1 . . I 5.222 - 5.222
Hi1 - Hi1 - P!crnega . __ . . . li 1 61 - - - - -

1

1 161 -1 -
lt5 - \ 45 - Piatra-Felu . . . · lk5 - - - - - I 451 - - I
696 50,\ 696 50

1 
R�1;i-Gă.icenca . li 447 50 - - - - ! 6961 50 I P1s1?a . . . . . li '140 - - - - -

· 

-

--1 Popma .. .. . ,, 1 3 - - - - - - , -
Genin a . 96 - - - - I - - -

6351 50:I 0351 50 Barm anul no 50 - - -1 :- 6351 50

1 

.
. _J Bedeloiu . . . 380 - - - -- - - I 

_ ,__ I __ I ' Chiciu-Dobre . . I 85 _ __ _ _ _ _ _ : 

Total pe plasă . . . \: - --:-\1 - �j 30.794 - 130.7041 -- jj _____ -ij 30.794 - 1122.'155 - 2.243 - o.O% - //

I 
' -11______ r---

---i
f---11 ---

:;:: \\ Car!3--0rm,,1� : . 1\
1 C

.
�ra-Orman · I - _ 

1 
- - J\ J.000 -111.50� - li Cara:-_<?r�an . ii L?IO - !/ -1 - 11.50

·

0

· 

- 1/ -_1 - //� \
\

Calmova St. (�b. ·'
.
Sf.Gheorghe. - - - -

I\ 
05

[ 
- 9;:i - C:al. St. (,eorg-e . , 30 - - - - - \).) -·-

--4 \ 

i� 
· I , l

i I 
Erenciuc . . i5 -- li - - - - - - J 

� i I ' 1 I Ivancea. . :W - - - - I - .. - - ii -Lelea - - . . . . ; Şfişlorca . . . I - - \ - I - \ 2.oooj - : 2.000 - I Letea . . . . 2.000 _ - - 2.lllKl, 

--..1 
--1 
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( ;;2 
, >,-Ir. ·1·ătnru .. /I Kilia-Voche . :/ 

:J P . jl Sfi t f ' :.., " oprna . . / ... ş o ca . . . :
I r.r. li ' 

I Total pe plasă . . . 
1 

I< 
l 

I 
1w 

I 

u 

� 

I 

r 

li 
Cecatina . . . 

Isaccea. . . . 

I . 1 I Morughw . .  
I 

Col.-Beş-Tepe 
Creuşa ..... 
Cursus ... . . 
Dunaveţ . . . 
Eniehiol .... 
Teliţa ..... 

Frecăţel .... 
Agighiol · .... 
Ivancea-Mică. . 
Ostr. Ivancea .. 
Calinova .... 

I " 
Mahmudia . I I )) - I
MalcocI ... 
Morughiol . . 

I Catalol ... 
Teliţa .... 

Frecăţel .. 
Agighiol .. 
Morughiol . , 
Tulcea . .. IMorughiol . 

I ' 
; 

1 Mahmuctia . · 
\:

Mahmudia 

: 

ii 
Meidanchioi . · 

li 
Meidanchiol . 

Nicoliţel 
Parcheş 

... 

Satu-Noi'.1 .... 

Somova . . . . 
Tătaru-Pardina. 
Zăv. G. Somova 

1 Nicoliţel . . 
Parcheş ... 

Satu
-
Nou .. 

Somova . .. 
Satu-No(1 .. 
Tulcea ... 

Total pe plasă . . . 

Total pe judeţ . . . 

Total pe Dobrogia . . 

-- - ., -
11 .I - -11 -
I 
1, ----
r -

= 1-=---

1; 
- _ j -
- _I -
- -1 ..
-

=1 
--

-- -
- - -

- - - ,- -
-1 

I - - -
I - - I 
I 

-
- - -

- - ' -

-
- -i -

- - -
- -

=1 - -

I - - -
- - -- - -

-�-
- - --- - -

5 1261 711118.078. 

- .• ...I - 1, ., � r �- ;.-.�11;:��i ·t:· -= \ 1 '" 1 _-_ , - "--î = = 1 

--11 .:� = � .�-=1 i:������·m· t��-� � � I ��.� '\ = :'.1: � r,
-

_ i -.-----1,-11----t -11- 1 __ ,,_, _ _, 1-:1-50 - 50
I

I
\ 

- Cecatina . . _ .V • 35 - - - - -1 50 - -

.I

·ii-,

- ,I

_I 

I Faltanu-Dudau . t511 - - . - - - - - -
3.137 -- 3.1371. - Isaccea . . . 2.950 11 - 3:137' - - - - - -

1

1 .Oslr. Isaccea. . 1;2 11 - - /I - - - - - -. 
I 

>i Al unga . ,Gil --
1 

-
- - - - _ 

117/ - li 117 - Col. Beş-Tepe 11i - -· - 117 - - -
84 - ' 84 - Creuşa . 84 1 -

1 - - - - 84, -
256: - 256

11 
- Cursus . 25 6 ' - -- - 256' - -

30 1 -
�30 - Du;1a-yeJ _30 - - - - I -

520 - ::i20 - 1 Emch101 ::>20 -- - - 520 -
30 

2.o41i -·- 2.640 - Amza . 221� - 2.649 - -1 -
I Teliţa . 2 .42fl - - I - -

175 - -175 - Frecăţel 175 - - - 175 li li -i-
450 - 4,50 - Agighiol . . 450 ·- 450 - -1 
85 - 85 - Iv ancea-Mică . 85 -- - - -

255 - 255 - Ostr. Ivancea . 255 - - - -
130, - t30 i\ - �[i!��v� : : li H = = = �

o

l 

_ I 
85

_ 255 1 

-

58[[ - F 581 - Mahmudia . 10 - - - - I= I, 
I 

I -�
8

1! 
-

I 

'l.52011 

4
-.

i��
1
1 

546,I 

- [I 1.520

1 

-11 4
-

.

6,

3

1 

- · 397

50 54-6 
j! 

I, 2
4
.5 
53 

3118 

t3 - - - -
30

; 
- -

-11 -51 - - - -
975 -- 'l.52 0 - -

I I 
I·- I 

I
22011 

• -1-· -
4-.673 - 4 .673 - - - li

325
1'1 

- I - -- - -
300

11 -
39

, 
- -

-
·· I • �•v� �u�uv� , I 97 - - - I - -

so: Ciatalchiol . . . 220
1 

-:- - - -· - 546 1' su' -
Salu-N 0(1 . . . . 196 50 - - li - - - 1 -

-
'1 Soanlea . . . . 45

\ 
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CAPITOLlL. Y. 

/CI NIM /CIL E 

A. Fauna.

Di11 punctul de vedere al cercetării animalelo1· sel!Jatice, Dobrogia este Jol'lc sărn,·u 
Nic\' o lucrare sciinţifică, sistematică şi pe regiun\' zoologice, aşa cum avem penin; 

ffol'ă, monumentala operă a Doctorului' Brândza, nu s'a făcut până astăzr. 
Ne vom mulţumi numa\' cu lista publicată a D-lur Licherdopol 1), intoc:rnită în pai·!,· 

clupă cercetările D-�ale, în parte după scrierea Doctorulur c;. V. v. Alml·,sy t). 
·a) Mami/el'e. Felis c.atus (Pisică selbatecă); 1.ufra vulgari· (Vidră), Putot·ius lut1·1·olii 

(franţ.uz. Vison d'Europe), Putorius putorius (Dihm'), Mustela foina, Mustela marlcs (.Jde1·). 
Meles taxus (Viezure), Cani vulpes (Vulpe), Canis lupus (Lup), Talpa europaea (SolJo!J, 
Spalax typhlus, Spermophilus citillus, Arvicola amphibius (Şol'ece de apăl, Mus cll'!'U

manu. (Şobolan), Lepus timidus (Iepure), Cervus elaphus (Cerb), Cci·vus <·np1·1·oh1, 
(Căpri6ra), Sus europaeus (Porc mistreţ), Delphinus delpis (Delfin). 

b) Paserf. Trypanocorax frugilegus, Corvus corax (Corb), Colaeus rnonedula (Ciocu,
stăncuţă), Corone corone cornix (Cioră), Pica pica (Coţofană), Garrulus glaudarius (tiaiţă), 
Sturnus vulgaris inteTmedius (Graure), Oriolus oiiolus (Grongure), Chlof'is c.:!1lo1·is, Cocco
tllraustes coccothraustes (Bot-gros), Fringilla coellebs (Ciuteză), Card uelis card uelis (Sli
clete), Cannabina cannabina, Passer domesticus (Vrabie de casă), Passer monlanus, Pa�er 
hispaniolensis (Vrabie de munte), Pyrrhula europaea, Emberize sclloeniclu , I<:. cill'inella, 
E. cia, E. hortulana, Mrnaria calandra, Alanda arvenis, A. nigra, A. yeltonicnsis (Cio
cârlie), Melancoripha sibirica, Calandrella brachydactyla iypica, Galerita crbtata (Cio
cârlan), Lullula arborea, Motacilla alba (Codobatură), M. melanope. M. !lava l.ypica,
Anthus trivialis, A. pratensis, A. cervinus, A. campestris, Certhia familial'is brac!Jydae
tyla, Sitta europaea caesia, Parus maior (Piţigo1), P. coerulaeus, P. lugubris, P. communis, P.
communis stagnatilis, Aegithalus candatus l)1picus, Panurus biarmicus, Remiza pendulina, 
Regulus regulus, R. ignicapi!lus, Lanius minor, L. collurio, Ampelis garrulus, Sylvia niso1·ia, 
S. sylvia, S curruca, S. atricapilla, S. simplex, Phylloscopus trochilus, Pl1. rufus, Hypolai�
philomela, Acrocephalus schoenobaenus, A. arundinaceus, A. streperus, A. palustris, Li ciniula
melanopogon, Locustella luscinioides, i\!Ierula merula (Mierlă), Turdus musicus, T. visci
vorus (Sturz, Cocoşar), Daulias luscinia, Erithacus rubecula, Ruticilla phoenicura, Saxicola
ooenanthe, S. leucomela, Pratincola rubetra, P. rubicola, Tarrhaleus moc.lulal'is, .\lusd
capa grisola, Fecidula atricapilla, Chelidonaria urbica (Lăstun de casă), Clivkola l'ipal'ia
(Lăstun de apă), Hirundo rustica (Rândunică), Gecinus viridis (Vardare), G. vil'idicanus,
Deudrocopus minor, D. medius, D. maior (CiocănitMe), D. leuconotus, Picus rnarLius (t;hio
n6ie), Jynx torquilla, Cuculus canorus (Cuc), Micropus apus, Caprimulgus europaeus (lipiture),
Merops apiaster (Prig6re), Upupa epops (Pupază), AJcedo ispicla, Coracias gal'l'ula (Ciol'ă
putur6să), Bubo bubo (Bufniţă), Carine 11octua, Asio accipitrinus, Syrniurn aluco, Pauclion
haliaetus, Gypsfulvus (Vultur pleşuv), Vultur monachus (Vultur), Neophron pcrcnoplerus
Circus cynaeus, C. macrurns, C. pyga,rgus, C. alruginosus, As tur· palurnbal'iu. · (Şoim de
munte), Accipiter nisus (Herete), Astur brevipes, Buteu buteo typicus, Bute() buteo deser
torum, Aquila penata, A. maculata promarina, A. m. tipyca. A. m. orienlalis, A. 1·11pa:x,
A. melanaetus, Haliactus albicilla, Circaetus gallicus, :vrn vus milvus (Gaie), :'IL tnigrans,
Permis apivorus, Falco peregrinus, E. subbuteo, Hierofalco lanarius, Ce1·cl111eis vespertinus,
Pelecanus onocl'Otalus (Babiţă), 1.ercl111eis tinnunculu · (Uleu), Pelecanus crispus (Ba.bită),

') «ExcUl'siun'i în Dobrugiall, pag. '10'1-120. 
�) C!Ornithologische recognoscirnng cler 1·um�inisclien U11brudscha)). Budapesl. 18�18. 
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Phalacrncorax cal'l)o, Ph. pygmaeus (Baclău rnai·c), .\nsm· ansct· (Gâscă), Cygnu" J >J· 
L 

" 
(Lebădă), Tadoma taclorna (Călifar alb), Casarea casan;a (Călifar 1·uşu), Spatula clypea a .
..\nas boschas (Raţă), Chaulelasrnus strcperus, Querquedula querquedula, Nyroca ferina, 
\. nyrnca, Fuligula fuligula, F. marila, Claugula claugula, Oedemia nigra, O. rusca, Mergsu 
1111,i·gansel', M. serrator, Pltoyx purpurea (Cepul'ă), Ardei.1 Cinerea (Cocostîrc), Herodia.· 
allia (Cepură albă), Garzetla garzetta (C6pură; albă mhl), Nycticornx nycticorax, Ardeola 
rallnides, Ardetta minuta, Botaurus stellaris, Ciconia ciconia (Barză), C. nigra (Barză albăJ, 
Plegaclis falcinellus, Platalea leucerodia (Cosar), Grus grus (Coc01'), Anthropoides virgo (CocoJ" 
mic). otis tarda (Dropie), Oedicnemus oedicnemus, Aegialitis I daticola, A. d ubia, A. alexau--
tll'Îna, Vanel1us vanellus (Ciovlică), Arenaria interprcs, Haernatopus ostralegus, Recurvirostra 
aYocetta tCulic), Himantopus himanlopus,. Scolopax rusticula (Sitar), Gallinago gallinago 
1Be!'aj.ină), Pelidua alpina, Ancylochylus subarcuatus, Limonites minuta, Calidris arenaria, 
Pavoncclla pugnax, Hhyacophyllus glareola, Glottis littoreus, Tringoicles hypoleucus, Helo-
dl'Omas oc.:hropus, Totanus fuscus, T. totanus, Numenius arcui.1tus, N. tennirostris, Hydroche-
lidon nigr-a (Martin negru). I-I. hybridâ, Gelochelidon anglica (Ma1·tin cllerhan), Hydroprogne 
raspia (Martin cerkez), Sterna fiuviatilis (Pescăruş), S. canliaca, S. minuta (Martin mic), 
(;elastes gelastes (Martin roşu), Larus minutus. L. mclanocephalus, L. · ridibundus (}.lartin 
marc), L argentatus typicus, L. a. michahellessi, Colymbus, Lophaethyia gl'iseigena, 
Proelopus nigricollis, Podocipes ffoviatilis, f.rex c.:rex, Gallinula chloropus, fulica atra 
(Li:;;ita). Columba palumbus (Porumbel), C. oenas, C. livi:1 typica, C. 1. unicolor, Turtur 
lurt.u1· (Turturică), Perdix perclix (Potârniche) Coturnix coturnix (Prepeliţă). 

1) el) Reptile ;�i Amfibii. Despre aceste doue felur'î de animale nu s'a publicat nimic
p,\11ă acum asupra. Dobrogier; voiu însera numar după D-l Licherdopol: Tcstudo graeca. 
(B1·osca ţest6să) şi Tropidonotus natrix (Şiarpele comun). 

e) Peşti. F'auna ichtiologică a Dobrogier este cu mult ma'î bogată de cât speciile de
mar jos, corn pi late el upă D-ni'i' Antipa 1) şi Almi,s) : 

Mugii ca pito ::;;i yf ugil cephalus (Chefal; afumat: Licurin), \therina hepsetus (Tiulcă) 
(iobius bathracocephalus şi G. niger (Guvic;l.1), Scomber scombrus (Scumbrie, cand e 
marinat, Tir, când e uscat), ThynnL1s vulgaris (Lacherdă, când e marinat, Ton, când c 
fiert 9i conservat), }.Iulius barbatus (Barbun), Luciopcrca marina, L. volgensis, L. Sandra 
(�alcu de mare sau de Dunăre), Perca fluviatilis (Biban), Solea vulgaris (Limbă), Pleuro
nectes flesus şi P. platessa (Cambulă), Rhombus rnaximus (Calcan), Silurus glanis (Somn), 
Chonclrostoma nasus (Scobar), Abramis brn.ma �i A. ballerus (Cosac), Aspius rapax (A val), 
.\. clupeoicles (:'lforunaş), Blicca argyrolena şi B. Bjoerkna (Plătică), Scardiniu erythroph
Uialmus (Babuşcă), Leuciscus n1tilus (Taru.nc), L. virgo (Veduviţ.ă), Tinca vulgaris (Lin), 
Cyprinus carpio (Crap, Ciortan), Carassius vulga1·is (Caracudă), Esox lucius (Ştiucă), Ciupea 
pontica i-;i C. cultriventris (Scrumbi'î de Dunăre), Engraulis encrasicholus (Sardea), Alausa 
vulga.ris (Sardea). Anguilla anguilla, Acipenser Huso (Morun), A. GLildenslăcltii (Nisetru), 
A. stellatus (Pastrugă), A. ruthenus (Cegă), A. C,rLibeni (Bogsar), A. glaber (Viză).

I) Insecte. Afară de naturalistul francez, A. Montandon 2), nimenr altul nu s'a ocupat
�u entomologia DobrogieL Lista D-lu1 M<mlandon nu e complectă. 

ln lipsă de altă lucmre vom reproduce pe acesta, şi nu după original, ci după 
s�rie1·ea D-lur Lichel'dopol �) : 

Cicindela hybrida, C. litLoralis, C. gel'manica, Omophron limbatum, Notiophilus aqua
licus, Procustes spretus, P. graecus, Carabus cavernicola, C. cancellatus, Leistus rufoma1·
gi11atus, Panagaesus crux major, Licinus agricola, Badister bipustulatus, Brnchinus 
immaculicornis, B. crepitans, B. Exploclens, B. strepitans niticl ulus, Polistichus vittatus, 
Cymindis Iineata, Demetrias unipunctatus, Dromius linearis, Dromius Sp. � Metabletus 

') lJ-1 Licltr·1·tloµol spune, că D-l Antipa lucreză de rna1 mulţ,1 ani la fauna ichtiologică a Romanie1 
�i O rn publica în trel marl volume.

') «Excut·sion en Dobroudja>> (Extl'ait du Buii. de la S! c. d'Etudes se. d'Angers, 188,). 
") «Excursiun1 în Dobrogia)), pag. 'lJ3-12'1. 
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pallipes, Blechrus plagialus, B. rnaurus, Lcbia lturnei·nlis, L I urcicn Y. 4 rnnrnlnln, 
Scarites laevigatus, S. I. v. tauricus, Dyschir-ius macrotlerus, Harpalus darclus, Opt 101111s 
cribricollis, O. rufilabl'i . Acupalpu conspcctus, A. clorsalis derelictus, Pelor blaptuirlP�, 
Sterupus caspius, Stenolophus vespertinus, S. discophorus, Zabrus tagetanus, Z. gibhosu\ 
Amara lrivialis, Oodes helopioides, Chlaeniu · poliatus Rossi, Pogonus Jittoralis, P. grnl'il is, 
Calallrns fuscus, Agonum lugubre, Trecltus minulus, Bernbidium quinquemaculalum, 11. 
Sturrnii, B. obliquum, B. Velox, B. asperic,olle, B. pusillum, B. a1ticulatum, B. lessl'llurn, 
B. assirnile, B. varium, B. lampros, B. quadrimaculalum, Tachypus ffavipes, T. bisll'ialns,
T. ·cutellaris, Cybister Roesselii Curtis, Dysticus dimidiatus, Ilybiu. obscurus, Hyd1·oi,<J1·n,
confluens, Gyrinus marinus, Hydrophilus piceus, Helochares lividu , Cyclonotum Ol'bicula1·1·,
Silpha polita, S. obscura, Falagria nigra, F. sulcata, Phloeopo1°a major, HomaloLa sordida,
Aleochara tennicornis, A. nitida, Phytosus spinH'cr Curtis, Gyrophaena dentilis, G. bihamata.
Tachyporus hypnorum, T. nitidulus, Hypocyptus laevinsculus, Boletobius lunulal11s, B. 
speciosus, Cafius xantholoma, C. se1·iceus, Emus rnaxilosus, Stapliilinu niteus, S. ophlhal
micus, S. picipennis, Philonthus ebeninus, Ph. atc1·dmus, Pl1. salinus, Uuedius molochinus, 
Cryptobium fracticorne, Lathrobium fulvipenne, L. quadratum, Lithocharis f'uscula, I.. 
melanocephala, Sunius bimaculatus, S. graecilis, S. filiformis, Stilicus orbiculatus, Bleclius, 
Graellsi, B. clissimilis, Oxytelus nitidulus, Olib1·us cor·ticalis, O. millefolii, O. bicolor, " itidula 
canar-ia, Meligethes lugubris, l\il. maurus, lVf. picipennis, l\f. coracinus, M. spinii,cs, �J. 
subrugosus, Cerylon histeroides, C. augustaturn, Laemophlocus cort.icinus, Bt·otes platanus 
Sylvanus sexdentatus, Cryptophagus saginatus, Mycetophagus folvicolis. Dl�t·inestes undu
latus, D. tesselatus, Attagenus pellio, Limnicus vecsicolo1·, Platyssoma depres�um, Histrr 
quadrimaculatus, Saprinus rufif rons, Pentodon punctatus, Trichius fasciatus, Cetonia vidua, 

C. aurata, C. hungat-ica, C. floricula, Oxyt.liyrea sticta,· O. squalida, Anomala solida,
Anisoplia austriaca, Aphodius inquinatus, Psammodius basalis, Dorcus paralelepipcdu,,
Anthaxia nitida, Coraebus rubi, C. oeralus, Tllrachys minuta, T. pumila, Tllroscus obtusus,
Th. Duvali, Ctenonychus filiformis, Melanotus fuscipes, M. aemulus, M. crassicollis, Athou�
Sp 1, Cryptohypnus quadripustulatus, Drasterius birnaculatus, Agriotes Gurgistanus, Adraslus
nanus, Cyphon variabilis, C. padi, C. coarctatus, C'. fuscicornis, Malachius gcniculalus,
M. falcifer, M. genic, V. ambiguus, M. spinosus, M. aeneus, Troglops diminutus, Antho
comus sanguinolentU5, Ebacus appendiculatus, E. rufi.pes, Calotes flavocincLus, Tillus
rufofa.sciatus, Corynetes violaceus, Oligomerus brunneus, Xyletinus laticollis, Brucl1us
eryngii, B. picipes, Apion confluens, A. semisulcum, A. humile, A. radiolus, A. pubescens,
A. cyaneum, A. viciae, A. apricans, A. fl.avipes, A. meliloti, A. minimum, A. atterimurn,
A. frumentarium, A. atomarium, Rhynchites auratus, R. Bacchus, Spermophagus cardui,
Urodon suturalis, Tropideres bilineatus, Thylacites pilosus, Platytarsu · setiger, Sciaphilus
nov. sp., Eusomu ovulus, Tanymecus palliatus, Sitones lineatus, S. discoideus, S. �aleifron�,
S. flavescens, S. humerali·, Polydru�us picus, P. sericeus, Cleonus halophilu!:i, CJeonu
tigrinus, CI. affinis, Alophus trigutattus, Tany pliyrus lemnae, Hypera punctata, Phyto�
nomus variabilis, Rhytirrhinus �, Phyllobius sinuatus, Limobius dissimilis, Othiorynchus
hispidus, O. multipunctatus, O. velutinus, Lixus Ascanii, L. elegantulus, Lal'inus latus, L.
serratulae, Erirhinus scirpi, Dorytomus Silbermanni, D. variegatus, D. flavipes, Elles

chus infi.rmus, Balanius nucum, Tychius junceu ·, T. Grenieri, T. aureolus, T. meliloli,
T. tomentosus, T. flavicollis, Smicronyx cicus SchUppel, Sibynes phaleratus, '!'l'ac!Jodcs
hispidus, Baridius art.emisiae, Bagous bin.odulus, B. subcarinatus, B. fritt, B. lutosus, B.
collignensis, B. argillaceus, CeuLhorynchus assimilis, C. Sulcicollis, C. tetrum, Rhinoncus

inconspect.us, Ciomis Similis, Gymnetron teter, G. Pascuorum, G. simum, Mecinus pyrastel',
Nanophyes chevrieri, Sphenophorus piceus, Mesites cunipes, Hylot1·upes bajulus, Clytus
ornatus, C. verbasci, C. plebej us, C. massiliensis, C. speciosus, Stenopterus rufus, Exo
centrus adspersus, E. punctipennis, E. lusitanicus, Morimus funerarius, Dorcaclion bili

neatum, Agapanthia lineatocollis, Strnngalia melanura, S. bifa.sciata, S. attenuaLa, Crioceris

duodecim punctata, C. quatuordecim punct.ata, Lema melanopa, Hispa atra, Cassicla atl'ata,

C. equestl'is, C. nobilis, C. subreticulata, C. Subfenugenca, C. affinis, C. ferruginca, t:alle-
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ru<:a lineola, G. xanthomelaena, Pcctroscolis major, P. chlol'ophana, P. tibialis, P. aridula, 
PhYilotreLa diademata, Pl1. ochripes, Ph. varipennis, Thyamis pellucidus, Chrysomela lim
hat�, Cil. polita, Ch. violacea, Entornoscelis Adonidis, Pachnoporus arenarius, P. aspe
dcollh, Ciythra atrapaxides, Alexia pilifera, Dapsa tr-imaculata, Harmonia · im pustulata, 
,1krc1spis duodecimpunctata, Cbilocorus bipustulatus, Anisosticta novemdecim punctata, 
Bullaea novemdecim notata, Adonia mutabil_is, Calvia decemguttata, Propylea quatordecim 
punC'lata v. glomerata, Scymnus scutelaris, S. capitatus, S. ater, S. discoideus, S. Apetzi, 
.\lphilophagus q uatripustulatus, Opatrum Sabulosus, Crypticus quisquilius, Trachyscelis 
aphodioides, Pbaleria cadaverina, Ph. cad". v. bimaculata, Ph. dorsigera, Gnaptor spini
nianus, Blaps parvicollis, Pedinus helopioides, P. subdepressus, Pimelia Mongeneti, Asida 
�ricea, Helops quisquilius, Cteniopus· Sp 1 Scraptia minuta, Mycterus 1ibialis, Lagria hirta, 
�otoxus monoceros, N. cornutus, Anthicus antherinus, A. gracilis, A. hispidus, \.. sabulosus 
v. inaogualis, A. floralis, A. minus, A. ustulatus, A. tristis, A. genei, A. Morawtzi, A. pro
ximus, A. 4-maculatus, Xylophilus pruinosus, Anaspis flava, Cerocoma Mi.ihlfeldii, Myla-·
bl'is variabilis, M. flexuosa, Oenas Crassicornis, Epicuata dubia, E. verticalis, Zonite
praeusta, Oedemera podagrariae.

g) Molusce. Dăm aci şi lista ultimer clase ele animale dobrogene, după studiile făcute
de el. Licherdopol 1)

Hyalina Malinowski Zelebor, Trigonostoma corcyreusis, Fruticicola strigella, F. fru
ticum, F. _fr. var. rufula, F. carthusiana, Campylaea t.rizona, Tachea austriaca, T. aus. 
var. pallesceus, Xerophila ins1abilis, X. dejecta, X. clerbentina, Helicogena pomatia, H. lu
lPscens, Zebrina detrita, Z. det. var. radiata, Chondrula microtragus, Ch. pentodontus (cu 
rnr. cximia, albolimbatus, tricleus, tumida, obesa, galiciensis), Zua lubrica, Tor-quilla fru
mentum, Orcula doliolum, Clausiliastra laminata, Alinda plicata cu var. implicata, Stri
gillaria cana, Amphibina hungarica, Limnus stagnalis, I.. palustris cu va1·. co1·vus, turricula, 
(iuluaria auri, cularia cu var. lagotis, G. ovata, Physa fontinalis, Coretus corneus cu var. 
cioplii la, ammonoceras, similis, Lin ne, Tropodiscus marginatus, Gyrorbis vortex, Planorbis� 
l:yclostomus elegans, Cyclostomus costulatum, Valvata piscinalis, Vivipara vera, V. fasciata, 
Bythinia tentaculata cu var. producta, Lithoglypus naticoidcs, Neritina transversalis, I.

fluviatilis, Forma celleusis, F. piscinalis clin clasa Pelocypode, fam. Unionidae, genul Ano
donta, Unio pictorum, U. batavus şi Dreissena polymorpha. 

B. Animalele domestice.

Întinsele câmpff ale Dob1·ogie1 au fost, din vrernul'ile cele mar depărtate:, pdim;10se 
erescerff vitelor şi istoria ne probeză, că tote poporelo car'( au trăit pe acest mănos petic 
ele păment, s'au ocupat nu atât cu agricultura, cât mar mult cu viticultura. 

Ast-fel Geţil, reputaţr ca forte bun\'. călăreţr (lnnoto�ota.t) nu puteau să nu fie şi bunr 
croscrt.orr de car. 

Regele Filip al Tviacedonier luă numar de la gurile Dunăril 20.000 iepe alese, pe ca1·e 
Ic trimese 111 Macedonia pentrn prăsilă �). 

Boit erau întrebuinţatr pentru munca campuluY şi pentru jug, iar vacile erau ţinuto 
pentrn laptele lot"� cel mar de semă aliment al acestor barba1i Se scie că unir din Scytlir, 
Hipemolgil, se hrăneau �i cu lapte ele iapă. 

Oile erau de sigur 1rn puţine la nurnc1· �i pl'od usul lor, lâna era destul de căutată 
cand bumbacul nu era cunoscut pc aicY, iar inul şi cânepa, nu puteau îndestul ai)ăra pe 
om contra frigului. 

Cap1·elc e1-:1u potc mar nume1·6 c ca azr, căd pe la1igă 111·.::rna co procurnu locuitor-ilot·, 

1) <<K-,:cu1·siunI în Dubrugia,,, pag. i2:2-li.
') Gi·. G. 'l'ocilesnt. Dacia înainte de Homan1, pag. 750.
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pielea Jur sor via la fânlân\' puni.ni scote1·ea aper; pu(.ur\' de nco�Loa se mar V<�d in('ă �i 
astăzr in DolJrogi·:t ele Sud, unde apa se găsesce Ja rnal'i' adâncimr. 

Porcul încă nu e1·a necunoscut Geţilor. 
l•emeile se ma\' ocupall pc lângă industria casnic:ă, cu c1·esne1·c,_1 păst�1·ilo!' d()tllL'�li t ·1,

�icu cultura albinelor, pote ma\' mult în vechime ele cât astăz\', cd.nd (eranul ni·t• la lrnlP 

1m'tnă produsul industrier: zahărul. 
Mierea - no spune Herodot 1) - sorvia nu numar pentru economia casnic.1, d em si

un a1·ticol de semă al comerciulur. 
Numar nestatornicirea vrern11rilo1· s'a impotrivit ca acestă, de Dumnezc11 bine-c·1i

Y<'ntată ţară, să dea ceea ce ar fi putut ă producă păm<·ntul sell rodnic �i îmhel�ugal. 
Numa\' socotind c:ate năvălir1 au călcat Dobrogia, la câte resboie a servit ca tea.tr-ul 

lupleJor între stăpânitor :;;i năvălit01·1 �i alund ne putem da sema cum de a mar l'Cma · 
până la nor o parte clin bogăţiile de odini6ră. 

Cât de nesecat isvor ele productivitate a fost Dobrogia, resuită din faptul, că 01·1-ca1t 
rălător, c:are a vizitat-o în trecăt chiar, nu a uitat de a nu insemna in scl'ierile l01·, 
bogăţia în vite de tot felul ce se hrăniau pe pămentul e'î. 

1umirile satelor, încă sunt· o dovadă viue de hergheliile, cirezile şi turmele Lle vite, 
cal'e ptisciau în marc nu mer de Ja Dunăre până la Mare; căd mc întreb ele und<' numi
rile Văcărenl', Câşla, Coium-puna1· ( fântâna oilor), Coium-Baba (tatăl oilor), Teliţa (Bulg. 
juncana), Esechior (satul măgarilor), dacă nu sunt împrumutate de la animalele de acesl 
fel î Şi câte alte numid turcesc'î semnificative nu vor fi existând! Dar «vadul oilo,·» e.t,, 
lângă Hârşova; nu era 6re pe aci trecet6rea turmelor Mocanilor, care veniali c:u oile irll' 
1wste Dunăre la iernatec f 

Condiţiunile climaterice ca şi vegetaţiunea solului au fost propril crescel'i\' vitelol',
numa\' Hemurile vitrege şi posiţiunea geografică a Dobrogie\', calea obligată a năvălirilor 
şi rc�;sb6elor, numar ele s'uu opu la desvoltarea economică a provincier n6stre cis-dună
rene. Şi astăzr, cu t6tă vitrega aducătură a împrejurărilor, judeţele clin Dobl'Ogia stau, 
clacă nu în fruntea tuturor, dar a celer mar marT păr[l' clin judeţele nostre, în ceea rr 
privesce crescerea vitelor·, clupă cum vom arăta: 

'1. Specia Cavalină. 

Să LlescJ1icle111 la întâmplare câte-va din notele călăl.orilur p1·in DolJl"ogia �1 \'0111 
vedea, că nid unul nu vorbe ce de provincia n6stră de acum, fără să uite de a nu 111e11-
ţiona Lle rasa r,ailor. 

Şi pentru a nu merge prea depal'te cu cercetările, vom începe cu sewlul X.Vlll-lea. 
Istoricul şi· Domnul Moldovei, Dumitru Cantemir, care a călătorit dese-ol'\' pl'in Do

brngia, în dl'umul de la Constantinopol spre \Ioldova, 111 scrierea sa «Istoria lmpc1folu1 
Otoman, vorbind clespre Dobrngia, zice: 

«Tera ac.;6sta p1·oduce şi car f61·te iu(J la fugă, pe care Tul'ciT H cunside1·ă de cer 
mar bun\', el upă cail moldovenescTn 2).

Peyssonel, consul f rancez în Crimeia, în cartea sa despre comerţul Mări\'-Negre, scrisă 
111 1762, găsim la. pagina 170 a volumuJuY Jl-lea: 

«Cai\' bulgăresc\', mar ales acer din DolJrogia sunt forte căulaţ\'; er-sunl rnicT şi for(l 
ca cer TătărescT, insă mar bine făcuţr şi ma\' gingaşfo 

Ce fel do c:aT emu în Dob1·ogia 11e o spune Tol't: 
«Acestă p1·ovinciP n 1·e11umită print.r'o rnsă de ca\' mic\' buesLra:;;r, forte estimaLă la 

Turc\'» 8).

1) Cart. V, cap. iO, în 1'ucil1'8•·u. up. cil. p. 760. , , 2) «Jstol'ia imperiulu'f Otomam>. Ed. romană. \'ul. I. pag. 309 nula ·J�il. -· < :ail muldovenesc1 erai.\ cm rn�i 

eslimat'f la Turcl, care aveau proverbul: «Un lînăr persan �i un cal moldovenesc sunt ma'f lE'illdaţ.Y ele cal

loţ'f cel-l'alţ'f. (Cantemir. «Descrierea 1\Joldoveh>, pag. 32). 
3) i\Jernoires d11 Hc11·011 de Tntt. Voi. II. pag·. 211 note J.
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Prin 18f'IO numa\' Românit din Dobrogia aveau 10.075 caY şi anume: 
660 în districtul Tulcea 1836 )) J) Babadag 
340 )) J> Isaccea :3::195 J> >) Silistra 

1390 J) J) Măcin 750 )) )) Kustenclg6. 
1684 J) J) Hârşova 

Val6rea unur cal era 6 galben\'!). Astăz1 se găsesc în Dobrogia patru Lipud'. de GaL 
,,) 1ldeoeratul cal dobrogicm nu este de cât calul turcesc, avenei acelea�Y caradere. E 

de talie mfoă (1.30 -1.35), capul ca al calulu\' arab, gâtul scul't şi gros, pieplul, crupa, etc. 
111 f6rte bune concliţ,iunY. Acest fel de car nu există de cât în comunele locuite de TurcT, 
C'Ulll în plasa Mangalia, unde de sigur au păstrat vechile lor caractere. 

Este mar ales bun pentru �ea, neobosit, cal de cursă tot a:;;a de bun ca ·i cal ul arab. 
Acest soiu de car are t6te Golorile, dar cea mar predominantă este gris. Este în obi-

1·eiul Turcilor şi Tătarilor ca la serbăt01·1 marT, la lluntă sau- botez a face curse de 30-40 
kilometri, fără să se oprcscă cu caH lor, şi acela care a ajuns întâiu primesce un bacşiş. 

De aci se vede modul de antrenare al calulu1 la aceste doue pop6re, care au un 
ndeverat cui! pentru cai\' Jor. 

�Iinistel'ul agricultureT, pentru 1:1, putea conslata furidul calului clobrogian, a institui! 
d<• doue 01·1 pe an curse la Anadolchio\', lângă Constanta; unde la o cursă de 6000 m., 
i11 anul 1897, un cal dobrogian a parcurs acestă distanţ,ă ÎJl 8 minute, 11 a/4 secunde, ceea 
1·e dă 12 metri pe secundă, iuţelă vertigin6să, pentru un Gal ele 1.30-1.35 talie. 

La Ja.<;,1, trer car de Dobrogia ilLt eoncurat cu 3 pur sânge englez, pentru distant.a ele 
8000 mefri. Calul dobrogian ieşit cel d'întâr a parcurs act'·stă distanţă în 10 minute, ceea 
1·c c1ă 1:) metri pe secundă, fărti a fi relativ obosit. Singurul defect al calulur Dobrogian 
c::ste talia sa prea mică; alt-fel nu ar fi apr6pe nid o deosebire între el şi calul arab. 

CcY ma\' bun\' ca\' de acest lip se găsesc în jud. Constant.a şi �n special în comuna 
Cara-Omer, satul DauluchioT. Din nenorocire 1tumerul 101· începe a scădea clin ce în ce, 
ele Me-ce Turci! nu se ma\' ocupă de crescerea lor cu atâta interes. 

Stalul a început a se interesa şi încuraja ·cultuea calulu1 Dobrogian, atât prin înfi
inţarea uner expoziţiun\' anuale, cât şi prin crei11,rea unur deposit ele armăsar\: la tîrgul 
de vite de la Anadolchior, pentru a putea procura comunelor celor mar importante, din 
puntul de vedere cavalin, car rep1�oducătorr, şi prin acesta să p6tă ridica talia calulur de 
Dobrogia conservânclu-r pe câl e posibil calităţile excelente. 

b) Calul originar din Rusia (Basarabia). Acest tip se găsesce în comunele locuite de
nermanr emigraţi din Basarabia şi Rw;iT, cum: Caramurat, Copadin, 2 Mar, Osman-facâ 
clin jud. Constanţa, Cogelac, Tari verde, A tmagea din ,i ud. Tulcea. 

Acesta nu e calul autochton, ci întrodus de German\' sau Ruş'î. E o mal'8 deosebire 
intl'e acesta şi precedentul. 

Talia lu1 mijlocie este de 1m 55-1"' GO; capul mar cărnos, ochit mid, ured1ile lung, 
�i mar puţ.în mobile, profilul apr6pe drept, pieptul nu a.;a de desvoltat, greabanul ieşit, 
anselat, coda lungă, pici6rele mar puţin solide ca ale calulur Dobrogian; sunt limfa.ticl' 
�i mar puţin vioT. 

Tfranul german din Dobl'Ogia aduce a1°mlsa1·r din Basarabia, pentru bătaia iepelor; 
ace�tia sunL cumperaţ\' ele comună sr1,u ma, bine �licend aparţine colectivităţir, căcT 6e
<.;arc gcL"man plătesce pentrn cumprmtul armăsarulul' o sumă proporţională cu iepele ce are. , 

Ast-fel e1 au propriir 101· ;:trmăsarr şi nu au nevoie de inte1·venţia Statulur. 
Nu se scie, r1a6t un cal născut in Dobrogia, ele şi de p1·ovenienţă basaraMnă, işr 

păsLreză talia. Terani'î spun, că un cal de acest fel este mar mic de Ci\t ce\' aduşr din 
Basarabia. Calul provenienţă lx1.sambenă este bun pentru înhămat. 

c) Cat1tl ori9inai· din Tran:s'itvanw. Este ,nteodus ln Dobt·ogia de Mocanr �i se găsesce
p1·i11 comunele locuite de e1. E de talie inaltă, are capul catŢJ încovoiat şi e puţin a1·monios 
în formele corpulu1. Tot11şr este destul ele resistent. 

') l011esr-o. Op. cit., pag. 87-8. 
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el) ralul provenit clin încrucişarea rtf'estor tre'i tipuri, c calul ordinar, carn Hll merilă 
nid o atenţiune de a fl descris 1). 

Iată care ora în 1890 nu merul cailor in comunele rnrale a celor douc j ude(.c, din 
DoJJrogia 2) :

I 
I 

li Clasificatia in 

I
raport cu cele- .JUDETELE MânjI Armăsal'Î Ca 'f 

I alte judeţe 

I li o Constanţa. 3467 1440 13843 
li \) Tulcea .. 3270 28'19 0593 

Total. 6737 I 4-268 li 23436 li 
După Domnul N. Filip,_ populaţiunea cavalină în 1897 era a): 

-
liClasificaţia în Hasă raport cu cele-

l'alte judeţe 
.IUDETELE 

li Ra�
�jl

� 
Rasă 

li 
Ras; li Rasă.

, Indigenă A r a b ă I Engleză li t����ă Rusescă
' li ' 

I\ Constanţa . li 11 11 I '� 41468 ,1 - - - -
i , Tulcea .. -11 32503 i 4 li -- I

-
I 214 

Total. .11 7307'] li 4. li - I - I 214

In judeţ.ul Constanţa sunt Lll'mătorele hel'gl1elir: 

li 

I 

I 

I e p e 

1293i 
9058 

21905 

Rase li
nedeler-
minate 

li
11

-- li 
- li

li 
-

li 
TOTAL

I! 

=--� 
310\J(i 

li 24740 
li 513436 

I 
TOTAL 

41408 
32721 
7/�189 I 

1. Herghelia lu, Stoian Avram (Bulgar din comuna Tekirghiol), at·e 40 iepe de p1·ă
silă ele talie mică (L.30 -1.35), tip de Dobrogia. DoY armăsarr din aceiaşi ras,'t servesc 
pentru bătaia iepelor. Herghelia e înLreţinută în forte rea stare. 

2. Herghelia Jur Neicu Stoian (Bulgar din aceiaş'( comună), arn 22 iepe din acela:;; lip,
ca cele de sus. 

4. Herghelia lu'( Curtagi (Tătai· din Agigea) cu 30 iepe tătăresd şi un armăsar.
Iepele sunt ţinute într'o stare miserabilă şi întrebuinţate la treierat. Nu pol servi

pentru prăsilă. 
4,. Herghelia lur !fagi Ahdw· ,tman (Turc din 1--Iasiduluc) are 25 iepe de Dobrogia, 

mid de statură şi un armăsar de acelaş tip. 
5. Herghelia D-lu1 Pariano (Hasancea). Don1nul Pariano esLe un cresc;eto1· inteligenl.,

a căutat de câţl'.-va anT, ca să des volte statura iepelor de Dobrogia, prin încrucharea celor 
mar bune, cu armăsar anglo-arab şi pare-se a reuşit. 

D-sa a avut în cursele de la Constanţa car din herghelie şi au luaL premiul 1. Po
sedă car de şea şi ele înhămat. 

Ministerul de Resboiu cumperă de aci car pentru cavalerie; în Bucuresd D-nul 
I ariano vinele cu 5-600 Ier un ·al. 

6. Herghelia Jur Penc'iu Atl1anaso/f" (Bulgar din IVIahometcea), cu 40 iepe fătătore clin
acleverata rasă de Dobrogia. Talia 1.40-1.45. Au caracterele rase'î arabe. Acum câţi-va 
an, avea şi un armăsar arab. 

Astăzr acest proprietar preferă armăsarul rusesc şi voesce a face încrucişarea acestor 
cloue tipur\', de Dobrogia cu cel rusesc. 

7. Herghelia fra1t Pencio/f" (Bulgar din, aceiaşr comună). Iepele sunL din acela� tip �i
au aceiaşr conformaţiune ca ale lu'( Athanasoff. 

8. Herghelia fraţilor Moţoi (Mocanr din Taşpunar), are 100 de iepe din Basarabia.
Iacă în mod sumai· i ·toricul acester herghelir: Fraţir :Moţor, originad din Tra11silvania,

au locuit mar inLâiu în Basarabi11, de unde au trecut, in urma rcsboiulur 1877-78, în 
Dobrogia cu vitele ce aveau. 
------ - -

') N. Fili]). «Les anirnaux domesliquesn, pag. 48-53. 
2) Ministerul AgricultureL «Buletin Statistic general», pag. ilO-,.
3) N. Filip. Op. cit., pag. 3-4.
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Iepele sunt. provenienţă clin tipul transilvănean cu cel ba. arabean. 
Calul acester herghelir are talia t.55, însă formele nu sunt deslul ele armoniose; 

totu�r caff sunt destul de resistenţT. Proprietari\' intrcbuinţeză pentru bătaia iepelor armă
sarul unguresc; acum au cerut Statulur armăsarul anglo-arab Fantome d'Orient. 

Armata cumpăr� anual 30-40 car clin acostă herghelie, pe preţ ele 400 francr unul. 
9. Herghelia Dumitru Văleanu (comuna Enigea, atul Arabagi), are 30-35 iepe, în

rrud�re din calul dobrogian cu cel unguresc. Sunt lipsiţr de conformaţiune. Unir au 
pI'ofilul capului drept, alţir incovoiat. Sunt de statură înaltă �i se p6tc alege dintre er 
1·,'t(t-va bunY. Herghelia dat6ză din ·t 882 şi intrebuinţeză armăsarul unguresc.

10. Hergl1elia Vasilaclie Constantin (din Enigea), at'e 40 iepe făt.ăt6re 7i un armăsar.
sunt ele acciaşl' conformaţ.iune ca cele din herghelia lu, Dumitru Văleanu. 

H. Herghelia Hnaclie lndret (Cocargea) cu 30--40 iepe fătăt6re tip de Dobrogia, destul
de bine ca conformaţie; nu le lipsesce ele cât un armăsar anglo-arab, pentru a se obţine 
resultat.e satisfăcăt6re. 

12. He1·gltelia llagi-Suna-Seicl-Mehemet (Clietic-Puna1·), compusă rlin 40 iepe făt.ătore,
lip de Dobrogia, talie mică, conformat.ie 1·ea. E infiin(.at.ă din 18ci8.

10. Herghelia Sasu (Caugagi, jud. Constant.a), cu un efectiv de 30 iepe fătăt6l'e, din
at:ela:;; tip ca ale lu, ;\IoţoY. Propl'ietarul spune, eă iepele le-a adus din judeţul Ialomiţa şi 
că provin clin incrucişarea raser rusescr (Basarabia) cu ungurescă. Iepele au talia 1.55-1.60, 
tic bună conformaţie, mar bune chiar de cât ale Jur Moţor. Vaia slau la aer liber, iar 
iarna in nisce şopr6ne fi.)rte primitive. 

14. I Ierghelia illurt.az11-Beitula (B0llJLil), cu 35 iepe fătăt6re, tip ele Dobrogia; de :şi
micr la staturi't sunt de bună confn1·mat.ie. Nu s'a introdus în acestă herghelie rasă st.reină. 
Arr 3 armăsa1·1, din care unul cu adevrrat frumos. 

'15. Herghelia Sorescu-Ma1'tin (Bi.ilbi.il), cu 30 iepe fătă1ore, tip de Basarabia, talia de 
1.50--1.5j, de bună confo rmaţie. Arc şi 2 armăsar\' de acelaş tip. 

iG. Herghelia Manolescu (comuna Bi.ilbi.il, satul Turc-1forfat), cu 27 iepe fătăt6re, tip 
de Dobrogia, talie mică, confo1·maţie bună şi un armăsar de aceiaşr rasă. 

17. Herghelia lut lnn ::;i Nicolae Giur.r;ea (Dcmircea), arc 50 iepe fătăt6re, tip de Do
brogia, încrncişat.e cu armăsar unguresc, !alia 1.35 -1.45; conformaţie bună. Un armăsar 
dr acelaş tip servesce pentru bătaie. 

18. Hergl1e1ia George Stancio/l (Gheringec), cu 30 iepe fătătore, tip dobrogian, talie
mică, conformat;ie rea. Nu se face aci nid' o selcctiunc. 

19. Herghelia Alunet l!aqi Alil (Erebiler), cu 22 iepe fătătore, tip de Dobrogia încru
cişate cu rasă ungurescă. Au talia de 1.45 -1.50 şi conformaţie bună. 

20. Herghelia fonait Suleiman (Erebiler), cu 22 iepe fătăt6re, de aceiaşr origină şi
conformat.ie ca. ale Jur \hmet. 

21. Herghelia Petl'u Tnanciu Jlagi Stoian (Casâmcea, jud. Constanţa), cu 40 iepe fătă
t1'wc, tip de Dobrogia, talia mică şi conformaţia puţin defectu6să. 

22. Herghelia Mehe111et Mustafa (I-Iagilar, jud. Constanţa), 23 iepe fătăt6re, tip de Do
hrogia, talie 1.30 - 1.35, conformaţie bună. 

23. Herghel ·a Cadlr Ali Asan (Topraisari), cu 25 iepe fătăt6re, de acelaş tip şi aceiaşY
conformaţie ca ale Jur Mehemet Mustafa. 

24. Herghelia Suditu (Caradurat), cu un efectiv de 47 iepe fătăt6re, provenite din
renumita herghelie din jude(,ul Ialomiţa a lu, N. f[agi .ltfosw. Sunt incrucişare cu armăsai
unguresc; talia 1.5:- -1.60; conformat.ia bunft. 

25. Herghelia Opmn (Amzalia), cu 30 iepe fătăt6re; încrucişarea tipulu'î dobrogian
cu unguresc; talia 1.50 -1.55; confo rmaţie bună. 

26. Herghelia Tfagi Suna Seit Mehem,et (comuna Carabacâ, satul K.etic-Punar) ; un
armăsar şi 45 iepe fătăt6re, tip de Dobrogia. Talia mică (1.30 -J.35), c_onformaţia rea. 

Are însă câte-va cu forme frumose. 
27. Herghelia Arghiropol (Mangalia), cu :30 iepe fătătol'e, tip de Dobrogia, talie mică;

posedă. câlc-va. destul de frumo e ca foernc şi proporţiunr. 
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28. Herghelia Tfa,qi-Devlet-A;:;ap (Osmancea), cu 35 -1�0 iepe rătătorc de aC'eln� lip �i 
aceiaşr conformat.ie ca ale Jur Arghiropol. 

In judeţ.ul Tulcea nu există nicl'. o herghelie, 
salele Văcărenr, Ciamurli-de-sus, Poturu, Beidaut, 

totuşr se găsesce calul dobrogian prin 
Nalbant şi Congaz 1). I ,a Duimgi r 1 1 ,

un prea f rumos armăsar arab. 

Tabloul populaţiunii cavaline în 1900 
lntocmit pe judeţe, plăşi şi comune 

a) Judeţu 1 Const an ţ a 2)
-- - -1 

j li 
j I, 
o. li

COMUNE � _; li C A ___ I___ 

I -I if 
â 

!l=:1===1==-�7- �I - l
i 

� I
� -� � � 3_ î 1 � I ! ] \ 3 Caral�arm-an-- �,�.-16311 5722 r 204 - 232 - 4-'J 1- 58t.3�cOgil -l"i ' 

� 11 1 Caramurat . : I 2o4 208 4-67 103 I 5 ::-;. Carol I . .·. ·
·
I 

28 7 32 /�98 322 i8 I 930 13 - Cicrâcci . 357 104 370 530 172 l.176 -18 ,Z C:opadin . 171 I 51 -J 53 250 4-6 500 3 ,� Constanta 384 I 26 G08 t03 tO ,47 tO 1 E-<· Gargalil� . '168 I ,4 , 244, 230 GJ 609 1 2t li (/) Hasancea . . 
1.1 

J2'1 I '141 234.· 282 Q6 026 H_�!l li Z I Murfatlar. 50 1'L 95 83 2Ci 215 
o I Omurcea : 11 121 4-1 '136 tOG 28 3H , u l'i Palaz . I 339 '\ 07 510 290 !11 943 15 Pazarlia . 1 205 . 40 219 25\l 86 fj0lt \l Techirghiol . _____ . 

:;..11 __ 
2...;I0_;;_, __ 4...;·0...:.. __ 3'1_"·4...:..__ 33_ 8...:.. __ t_1o_· .:,_ __ 8_68--"-_l_,-'1'--l _-_

1 Total . · li 2.840 I\ 62!� I 3.832 I 3.492 j 960 I 8.908 li 
o 

li Calfa . Ciobanu I Dăienr Gârliciu GhizdărescI. 
rF-· ,J Hârşova � Ostrov . ,� Saraiu 

I �iriu . Iopal .. III Topolog Urumbei 

·J5o I
li I 49lt i7 523 511 178 1 989 15 

: I· 

: i 
I 

245 37 220 250 63 ·580 11347 149 338 432 'l 16 1.035 I 213 48 :225 24, 88 608 22ft ,1 -J,4 19, 32 4î4 27'1 39 271 '15'1 4-ll 501 294 78 256 328 '14·] 803 393 92 596 5 75 215 t.4,8
i�� 1

' 
'I 5i t.�g2 1.gJ5 3�b 2.;�� 3'10 40 185 268 101 594 

I 10 I J '10. 
'l 5 244 li ,6 237 I 27i 1 108 I 698 li - Ii--...-------T -ot_a _1 _ · ___ · I .... I _4_.3_rn--l:.,il__ 8_ 6 _6..._l __ 4. _85_ 9 __ 4·_.6 _35....i...l _1_.4_49 -l..1 

_1_Ls_o_9,ll,11_7_5.....,II _:_ 
1· Agemler . 76 22 431 105 30 200 Azaplar . '167 77 318 350 110 855 Caraomer 683 '190 596 · 995 342 2.123 Cavaclar . 166 19 13'1 161 53 364 

..... 
1 

Cazîl-Murat 160 58 113 '186 41 398 
,...:i Chiragi . 254 77 241 3t5 91 724 � I· Edilch101

1 

151 29 232 198 69 528 Enghez . . :.1 135 50 125 144 53 372 
o Gherino-ek 288 65 435 412 209 1.121 z MangaÎia . 153 44 198 177 76 495 MusuraL . 128 30 206 146 55 43 7 Osmancea 99 26 112 149 34 321 

8 8 38 5 3 24 I -8 4 -,'13 11 112 Osman-facâ . 245 70 267 328 108 773 5 , -Sarighiol . 279 97 35'1 429 142 1.019 8 1 3 I. Tatlageac 133 37 161 166 44 408 6 I Topraisar 128 16 185 215 60 476 1o3i 
li =11 Tuzla . . 182 56 230 324 56 666 -T-·o_t_a_l -. --- .""'!l

--3 -.4--27-;:.1 --96-3.....;...
1
-3-.9-4 - -4 .... 1--4--.8 -0_0 _

1 
__ 1_.5.;.73.;....:.

1 
_1_1..;.28;;.;0;..;;..11 _1_ 6_1.,.11--5 1 

· ') N. Filip. Op. ciL., pag. 29-40.2) Tote datele statistice asupra animaleloi domestice djn -1900 sunt luate după lucrarea d-JuT L. C1,lrsru.«Statistica animalelor domestice din Romania,>. Bucuresc1, '1903. 
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COMUNE 
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Alacap. 
Biilbiil 
Carabacâ. 
Caratai. 
Cernavoda 
Chioseler . 
Cocargea. 
Cochirlen'î 
Enigea 
Mamul-cuius . 
i\[eclgidia. 
Hasova. 
Seimen'î 
Taşpunar. 
'l'orloman 

Total . 

Almalîu 
Aliman. 
Asarlîk . 
Bugeac ... 
l:3airamdecle 
Beilic. 
Canlia 
r:aranl!k 
Carvan. 
Cuzgun .. 
Dobromir. 
EsechioI 

Enişemlia. 
Gâ!·liţa ... 
G):uuvegea . 
HairamchioI 
Lipniţa .. 
Marleanu. 
Oltina 
Ostrov 
ParachioI .. 
Regep-cuiusu 
Satul-No(1 . . 

Total. 

Plasa Constanta 
)) Hârşova' . 

Mangalia )) 

)) Medgidia ... 
)) Silistra-Nouă 

Tola! general . 

. 

Caraorman . 
Chilia-Veche 
Satul-Noi't 
Sf. Gheorghe 
Sfirofca . .
Su ina .. . 

Tuia!. 

! 

! 
I 
i 
li 
I .
11 

: li 

� li 

: li. 11

. li 
'I 

. I 

: 
I
r 

I 
: ,�
: I 
· 

/i • I 
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/1 
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: !1 
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li 
I 

. I 
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li 
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., C A 'O ....: '-' --.J C: - -----·., -- I-- � ,_ 
B.� �
o cd � {/) I 
�-�} 

>cd 

I
s Q) 

� 
cd (F, ... '@ o.. 

<li u 
Q) 
-

.... I' I 

286 58 273 j 396 
247 29 287 I 363 1o2 I 50 193 I 271 

75 14 '1'18' '13 0 
2 04• I 7 ·139 40 
162 'i-3 12, 185 
71 '13 115 ·J45

237 I 33 226 '196
401 'i-5 281 /f03
49 0 0'1 539 598
237 11 3 330 56 
310 

1
1 

2(-j 286 143
227 i 34 251 

I 

154372
11 

59 583 GOO 
402 ,2 4-16 ":)/7 

3.883 
li

5791 4-.16'i- 4-.-16(1 
I I 

11 I 
265 I 31 31- 123d 
128 22 ·104 2,
259 4-0 ·I,2 '184-

,5 22 48 50
169 58 176 15(i
2lt7 53 [91 155
'175 39 H-7 85
ilt4 23 88

1
1'15

157 
I
· 39 80 87

272 I 76 '136 I '186
'188 76 '1 131 153
269 68 219 166
289 59 t4o I ·194-
245 I 61 283 I 220
1 04 29 53 47
3'14 ol 2 01 26 0
245 10 323 '124-'l
88 

I 

13 ·148 '106
273 33 247 '102
333 34 2 00 '145
155 43 14-9 3 0  
104 I 21 78 89 
'167 li 29 129 06 

4.765 !I 94 0 I 3.742 2.0 00 
I 

2.8!i0 024 3.832 3.492 
4.3'19 866 4.-.859 1-.635 
3/t27 063 3.91:4 4.8 00 
3.883 579 'd64 4:166 
4.765 04 0 3.742 2.900 

[9.23411 
' 

3.972 2 0.541 19.993 

b) Judeţul Tulcea

'161 I 28 46 257 
35'1 31 294 300 
193 1 0  52 93 
97 '13 6 0  23 0 

196 4 29 5 
82 2 '108 13 

li 
88 

I 
I 

1.0 80 ss�) I 898 
11 

783 

-
I 'I 

I- - -

I 
,_ '� N � ,_ 
o o ·al 

·al o 

li 
"'ii, 

:I 
....., t""' ...,. u I,.-; 

"j, 

104 831 ,, '1 li -
'102 781 19 

I 
-

73 587 'I 7 -
34 296 7 -
15 2 01 I (i . I 
,I 1f28 6

1 

-
39 312 I 91 -
35 49 0 I (j I -

'121 85 0 I 18 -
1!'i8 1.386 I M'i I· -
rn I 4 02 

j 

l

i -
38 lt93 li 

J7 -·

I26 4-65 (-j -
·135 '1.286

1
1 ff0 -

192 J.257 I: 24 li -
U:i6 10.065 2'16 li

1 

I
I li 

li li /i-9 520 lt -
"· 'l57 ;, /4. -

56 4-52 :, .·13 --
2'l 14-t I - -
51 441 li 2 -
32 43'1 :, 9 --
25 296 5 -
,fi 273 3 -
34 24- 0 2 -
47 445 6 -
38 38 0 lt -
9 0  54.3 I Hi 2 
53 lf46 3 -
81 64-5 2 -
24 '153 4. -

107 (129 16 -
51 5 08 1 1 
19 286 3 -
4-'1 /4-23 '1 I -
63 442 12 2 

-; 229 4. -
33 221 1 

=1 36 29 0 '[ 

1.009 8.591 li 116 I 5 ,,

Ili 
96 0 8.908 15 0 -[ 

'1.449 118 09 75 -
'1.573 '11.28 0 '161 5 
1:156 10.065 2"16 1 
'l.009 8.591 '116

,: II i l8 I 6.147 5 0.653 

I 

-

I 
I 

87 418 5 -
/�7 672 -' -
39 194 11 -
78 38'1 7 I -i '1 39 -

I 
-

- '123 3 -
I !1 

3
3 li25:2 ·J.827 -

I li li 

\ 
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Balabancea . 
Carcaliu 
Cârjelar'î .. 
Cerna ..... 
Coium-punar 
Grecl .. . 
lşaccea. 
Jijila . . . 
Lunca viţa 
Măcin 
Picinega 
Pisica . 
SatuJ-Noi"1 
Turc6ia. 
Văcăren'î 

Total. 

Agighiol 
Beştepe. 
CataJoi . 
Caşla .. 
Frecătei . 
Mahmudia 
MalcocI. 
Meidanchioi 
Morughiol 
Nicoliţel . 
Parcheş . 
Sarighiol . 
Sarinasuf'. 
SatuJ-Noil 
Somova 
Telita 
Tulcea 

Total. 

AlibeichioI 
Armutlia . 
Atmaiea. 
Baba a� . 
Başchio1 
Beidaut. 
Canlâ-bugeac. 
CaramanchioI . 
Caranasuf 
Casapchioi 
Casamc ea 
Ciamurli-de-jos .

ii de-sus;. 
Ciucurova 
Cogelac. 
Congaz. 
Enişala. 
Jurilof'ca 
Nalbant 
OrtachioI. 
Poturu 
SarichioI 
Slava-Rusă 
Toxof 
Zebil 

Tola! .. 

1· 

I 
li 
]I 

: li 

I 

· li

!I

: I 

• I 

� I 
I 

: li 
: li 

I 

· 11 

11

: I 
- I
. I 
: I . I . I 
: li 

I 

. ' 

· 11 

,, 

: I! 

<1) 
'O _; 

ii
. c  �"' 

.�:=-
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i:::..� I � E ;::-,::,.. o. 

·;::::::,
O�W 
?-; li 

308 
234 
318 
3H ! 
2'13 
290 i 
!i08
221 
330 
408" 
230 
2·12 
'132 
23\) 
3lf5 

,, lf:199 
I, 

271-
I

270 
I31/4-

85 
-i22 I 
'18.'f I 
224 
'190 
306 
317 
109 
284 
153 
'132 
189 

'19
9
11 903 

lt.255 
!I

15

3 I172 
91 

268 
279 
278 
24-1
'188
21'1

I27'1
405
216

li 374 
102 I372 
301 I 
117 
164 ' 

235 
142 
216 
261 
379 
349 : 

174 

5.%9 

C .A -- --
I 

I
,_ c.. 

Ic,j 
(/] 

,c,j 
6 

I
Q) I,:... '@ o.

< u Q) 

I -
08 :ti5 309 

lj. 121 57 
72 250 279 

87 375 215 - 240 206 
/i-2 rn·1 145 
4.4. 354 10() 
70 203 105 
91 92 198 
24- 330 285 
14- 283 203 
:21 ·1 151 
79 ··1rn 182 
,1. 96 ·128

152 173 24-7

84-8 3.U82 2.8'111 

87 I 34-7 I 381 
o 207 206 

15G :::8(j I 502 
.)3 I 86 '108 
33 196 I 132 

'1 '158 114-
72 '128 209 
33 '105 lOG 
46 240 317 
33 331- 91� 

'17 7/i- 5'1 
113 328 296 
45 232 '187 
4.7 80 2:26 
44. I Hl3 96 
27 '172 145 
79 I 'l.'168 20'1 

I 953 I ,�_391f 
I 

3.49'1 
I

rn1 I(îi 124-
52 '159 282 
33 31 '165

1 
15 311 40 

'175 286 409 
83 320 268 
91 234 349 
g3 173 253 
55 357 31/t 

1'14- 473 lf40 
93 51'1 532 
91 275 245 

-18\J 2g5 411 
4.3 92 180 

118 276 652 
37 488 451 
'18 160 83 

5; I 165 47 
243 223 

27 112 103 
80 268 321 
M 216 235 
70 311 372 

'106 325 490 
120 '199 267 

1.893 I o/f05 I 7.323 

I 

i[ [

,_ 

ll I 
N ,_ 
C c:: 

·"3 ·;;;� .L <f, 

92 

78 
52 
4-1
2(\
50
25
75
%
8
'1 I 55 

5:i 
21-
57 

824-

li2 
58 

'I 74. 
30 
37 
1-2
70
32
71-
23
23
7'1
37

'14-4
22

1
47 
79 

I1.03'1 I
62 
84 
(37 
7·U9 

I\12 
52 
76 
69 
83 

'152 
45 
99 
71 

165 
101 
20 

81 I 25 
85 
81 

112 
144 
43 

'1.96:> 

"
' 

i 

't li 
200 \) 
trnl (i 

-99 u 

1-87 I 8 
374. i

i 
1-

5'i-8 I 13 
lf03 7 
1-5(\ 8 
7M li 17 
581 'f 

21f(\ 5 
4-32 \) 

322 3 
u2\J li 

7.5M I\ 
117 

877 I (i 

038 5 
urn I 10 

277 I 2 
398 ;j 
315 3 
!>1·5 fi. 
290 2

1

1(577 18 
12 Ili-84

I'165 2, 
808 I .) 

501 \l I 
1-97 2 
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�� li
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t 288 27 

65611
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'Plasa Babadag . 5 959 1.893 6-405 7.323 U:165 17.586 10- 1 2
C""' )) Măcin . 4.199 848 3.082 2.810 821- 7.564 11� I 8
-g li 

)) Sulina : I 1.080 88 589 898 252 1.827 
'1�� li 

-
..., )) Tulcea. ,�.255 953 4.39t 3.491 1 031 9.8o9 li 7 Total. · li 15.49311 3 7821 1,�_470 I 14.522 I 4.0721 36.84611 42411 li 

'" Judeţul Constanţa : li 
19.231-11 3.9721 20.541 I .c 195)931 o '147 I 50 65311 718 \\ ·12

., )) Tulcea . . 15.4-93 3.782 14.470 11�.522 4.0i2 36 81-6 424 17Total. . li 3/i-.727 li 7.7541 35 011 I 34.515 I 10.2m I 87-499 I\ 1.142 11 29

2. Specia Bovină.

Cu datele statistice ce avem, trebue cu mâhnire constatat, că acest fel de animale 
�cade în mod vcclit în Dobrogia şi mal'. ales în jud. Tulcea. 

În '18t.O numar H.omiinff din Dobrogia aveau 35.815 bol'. şi 722 bivoJr: 

Tulcea 
lsaccea 
Măcin 
Hârşova 
Babadag 
Silistra . 
Kustenclje 

Preţ.ul unur bou sau bi-voi era de .5 galbenr 1). 

bor bivolI 

2888 

3240 

4990-

4680 

6842 

'10260 

2915 

170 

360 

192 

Un-spre-c;lece anr după ocuparea Dobrogier, adică în 1890, vitele cornute erau aprope 
1
,, clin lotali�atea boilor şi bivolilor din întrega Moldova, şi nu erau j udete în România

proprÎLI zisă, care să îritrecă, sub raportul speţer bovine, j udelul Constanţa, iar pe Tulcea

nu'I întrecea din Moldova de cât judeţt1l Bacău. 
Dar statistica este mar eloquentă de ciit orr-ce comenl.ariT. 
EPau în Dobrogia în 1890 :

138.254 bor şi bivol\' în judeţul Conslan(.n 
77.872 » )> )> » )> Tulcea 

216.126 în întrega Dobrogie. 

facă şi cnre era populaţia bovină în 1897, adică numa1 dupii 7 anr: 

83.949 în jud. Constanţa 
51.958 )) » Tulcea. 

135.907 în întrega Dobrogie, adică o scădere de 80.219 capete. 

ln Dobrogia este tipul lalomiţ,ean ; cele ma'î bune specit de bo'î sun la: Sandu Popa, 
R. Ionescu, S. :Moldoveanu, E. Popa, Pariano.

1) I. fo11esco, op. cil., pag. 78--8.
71800 99 
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Până în 1900, jud. Tulcea retrogradeză (53.240), iar Constanţa începe a'ş\' ridica nu
merul vitelor cornute (98.020). 

Causele micşorări\' numeruluT vitelor cornute şi al tuturor animalelo1· domesti!"P (mar
al s al oilor, după cum vom vedea) nu le voiu spune eu. Să c:tăm o dare de scmă ofkialii
n regretatulur Prefect de Tulcea, acolo unde diminuarea a fost ma'î simţită : 

Şi voiu cita textul, ca să nu mi se atribuie vre-o învinuire. 
«Nu· este depărtat timpul când abondenţa vitelor în Dobrogia -şi în special a jude( 1 1 J 11r 

Tulcea, era ceva proverbial. De aci se alimentau cu vite şi ma'î cu semă cu o\' piaţa t:011.

stantinopolulu'î şi a altor oraşe din Turcia, pentru că abondentele şi întinsele piişiunr d,• 
aci produceau vite bune şi cu carne mar gustosă ca în alte localităţ.L 

«Astăzr însă, condiţ,iunile de cultură a vitelor s'ai1 schimbat mult. Pe de o pal'le 
strîmtorarea locurilor de păşune prin parcelarea terenurilor, pe de altă parle opl'i1·pn 
păşunatulu'î prin pădurr, şi diferitele disposiţiun'î ale Ministerulur Domeniilor, cam vexaloi·it 
şi asupritore pentru păşunatul pe terenurile aparţinend Statulu'î, a făcut ca numrl"UI vi 
lelor sti, diminueze într'un mod simţitor; ajungend pe alocurea ca locuitorii să nu mar 
1ină din vite, de cât num0rul de capete de carT au nevoie, pentru luc1·ă1·ilc rtg1fr0Jp )Î 
pentrn transporturl)) 1).

o:l rn 
o:l o: 

I < 
r· 
z 

< 
r 
CI) 

z 

o 

u 

I < 
:> 
o 
cn-

p:;

,< 
::c: 

Dăm aci labloul vil.clor cornule mad' clin 1900, pe jlldct,c, plii.şY �i c.nmunP: 

COMUNE 

Caraharman 
Caramurat . 
Carol I . 
Cicrâcci 
Copadin . 
Constanţa 
Gargalîk 
Hasancea 
Murfatlar 
Omurcea 
Palaz 

li Pazarlia . .
Techirghiol 

Total. 

Calfa 
Ciobanu 
Dăien"i 
Gârliciu 
Ghizdăresc"i 
Hârşova 
Ostrov 
Sarai 
Siriu . . 
t'opal . 

I 
Topolog 

Urumbei 

Total . 

a) Judeţul Constanţa

. i 
: li 
: li 
· li

: li
li
I 

I 
i::: 
::, ...., ,_ 

'i: ·crr @ 
;:! ,_ (.) 
o:l o 
r CQ 

te 

wl
2511 

1.099 
'13 55tl51 126

1 3
1 

11 

i
1 

688 1 380 

!1 
254

i 195 
14 1 

5
18

1 
I 

î!II
551 
576, 

12411 
5.74511

6
1 

79
�1 2::! 4!'\0 

8 304 1 

5: 299
1 8 1 234 

gl 
209 1 4

1 
253 

5 694
1 24! 2 276 

-11 

670, 
17 4071 
o, 273, 

1

1

411 6.8611

Q) �-i 
o. 

;:! ... � .. � ·-30_2.l rn c,;l N  tll-Q) 

� � >� s ,_ o. 
(.) o:l 'o 

� s ;;·� t- o:l 
:>

1471 302 if} 68 1

1 350
1 

2141 184 22s1 

704
1 

165 345
1 

529 1 

397 328 1 267 274 1 

260 1 s2! 105 '1441(-\9 
9
0 1 17 33 

93' -, 105 ms, 77 
174 1 99 92 109 
371 

89 58 37 
81 715 53 85 

372. 60 80
1 

208
1 2931 145 1 226 127 

3091 193, 160, 224, 

3.2861 1.963111.86111 2.143:1 

3181 2,dl 173
1
1 2411 

263 204 1 157

1 

178 
1111 oa' 47 110' 
93 13tl 88 69'. 
971 129 59 115, 

160 1371 122: 150
1 144· 82• 72 144 

308 1 220 1 232' 1611 
899 1 627 1 502' 590 1 168

1 
332 221! 149

11 169
:1 

160 113 86
1 163 67 901 92 

2.89311 2.;39211 1.87611 2.08511

1) «Expu11c1·ea siluaţiunei jud. Tulcea din 18�18», p. 55.

IT 
·.;;. Q) 

,a� ,_ ·-
o o al� '@ - al 
;,- ;,- o:l :a ...

p:l i:iS � E-s 
_I 

1 jl 5 11 1201- - I 1.221- _I - 2.852- - - 'l.830- - -- 722
"1 41 14 

=I 
i.m,- -

2 

-
1 

805 

�1 
3 400

I _I 496111 3 1
11

1
.

25

7 

111 
11 1.373 

2�11 121 J.525 

32:1 ----q 31��1 

=li -I =' 
1.773 
1

.

274 
_I =1 (l.,1()1 

-I -I 08513! (i6() 5 1, 

11 

J
'12 827 
s' 7'151 

1 -I Hi2t 

-I 2 4.920 
'14 341

1 

1.70;1 
2'. 

2!1 
- 1 954 

-li ....:!�1 
2311

'17/il 571110.m
I I. 

www.ziuaconstanta.ro



al 

� 
� �-·

< 
..... 
,-l 

� 

z

< 
....�

< 
..... 
A 
.... 
c!) 

A 

r:cl 

� 

,.�
::, 
o 

z 
I 

<
� 
f-< 
(/) 

.... 
,-l 

(/) 

-

� 
(/) 
z 
o 

,..; 
-

I 

787 

ii

I Q) 
·w-, Q) Q o., ·-

::l 
82 

'-, �� rf';- Q) ,-.., $ ·rr.-,� Q) ,_ C) COMUNF. al N ;<;:" ,_ "u).. al (f) N Q ,_ C) al 

li 
'"' ,_ o., ,_ Q) o o al - 3 ::l 

'8 
C) C) al 'i:3 Q •al Q) +'· - d 

cil- � 8 ...,_:i .. "::' i> .!:: $� d ţ> ,,. oE-< i:Ci ţ> ţ> iii i:Ci "" E-< 

251 
I Agemler lt 98 114 3'1 33 93 - - 373 

Azaplar 19 613 328 125 186 3071 11 12 1.626 
1 Caraomer 69 1

.
57ltl 997 'li2 369 748 26 53 34 lt.042 

Cavaclar . 5 359
1 

157 117 132 154 13· t5l 9 961 
Cazîlmurat . 3 205 54 18

! 

118 141 -
12! 

- 706 
Chiragi 35 7291 3661 199 179 1 356 9 12 1.897 
Edilch10i ilt 4591 95

1 
20!. 1661 97 20 35 1 18 1.108 

Enghez . . 12 292
1 

146 105
1 

921 143 5 5\ 5 806 
GherinÎiec 39 1.024 1 513 116 3

� 
377 lt 9 1 2.537 

Manga ia 7 991 2281 91 85 88 - 10 l) 532
Musurat •. 11 443 267 69 98 169 - - - 1.057
Osmancea 8 325

1 
44 170[ 121 88 2 1 11 760 

Osmanfaca. 24 594 208 2261 148 153 
�I 

8 5' 1.373 
Sarighiol. 11 752 486 178 3491 13, 19 1.962 

3 lt6
1 

1461 
Tatlageac 9

1 

272
1 

62 '132 148 
�I �I 

7 990 
Topraisarl •. 1g 4151 229 83 1 1261 611 - 925 
Tuzla 474, 241 1511 62 2'13 14, 2 1.254 

Total 
· 11

28611 8.801\\ 4.845:\ 2.17�1 2.5 79:1 
3:685

11 
129

1\ 
283:1 

131\\ 22.909 

Alacaf . 28 931 498 1 
']871 1881 2481 

- -1 11 2.081 
Bulbil . 5 725 34-'1 220 169 325 1 2 3 1.791 
Carabaca 20 481 264 2321 200 235 2 2 1 1.437 
Caratal 3 162 155 20 125 49 -

181 
- 514 

Cernavoda 5 99 80 91
1 

61 54 10 16 434 
Chioseler . 9 279 82 138 116 80 1 7 6 718 
Cocargea. '13 236 269 13 41 46 4 4 3 629 
Cochirleni 2 ;i;

151 1411 119 53 11 4 2 936 
Enira . . . . 8 266 4661 455 2761 22 32 '1!. 2.317 

Ma mutcuius 37 1.284 567 533 428 4

5

0
1 -21 

91 4 3.319 
Medgidia. 8 '166 144 155 87 '161 3 -- 724 
Rasova . - 573 139 115 87 

�� �, 131 

�I 
1.020

Seimeni 3 387

1 

184 49 78 461 881 
Taşpunar 30

1 
1.31 7 406 461 291 203 1 

=I 2.708 
Tortoman 36 1.330 855 597 518, 384 6, 3.726 

Total li 20711 
9.2'1'1 \ 4/tOl 3.41811 

I 

2. 740:1 6911 14011
8611

23.235 2963
1 

Almaliu - 390 1 40
1 

37
1 

32 1 

2� 5 38 251 603 
Aliman 2 

I
53 74 99' 4 7 131 541 

Asarlic. .. 1'l 495 

�, 
29 162' 103 1 5 '11 1.112 

Bugeac . 7 128 29 18 1 33 1 2 '16 8 266 
Bairamdede 12 298 165 95 115 1 148 1 - -I - 833 
Beilic 71 5271 

g� 

162 '138' 1u9j 4 iii 14 '1.091 
Canlia 3 4291 38 69 68

1 
19 18 10 785 

Caranlic 3' 242 90 45 123 1 56 16 171 tO G02 
Carvan 10 25'1 1 13 42 ' 1111 93 34. 9 8 G88 
Cuzgun 7 613 "167 -189 1 '184 160 5' i!t 

1ă1 1.348
Dobromir 4 4'

181 
99 115I 95 '101 27

1 441 921 
Esechioi 7 546 1391 150

1 
rn3! '178 39

1 
63" Boi 'l.375 

Enişemlia 8 549 212 291 315I 218 461 17
1 

17 1 6 73 
Gărliţa . .

!j ,
771 Sit 81 86 201 26

1 

28 887 
Ghinvegea 95 39 1 

61 6!. 29, 1'l 7 526 
Hairamchioi 63 236

1 
295! 217 235 13 t5 61 1.660 

Li
K
°iţa. 3 1 538 98 132 141 84 111 

35
i 

221 1.
064 

M rlenu 3, 319 781 951 67 27 37 35 �I 682 
Oltina 2

I 
498 155 73 1 1"14 66 2 8 918 

Ostrov . 3 302I 84 541 74. 83
1 

20: 731 �, 750
Parachioi 3I 378 51 

7
1
1 

73 38
1 

6 1 3 1 623 
Regepcuiusu ii 198

1 
82 261 40

1 
41 201 22 '19 449 

Satul-Nou . 295 110 -1021 87 83, 101 281 23: 740 
Total 

· 11 
1'1711

I 
8.0971 

2. 713:1 2.278:1 2.60911 2.15811 37411 52711
364�120:137 

I 3.2861 1.963
11 I li I 

36 1 PI. Constanta '124 5.745' 1.861 2.143 32 74' 15.264 
)) Hârşova' . '114 6.861 2.893 2.392 1.876 2.085 1 23 174: 57

1 
1G.475 

)) Mangalia . . 285 8.801 4.845i 2.170 1 2.579 3.685� 129 , 283 13'1 22.009 
)) Medgidia .. 207 9.2H 4.40'1 3.4'18, 2.963

1 
2.740, 69 140' 86 23.235 

)) Silistra-Nouă 117 8.997 2.7'13 2.278" 2.609 2.158I 37lt 1 5271 3641 20.13, 
' I I I\ - I 9 1otal . . . . . . . . /I 84sl/39.0l5//18.13S,112.221/j11.sss,l12.s11/I 021! 1.198 0,4198. ! L, 
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b) Judeţul Tulcea

I Q) 
·w,, Q) .:: a. 

::, ::, ,:.., � .. � Q) �-I � 

Q) I COMUNE � )a o 2 2 al N ·&1,..� � ,_ () 
,_ 'iii- al cn N 0 

,_ o al ,:.., ,_ a. ,_ Q) o o al -

AlibichioI . Armutlia . AtmaJ.ea . Baba a� . Başchim . Beidaut Canlî-Bugec CaramanchioI Caranasuf CasapchioI Casamcea Ciamurli-de-jos . Ciamurli-de-sus Ciucurova Cogelac Congaz • Enişala . Jurilof ca Nalbant OrtachioI] . Poluru SarichioI Slava-rusă Toxof Zebil 
Balabancea . Carcaliu CarjelarI Cerna . Coium-punar GrecI .. . Isaccea Jijila . . Lunca viţa Măcin Picinega Pisica Satul-Nou Turc6ia .. VăcărenI 
Caraorman. Chilia-Veche . Satul-Nou Sf. Gheorghe . Sfiftofca ... Su ina . ... 
Agighîol l3eştepe CataloI. Casla FrecăţeI . Mahmudia MalcocI MeidanchioI Morughiol Nicolitel . Parcheş . Sarighiol . Sarinasuf Satul�Nou Somova Teliţa Tulcea 

'i:3 0 -c;j ,_ o o al Q) - - al 21 I 
al o al - �::s 

� ... _ ;;,- ;;,- �� al :> ;;,-
:i:l i:i:l o E-< � >

ţ> =; 
.... 

- 151 75 25 52 2 10 1 61 300 3 162 55 M
l

44 54 6 46 '181 
H2 2 48 70 54 50 45 - -I - 2li� 2 54 93 35 1 21 50 13 49 1 19 33/i 8 108 8'1 56 22 68 5 48 24 420 2 351 140 91 47 98 - ttl

- i2<J 
- 213 101 75 30 53 5 3, 1g1 
- 245 57 114 59 64 1 

_:I 
2 51-:'i - 631 48 90 21 38 - - 828 3 869 1 247\ 330 21 · 209 3 5 - 1.li8i�I 642 299 315 235 171 

11 �I - 1.0il 274, 221 50 25 23 30 sun 

!I
1143 ' 113 1��1 

134 '115 l 98621 60 30 61 =I =I - i43220 436 134 205 211 §I 1.m
2
1 

2'18 101 79 32 57 �I 23 33{2 '190 52 5 4.4
1 

7 -I 300 
I 

4 
35 109 39 42 - -, 31 �2i 163 116 80 05 96 2

1 
:2 531 

t 821 58 61 33 39 1 31- 78
1 

I 
38G1 7 3i2 1 43 115 4-1 361 3, 9- iii1 BM _, 

2• ��i 1'19 76 54 87 
� =-1 - 36� 121

102 117 46 93· _I HR 44 11 351 1'12 2'19 206 1 2I! 11 1.34i 106, 71 3 91 49 40f 101 353 Total - 11 81 11 6.14911 3.01 911 2.39611 1.594ll 1.97311 89:1 417 153115.87116 309 I 63 1 80 146 51 
\}; 

808[ 243· 7 
- 84 sal 113 1 85 100 

71 
-- 465 14 408 163\ 248 169 143 o:' 5 '1.162o31 395 'ij 

91 63 84 
�I 

5: 4 i83 51 252 175 1011 64 

gl 
- 6ii 3, 3i0 fss 91 103 89 

� i
799 

jl 
269 1 65 10� 172 7\l\1 283 108 85 106 95 B8l 47� '1551 76 159 166 61 1.048 

�I 
519 161 269 2071 '170 �I 8

� 
1.347 225 141 44 35 107 - 55261 486 515 137 5061 500 - 2.1503 1 179 117 10 46 51:1 2• 17 443

rll 
414 123

1 
87 9si 70 

=I 
- 21 795508 26<.i 44 mo

l 
214 2 1.200Total -11 61 11 5.17911 2.603;1 1.59811 2.01411 2.1791I 26 11 63,1 46 113.769

10I 4581 3 1 

"i 
4841 292 351 - -111.870291 47/a 642 520 517 6681 - - - 2 85036 57 502 638 477 593, - - - 2.822 451 253 816 167 377 313 - - - '1.971 21 �5� 97 199 159 1 '173::1 - - - 881 2, 5" 70 1 29 1 2a: - ·- - li9Total - li 12411 1.88011 2.611 11 1.81711 UHOil 2.22811 3,1 -li -l1 10,5i3 --

� 210 125 100I 55\ 83 1 al 91 -- 587 258 287 1781 1371 253 1 10 7 7 'l.145 227 '192 172 59 1731 - 11 1 828 8 44 331 24 231 33, 3 8 
� 

181 1' 72 1 83 24 39 4/� 3 1 267 1 103 1 236 58 511 17'1 - 620-32 1411 247 365 282 227 - - ·1 2941 183 7'1 24 241 59 - -

=: 
3624 ÎI 275 1 681 255 2��1 439 - - 1.912 2121 1'15 69 78 9 '1 :I 558 

,:; 
68 �gl 

31 571 - - 246 
,• 6731 2j 204 

1
172 -

�I 9 17 120 290 107 119 1 - -·I 819217 487 94
1 

359 481 1 3 1.tl8097 139 39 46 115 1 
5�1 -1 441

182 89 25 1 63 - 357115 200 16 2 1 1 1.0�'i 176, 321\ 169I 
I Total . . . li 138 11 2.819/1 3.498 11 1.969 11 1.664 11 2.76711 461I 89 1I 371113 .027 
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�r COMUNE 
-=

� li PI. Babadag;:) I )> Măcin . E-- )> Sulina . 
...; » Tulcea .

:o Jud. Constanţa . li )) Tulcea . .  
Total 

Total 

--- L� 

-1

· li

: li

,_ 
::, 
o:l 
E-< 

� 

61 t 138 

·- � () � 
w-,. o3 ,_ ci.. 

,_ Q Q o:l 
o o:l� 
i:o ţ> 

I 3.0rn1 6.149 5.1'i9 2.603 1.880 I 2.01112.819 3.498, 

Q) 'ci; .. CD o. .... 
�.�2 ·w,. Q) o:J N cn N i:1 

>a,$,_ i::: .o:J Q 
<cd� �-� o:l 

ţ> � ;> 

2.3961 I 1.5941 
1971

1.598 12.0H 2.'179 1.817 1.9101 ·2.228t.9691 1.664 2.767 
40411 rn.027\\ u 73111 7 78u I 7:1s21 9.14711
848\139.6'15\\ 1s.13s:\ 12.22s\\ 11 sss\ t2.s11\\ 404 16 027 '11.731 7.780 7.182 9.147 

· I\ 1.25�\ 55.642\\ 20.8601\ 20.0011\ rn.o?OJ\ 21.95811

3. Specia Ovină.

'?- ] 
·oo-, Q) * 

/î" 
Q) ,_ ;J -�" ,_ 

�� o o:> :> cti� 
� � � 

891 4d 1531 15.87'1261 
�I �1 

13.7693 10 573 4� 891 37 '13.027 
16411 56911 23611 53.240 

��,, 1 ms\ 569 6741198.020 236 53 240 
79111 1.7671 91011151.260 

A opta parte din numerul total al oilrn· întregit t.c'::rer se află î'n Dobrogia şi sub 
acest raport judeţ.ul Constanţa arc un numcr apr6pe egal cu jumetatea oilor din Moldova, 
iar .Judct;ul Tulcea este al 8-lea în ţeră. 

�i totuşr în trecut cifra oilor în Dobrogia era cu mult mar mare. 
Viscovirh, consul austriac la Tulcea, estim6ză în 1863 numerul oilor la un milion 1);

lrcbuc �tiut că sub TurcT, dările pe or (beilicul) fiind marr (25 piastri de fie-care oie), 
riobanir nid-oclată nu arătau numerul exact al oilor ce au, ci tot-dea-una mar mic, aşa 
că cifra dată ele ·viscovich trebuie mărită la peste un milion. 

ln 1850 numar Românir aveau 66.050 or: 
Tulcea. 
Isaccea 
Măcin . 
Hârşova 
Babadag . 
Silistra 
Kustenge 

Pre(ul unel: 01 era atund de 1/2 galben.

4.200 
2.800 
4.600 
6.500 

14.250 
::30.700 
3.000 

lnaintea ultimului resboit1 statisticile oficiale numerau in Dobrogia 645.400 or; clar 
după cum arăta\' mar sus ciobanil ascundeau numerul adevcrat,. funct.ionarff fisculur ma'î 
mkşorau şi er din numerul declarat de ciobanr, pentru că diferenţa din taxele percepute 
să rcmână în profitul lor, aşa că ne putem face o ideie cât de puţină basă putem pune 
pc statisticile oficiale din acele vremurr. 

«Negutăt orff în mesură a'm1 da bune informa tir- zice Baron ul d'Hogguer 2) - soco
teau în 1876 cel puţin 750.000 de ofa. 

Şi mar adaogă autorul preţioser informaţiunr: «Numerul oilor s'a mărit în ultimir 
anr, care au precedat resboiul în mod considerabil». Şi că ţ.eranff se încleletniciau cu cre
şterea oilor, cu atâta râvnă că sperau a face marr progrese. <<Preţul uner or în 1876 era 
12.55 tr. �)» . 

Decr nu e de mirare, că odinioră Dobrogia hrănea peste un milion de 01, mar ales 
că agricultura nu luase proporţiunile de azr. 

Desvoltarea agriculturir a adus micşorarea numerulur animalelor ovine, după cum 
constată şi D-l N. Filip, autoritate în ramura zootechnică 4). 

') Zur Statistik dDobrutscha, 1863. 
1
) «Renseignements sur la Dobrodja», pag. 18-iv (Anul 1879). 

3) Ba1·011 el' Hogguei' op. cil. tabelul de la fine.') «Les animaux clomestiques», p. 153.
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Nu merul vitelor cornul.o mic'( în 1890 era: 
or 

Jud. Con ·tan�a 423.629 

>l Tulcea . . 188.000 

Capre 

7.697 

18.973 

Total 611.629 26,670 1)

Pentrn anul 1892, găsim dale �i mar intcresanle, adică: nu merul prnprielal'ilur d i ·
or �i amănunte asupra lân.eT. 

Despre ];}nă vom vorbi mat jos. 
Proprietarr or 

Jucl. Constanţa 1948 

>) Tulcea . 2448 
373.419, cifră mat mare ele Ci.U oile lnt 1·egif 
188.356 Belgir (365.400). 

Total 561.775 2)

Cinct anr mar târziu, adică in 1897, numcrul oilor în Dobrogia cresce: 
Jud. Constanţa . . . 609.746 

>> Tulcea . . . . 256.773 

Total 866.519 3) 

Şi în fine în anul 1900, cifra, vilelor mid cornute e arătali't in tabloul: 
Jud. Constanţa, 01 522.947 capre 8.038 

» Tulcea » 213.990 12.349 
----

Total 736.934 20.387 

Cer treT anr nenorociţ1: 1897 de inundaţii, 1898 producţie slabă �i 1899 clu .-ecelă �i 
prnducţie apr6pe nulă, au redus numcrul oilor cu 129.582 capete. 

Oile din Dobrogia sunt de mar multe tipurX: 
a) Tipul Spanca sau Pol-Spanca, adică jumetate merinos sau corcitură de merinos

(de la Slavon. pol=½ şi Spanca= de Spania, 6ie de Spania, merinos). 
Se găsesce mar ales în jud. Constanţa şi e originar din Basarabia, de unde a venii 

cu Români'î emigraţr după resboiul din 1877. 

Se scie, că încrucişarea între 6ia merinos cu ţigaia s'a făcut în Basarabia, pc la 
începutul secolulur trecut. 

Acest tip are următ6rele caractere: talia mat mult mică (0.50 -0.60), formele corpo
rale nu sunt complect ameliorate. La gât pielea e puţin cutată şi formeză o mică cra
vată, aceea ce probeză că merinosul întrebuinţat a forma acest tip era ccRambouillet)). E 
o suposiţie ce se deduce din forma cravater.

Lâna este desă în şuviţe perpendiculare şi acoperă tot corpul. La frunte ai·e forma 
unul'. breton. Piciorele până d'asupra unghiilor sunt acoperite cu lână. 

Lâna, care este principal ul produs al acestul'. tip, are o lungime mijloc ie du 5-6 c.m.; 
diametrul unu\' fir e în mectiLt omm,025, apropiindu-se de merinos .. E dulce la pipăii. şi 
uleios. Resistenţa firului la dinamometru, pentru o lungime de 3 1

,2 cm., e în mediu 10 
gr. 50 c. gr. 

Col6rea lâner este albă, însă sunt şi 01 spanca al căror corp nu e tot alb. Lu.oa albă 
fiind mar valor6să, se caută a e obţine acestă col6re. 

O 6ie de acest tip p6te da anual până la 3-3 11� kg. lână şi clacă ar fi mar hine 
hrănită, şi mar mult. 

Oia n'are c6rne în general, sau când are, sunt micT. Berbeci\' au c6rnelc înto1·:;c, 
ceea ce '1 apropie de ţigaie. 

Tipul spanca e f6rte delicat şi cere multă îngrijire, însă dă la.na cea mal' finii, albă 
f;ii căutată. Preţul lânet variază între 1.30-1.40 nespălată. 

Oia spanca e puţină la numer (50.000 în totă ţera); în Dobrogia, cred, se găsescc rar. 
b) Tipul '

[

igaia e de doue felur\': alb şi negru. Ţigaia albă numită şi oia rnoGă-

') Ministerul agricullu1·eL «Bulelin stati tic general (p. animale pe anul 1890)», p. !n. 
�) Idem, p. 103 şi 107. 
3) N. F-il:ip, op. cit., pag. 153-4.
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nescă, Lrebue să tt� adusă în Dobrogia de mar multe secole, odată cu venirea aci a
Românilor Transilvănenr. 

Aprope tote oile din Dobrogia sunt de tipul ţigaia, căd iată ce găsim în scrierea 
13aronulu1 d'Hogguer 1) :

«Cea mar mare parte de lână, 90° /o, aparţine varietăţir Tigaia şi numar 10°10 uner 
var-ietătr de rasă inferioră, care tinde din zi în zi a dispare>). 

«In districtul Tulcea aprope 70°/o lână este albă şi restul (20°/o) neagră sau gris. Din 
contra spre miază-zi proporţia este inversă». 

Preţul lâner albe era în 1879 de Ier 2.33 ocaua şi de 2.11, lâna negră 2).

Mar sunt condus a crede, că cea mar mare parte din oile Dobrogier aparţin tipulu'î 
ţigaia, de tabloul oficial pe anul 1892, din Buletinul Ministerulur Agriculturer : 

-,., .... FELUL ŞI CALITATEA LÂNEI d� o 

"d ·,::
.... --= •;;; c::.. � .s •ol I 

� c:: 
,• I 

·o ol <ol •ol 
ol� -� c:: <.) 

U} - U} "' ol 2l o c:: ::." :... :5 ol z,;O JUDETE i:,r 'ol 

!_I 
U} 

� bO :§ ::, . "' u 
:... o �:l 00 ... 1:1) "' 

o r::::: o_&. '""' 
'"' 

ţ;. E i Ul 
o -o .... 

oo�Q) ""-o E < 
f-s 'ol p. ol "-O 

o 
::, ;> -O:, z K i I o n-

ui:i-� z " r a m e 

l Constant.a 1.948 373.419 483.768 25.'195 149.231 12.rn5/ -I 670.389 
(i Tulcea .. 2.448i 188.356 220.738 25.046 8'1.60'1 4.3'12

1
200

1 
331.897 

Cantitatea de 704.506 kgr. lană ţigaie represintă de 2 11-t aprope numerul de kgr. a 
i;elor-l'alte fel ud adunate la un loc, este o probă mar mµlt, că în Dobrogia oia ţigaie este 
i;ea mar numerosă, fată de cele-l'alte tipurr. 

Caracterele oier ţigaie sunt: 
Talie mijlocie (0.60-0.65), corp bine format, membrele solide, puţin mar lungr în 

raport cu desvoltarea corpulur; oia n'are corne, iar berbecele, din contră, are nisce corne 
puternice, lungr în mediu aprope de 0.60-0.70 şi întorse. 

Oile acestu\'. tip sunt forte îndrăsneţe şi chiar curagiose. Ţigaia dă lână bună de cali
tate şi în cantitate anuală de 2- 2 1;2 kgr. Preţul unur kgr. de lână nespălată e de 1 fr.-1.20. 
Resistenţa firulu\'. de 4 1/2 c.m. lungime, e de 11 gr. 77. 

Din pielea oier ţigaie se fac căciulr. Laptele ee dă, este bun şi în mare cantitate. 
Tigaia negră dă până la 2 kgr. lână anual; preţul unur kgr. este 0.90--1 leu. ln 

Dobrogia, unde se găsesce în mare parte acestă speţă, graţie păşiunelor sărate, climatulur 
maritim, carnea oilor este cea mar bună, şi restaurantele din Bucurescr se aprovision6ză 
1·u carne de oie din Dobrogia, care e căutată şi pe pieţele Constantinopolulur. Turcir au 
un fel de cult pentru pilaful lor preparat cu carne de oie din Dobrogia. 

c) Tipul turcana, numită şi bârsană, nume împrumutat de la ţara «Bârsa>) din Tran
�ilvania. Talia lor variază între 0.60-0.70, formele corpulur disproporţionate. Berbecii au 
c6rne în spirală. Ţurcana este forte resistentă la frig; iarna chiai· poate trăi sub cerul liber. 

Lâna ce produce e de calitate inferioră, şi în cantitate de 2 1/2-3 1/2 kgr. anual; 
[)l'eţul unu\'. kgr. este 0.60-0.70 nespălată. Colarea l1:tne1 este val'iabilă: albă, gris, roşie, 
negră, etc. 

Oia Ţurcană n'are nid carne bună, în schimb însă lapte are abondent şi gras. 
Aceslă speţă e puţin respândită în Dobrogia. 
el) Tipul Stogocz este şi mar rar şi provine din încrucişarea ţigaie'i' cu ţurcana, ded 

(ine mijlocia între aceste doue tipurr. Colarea lâner este de ordinar albă, câte odată gris 
�.·i 1'6rte ·rar ne' o-ra

v 

o 

1
) «Renseignemenls sur la Dobrodja», p. 19 (1879). 

') Idem, tabloul de la fine. 
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O 6ie dă anual 2-3 kgr. lână; pre\ul unu\' kgr. esLe cel mult un leu. Dă însă laplc 
bun şi în mare cantitate. 

După datele tatistice de sus, cred că Lipul sLogocY se găsesce ma'i numar în jucletul 
Tulcea. 

Cantitatea de lână ce dă o 6ie din ţ.6ra n6stră este în mediu 1 k. 683 1).

C a p r e e. 

Cele mar mu!Le clin ac.;est fel de animale Lrăesc în judeţ.ul Tulcea, mar vrnpl'i11 <'uliui·ir 
mprelor, cărora le place a trăi prin pădurr şi locurr muntose. Din nenonlcire, nunu�nil 
lor a scăzut în curs de 10 anr (de la 1890-1900) cu 6.500 capete. 

Acestă scădere se datoresce numar celor 3 anr nenorociţ.1, de�i între c.;auze pulem 
pune şi pe aceea, că păşunatul caprelor prin pădurr este oprit, sciut fiind c,He st1·icăciunr 
fac arborilor. 

Tabloul oilor �i caprelor din Dobrogia în anul 1900 
Pe Judeţe, Plăşl şi Comune 

a) J u d e ţ u 1 C o n st a n ţ a.

CAPRE I O I 
--�==== ll===r=====r==I J_==o==I=====ll==c=A�PRE I ,-,_ � 1COMUNE 

Pl. Constanţa 
Caraharman . 
Caramurat 
Carol I . 
Cicrăcci. 
_Copadin . .

·cn--

0 

982 10.480 11.462 
396 5.478 5.874 
638 6.524 7 169

1
1 'l.556 12.709 14:205 

���:�rJa 

Hasancea 
Murf'atlar 
Omurcea 
Palaz . 
Pazarlia 
Techirghiol 

109 2.100 2.209
1 217 369 586 1 878 8.191 9.069, 

·
.

· 
1 644 5.698 6.342

1 
90 1.584 1.674 

288 2.988 3.276 
1.132 8.982 10 114 1 

1.052 '11.020 12.0,2!
1 565 7.613 8.178' 

Total. · 11

Pl. Mangalia I
Agemler . .
Azaplar . . .

1 
Caraomer . .  
Cavaclar . .
Cazîlmurat · 

\ Chiragi . . 
Edilchioî . 
Enghez . . J 

8.5471 83.736: 92.283il 

I 
11 

499 4.085 4.584 
916 7.980 8.896 

1.963 30.604 32.567 
'179 3.043 3.�22
238 2.747 2.985 

1.268 16.501 17.769 
685 5.675 6.360

1 2'i4 3.030 3.244 
1.354 13.399 14.75i:IJ 

Îb� t��ă �:���I 
Gheringec. 
Mangalia . 
Musurat 
Osmanf'aca 
Osmaricea. 
Sarighiol . 
Tatlageac . 
Topraisari 
Tuzla . .

213 2.788 3.0011 
416 5.737 6.153 
629 11.805 1 �.434 

I 
499 4.632

1 
5.131 

:_ 11 
308 5.300 5.608 

11 328 4.870 5.198 
Tola!. ' 1110.5491132.763;143.31211 

1 
1 
2 

1 

5 

3 32 
6 33 
3 11 

22
1 2081 

6 2.1 
22 180 

2 
2 5 

12 50 
5 46 
1 ']2 

16 30 
17 102 

3 4 
2 

6 29 

-
o 

COMUNE 
� ·�. 3 'S. [ ] 

Cl) ,_ o ol ol o 
P'.l o E-< E-<· u fC-c 

Pl. Ba1·şova I I 
18 Calfa 

1 
1.287 11.207 12.494- 31 343 3i4J 

16 Ciobanu . . , 465 3.887 4.352

1 

3 7 10 
3 Dăienî 1.068 H.226 12.294 71 307 3i8.
1 Gârliciu . 368 3.233 3.601 - - -
3 Ghizdărescî :

_ 
1

1 

208 2.899 3.107 1 
2 Hârşova 346 3.3.% 3.677

1 2 Ostrov . 624 5.357 5.981 
97 Saraiu : 

.1
591 5.439 6.030 

-- Siriu 1.481 J3.O4O 14.5211 
- Topal . . ·

.1 
309 4.931 5.240

1 35 Topolog . 549 3.916

1 

4.465
1 r2 Urumbeî .

1 
378 3.620 3.998

! 

3 8 11 
1 10 1'l 
,� 12 ·16
5 51 56 

59 ·J .007 1.066 
36 527 5ti3 

23Oj Total . - li 7.674-j 72.O86j 79.760 2'131 2.272 2.485

Pl. Medgidia 
- Alacap
27 Bi\lbul

202 Carabaca .
2 Carataî . 
7 Cernavoda 

62 Chioseler 
5'1 Cocargea . . 
13 CochirlenI . . li 
46 Enigea . .  · I

. 119 Mahmut cuius 
7 Medgidie 
2 Raşova . 

- Seimeni .
35 Taşpunar .
- Tortoman .

402 7.039 1 7.44'1!
1 

721 11.601 12 322
1 242 3.995 4.237 

3'] 2 2.567 2.879 
554 4.167 4 72'1I 
329 4.999 5 328, 
27!� 6.206 6.480

1 209 3M8 3.657 
562 6.540 7:102

1 1.253 19.648 1 20.901 
432 3 267 3.699 
604 6.055 6.659 1 
310 3,872 4.182

1 1.684 16 381 18.065 

7 
1 
2 

rn 
J'l 

33 
5 
3 

73 
61 

2 2 
34 829 8ll3

1 3 27 30 
1 •J 2 

62 328 300 
2 ·J4 16
2 
4 

H 16 
i 1'1 

1 5 6 
849 1'1.974

1 
12 823

1 I I - 8 81 
Total. - li 8.737J1H.759l12O.49oll ·]39/ 1,3\)711,536

') Ministerul Agricu1Lu1·eL «l:lulctin statistic general» pc IS�J::!, pag. ·l()li._ 
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COMUNE 
1-.----�§=I==iF PRE 

t) =o 
Q) o 
� -� ::o o 

·aC1l
E-<·

COMUNE I 

: />/. Silistrn-N. I 
1
11 I Jucl. Constanţa !l 

Almalîu 168 2.549 2. 7'1711 - '18 18 1 

O I 

3 o 
E-< 

I t�:rn� ��� �:mi �:23t1 î� �;; �� ,, Hu�eac 65 1.363
1 

1.428 - - - .Pl. Constanţa 8.547 83.736 92.283
Ba1ramd ede 249 3.162 3.411

1 
2 14 16 IJ Beilic . 484 3. 796 4.280 6 24 30 

li I Canlia 256 3.53 9 3. 795
1 4 94 98 

1 8;���t iii H2! !:!�Z! u :it :E » Hârşova . I

I

I 
7.674 72.086 79.760

1 
Dobromir 322 4.133 4.4551 32 349 381 1 j 
Esechio'î 268 4.0 71 4.339

1 

10 105 115 ,, Mangalia 11 10.540 132.763 143.312 
Enişemlia 424 5. 780 6 204 !15 130 175 I 

I 
Gârliţa 255 3.784 4.039 2 29 31 
Ghiuvegea . 122 1.414 1.536 6 137 143 
Hairamchio'î . · 619 9.509 10.'128

1 
129 301 520 ,, Medgidia 8. 7371'1'1.759. 120.496' 

Lipnit,a . . . 1 258 4.056

1 

4.314: 4 46 50 
IMârl6nu . · 1 

111 2.149 2.260

1 

- 2 2 
Oltina. . . . 319 3.808 4.127 ·1 10 11 ,, Silislra-N. 5.732 81.364 87.096 
Ostrov . . . 227

1 

3. 969
! 

4.1961 1 1 2 

I 
Parachio'î . · 1· 111 2.418 1 2.529 1 16 269 285 
Hegepcui�su. 87 1. 992 2.079

1 - 124 124 

793 

CAPRE 

3 o 
E-< 

22! 208 230 
I 

213 2.272 2.485 

93 404 587 

139 1.307 1.536 

358 2.842 3.200 

Satul-Nou . . 1lt4 2.266J 2.410 1 - -I - 1 I li --·---,...---,-----........ ---,--------------------------

Total . - 1\ 5. 732\ 81.364\ 87.096\[ 358\ 2.84213.200j Total . . ii 4l.23 9 ;481.708\522.947JI 8251 7.213
1 
8.038

I
COMUNE 

= 

Pl. Babadag IAlibichioi 
Armullia : I 
Atma�ea 
Baba a� 
Başchi01 
Beidaut . 
Canlî-Buge·c 
Caramanchior 
Caranasu f. 
Casapchioi . 
Casâmcea · li Ciamurli-d. -j. 

,, d. -s. \
Ciucurova . · 

I (:ogelac . . 
Co\1gaz . · IEmşala . 
Jurilofca 
Nalbant . 
Ortachio1 
Poturu 
Sarichior 
Slava-rusă 
Toxof . .1 Zebil . I 

Total. 

71890 

o I I 
I I 

'c:i 
Q) 

3 

i
..o .... 

Q) 
o

oE-<

I 
971 2.210 2.307 '!îl 

3.2'15 3.351
197 217 

68 1.582 '1.650 1 
426 5.502 5.028 
446 5.880 6.326: 
189 3.345 3.534

1 143 2.352 2.495 
4,51 6.6'16 7.067\ 

1.042 10.534 11.5 76 
'1.603 16.381 17.�84\I326 5.420 5.,4·6

11 318 6.408 6,726 
87 743 830' 

320 4.935 5.2551
289 4.604 4.893, 

3'1 U92 1.223 
1 7 309 326 
87 1.637 1.724 

10'1 1.258 1.359 
285 3.972 4.257 
55 54 7 602 
44 1.109 '1.153 

1.297 13.19'1 14.488 
106 1.449 1.555 

7,984 10H88 112.572 

b) Judeţu 1 Tu 1 ce a.

CAPRE 

I 
Q) 

al ·a
'-o..

o C1l C1l E-<· u E-<

I 
4251 11 4-36 

20 474 1 494 
-

295I
-

1 296 
37 6'16 653 
4 52 56- - -

- - -- 2 2 
-- - -
2 22 24 - 1 1 
8 49 57 
3 53 56 
7 46 53 
2 54 56 
2 

41 
2 

2 6 
'11 310 1 321 
4 !•91 53 
6 42 48 - -I -

3 ·133 '136
11 141 25 
- -

134 1 2.641 2. 775 

I 
COMUNE 

-

Pl. Tulcea 
Agighiol 
Beşlepe 
Cataloi . 
Casla . 
Frecăţei . . .

1 

Mahmudia 
Malcocl ... 

I 

Meidanchioi · 
I Morughiol . 

Nicoliţel . .  · 
Parches . · liSarighiol . 11 Sarinasuf . ; 
Salul-Nou 

: li Somova . 
Teliţa . · I Tulcea 

I 

li 
Total. 

o I CAPRE 
I I 

I 
'c:i IQ) I � 

Q) 

3 I..o 'a ....
.... 

I 
o.. 

Q) 
o

o al C1l o

a:) E-< E-<- u E-< I 

I 
3.746! 329 4.0 75 11 7 186 193 

'133 2.059

1 

2.192 1 42 43

1 

'198 3.560 3.758 5 43 48 
71 1.462 1.533 9 52 61 
97 1.613 1..710 5 1 84 8 9 

103 1.6'12 1.715 
i1 

23 24 
81 1.243 1.324 137 146 
70 1 858 1.928 '12 563 575 

33'• 5.589 5. 923 4 21 25 
104 1.848 1.952 44 1.044 1.088 

26 545 571 14 3,9 393 
164 2.454 2.6'18 ! 23 271139 2.504 2.643, - 2 2 

5ft 453 507,
1 

'14 '122 136 
105 'l.74'1 1.846: 1�1 34'1 31-8 

52 1.250 1.302 ,33 i'49 

1'18 1.891 2.009 27 551 578 

l 
li 

2.178 35.428 37.606' 179
1 4.346 4 525, 

100 
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r COMUNE 11 ·g I 

Pl. Sulinn 
Caraorman 
Chilia-Vechie 
Salul-Nou. 
Sf. Gheorghe 
Sfil;\_lofca . . . 
Sulina . . .

166 
1H 
198/ 
352: 

180 

O I 

o 

2.418 
2.013 
2.963 
4.70'1 

3 
67 

2.5841 2.124 
3.1611 
5.053 

3 
247' 

CAPRE 

1 61 101 
9 53 

16 

COMUNE I '6
Q) 

..Q � 
Q) 

O I 

o 
'�
E-<·

Q) � 
o, 
ol 

u 

- :�1:t!�:ea 181 2.5801 2.761 291 628 1 
G5i 

1 Carcaliu 195 2.042 2.237 - 271 2i
-107 Cârjelar1 385 3.994

1 
4.379 361 489

! 
525 

62 Cerna . . 397 3.995 4.3921 201 475 1105 
- Coium-punar 5'16 5.046 5.562 49 50\J 558 
22 Gred 285 2.702 2.987

1 
25 691 716 

Isaccea 202 1.798 2.000 39 526 5!i5 
Jijila . . . 173 2.196 2.369

1 

8 62 70 
Luncaviţa . 198 2.150 2.348 2ft 546 570 
Măcin . . . . 475 5.672 6.147 13 323 33!i 
Picinega . I 220 2.263 2.48311 - - -I
Pisica . . . . 497 4.452 4.9491 '10 70 80 
Satul-Nou . 192 2.271 2.463 - t 1 
Turc6ia . 155 'l.7'11 1.8561 13 150 'l(i3 
Văcăren1 254 3.443 3.6971 13 8'1 94 

Total . · 11 1.0071 12:1651 13.'172il 2tl '17'l '192 Total . . ii 4.325 46.3'151 50.64011 279 4.5781 4.857 

.lud. Tulcea 
I PI. Măcin . 4.325 46.315 50.640 279 4,578 4.857 

Dobrogia li I I 1 7-Jud. Conslanţa1 41.239 48'1.708 522.947
1 

825
Î 

7.213
! 

8.038 
» Babadag . 7.984104.5881112.572 134

1
, 2,641 2.775 

» Sulina . . ii 1.007 12.165
1

13.172
1 

21 171 192 
» Tulcea . 2:178 35.428 37.606 179! 4,346 4.525

» Tulcea . , 15.494 198.496 2'13.990
1 

613 11.736
1
12.340 

. li I I 

Tola! . · 1156.7331680.2041736.937111 .4-381'l8.949120.38i

4. Specia Porcină.

Pe timpul Turcilor crescerea porculut era oprită, dacă nu legalminte, dur in mod 
laciL. Trebuia ca Românit şi Bulgarii să'ş\' ţină animalul închis, căct orr pe unde Musul

manii întâlneau un porc îl omorau şi păgubaşul nu avea nict un drept la clcspăgubi1·e. 
Acestea mi le-a spus un Român trăitor în Nicoliţel, încă de când Dobrogia apar(inea 
Turcilor. Totuş't lntr'o statistică din 1850 găsim la Românit de aci 7400 pord 1):

Tulcea 550 

Isaccea . 500 

Măcin 3200 

Hârşova 2400 

Babadag 100 

Silistra . 700 

Total 7400 

�i dacă vom socoLi încă 4600 ţifra porcilor hrăniţi de Bulgar\', putem zice, că la dala 
de su , n urnerul acestor ani male era de 12.000. 

In anul '1890 aveam la populaţia rurală 24.635 pord: 

8679 capete în jud. Tulcea 
15956 » >> >J Constanţa i).

I este 7 anr, iată care era cifra generală a porcilor din Dobrogia : 
21.376 în jud. Constanta 

') 1. lo11!'sta, op. cil., pag. Si. 

32.916 » >J Tulcea�) 

54.292 Total 

") Ministerul agriculture1. «Buletin statistic general», pag. 97. 
�) N. Filip, ·op. cit., pag. 222. 
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în Dobrogia porcul nu se întrebuinţeză, de cât penLru consumaţia locală, do· ·f(i o� 
cre8cerea luY nu se face de cât în vederea trebuin(.elor casnice. 

Nu sciu de vot· fi existând diferite specii de porcY, dar voiu spune numar, di porcul 
dl' baltă, din causa nutrimentulu1, are carnea şi grăsimea nesănăt6se, căcT mir6se a 
po�tf'. 

r:u tote acestea populaţia Delter se hrănesce cu acest fel de carne, cu caro e do-
pl'i11să.. 

în vara anuluY 1897, într'o excursiune ce am făcut la Chilia, mi s'a servit carne do 
po1·c friptă, însă era imposibil a o mânca din causa mirosulur; cu acestă ocasie mi s'a 
spus, că pe aci locuitorff se hrănesc chiar în Iulie cu carne de porc. 

�Iănăstirea Cocoşul are la puntul Caciatna pe bratul Sf. Gheorghe turmă de porc\' 
de baltă, pe care Îl vinde cu preţ bun locuitorilor Ruşr din Deltă şi Lagunele .Razelm. 

Tablou de porci, din Dobrogia, pe anul 1900. 

a) Jud. Constanţa.

PLASA CONSTANTA 

Caraharman . 
Caramnrat 
Carol I 
Cicrâcci 
Copadin . 
Constanţa 
Gargallk 
Hasancea 
Murfatlar 

\ 0murcea 
Palaz .. 
Pazarlia. 
Techirghiol 

-

Total 

Plasa J.feclgillia 
Alacapo .. 
Bulbi\! ... 
Carabacâ . 
Carala1 . . 
Cernavoda. 
Chioseler . 
Cocargea . 
Cochirlenr . . 
E:nigea ..... 
Mahmut.-cuiusu 
Medgidia 
Raşova . 
Seimeni . 
Taşpunar 
Tortoman 

1l 
1 4 81 
24 0: 

2871 
292 

1'18' 
I 4 69
1 '160 

i40 
238 

265 
1061 

· I 2.51311

529 
196 

238 
4. 

2'10 
3 4 9 
97 

17'1 
409 
617 
120  
554 

266 
619 
620 

Tola! . . . I 5.08911 

PLASA HÂRŞOVA 'o 

o 

p.. 

Calfa. 54 3 1  
Ciobanu 324 
Dăen1 . 383 
Gâliciu . 79 
GhizdărescI . 2'17 
Hârşova 4

761 Ostrov . 307 
Saraiu 333 
�iriu .. 10091 'opal . 3721 Topolog 2'191 UrumbeI 203 

Total . . . . I 4.4 65:1 

Plasa Silistra<Vouil 

Alimaliu .. 
Aliman . .. 
Asarlik 
Bugeac ... 
Ba1ramdede . 
Beilic .. 
Canlia . 
Caranlîc 
Carvan . .  
Cuzgun .. 
Dobromir. 
Esechio1 . 
Enişemlia. 
Gârliţa ... 
Ghiuvegea . 
Hairamchio1 
Lipniţa .. 
Mârlenu . 
Oltina . .  
Ostrov .. 
ParachioI ... 
Regep-cuiusu . 
Satu-Nou ... 

Total. 

2'13 
'152 
1�22 
111 
92 

3Jo 
300 
'1G3 
2'10 
385 

230 
202 
373 
366 
8\) 

!�87
286 
'177
353
401 

2 42 
35 

328 
.1 5.94211 

I 'a
PLASA MANGALIA � 

I p.. -- -

Agemler . 98 
Azaplar _. 57 
Caraorner 1.4 58 
Cavaclar. 302 
CazilmuraL 17 4 
Chiragi . 292 
EdilchioI 69 

Enghez . 151 
GherinÎiec 823 
Manga ia. 53 
Musurat 66 
Osmancea '109 
Osmanfacâ. 356 
Sarighiol. 325 

Tatlageac 144 
Topraisar1 90 

Tuzla .. . 98 
Total . . . . I 4.665 

Jucl. Constanţa 

Pl. Conslanţa. . . 
i, Hârşova . .. 
ii l\langalia. . 
,i Medgidia . . . 
i> SilisLra-Nouă

2.513 
4.4 65 
4 665 

5.089 
5.942 

To tal . . . . I 22ffi4 

I 
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PLASA fJ\.CIN 
== 

Balabancea 3431 

Carcaliiî. 175 
Cârjelari .. 275 
Cerna ... 141 
Coium-punar 167 
Greci 122 
Isaccea 214 
.lijila. 'li\l 

Luncaviţa. 289 
Măcin . . 3701 Picinega 465 I 
Pisica .. 626' 
Satu-Nou 246 
Turc6ia . /�33 
Văcăreni 238 

Total . . . I 4.283:I 

P L A S A 

COMUNE 

Alibeichioi. 
Armutli 
Atmae-ea 
Babaaae;. 
Başchio1. 
Beidaut . 
Canlâ-bugeac 
Caramanchioi 
Caranasuf .  
Casapchioi. 
Casâmcea . 
Ciamurli-de-jos 

)) )) sus 

. I 

Porci 

36 
23 

202 
42 

277 
162 
155 
116 
245 
211 
405 
187 
248 

b) Judeţul Tulcea.

PLASA SULINA 

Caraorman . 
Chilia-Veche 
Satu-Noi'.t. 
sr. Gheorghe 
f;lfi:;;_tof'ca 
Sulma . 

Total . 

B A B A D A G 

COMUNE 

'iJt.. o o.. 

162 
400 
215 

8 
173 
471

. l 1.00511

I Porci 

Ciucurova. 240 
Cogelac . 508 
Congaz . 257 

Enişala . 165 
Jurilofca. 111 
Nalbant . 150 
Ortachioi 58 
Poturu 190 
Sarichioi 232 
Slava-rusă 353 
Toxof. 369 

PLASA TULCEA 

Agi-ghiol . 105 
Bes-tepe 1\)3 
Calaloi . 281i 
Caşla . i(ki 
Frecăţei . 17 
Mahmudia �5:! 
Malcoci . /123 Meidanchioi 18!I 
Morughiol 

3
71 

Nicoliţel . 235 
Parcheş . 55 
Sarighiol . 205 
Sarinasuf. !)5 
Satu-Nou 171 
Somova 13!) 
Teliţa. 144 
Tulcea 002 iTotal . . . . I 3.!138, 

JUDE'f UL TULCEA 

PI. Babadag. 
» Măcin ..
>> Sulina .
>> Tulcea.

Purei 

. . -

1

1- 5.208 I
. 4.283 
. 1.095 

. . 3.938 I====T=o=t=a=l.====-F, 

DOBROG!A 

li 
Zebil 157 J�d. i�i�!t!n:a : I it��i i-----------------------

T
-
o

-
ta_l ______ j _5_-.2

-
08

-;;-
JJ 

____ T _o _ta _l _____ l37.198 

RaporturL 

Inlrc cifra populaţ.ie1 şi numcrul animalelor domeslice se pole stabili propor(.ia la 
L',L\ty locuitorr :în Dobrogia corespunde un cal, un bou sau un porc, precum şi la <.;âle or 
corespunde un locuitor; acestă comparaţie este arătată în tabloul întocmit pentru anul 1900: 

La câţi La câţi Câte cor- La câţi Cifra locuitori nule miel
JUDE'fE locuitori corespunde corespund locuilorT 

corespunde corespunde populaţiei uq cal o cornută unul un porc mare locuitor

Tulcea . .. . 
: li 

125.221 I 3,0 
li 

2,44 

li 
·1,2

li
5,8 

Constanţa . .  137.592 2,7 1,38. 3,7 6,0 

I Total 
· li 

262.813 
li

2,8 li 
1,70 .li 2,6 li 5,9 

O c.;omparaţie destul de interesantă se pate face înlre numerul animalelor de muncă

(c.;a1, iepe şi bo1) şi întinderea terenurilor de cultură în Dobrogia, pentru anul 1!)00. 
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Avem în anul acesta următorele vite de muncă: 

JU D E ŢE Cal Iepe Bol Total 
: li li li li 

-Constanţa . .... 20.538 19.995 40.3i3 80.906 Tulcea .... 11.060 14.842 19.433 50.335 
·Total · li 36.598 li 34.837 li 59.806 li 13'1 241

Ar trebui, pentru a ne apropia de adever, ca clin totalul ele sus să scădem numerul 
vitelor de muncă din comunele urhane, adică : 

JUD EŢUL CONSTANŢA ·

r 
_JUDEŢUL TULCEA 

COMUNE I � COMUNE "@ <D 

I 
'o <D 

urbane )@. o.. o urbane '@ o.. 'o 
u 

<D CQ t""< u 
<D CQ i-< - -

= Constanta . 008 '103 11 i22 Babadag . . . M2 871 93 ! 509Cerna·vocla 139 Ml 99 278 Chilia-Veche . 239 3-16 648 1 12031Cuzgun .. '136 ·[86 6'13 935 Isaccea . .  372 Ho 3671 
8851 Hârşova . 271 '151 209 031 Măcin 300 238 730 1268 Mangalia '198 'li? 99 474 Mahmudia 157 '181 '129 467 Medgidia. 330 56 -J6(j 552 Sulina 107 12 201 139 Ostrov . . 200 '145 302

1 
647 Tulcea . 1371 210 '158 1739 

Total -1 '1882 8581 14991 /�2391 Total 
-1 

28881 '11901 21451 62231
Insă ştiut este, că comunele urbane din Dobrogia .(afară de Constanţa, Tulcea, Sulina 

şi întru cât-va Cernavoda) abia merită acest nume, căd populaţiunea din ele se ocupă 
în mare parte cu munca câmpulu\'; putem, fără a comite o greşală mare, ca din numerul 
vitelor de muncă al acestor quasi-oraşe să scădem numa'î 1 /a, ca întrebuinţate la tră ur\', 
iar restul să le socotim pentru munca agricolă, ajungem la cifra de 6974, care adăogată 
la 131.241 ne dă 138.215 vite de muncă. 

Acum putem întocmi tabloul comparativ între numerul vitelor ele muncă ·._i întin
rlcrea culturilor clin anul 1900: 

Câ.tă ară-

Jnlinderea Numrrur tură vine de JUDEŢELE arăturii o,· vitelor de fle-care cap 

hect. muncă de vită 
11ect. 

Constanta : I 328.188 1) 83,732 3,91 Tulcea : . 160.752 54,483 2,95 Total 488.940 138.2'15 3 53 
Iată care era acest raport în 1892 2) :

C,ltă ară-

lntinderea Numerul tură vine ele JUDEŢE arăturilol' vitelor de fie-caL·e cap 

hect. muncii. de vită 
hect. 

Constanţa. J 2lf5.932 74.000 
li 

3,32 Tulcea 145.599 49.129 2,96 Total . 39'1.531 '123.129 li 3,14
') Vezi Tabloul terenurilor cultivate. ') Ministerul AgriculLureI, «BuleLin staListic genernhi, pag. 98. 
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Aşr vorbi şi despre paserile domestice : găinr, gâşLe, raţe şi curcan\', dar din neno
rocire nicr o numcrătore nu s'a făcut până acum, de şi nu ar trebui noglijală arest.\ 
parte de bogăţie a uner provincir eminamente agricolă, cum c Dobrogia. 

Aci crescerea paserilor domestice costă pe ţeran apr6pe nimic şi nu e nevoie dP 

cât de puţină bună-voinţă din partea sa, ca si''t tragă din acest isvor de product.ivilalp 

mar mare folos de cât acum. 
Şi voiu ilustra spusele mele cu un exemplu, care ar putea fi practicat de mul(Y. 
Cu ocazia une\' excursiunr făcute în t6mna anulur 1894, ajung la o comună, Agcmln, 

unele avea pe atuncr moşia D-l Manelrea. Vechilul moşier, un german, se ocupa cu ni•
sce10ea paserilor de curte. 

Mi-a arătat podul case'i plin cu şuncr de gâscă şi curcan, iar în casă douc lăi( ma1·t 
pline cu oue bine aşezate în plevă, gala a fi transportate la Constanţa şi ele aci la Bu<·u1·cs1·1. 

In nicr o parte a Dobrogiel'. n'am mâncat mar bună şuncii de gâscă, ca la gn1·111a111il 
din Agemler. 

Pe fie-care lună transporta la Bucurescr, şund, oue şi paserr vil'. cu care fil<·ra 1111 
l)Un comerţ.

- Şi cât te costă întreţinerea paserilor, l'am întrebat ei:P
- Cât să mă coste 1 dar câmpul şi aria nu sunt pline de gr-ăunţe 1
- Dar cât câştigr cu acestă afacere�
- In lunile de t6mnă pană la 4-500 ler lunar. Pascrile sunt dificile, numa\' punii I(•

crescT de nu mar au nevoie de cloşcă; până atuncT trebuesc îngrijite, căcT de a<'i în('!llo 
se îngrijesc singure. 

Măsurile luate de Stat pentru îmbunătăţirea rase'î animalelor domestice. 

In Dobrogia mar mult de cât în orT-care parte a ţerir n6stre, iniţiativa privată eslr 
apr6pe nulă. 

Pentru a da u11··1ndemn proprietarilor şi crescetorilor de vite, Ministerul Agricultui·er, 
Industrier, Comerciulur şi Dom niilor, institui la Anadalchio\' (lângă Constant.a) o exposi(ie 
anuală, între 5-8 Septembrie. 

Prima exposiţie s'a deschis în 1897 la Tîrgul de vite de la Anadalchio1, construc(iunc 
destul de încăpăt6re. 

Pentru o mar bună organizaţie, D-l Aurelian, cunoscutul nostru economisL, Ministrul 
AgricultureT, întocmi un regulament al exposiţiunil, publicat în c<lVIonitorul oficial» din 7 
Martie '1897 : 

Art. 1. În scopul de a se stimula producţiunea şi încurajea îmbunătăţirea cailor, boilo1· 
şi oilor din Dobrogia, Ministerul Agriculturer, Industrie\', Comerciulur şi Domeniilor inslilue 
anual, şi de o cam dată în oraşul Constanţa, în localul târgulu1 de vite, o exposiţie de 
animale clin speciile mar sus citate. 

Art. 2. Acestă exposiţiune se va ţine de la 5-7 inclusiv. 
Art. 3. Exposiţiunea va coprinde 3 secţiunr principale: a) Secţiunea specie\' calului 

armăsarr, car, iepe şi mânzT), b) Secţiunea specier boulur (taur\', vacr, bo\', juncanr, jund 
şi viţe1), c) Secţiunea specie\' oer (berbec'i: şi berbecr bătuţl). 

Art. 4. Pentru fie-care secţiune, Ministerul va da un numer determinat de premii. 
A1't. 5. Premiile ce se vor da pentru armăsarr şi car vor fi în numer ele 30, îm

părţite: 
1 premiu I-iu ... 
3 premir II-lea , 
6 >> III-lea .. . 

20 » !V-lea .. . 

r Premiul I şi II se vor da armăsarilor ce nu voi· fi 
I mar micr de 4 anr şi mar marr de 10 anr. 
� In categoria premiilor III şi IV pot intra şi armă-
I sarr de 2-4 anr, de 10-15 an\', precum şi caiT şi 20 » 
I.. mânzff. 

150 ler 
100 » 

50 » 

A1't. 6. Numcrul premiilor, ce se va da iepelor destinate la reproducţiune, va fl de 30. 
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1 premiu I-iu 
3 premii'. II-lea . 
6 >) JlI-lea 

20 >> IV-loc� .

100 Ier 

80 » 
50 )) 

20 )) 

Nu vor concura pentru premiul I şi II, de cât.,..-1ft.
pele, car\' vor avea cel puţin 4 an\' şi cel mult '1.2. 
Se va da preferinţă iepelor însoţite de mânzr. Pre

l miile din a III-a şi IV-a categorie pot fi date şi iepe
I lor de 2 -4 an\', precum şi a celor ma\' marr ele 12 
l an\:, asemenea şi mânzilor.

,lrt. 7. Pentru taur\' şi bo\' se vor da 18 premi'î: 
1 premiu I-iu . . . 100 le'( ( p . 11 . II 
3 premil' II-lea . . . 75 1 rem1u ş1 se vor da taurilor de 2-7 anr. In 

40 

>
>)> !

1 
categoria premiilor III şi IV pot in t.ra şi boi'î :-;;i

4 » III-iea ...
10 Iv l 20 ( tineretul. >) - ea . . . » 
Art. 8. Pentru vac\' vor fi 18 premit. 
1 premiu I-iu . . 60 ler I Nu se vor premia de cât vacile care au o ota1c 
1 » II-lea . 50 » J coprinsă între 3-9 an\'. La distribuirea premiilor so
6 premir l lT-lea . . 30 >) '

I 
va avea în vedere şi produsul vacer sau aptitudin0a 

10 » IV-lea . . 20 » t sa lăpt6să.
Art. 9. Premiile ce se voe ua specie'( oier sunt: a) Premi\: pentru tipul Pol-Spanlrn, 

li) Prntru tipul Tigaia, c) I entru tipul Turca.na, d) Pentru ber-bec\'-bătuţ'î:

PHEM 

I 
lI 
JlI 

I 
I I 

POL-SPANKA 

BerbecI or 

40 

j
30 

30 20 
15 10 

I TIGAIA 

BerbecI 

30 

li 
20 
'15

_J JURCANA 
BerbecI 
băLuţI 

or BerbecI or şi îngrăşaţI 

20 20 20 
li 

20 
15 15 15 

li 
15 

10 10 tO 10 

Art. 10. Nu se vor premia de cât berbecit de 1-5 anY. Nu se vor premia de cât 
oile care au vârstă de 1 - 6 anr. 

Art. 11. T6te animalele premiate la o exposiţiune pot fl premiate din nou la altele 
clin anir următorl', dacă se vor găsi că merită. 

Art. 12. T6te premiile acordate de juriu animalelor din cele 3 sec(;iun\' se vor da la 
închiderea expo3iţiuner. 

Art. 13. In cas când printre animalele celor 3 secţiun'î nu se vor găsi subiecte care 
merită premiul I, atu net juri ul va putea întrebuinţa suma alocată acestor premi\: la fon
dul destinat premiilor III şi IV, împărţind ma\' multe. 

Art. 14. Animalele ce au luat premiul 1 vor fi insemnate cu o marcă· specială, cu 
consimţăment1,il proprietarilor, spre a se putea distinge de cele-l'alte. Juriul va decide 
clacă trebuie marcate şi animalele cu premiul ll. 

Art. 15. T6te animalele din cele 3 secţiunr premiate cu premiul I sau II, vor fi tre
cute într'un registru anume, în care se va arăta pentru fie-care animal: semnalmentele , 
locul de unde provin şi numele posesoruluT. 

Registrul acesta, va fi înaintat de juriu, Ministeru lu\'. 
Art. 16. Juriul se va compune conform art. 3 din legea din 4 Iulie 1881, împărţindu-se 

pentru cele 3 secţiun\'. 
A1't. 17. Juriul nu va premia nic\' un armăsar sau iapă cu anomali\' sau b6le here

dilare. 
Art. 18. Pentru clasarea animalelor din specia boulu\', juriul se va conduce după 

metoda punctelor. 
Art. 19. Clasarea animalelor din speţa 6ie1 se va face după metoda punctelor, j u1·i u I

va încuraja mar mult oile cu lană albă. 
Art .. 20. Odată clasificarea animalelor din cele 3 secţiun\' terminată, juriul va fac0

cunoscut expozanţilor recompensa dată. 
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Art. 2·/. De se va găsi cu cale, unul din membd\' judulu\' şi din fle-care scc(,ie, după 
terminarea clasării animalelor, va ţine o conferintă practică şi cât so pate de populai·ă, 
arătând modul cum ar trebui select.ionate animalele şi cum ar trebui crescuto sp1·c u 
putea obţine de la ele mar multe beneficiL 

Arl. 22. Decisiunile juriulur luate cu majoritate de voturr suni definitive. 
Art .. 2tJ. Juriul fie-cărer sect;i\', după terminarea exposiţier, va înainta Minisle1·ulur, 

un raport în care va indica tote observaţ,iile sale asupra animalelor din secţiunea penti·u 
care a fost destinat. 

Art .. 24. Inscrierea animalelor se va face la primări\', sub-prefecturr sau prefeclu1·a 
judeţ,ulu\'. 

Tole înscrierile însă trebue înaintate veterenarulur director al tîrgulur de vite de la 
Constanţa, spre a le avea în vedere la examinarea animalelor. 

Art .. 25. In c;liua de 4 �i cel ma'î târc;liu 5 Septembrie clhnin6ta, tote animalele se vor 
atta la localul destinat exposiţieL 

Art. 26. Furagiul necesar consumaţ.ie1 animalelor din exposiţie va fi procurai de• 
_ ifinister prin direcţ,ia tîrgulur. 

Art. 27, Medicul veterinar· director al tirguluî' de vite va examina animalele aduse 
la exposiţie, refuzând pe cele bănuite şi pe cele bolnave. 

Art. 28. Autorităţ.ile administrative, cu cel puţin patru <;lile înainte de deschiderea 
exposiţier �i până în Q.iua închideril sale, vor ţine în curent pe veterinarul dil'ecto1· al 
tîrgulur de vite, de orr şi ce constatărr de bale molipsiLore ivite printre animalele clin 
Dobrogia. 

Art. 29. Nimenr nu are voie a scote clin expositie animalele înainte ele deflnit.ivn 
er închidere. 

Art. 30. Orr şi ce transacţiune comercială, ca venc;lărT, cumperărr, etc., se poL farp 
111 exposiţie, însă animalele vendute nu se vor putea cote din exposiţie, do cât dupt"t 
închiderea eL 

La exposiţia de la Anadalchior sunt primite şi animalele din jud. Ialomiţa, 
Progresele ce s'au realisat au fost considerabile, căcr în al doilea an a fost adus un 

numcr îndoit de animale. 
Exposanţil ve<;lend că membrir juriului caută a încuraja -caiT tipuluî' dobrogian, at1 

adus un numer mar mare de car, mărindu-se ast-fel gustul crescetorilor a se ocupa în 
mod serios de îmbunătăţirea raser cailor. Tot aci s'a organisat şi un deposit de n.1·
măsarr. 

Cursele ce se tăceau de multă vreme în Dobrogia, acum s'au organizat şi reglemenlal, 
pentru încurajarea proprietarilor de car. 

Iacă regulamentul acestor curse: 
Art. 1. Ministerul Agriculturer, Industrie\', Comerciulu'( �i Domeniilor a holădl sii 

încurajeze cursele de primăvară şi tomnă din Constanţa. 
Art. 2. Cursele de primăvară şi tomnă vor avea loc pe un tel'en clesign[\,t de 1lini

ster şi în special făcut pentru acest scop. Cursele de primăvară vor avea loc în ziua dr 
Sf. Gheorghe (23 Aprilie); cele de tomnă la Sf. Maria (7 Septembre). Aceste din u1'rnă vor 
coincide cu exposiţia de animale de la Constanţa. 

Art. 3. Vor fi cind curse, adică: 
a) Cursa de fond (pentru iepe şi armăsarr de 5-8 anî', distanţă 6.000 metri).
b) Cursa de viteză (armăsarr şi iepe de 5-8 anr, distanţă 1.500 metri).
c) Cursa cu obstacole (armăsarr, car şi iepe, distanţă 2.000 metri). . 
d) Cursa la trap (armăsarr, iepe, carînhămaţ.1, etate 6-10 an\', distanţă 10.000 mclri).
e) Curse comune (armăsarr, iepe, car de oeT-ce etate, distanţă 2.000 metri).

Art. 4. Ministerul Agriculturer, Industrie\', Comerciulur şi Domeniilor, aco1 dti pcnti·u

aceste 5 curse, 18 premir, după cum urrneză: 
a) Pentru cursele de fond sunt 5 premir:
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1-iul .
II-iea.
lll-lea
IV-le;1
V-lea

li) Pentr'u ,·ur:-;0lc de vilez(L sunt 0 prcmiT:
I-iul
II-iea
JII-lea

120 !el' 
80 » 

60 )) 

f>O )) 

4,() )) 

100 Ier 

70 )) 

40 )) 

r) Pcntr·u cU1·sele cu obstacol
I-iul .
II-iea.

(Solclat,1 cu caY tlobrogenY) suni. 3 pr0111ir: 
100 Ici' 

JIJ-lea

rl) Pcntl'u <:ui·sr'lc la trap sunt /� premii: 
I-iul
II-iea.
III-iea
IV-iea

e) Pcnl:i-u cursclo comune suni 0 premii:
I-iul .
11-lea.
JII-lea

Acestea sunt curse cu ţ.cranr pe car dolJrogenr. 

70 )) 

40 )) 

100 Ier 

70 )) 

50 )) 

30 )) 

70 Ier 
40 )) 

30 )) 

Art. 5. Un juriu numit de Minister va da premiile. 

801 

Art. 6. Inscrierea animalelor se va putea face la Primăria comunei, la Sub-Prefecturr 
sni1 Ja Prefectura jucleţuluY. In tot casul tabloul cailor înscrişi la curse va fi trimis Prefec
!ure\' Constanţa cel puţin cu fi zile înainte de data fixată. Jn ajunul curselor loţt caiT 
lnscriş\' vor fi aduşi la tîrgul de vite din Constanţa, pentru a putea fi examinaţi de juriu 
şi de veterinarul tîrgulur, din punctul de vedere sanitar. 

Art. 7. ArrnăsarH, iepele . ·i cai\'. cu cel mar mic. defect ereditar sau cu maladff conta
giase nu sunt admişl' la curse. 

Art. 8. Nu va fi nid' o taxă de înscriere şi participare a cailor la curse. 
Ai-t. 9. La cele-l'alte curse se vor observa aceleaşi disposiţiun'f, ca la acele din 

Constanţa. 
Art. 10. După ce fie-c.are cursă va fi terminată, jul'iul pentru a judeca fondul cailor 

carr au alergat, trebue să examineze la fie-care cal care a câştigat, grad ul de oboselă, 
numerul respiraţiunilor pe minut, resistenţa membrelor, abondenţa sudorir, vioiciunea 
animalulur, etc. Tote aceste observaţiunr vor fi specificate îlltr'un proces-verbal, care va 
fl înaintat Ministerulu\' şi va servi la organisarea curselor viitore. 

Art. 11. Armăsari'î câştigător\' ar premiilor I şi 11 vor fi autorisaţ.r ca reprocl uctorr, 
de vor poseda cele-l'alte calităţ.'î. 

Art. 1.�. Cursele terminate, juriul trimete Ministerului un raport detaliat, în care se 
va arăt?, modul proceclări'î la curse, numerul animalelor înscrise, numerul şi localitatea 
acelor care au fost premiate şi toate observaţiile relative. 

Art. 13. Armăsari! şi iepele câştigătoare, care ar avea calităţr de bun\' reproductorT 
vor fi însemnaţ\', dacă proprietarul consimte, în part.ea stângă a gâtulu\', cu iniţialele B.R.
(bun reproductor).

Art. 14. Animalele premiate, localitatea ele unde provin, cum şi numele proprietarulur, 
v_or fi t.recute într'un registru păstrat la Ministerul \griculturcr, Inclustrier, Comerciulur
ŞI Domeniilor. 

71800 IOJ 
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Pentru îmbunătăţirea raser oilor s'a înfiinţat la Constanţa în 1897 o oierie. D-l Locu
steanu, directorul şcoler veterinare din Bucurescr, a cumperat de la D-l Parent, unul clin 
cer mar marT cresc.etorl' din Franţ;a, berbecl' şi ol' merinos, pentru a le încrucişa cu oile 
spanca dobrogene, cu ţigaia albă. 

Efectivul acester oierit a fost la început de 300 or de Dobrogia : 100 spanca, 100
ţigaia albă. şi 100 ţigaia negră, acesta din urmă pentru încrucişare cu rasa Southdown.

Resultatele obţinute at1 fost excelente şi acesta a fost un îndemn nu numar penti·u 
proprietarir de or din Dobrogia, dar şi din restul ţerii, de a procede la încrucişarea tipului 
merinos cu spanca şi ţigaia albă. 

D-l Pariano, vechiu elev al şcoler de agricultură din Gemblnux (Belgia), a introdu�
a moşia sa de la Hasancţa, berbed tipul Charmois, excelent, sub raportul carne\', şi l'a 
încrucişat cu ţigaia negră. 

La oieria din Constanţa s'a mar încrucişat ţigaia negră cu Southdown. 
Dar afară de încruci�1,re se pote obţine o rasă mar bună de or, sub raporLul carncr, 

prin selecţiune, aşa după _cum a procedat un crescetor de or din Dobrogia, D-l Niciof 1). 
În judeţul Tulcea, unde animalele domestice sunt mar degenerate şi mar împuţinalc 

de cât în judeţ.ul Constanţa, s'au luat mesur\' de îndreptare în anul 1899, de către 1·egrc
tatul Prefect, Ion Neniţescu. 

S'au cumpernt: do'î armăsari' din rasa transilvănenă nobilă i3;i s'a dat unul la Salul
Nou (plasa Tulcea), şi unul la Enişala. 

Zece taurr «Pintzgam) de la ferma Statulur «Laza» şi s'a dat câte unul la comunele: 
Morughiol, Agighiol, Beştepe, Meidancbior, Armutlia, Casâmcea, Coium-punar, Văcărcnr, 
Cânlî-bt.Îgeac şi Turcoia. 

Şi în fi.ne 40 berbed din rasa (<Frise», procuraţ'( tot de la ferma «Laza», distribuin
du-se ast-fel : 4 la Armutlia, 5 la Agighiol, 2 la Beştepe, 2 la Morughiol, 5 la Nicoli(.el, 
3 b. Cerna, 4 la Cârjelarl', 4 la Pici nega, 4 la Lunca viţa, 3 la Coium-punar şi 4 la Pisica 2).

Bogăţia în animale domestice a Dobrogiel. 

Ministerul Domeniilor a. întocmit tabloul de jos despre valorea medie, mare ş1 mica 
a fie-căruia din animalele domestice, cum şi cantitatea de lapte, lână şi brânză .ce dă o 6ie: 

r=l 

----

Constanta 
Hârşova' .. 
Mangalia . 
Medgidia .. 
Silistra-Nouă 

Jud. Constanţa 

Babadag 
Măcin. 
Sulina 
Tulcea 

Jud. Tulcea 

Dobrogea 

Preţ�unur·cal I Pretul unur boii I 21 --·--� ,_ o.. 

(!) '"' 
cil . .,,.. � 

28'1 
'196 
260 
306 
2()(:\ 

. li 246 

,::, 
� 
(!) 

::s 

'154 
'140 
'157 
'176

1 142 
'153[ 

. 2361 '1451 
. i72, '1'13· 
. 291

,
-i73I 

· 1210 '1321
. 11 2ml rn1 I 
. li 233[ '145[ 

(!) "3 
,"3 >"3 
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"3 ii5 ,::, "3

'"' ·i:.;, 
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i 
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78 '1541

1 ·'142 991 73 99 7 
83 140'. 138 98

1 

68 98 801
75 157 138 05 65 95 761 . 841 '17611 159 '106 68 '106 82 
86 '142 '125 89 6'1 89 66! 
82i 153] 1381 96[ 661 96:I 74:[ 
73 '145!1 '13'1 92\ 6'l 921 79 
70 113 '124- 93! · 67 931 76 
95 '173,

1 
'144 '105

1 
80 1051 79 

67 rn2
1 

'129
r 
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il I 

73 137[[ '130[ 93[ 64[ 93[[ 78[[ 
78\ 14-5[[ 

1
34[ 951 65[ 95[[ 76\[ 

'o !,"3 ,"3 ,_ "O 
(!) 

·f /ls i::: i::: 

::, •"3 
Observaţii '"' <:.) 

.Q ::, (!) 

� .Q 0.. l�·O >"3 '"' '"' (!) "3 :•"3 o � 
Os il:l 

1u lu u 
-----* 

.11 8! 
12 '10 

31 2 4' 
'10 gl 2· 

ti 
91 '12 

ni· 
41 2: 

91 12 41 3
·1 

51 
8: '1 0 10 31 2: 4[ 
8:[ 10:1 10[[ 3:[ 2:1 1.:1 

-18! 101 91 31 2 51 
91 '11 81 

� 
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I1

�1 
1t 91 2 41 '11 8

1 
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-
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1) In cea mai mare parte acest capitol este Jual după valor6sa scriere a D-lui N. Pili.71. «Les flnimaux
domestiquesll. Bucu resci, '1900. 

') c<Expunerea situaţie'i judeţului Tulcea pe anul ·1899>>, pag. '16-'l7. 
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Tabloul valorilor în bani a vitelor din Dobrogia. 
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c�nstan ta . . · l
i 7.948 1.223.992 1lk6 4:380: 5.869 581.03111 14-0 · 21.0001 5.250 383.250� 81 .947 737.523! 8.223\ 98.6961 220 2.2901 3.052.162! Harşova . . . . 10.360 1.450.400 75 2.250 6.975 683.550 254 38.100! 5.285 422.800 72.026 576.208 7.654 i6.540 2.485 22.365 3.2i2.2'.l3 Mangalia . . . . 9.706 1.523.842 163 4.890I 9.842 934.9901 4-73 70.950! 7.082 538.232i 132.851 1:195.650: 10.549 126.5881 587 6.4871 4-.4-29.638 Medgidia . . . . 8.909 1.567.984

1 

214 6.4201
1 

9 420 '.l.000.920; 293 4-3.950 7.820 Mi.240:: 111.540 ·1.U03.860j! 9.011 108.132! 1.536 15�360
11 

4.387.866 
1 Silistra-Nouă . . 7.582 1.076.644- 121 3.630 9.114 8H:14-6I 1.265 189.i50 IL991 329.406: 8'1.362 650.896I\ 5.732 57.32011 3.200 32.000/ 3:150.792 

Jud. Constanţa · li 44.505\ 6.809.265:: 719121.57011 M.220\ 3.957:12011 2.4-251 363.750:130.428: 2.25'1.672:1 479.7261 3.837.8081\ 4'1.1691 4-11.69011 8.0371 80.37011 17.733.245 
I Babadag .. . . . 16.428 2.382.060 '16815.04011 7.7:211 710.3321

1

1 542 8'1.3001 6.867 682.493 11 83.291 666.328! 10.65) '106.53011 2.227 20.04-31 4-.654:126 1V5fă1�in . . . . . . 6.723 759.6991 125 3.750
1 

6.376 1 592.968 168 25.200!
1 

4.609 . 350.284
1

1 37:14-0 33/4-.341 3.0'11! 33.121!1 5.167 -H.536 2.140.899u 111st . • . • . 1.665 288.045 3lt 1.020
1 

2.510 263.550 - - 4.363 3Mf.767 8.724 8,.24-0 573 0.303 163 'l.467 992.392 Tulcea . . . . . 9.569 1.263.108: 114 3.420 3.283 292.lSiil 117 17.550I 5:110 398.580I 36.099 32M9ll 2.'10,1 23.1i71 4-.940 39.520 2.362.4331 
I Jud .. Tulcea . .  · li 3/k.385 4.710.74511 4.41\ 13.23ol\ 19.800I 1.849.no\\ 8271124-.0501120.9491 'l.63'i-.022:1 136.2631 1.090.10411 113.34-fkl 179.i8411 12.49,1 99.97611 9.701.681 I . I I I I j Dobrog1a . . . . 78.890 11.439.050 1.160 3"-.800

1

61.110 5.805.450 3 . .!52 lf87.800 51.3iii 3.904-.652! 615.989 4.92i.912 5i.5 131632.#31 20.534118•.8011 2'.416.9-13
1 

Plăşile cele mal'. bogate în vite sunt: Babadag, Mangalia şi Medgidia. 
In al doilea rând vin plăşi le: Hârşova, Silistra-N ouă şi Constanţa �i în fine în al treilea, plăşile Tulcea şi î\Jăcin. 
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Bogăţia în cereale, vi'î �i animale a Dobrogie1. 

In tabloul de jos dăm bogăţ,ia Dobrogie'i'. în cereale, vii şi animale domestice, cun: 
şi repartiţia aceste'( bogăţff pe cap de locuitor : 

I 
CulturI Vi I Anim. doin. 

Cât vine 
Val6rea Numărul de PLĂŞI 

Val6rea Val6rea 
I 

Val6rea totală locuitorilor un locuitor 

LeI LeI I LeI LeI 

Constanţa . 5.()53.422 25.850 3.052.162 8.'131.434 30.26'1 268 
Hârşova . .

· 1
4.010.450 91.508 3.2i2 213 7.3i4.177 27.508 2,0 

Mangalia . I 5 650 274, 8.473 li.4-29.638 10.088.385 22.82!� lt/4·2 
Medgidia . . . 1 5.768.791 10,4.74 4,.387.860 10.167.131 27.150 3,/4, 
Silistra-N ouă 3.9'15.683 ' 198.595 3.150.792 7.255.070 29.8/4.0 2/4,3 
Jud. Constanţa -

:I 
2/4·.398.626 li 334-.900 li '17 .733.245 li 42/t66.77'1 li '13,.5\12 li 308 

-1 

I 

I I 
Babadag 6.u68.830 056.910 /4,.6::i/4..126 11.t\79.86(i 'i,3.7 [\) 2(i'i 
Măcin. 2.755.884, ' '1.330.050 2.H0.809 0.22U33 2,.700 224, 
ulina 22lH.)57 I 23/t40 992.392 1.236.,89 12.365 JOII 

Tulcea : I 
3.716.304·

11 

1.532.900 2.362./4,3'1 7.6H.63i li-1.Mî 181, 
I I 

Jud. Tulcea . 
1: 

12.761.975 li 3.84,3.900 li 9.70 '1.681 li 26.30î.556 li '125.221 li 2l0 
ii 

Dobrogia · li 3,.'J00.601 li ,1,,-178.800 li 27.410.9'13 li 68.,56.314 li 202.813 li 2M I 

C) PESCRRII

I. Istoric şi organisare.

După crescerea vitelor, pescăriile erau al doilea isvor de bogăţie al DobrogieT. 
Numer6sele lacurr, privalurT, ghiolurr şi gârle de-alungul ţermulu\' drept al Dunăril 

�i c6stelor Mărit, dădeau Turcilor un însemnat venit, şi, cu totă lipsa documentelor, în
drăsnesc a spune, că pescăriile din Delta Dunăril şi laguna Razelm erau cele mar rnarl 
din Europa. 

Documentele lipsesc, dar avem scrierr demne de totă încrederea, care ne imputrr
nicesc a crede cele de sus zise : 

În anul 1569, Andrer Taranowski în descrierea sa de călătorie vorbesce 1lesprr 
Chilia şi de locul din Dunăre, unde se prind morunir, la tre'î cesurr de ora� 1). 

Mar multe amănunte găsim mat târziu în călătorul francez, Frani;ois de Pavie, Baron 
de Fourquevaux, care a vezut în 1585 pescăriile cele mart de la gurile DunăriI şi ne spune, 
că «morunul se vindea cu dor solizL monedă franceză, şi produsul pescuitulur, extrem ele 
îmbelşugat, servia ma\' ales la sc6terea icrelor şi Ia fa.rerea de peşte sărat» 2). 

Archidiaconul Paul· clin Alep în notele culese din călătoria Patriarchulur Macarie de 
Antiochia (1653 - 1658), pomenesce «despre marile pescărit de lângă oraşul Chilia, de cele 
14 îngrăditur'i'. cu parr, în care se prindea morunul, care era ucis apar cu pari'i'.». 

«Pescăriile erau arendate, dar Sultanul avea în oraş un vameş, care Iun. vama peştelui 
sărat şi icrelor>>. 

«Se prindeau atât de mulţr morunT, în cât ace t funcţionar î'i'. dădea gratuit <.:orăbiiloi' 
care treceau>>. 

') 1:fui·muzalci, II', pag. 595, No. 576; XI, p. 79-80, No. 123, în loi·aa., Chilia, p. '109. 
�) llunnuz�ki, lll', pag. 39, în 1oi·ga, op. cil, p. 205. 
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«În corner(, un peşte de 80 oca se vindea obidnuit cu un galben veneţian, 
se destâceau pc un preţ; scăzut, de vameş, la GalaţY)) 1) • 

.Jean Baptiste Tavernier (1663-1703) ne spune : 
c<La Chilia -se face în fie-care an cel mat mare pescuit de morun)) 2).

Spusele lu1 Tavernier întăresc afirmaţiunile nostre. 
ne atâtea orr citatul consul Peyssonel, un bun cunoscetor al ţ;inutuluY de la gurile 

111111ăriT, iată ce ne spune vorbind despre Chilia : 
«Bogăţia principală '\'-o formeză pescuitul morunilor, luat de cele ma'î multe or, în 

arendă de vameş, care primesce cu plăcere, în loG de banr, mărfurr. Se prind pe an 
at.'l(ia morunr, în cât peştele sărat produce 100.000 piaştri venit (fie-care peşte trăgend 
ubicYnuit 60-70 ocale şi se vinde cu 3 1/2-·-4 piaştri); icre, se vend 10.000 cântare anual 
(ocaua costă 8 12 parale). Pe .. , lele sărat se exportă în Turcia, i'n boloboce de 18- 20 cân
tare; icrele, găsesc debit ma\' mult în ·Moldova şi în oraşele dunărene. Sunt de calitate 
mar inferi6ră de cât cele din Crimeia şi Circasia)) 3).

TurciT decleau cea ma\' mare importanţă pescuitulu'i' de la gurile Dunărir şi ma\' cu
st'·mă din bălţ.ile dobrogene. 

• 

,\ veau o anume dregător�e, în cap cu un agă şi maY mulţ'i' bulibaşr însărcinatJ GU

s11p1·aveghel'ea perceperir arenc;lilor şi vămii. Mar aveaLI încă îndatorirea de a ţ,ine î11 bună 
stare lagunele dobrogene, a feri şi preîntâmpina potmolirea sau secarea lor, a Vne în 
stare de scurgere permanP,nlă gurile de revărsar·e clin Dunăre în bălţ\', a îngriji ca ori
ficiile cu Marea să fie deschise şi plutirea să se ţină in bună stare, atât din Mare în bălţ1 
dtt f;,Î din ace. tea în Dunăre. 

Tote acestea numar în scopul ele a garanta o stare normală a revărsătul'il01· dună-
1·ene :;;i lagunelor dobrogene, spre a se preîntâmpina pe de o parte potmolirea şi mlăşti
narea bălţilor, iar pe de alta a garanta plutirea în spre lagune şi în afară atat a pesca
rilor, cât mar cu semă a transportulur peştelu'i' viu, fie 111 scopul de a se desface într'un 
centru mar mare de comerţ şi de consumaţie, fie de a fi transportat la locul de conser
varn şi fabricaţie 4 ).

Bălţile din Dobrogia erau arendate de Turcr cu 29.000 lire de aur pe an, adică 
667.000 Ier, de un singur antreprenor 5). 

Acesta avea dreptul de a percepe 15°/o din peştele prins de or\'-ce alt pescar. 
El avea dreptul de sub-arendare a o parte din bălir; avea însă şi pescăriile Jur 

[)I'Ul)l'ÎI. 

În scurtul timp al administraţiei rusescT (1877 --78), bălţile de aci au dat un frumos 
venit tesaurulur rusesc. 

Peştele sărat se vindea în lăzr de 1300-1400 bucăţ\' �i cu preţ;ul de 30 Ier lada. 
lcrele, en gros, se vindea ocaua cu 4,50-6,50, iar en detail cu 5,35-8,85 Ier ocaua. 
Astăzr tote pescăriile din Dobrogia se exploaleză �i administreză de Stat, conform 

unur regulament "). 
I .a Ministerul Domeniilor se află un anume serviciu, încredinţat unur inspector 

general, însărcinat cu administrarea pescăriilor clin întrega (.ară. 
Tote bălţile din Dobrogia sunt îrnpărţile în 6 secţiun'î : 
Secţiunea I îmbrăţişază şanalele şi băl(.ile de pe partea dreptă a Dunări'(, de la oraşul 

0slrov până la Boazgic 7).

') lul'ya, op. cil., pag. 233. 
') ((Les six voyages». Ed. din 17'12. I, p. 4'15, în Iorya, op. cit., pag. 233. 
3) «Commerce de la Mer Noire», voi. I, p. 320-1 şi lr11"1Jo, op. cit. p. 257.
') .ll . .ltf1i1·l'inea11u. «Cesliunea pescăriilo1·», pag. 6.
0) C. P. Schcletti. Dobrogia, .p. 30. Baronul cl'Hogguer (op. cit. p. 15), a1·ală numa'i 70U0 lire, aceea ce

cred a fi o greşală. 
6) Publicat în (<Monitorul Oficiahl, No. '113 din 19 August 1900.
') A şc rndea la partea h�·drografică descrierea tuturor bălţilor.
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Scctiunca II-a coprinele �a11alelc f:ii băl(.ilc ele pc parlea dr6plă a Dunării, de la Boazgir
până la satul Ostrov. 

Secţiunea IIl-a copl'inele b.:Uţ.ile ele pe costa Mări,, cum �i pescuitul în l\fal'c, dr la 
llanlik până la Ca1·aharman. 

Scctfonea IV-a (Galat.\') coprinele din I >obrogia Iole băl(.ile din fr1.t.a Gala(.ilo1·, lJC tl i·i'ipla 
Dunărit. 

Scc(.iunea V-a coprinele şanalele şi bălţile ele pc lângă Dună1·c, de la satul 0sti·ov 
pc.\nă la Tulcea. 

Secţiunea VI-a, cea mar imporLantă, coprinele tote bălţile de pe litot'alul '1ăl'ir, Îlll i·r· 
Caraharman şi braţul Chilia. 

Acestă secţiune cu lagunele Razelm şi Delta DunăriT, forma în timpul dominaliuuil 
otomane cele mar mar\' pescării, care din nenorocire şi clin causa uner exploatărt ,;e,·a-
1,ionale astăzr au scăzut din valorea lor. 

Pentru îndreptarea acester stărr a lucrurilor, Ministerul Domeniilor, prin energkul 
ln::;pector al pescăriilor, D-l Dr. Gr. Antipa, a luat tote mesurile şi face tote luc1·ările de 
îrnbunătăţ.ire a pescuitulut. 

Am vezut la partea hyclrografică, când am vorbit. în mod sumar despre lagu11f'le 
Hazelm, şi mijlocele întrebuinţate pentru îndreptarea pescuitulu\'. 

Ne rernâne a vorbi despre Deltă, clin acelaş punct de vedere, şi pentru ac6sla vom 
împrumuta tot ideile unul' om competinte. 

II. ImbunătăţirI.

DELTA DUNĂREl DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ÎNLESNIRII PESCUITULUI') 

-1. Câte-va cuvinte asupra hydrog·rafie'î delte'i'.. 

Cele treT braţe principale ale Dunărer: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe, copl'incl înlre 
ele doue marr regiunr: insula Letea la Nord coprinsă între bra(ul Sulina şi Chilia şi insula 
Sf. Gheorghe la Sud, coprinsă între braţui Sulina şi Sf. Gheorghe. 

Aceste doue regiunr la un loc au o suprafaţă totală de apr6pe 250.000 Ha. cu o 
suprafaţă de apă liberă ele stuf de peste 16.000 Ha. 

Aluviunile aduse clin timpurT de braţele Dunăre'î au avut de efect înălţarea malu
l'ilor lor. Ast-fel, înălţimea acestor malur'f variază de la 2 m. 50 (de-asupra 11ivclulu1 rnă1·e1) 
·pre Ceatalul Tulcer, la 1 rn., în vccinătalea mărer; pe când fundul depresiuner dintre

braţe variază între 1 m. 50-2 rn. sub nivelul mărer.
Intinderea pe care se constată acestă înălţare, care clescresce pe măsură ce ne 

îndepărtăm de braţ.ul respectiv spre interiorul insulelor, este de apn'.1pe 1 km. pentru 
braţul Sf. Gheorghe şi Sulina, şi de aprope 1 1 12-2 km. pentru bra1,ul Chilia. Aceslă 
deosebire provine clin cauza proporţiuner debitelol' şi ded' al aluviunilor transpodale <le 
fie-care braţ,, proporţie ca1·e în raport. cu Dunărea întregă este: 

Brat:ul Sulina. . . . 
>> Sf. Gheorghe. .
» Chilia .

7 °tu 
. . . . . . . . 25s O /o 

. . . . . . . .  677 °/o 

Dacă apa ele marc nu intră în interiorul Deller, în clep1·esiunile copl'insc între brate, 
clepresiun'( al căror fund se găsesce sub nivelul măret, cauza esLe că dunele fol'miJ,te de 
nisipmr pe malul mărer o opresc întru cât-va. In timpul furtunilor rnar'linsă, acest obstacol 

') llaportul lî-luî Inginer Sclia. Publ. în ccBuleLinul Minisl. Domeniilor)) No. 3--4· din '190'1, p. Hii-189·
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nu mar este suficient; de fapt apa mărer alune, este aruncată pesle dune, clar acţiunea 
er este limitată pentru insula Letea de către grindul Leter, cu ramificaţiile Jur spre braţul 
Sulina, iar pentru insula Sf. Gheorghe de Gătre marele grind Cara01man �i de.grindurile 
mar mid: Lu miner, grindul Roşu şi grindul Ivancea. 

ln afară de grindurile aluvionare fol'mate de-alungul brat,elor, mar avem alte Lrans
i·i·l'�ale, care împart cele douu marr insule în mai' multe regiunr. Ast-fel, 111 insula Letea 
�unl: grindul mic al Şonder, gl'indul Stipoculur, care se continuă prin grindul Chilier; 
gl'indul pădurt:t Letea. Iar pentru insula . f. Gheol'ghe avem marele grincl al Ca1·aorma
uulu1 GU grindurile mar mid: grindul Lumina, grindul Roşu şi grindul Ivancea; grindul 
s,'iralurile forte întins, format pe malul stâng al braţulur Sf. Gheorghe, la confluenţa 
acestuia cu marea. 

Unele din aceste grindurr, cum de ex. grindul Şonde'î, grindul Stipoculur, sunt tot 
rk origină aluvionară; ele s'au format în v1·emurr prin depuned de-alungul malurilor a 
ycch1 bra(,e ale Dunărer, cad cu timpul s'au transformat în simple gârle, rum sunt gârla 
�oncler şi gârla lacoba-Suhatu; iar altele, cum sunt: grindul Caraorman, g1·indul Letea, sunt 
frmnale din dune marT în timpurile îndepărtate, Gancl litomlul mărer era prin vecinătatea 
lol'. Acestă origine se constată din resturile de corăbir de mare şi clin cofor găsite în 
aceste grind urT. 

Din examinarea curbelor grafice de variaţia nivelulur apelor Dună1·er la Tulcea şi 
la gura braţulur Sulina, dresate de către Comisiunea Europeană a Dunărer pentru periodul 
de 29 ele an'î, de la 1872-1900, se vede că în tot acest interval ele timp numar . în ani\'. 
1885, 1887, 1890, 1894 şi 1899 apele nu au ajuns cota 2 m. 50, adică numar în aceştr 5

anr, clin 29, ele nu s'au revărsat peste malurr; chiar în ace"i 5 an\'. însă, apele s'au apro
piat forte mult de aceslă cotă, aşa că în lacurile clin interior tot a pătruns apă pr6spetă 
prin numer6sele gârle, carr hrăsdeză malurile celor. 3 braţe principale, punend în comu
nicaţie lacurile cu braţele Dunărer. 

Ancheta făcută printre pescarir bătrânr, a întăeit părerea, că în afară ele regiunea 
wprinsă 1htre grindul Caraorman, braţul Sulina, Marea Negră şi braţul Sf. Gheorghe, 
l'egiune ale cărer condiţir speciale, se vor descri la locul cuvenit, în nid unul din cele
l'alte lacurr ale Delter apa n'a riscat vre-odată să se împută şi să devie ast-fel improprie 
piscicuHurer. 

Vedem aşa dar, că importanţa acelor gârle din punctul de vedere al alimentărer 
anuale a lacurilor este forte mică (170/o). Rolul lor se mărginesce la a servi,dupăscăderea 
apelor, la drenaj ul Delter; şi, în od-ce timp, od-ce epocă, ca că1 ele comm�icaţ.i une pentn1 
diferitele bărd ale pescarilor. Acest din urmă punct mar ales are o importanţă capitală 
din punctul de vedere al rentabilităţer exploatărer. 

Aceste gârle astăzr sunt torte numer6se, de aceea în general sunt forte reu între�i
nute. ln vecinătatea fie-cărur ghiol mare sunt o serie de gârle, doue pană la trer pentru 
unele ghiolurr, mar multe, până la zece pentru altele ; ele se despart la mică distanţă 
unele ele altele din braţ.ul respectiv al Dunărer, ca să ajungă în ghiol. Acestă stare de 
lucn1r1 a fost creată de impozitul nelegal, pe care-l percepeau ca drept de trecere (până 
la 3 Ier pe an şi pe barcă) proprietarir sau pretinşi! proprietarr ar gârlelor ; ceea ce fa.cea 
t:a pescari! să se adune în tovărăşil şi să-şr sape câte o gârlă, pe care puneau stăpânire 
�i înfiinţau pentru acea girlă, aşa <;lisă a lor, impozitul ce er însuşr plăteau înainte, trecend 
pc gârlele altora. Acum însă, în urma intervenţiuner energice a Serviciulur Pescăriilor, 
acestă sta.re de lucrurr s'a suprimat (gârlele însă au remas): nid un proprietar sau pretins. 
proprietar de gârlă nu mar are dreptul de a percepe vre-o taxă de t1·ecere ; singurul 
drept ce le-a remas este exclusivitatea pescuitului în gârlele lor prin gardurr, coteţe, etc. 

Pe de altă parte, importanţa acestur pescuit în gârle, faţă de pescuitul în ghiolurr, 
este forte mică. Se dovedesce acesia printr'un exemplu: din stati tica punctulur Pardina 
se vede că în gârlele depin<;lend de acest punct, gârla Cherim No. 1, Cherim No. 2, Josan, 
Rotea, Comarnitschi, Andron Belibrov, Mitrofan Belibrov s'a pescuit de la 1 Aprilie 1900

până la. 25 Octom b1 °e 1900, aproximativ 18.000 kgt'. de peşte. 
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Pe când în inlc1·valul de Limp în lote apele (ghiol, gârle, Dunăl'c) depirn,1 ind ele accla:,;Y 
pund, s'au pescuit în total 135.000 kgr. peşte, adică, la punctul Parclina, pes<.:uiLul ln gih!i: 
reprezintă aprope 15 °10 din pescuitul total. Ceea ce se înt:tmplă la punctul Pardina, se 
pet. .. ecc probabil şi în cele-l'alte puncte ale Delter, de unde nu s'a putut aduna dale statistii ·c. 

Avantajele existenter unur aşa mare nu mer de gârle se vede aşa Jar că sulll f1'Jl·lf' 
n:duse; inconvenientele din contra sunt forte numerose. Se vor cita în trecăt: 

1. lntreţinerea defect.uosă a gârlelor, aşa că ele nu mar corespund scopulur lor priu
cipal, care este stabilirea comunicatiuner lesniciose a diferitelor bărcT ale pescarilor. Acest 
neajuns e resimte tocmar 111 ultimele Iun\' ale anului, când începe adevcrata epocă '1P 

pescuit, atund apele fiind forte aprope de etiagiu este absolut necesa1· ca gârlele să ailJă 
o adâncime suficientă sub acest nivel, pentru a putea servi de că\' ele comunicaţiune,
condit,iune care astăzr nu este îndeplinită de cât de un forte mic nurner de gâde.

2. O supraveghere bună devine forte g1·ea, dacă nu imposibilă, căd' numcl'Lll agc11-

ţilor :;;i supraveghetorilor exploatărer nu se pole mări dincolo ele o limită dete1·minaU1., 
fără a împovăra din cale afară cheltuelile de exploatare. Ca consecinţă imediată avem 
înmult,irea contrabandelor, carr azr, pentru braţul Chilia ma\' ales, au o importantă col lsi
clc1·abilă. 

S'a spus mar sus că starea în care se atlă azr aceste gârle este forte rea. l11l1·'auev,,1·, 
cca mar mare parte din ele, afară de câte-va care se vor cita ma'( la vale, sunt nisc1· 
·7<'"ntud, cad au la nivelul ape\' (socotind apele la et.iagiu) 1m-1m 5U lărgime. 0 l 'igina lor 
spre braţul Dunăre\'., din care se alimenteză, este in general potmolită ca şi gura lor spre 
ghiolul pe care-l alimenteză, aşa în cât când apele Dunăre\'. sunt în vecinătatea etiagiuluY, 
cum au fost în luna Oct.ombre 1900, când s'au făcut aceste cercetărr la faţa loculur, !Jarca 
relativ mică cu care s'a trecut pe acele gârle şi care abea avea 30 c.m. tirant <.le apă, 
abea putea fi târâtă, căd pe 1-1 1/2. km. de la bt·aţul Dunăre\'. spre interior atingea fundul 
gârlelor. Işr pote cine-va lesne închipui ce muncă trebue să depună bietff pescarr ca să-�t 
aducă în ghiolurr bărcile grele (lncărcate cu năvode) şi să-şr scotă bărcile încărcate cu 
peşte; şi ce influenţă dăunătore are acestă stare de lucruri asupra mersulur exploatărer. 

Pentru ghiolurile mar depărtate ele braţele Dunărer, după ce gârla a străbătut pe 
acea distanţă de 1-1 1 12 km., malul aluvionat al braţ.ului, ajunge la depresiunea generală 
internă, regiune aprope în totdeauna acoperită cu apă (fac excepţie numa'( grindurile, 
ele care s'a vorbit mar sus). In acest din urmă parcurs tăerea periodică a stufulu'( şi a 
plantelor aquatice pe o lărgime potrivită este suficientă pentru stabilirea comunicaţiuneY. 

In sfârşit, la versarea gârlelor în ghiolurr, pe distanţe variind între 100 şi 200 meLl'i 
se constată din nou o potmolire, produsă la viiturr ele micşorarea vitezer curentulur gâr
lelor la întâlnirea cu apele stătăt6re ale ghiolurilor. 

Din descrierea stărer act.uale a gârlelor se vede, că clacă alimentarea ghiolul'ikw cu 
apă prospetă nu lasă astă-z'( de clorit, după cum s'a al'ătat mar sus, este nu din cauza 
gârlelor, ci din cauza reversăturilor anuale ale apelor Dunăre\'. peste malurile celor treY 
braţe ale sale. 

Ca concluziune imediată se vede ce mar\'. avantage s'ar creia pe de o parte,,supra
vegherer exploatărer, pe de alta pescarilor, dacă s'ar astupa cu totul cea ma'î mare parte 
din aceste gârle, lăsând în vecinătatea fie-cărur ghiol important. sau grup ele ghiolurr, 
câte una sau cel mult doue gârle. Acestea ar trebui însă atund adâncite, lărgite şi în
treţinute anual. 

Menţ.inendu-se nivelul fundului la cel puţ.în 50 cm. sub etiagiu, lărgimea la fund la 
1111,50, taluzele la 45 °, s'ar avea gârle care ar corespunde în totul scopuluT propus 
(comunicaţie lesniciosă). 

Profilul longitudinal va aw�a fundul orizontal, căd în aceste gârle curentul apelor 
este alternativ: ele la brat spre lac la viiţurr, de la lac spre brat, când scad apele. 

Astuparea celor-l'alte gârle se p6te face forte uşor prin micT baraje constituite clin 
cât1-va parr de 8 -10 cm. diametru, de 3 metri înălţime, care ar fi înfipţ.1 de 50 cm. îi: 
fundul gârle1. O împletilură sumară cu nuele şi stuf �i aruncnrea a câto1·-va metri cubi 
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de pămânL înaintea şi înapoia acesluY gard, pământ luat din malurile gârle,, ar · ptµ,,plec_ta.. 
baragiul. Evident, că aceste baraje trebue construile la apele mid, t6mna, aşa ca "ffrntil ... 
de primăvară, debordând peste ele să le complecteze, potmolind gârla mai' departe. 
Pxercita cât-va timp o supraveghere mar activă, căd pescarH vor căuta să le distrugă; 
dr' aceea s'a1· putea face cloue până la t.r-eY asemenea baraje la ore-care distanţă unul ele 
allul, 20 -30 m·. 

Să examinăm acum carr din gârlele actuale ar trebui păstrate şi amenajate în cliipul 
de!:icris mar sus. Pentru acesla vom examina pe rând cele doue mar:r insule ale Delter 
�i in ele lacurile sau grupurile de lacurr importante, 'ingurile de carr ne vom ocupa de 
n cam dată. 

2. Insula Sf'. G heorg·he.

Lacul Gorgova. - Are o suprafaţă de 1200 hect., la care se aclaogă 170 hect. pentru 
c,Ue-va ghioluri micY, cum sunt Păparnicu, Catineţu mare şi mic, situate Ia Vestul lui şi 
eu care comunică prin scurte drumurr deschise în stufăriş. 

J\r;est lac, în care se face o pescărie forte bună, comunică actualmente cu braţul 
Sulina între milele 29 şi 30 prin doue gârle mid: gârla luY Greceff şi gârla Jur Simion 
Iacob. Aceea care se preteză mar bine spre a fi adâncită şi lărgită este: 

Gârla lui Grece//'. - Are o lungime totală 1400 m. Malurile au la originea gârlcr 111 
brnţul Sulina aprope 2m,50 de-asupra etiagiuluT, cu o lărgime sus de 3111,50, iar Ia fund de 
apr6pe om,50 cu adâncime de apă de aprope 0111 ,50 la etiagiu; înălţimea lor se micşoreză 
necontenit, aşa că la 1 km. de braţ.ul Sulina gârla intră în zona mocirlosă. De şi de aci 
lnaint.e adâncimea aper şi lărgimea ar fi suficientă, avend însă în vedere plantele aquatice, 
carr cresc pe fund şi de care ar trebui ·ă curăţăm gârla, cum şi potmolirea acesteia Ia 
versarea er în lacul Gorgova, vom avea de executat în total, pentru a aduce acestă gârlă 
în stare bună aprope 6.200 m. c. săpătură. 

Chiar Ia limita de Sud a laculur Gorgova trece: 
Litcovul. -- A fost probabil în vremurr un braţ al Dunărer, ca mar tote din gârlele 

importante, care brăscleză astă-zY delta. Spre Vest de Iacul Gorgova, Litcovul merge până 
la gârla Ruşca; spre Est parcurge mar întâiu vre-o 12 km., apor se îndrepteză spre Sud, 
pentru ca după alţY 18 km să iasă în braţul Sf. Gheorghe la punctul Pârvoloca. 

Nu mar are azY importanţa pe care o avea în vremurr, ca cale de comunicaţie 
penLru că aprope pe tot parcursul celor d'întaiu 12 km. de la eşirea din lacul Gorgova 
spre Est, este acoperit cu stuf. Câtă vreme nu era acoperit cu stuf, forma o excelentă calc 
de comunicaţiune; azr însă, n'ar mar fi de nid un interes să o restabilim, ci ar fi mult 
mar bine a se lărgi drumul prin stufăriş, creiat de pescarr, şi care duce de la lacul Gorgova 
la grupul de lacurr situat între Litcov şi punctul Uzlina, grup format de lacurile: Isăcelul 
lsa,cov, Uzlina, Uzlineţ şi alte ·ghiolurr şi jepcr mar puţin importante. Acest drum are o 
lungime de aprope 4 km. ; astă-zr însă este forte cotit şi pe parcursul între diferitele jepcY 
n'are de cât cel mult o lărgime de 2 metri, lărgime cu totul nesuficientă pentru circularea 
lesniciosă a bărcilor. Cum adâncimea de apă este suficientă, dacă s'ar tăia stuful pe lăr
gime de la 8 până la 10 metri, cu cheltuială relativ mică s'ar avea o bună cale ele comu
nicaţiune, pe care pescariY din acel grup de lacurr 'ş1-ar putea transporta uneltele şi pro
dusele pescuitulur în br�ţul Sulina trecend prin Iacul Gorgova. 

Grupul de lacurz Isacov-U.zlina. - Suprafaţa totală liberă de stuf este de aprope 1564 
hect. Pescari\' carr pescuesc în aceste lacurl' pot comunica: 

t. Spre Gorgova, după cum s'a arătat mar sus;
2. Pe Litcov în jos, printr'un drum de aprope 500 m. lungime, care unesce Litcovul

cu lsacovul la Sud-Estul acestuia, acolo unde Isacovul se apropie mar mult de Litcov, 
drum care as'ă-zr este acoperit cu stuf şi care s'ar putea curăţi; 

3. Spre braţul Sf. Gheorghe la punctul Uzlina, unde sunt instalate chedmnale ca şi la

7'1890 102 
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puncLul GOl'gova,. Acc'•sLă comunicaţie se face pc gârla luY Iancu (azr a lu'( Josef Pavloff), Ga1·e unesce braţul 'f. C,heorghe cu una din jepcele vecine cu lacul Uzlina. Acestă gârlă 
111Lre(,inută de proprietarul er, nu secă, nicT-odată, are însă o lărgime cu tot ul nesuflcicntă · 

'

penLru a o aduce :în stare mar bună ar trebui, ca şi pentru gârla Jur Grecef' de la c;01,_ 

gova, să executăm vre-o 600 de metri cubr de săpătură. 
Litcovul ajunge în braţul Sf. Gheorghe la punctul Pârvoloca. De la adistă gul'ă u sa, 

sp1·c Nord, pe o lungime de vre-o 3 km., are aprope 2 metri lărgime între malu1·r, cu 
add,ncim'î de apă la etiagiu care variază de la 30 la 40 cm. apropo de Pt\rvoloca pc api·<'.>pi· 
1 km. lungime, şi apor sporesce treptat până la 1m,50 adâncime, pe care o atinge la ex
tremitatea celor d'întâr 3 km. De aci înainte lărgimea sa sporesce treptat, ca să se men-
1,ină la aprope 20 metri pe un parcurs de aprope 15 km. ; iar adL\ncimea variază pe acest 
parcurs de la 2m,50 la 3. metri. Este necesar a se adânci acestă gură a Litcovulur, flind-<it 
pe aci trec pescaril, ca să pescuiască cu năvodele, fie în partea largă a Litcovulur fie ln: 

Lacul Go1'goşiel. - Acesta comunică cu Litcovul printr'un drum f6rte scu1-t prin Lulal'i� 
Ja o distanţă de aprope 8 km. de punctnl Pârvoloca. Are o suprafaţă de 60 hect., cu � 
lungime de aprope 2 112 km. şi o lărgime medie de 300 m. In el se face o pescăl'ie f'6rlc 
!Jună, din cauză că forma sa lunguiaţă se preteză forte bine la pescuitul cu năvode.

Pentru adâncirea şi lărgimea gurer PâYoloca a Litcovulu'î voi-n avea de exe0ulal 
aprupe 600 · metri cubl' de săpătură. 

Mergend de la Pârvoloca în aval pe br. Sf. Gheorgl1e cu vre-o 3 km. înainLe de a 
ajunge la Ivancea-Noue se află: 

Lacul Erinciuc. -Are o suprafaţă de ·237 hect., cu o lungime de. aprope 5 km. �i o 
lăl'gime medie de aprope 500 metri. l <'orma sa lunguiaţă este avantagiosă pesc:uiLulur cu 
n.lvode. · Acest lac comunică cu braţul Sf. Gheorghe prin doue gârle, dintre care nu mar 
una, lungă de aprope 500 n'l., funcţionează la apele micT. 

Acestă gârlă, proprietatea fraţilor Consulencr din Caraorman, este forte bine întreţ,inulă, 
de aceea şi dă proprietarilor el' resultate forte bune atât ca comunicaţie cât şi u1 pescărie. 

Acest exemplu al unez gârle deja existente şi care dă resultate a;�a de satis/ăcatdre, arată 
în destul ce avantage s'ar putea avea, căutând să se stabilescă şi pentru cele-l'alte lacur'i sait 
grupuri de lacurz câte o asemenea gârlă. 

De partea dreptă a braţ.ulur Sf. Gheorghe, în dreptul lacului Erinciuc, se găscsce: 
Lacul Belciuc. - Are o suprafaţă de 78 hect. Prin marea sa adâncime, 10 până la 15 

m. la etiagiu, arată că a fost un vechiu braţ al Dunărer. Comunică cu braţul Sf. Gheorghe
printr'o gârlă de 500 metri lungime. Acestă gâriă nu numar că nu a fost întreţinută de
către proprietarul seu, Ghermalar Nichitof din lvancea, care este unul din cer mar marr,
dar şi ursu.F negustor\' de peşte din deltă, dar ceva ma\' mult, acesta a şi astupat-o la
gura din spre Sf. Gheorghe, făcend ast-fel ca în anul 1900 să nu se pescuiască de loc pe
lacul Belciuc; şi acesta fiind-că i se părea luT, că dijma ce i se cerea de către admi
nistraţia pescăriilor, era prea mare.

Acest fapt represintă o stare de lucrurr forte dăunătore pescuitulu1; el stabilesce un 
fel de monopol în folosul câtor-va marr negustor\' de peşte, proprietar\' de cherhanale şi 
pl'oprietarl' de gârle. De şi în urma dispoziţiunilor serviciulu\' pescăriilor, proprietari\' de gâl'le 
numa\' au dreptul de a împedica pe vre-un pescar să trecă prin gârlele lor, de fapt însă, 
111 mod indirect neintreţinend gârlele conform învoelilor cu administraţia, faG pescuitul 
imposibil. De aceea ar fi nemerit ca cel puţin în punctele, unde sunt asemenea 6rnenr îndă-
1·ălnicT, întreţinerea gârlelor să o facă se'rviciul pescăriilor cu cheltuiala sa, sporind dijma, 
în consecinţă. 

In aceiaşt ordine de icter observăm că, din pricină că pescarul umil n'are el îns11ţ;i 
mijloce d� a'ş1 transporta peştele pe pieţ,ele de desfacere, el este la dispoziţia acelor cher
hanalagil şi rnarr negustorT de peşte, carr sunt mar toţ\' nişte mart cămătad', cărora e 
silit să le vîndă peştele pe nimic, şi care îl mar exploatează în chip neomenos şi prin 
alte mijl6cc cum sunt: avansurr de alimente, îmbrăcăminte, unelte de pescuit etc., a r.ăror 
valore, pescarul o plătesce înzecit în natură pdn munca şi prin peştele ce prinde. 
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Se vede dccX marnlo inle-res pe care '1 arc Statul, ca proprietar al pescăriilor, să 
111Jiiu(,czc şi ::;ă exploateze 111 regie câte-�a cherhanale în pu11cLe apropiate, precum �i să 
,�r creeze mijl6cc ele transport mar rcpezr şi mar sistematice, prin remorchere şi şlepurT, 
amenajate pentru transportul peşteluL 

Ca să revenim la lacul Belciuc, constaLăm că pescuitul în acest lac are o hnporlan(,ă 
li'wl1• mare, mar ales pescuHul ceger, din pricina ac.lt"\.ncimer mad' a laculur. Este aşa dar 
nrn·rsar să ad1:\.ncim şi să lărgim gârla Belciuc, ceea ce rep1·eşintă apr6pe 3000 metri culJT 
de săpătură. 

Regiunea lacurilor coprinse între grindul Caraorman ;ţi Marea-Negră. - Coprinele lacurile: 
Puiuleţ (556 hect.), Lumina (259 hect.), Puiu (400 hed .. ), Poteova (44 hecL.), Roşu (1201 
!led.), Roşuleţ (230 hect.), adică la un loc au o suprafaţă liberă de stuf, 2780 de hcct.

ln acestă regiune condiţiunile hydrografice sunt cu totul diferite de cât în resLul 
llelteL lntr'adever, pe de o parte grindul Caraorman împiedică ca apele deja revărsate 
in insula Sf. Gheorghe să'ş1 urmeze direcţia lor naLul'ală spre mare, iar pe de alta malul 
drepL al braţulu1 Sulina între :Mila t2 (noue) şi Mare este indigat şi pereat la o înălţime, 
pi· care apele nu o întrec, de cât la viiturr absolut excepţionale şi neprevezute, cum a fost 
acea din 1897; aşa că alimentarea acestor tacuri se face exclusiv ta o'l'iturz pr'in revărsarea
!Jmfutui Sf. Gheorghe pe porţiunea coprinsă Între tacurile Erinciuc şi grindul Sărăturile, chiar 
�i acestă revărsare este înLarziată mult, dacă nu împcdicată de către grindul Caraorman 
şi grindurile mar micT: Lumina, Roşu, Ivancea, şi prin cele două gârle carT plecă din 
braţul Sulina, una la l\liila 7 (gârla Jur Tudor Vătafu) şi alta la Mila 2· (gârla Bursuca, con
linuarea gârler ImpuţHa). 

Afară de acesta, gârla Impuţită comunică cu marea prin cele douc ramificaţiunY 
ale sale, una (gârla Bivol) care ese pe malul mărer la Mila 4 spre S. de Sulina, şi alta 
(prelungirea gârle1 Impuţita) care cse la Mila 7. ln timpul furtunilor marT, produse de 
vlnturr carY bat de la larg spre ţerm, nivelul măreT se umflă în vecinătatea malulur (va
l'iaţiile nivelulur Măre1-Negre în timp de furtunr ating plus sau minus 90 c. m.) şi valu
rile bagă o cantitate enormă de apă sărată pe aceste gârle. Influenţa aper de mare se 
simte până apr6pe de grindul Caraorrnan, adică pe o distanţă de apr6pe 20 km. de la Mare 
şi se constată prin gustul ape1 şi prin depozitele carr se găsesc peste tot pe grindud, aşa 
că în anil secetoşr încercă.rile pescarilor, stabiliţl' pe acolo, de a sămăna câte-ceva, nu 
reuşe::sc de loc. In anul 1900 s'a constatat de către pescarT, înaintea inundaţiunilor din pri
măvară, că crapff erau ca ameţiţ1 prin bălţ1 şi, dacă inunctaţiunea ar fi întârziat sau ar 
fi fost mat mică de cât a fost, pescăria în aceste lacur\' ar fi fost complect compromisă, 
cel puţin până la o noue viitură mare. Ca o probă de degenerarea peştilor sunt numc
l'OŞiT peştr monştri, carr se găsesc în apele acester regiun\'. 

Se vede dar, că în acestă regiune, pe lângă chestiunea comunicaţiuner, chesliunea 
alimentărer are importanţă forte mare. 

Pentru a asigura alimentarea cu apă pr6spetă în acestă regiune, va trebui, în rtfa1·ii. 
rle tăr,qfrea ;�i adâncirea gârlelor tui Tudor Vătafu ;�i a Bursucei, să mai deschidem cel puf in
alte doue _qi'ttte clin bmţut Sulina, mirt 'in dreptul Mitei 1P şi alta între 1vlita 9 şi M'ita 10.

Atd,t pentI'u cele d'întâiu doue garle, d,t şi pentru cele din urmă, ă se sape un şiant, cu 
ftrgimea la fund de 4 metri şi cu ad1:'t,ncimea sub etiagiu de un metru, pentru a spori in 
consecin ţ.ă volumul ape1 intrate. După cum s'a ar·ătat la stabilirea g,lrlelor de cornunica-
(.iune în partea de V. a insu Ier Sf. Gheorghe, va fi şi aci de ajun să săpăm cu dntga 
pe distantă de apr0pe t km. la braţul Sulina, iar de aci incolo să tăiem stuful pe lăr
gime de 8 până la 10 metri şi să curăţ.im fundul ele plante aquaticc. Malurile gârlelor se 
vor fixa mar tarziu în chip economic prin piloţr subţiri şi ,stuf aruncat îndărătul lor. 

Direcţ,ia generală a. gârleT de la Mila 12 va fi sp1·c ghiolul Puiuleţ; aceia a gâl'ler 
dintre Mila 9 şi 10 spre ghiolul Puiul. Vom lăr·gi drumurile de comunicaţie prin stutârh 
înLre Puiul şi Puiuleţ, între Puiul şi Lumina, între Puiul şi Ro::;;u prin Potc6va. ApoT, după 
ce vom fi lărgit în acelaş chip gârla 11ursuea, 1x1nă 1� ghiolul Porcului', vom prelungi-o 
rk aci înRinLe până la ghi'olul noş11. 
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ln sfâri;lit, vom astupa complect, la o înălţime egală cu înălfimea .r;eneralâ a dunelor r/e
pe 11wlul mărer, cele rtouiJ ram'i{tcafit ale gârlez Impu{'ita, care es dil'ect in mare, facend ast
fel, la scăderea apelor braţ,ulur Sulina, apele intrate în acestă regiune a Delte, să sr 
scurgă înapo'î tot pe aceste patru gârle. Cu chipul acesta, pe de o parte alimental'ea r· 11 
apă dulce a acelor ghiolur'î va fi înbunătăţită, iar pe de alta apa de mare nu va mar inl1·u 
în cantitate aşa de enormă, ca acuma pe t.impul furtunilor mar\'. 

Dacă s'a eliminat cu totul, cel puţin de-o-cam-dată, soluţiunea de a deschide g,\1·lp 

din braţul Sf. Gheorghe (care avend debit mult mar mare şi malurr mar jose de n\l 
bl'aţ,ul Sulina, ar fi fost ma'î indicat ca isvor de alimentare) causa este motivul de eco
nomic care s'a avut în vedere. Într'adever, asemenea gârle ar fi trebuit să străbată divcl'
sele gl'inclurt şi grinduleţe de care s'a vorbit ma'î sus, decr am fi avut un cub do săpătul'ă 
însemnat şi ca urmare, cheltuială mare. Dacă săparea nouilor gârle, prnpuso mar sus, 
ne va dovedi că alimentarea regiuner ma\' lasă încă de dorit, am putea să o complectăm 
după aceea, deschizend gârle nour şi din braţ.ul Sf. Gheorghe. 

Astăzr, la apele mid, peştele se transportă cu carele pe grindurr, parte la Ivanc.;ea
Nouc (la cherhanaua lu'( Ghermalar Nichitof), parte la Ciamurlia. Prin creiarea nouilnl' 
gd.rle pescarilor, le. va fi mar la îndemână să-şr transpol'te peştele spre braţu·] Sulina, 11mr 
indicat ca cale de transport spre pieţele de desfacere. (ialaţr :;;i Brăila, din causa mart·, 
naviga(iunr, care se face pe el. 

S;'t vedem acum ce cub total de săpătură ar reprezinta lucrările propuse : 
L Deschiderea a doue gârle nou'î pe 1.000 met.l'i lungime i1, 10.000 m. c. 22.000 m. c. 
2. Uirgirea a doue gârle existente pe 1.000 metri lungime it 7.500 m. c. 15.000 m. c.
3. Curăţ.irea gârlelor:

De la i.\1Iila 12 la ghiolul Puiuleţ,uluT 9,0 Km. 
>> » >> 9---10 >> Puiu . 10,5 >> 

Gâl'la lut T. Vătafu până la gârla Lumine,. 9,0 >> 

>> Mila 2 (Bursuca) la gârla Porculu'î. 7,5 >> 

>> dintre gârla Porcului şi gârla Roşu 3,5 >> 

J> >> >J Roşu şi gârla Puiu, prin Potcova 2,0 »
>> >> >> Puiul şi gârla Puiuleţ . 2,5 >J

» >> >> Puiul şi gârla Lumine, . 1,5 >> 

Total . 45,5 Km. 
Socolincl numa\' c:ite 2 m. c. pentru metru liniar, în loc de 4, şi acesta 

Oind-că ne aflăm deja în dept'esiunea dintre brate, adică acolo unde dra
gaj ul va f1 mar mult. o curăţire a rădăcinelor ele trestie, avem 45,5 Km. a 2 m. c. 

Totalul pentru tote gârlele. . 
. 91.000 nu. 
---

. 128.000 m.c. 

in afară de lacurHe, ale căror concliţiun'î s'a studiat până acum, mar avem îu insula 
Sf. G lleorghe lacul Obretin : de acesta ne vom ocupa ma'( departe. 

3. Insula Letea.

Coprinele mar multe regiunr distincte-: 
Negiunea lacurilor dint1'e fsmail şi Tulcea. - În acestă regiune se află 2-! glliolurr impor

Lanlo cu o suprafaţă totală, liberă de stuf, ele 2.329 hectare. 
Alimentarea lacurilor din acestă regiune se face anual în condiţiunr forte bune prin 

revărsările peste maJur'î, atât ale braţului Chilia, cât şi ale braţulur Sf. Gheorghe. De aceea 
vom '-tudia acestă regiune numar din punctul ele vedere al înlesnirer comunicaţ.icr: vom 
păstra dintre numerosele gârle care există astăzr numar pe acelea care se potrivesc mar 
bine �copului,_ Io vom lărgi şi adânci şi vom astupa pc tote cele-l'alte. Acestă astupare a
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gârlelor inutile se impune mar ales pentru braţul de frontieră Chilia, unele c0nlrabanclele 
numer6se aduc astăz\' marr neajunsurr şi pagube Statulu1 nostru. 

Pentru a asigura comunicaţiunea acester regiunr cu Tulcea, care esle o piaiă de 
desfacere şi de transit pentru produsele pescărier, vom adânci şi lărgi una din cele trer 
grlrlc car_e plecă din braţul Sf. Gheorghe între Mila 51 şi Mila 52 (gârlă al cărur nume 
11u s'a putut stabili prin cercetările locale). Acestă gârlă are între braţul Sf. Gheorghe şi 
µ:lliolul cel mar vecin apr6pe 3 km. Pentru a o adânci şi lărgi avem nevoe să facem un 
cub de săpătură ele 7.750 m. c. 

Comunicaţiunea cu braţul Chilia o vom asigura prin următ6rele gârle : 
Gâ1'la Văclanez. Strebale, în vecinătatea satulu1 Pătlăgenca, malul aluvionat al bra

tului Chilia pe o lungime de apr6pe 1.500 de metri (s'a vezut mar sus că, din causa debi
tului seu mare, braţ.ul Chilia 'ş1-a înălţat malul drept pe o distanţă medie de 1' 2 km. de 
la albie) ; apor după ce a parcurs pe o mică distanţă regiunea internă, j6să, întâlnesce 
gJ'indul, pe care esle stabilit drumul de căruţe care duce de la Tulcea Ia Satul-Nou, trece 
pe sub aşa numitul Pod Roşu al acestur drum şi ajunge la ghiolul Roşu. Acestă gârlă a1' 
I rebui adtl,ncită riurnar de vre-o 100 de metri de la braţul Chilia, şi în vecinătatea Pod uluY 
Roşu, ale cărur palee prea apropiate, oprind crăcile şi buruenile aduse de ape la viitur,r, 
au înlesnit potmolirea în acel loc. Acest pod ar trebui reconstruit (construcţie cât se p6te 
dr economică) cu o palee centrală de cel puţin 5 metri, pe sub care să trecă gârla. Vom 
admite ca cub total de săpătură aproximativ pentru acestă. gârlă 1.000 de m. c. 

Gârla Aleoştz. Face să comunice braţul Chilia cu Iacul Honţ.u şi apo'î de aci se trece 
in cele-l'aite lacurr prin clrumurr în stufăriş. Are o lungime de apr6pe 1.800 ele metri, 
cu o înălţime ele malud care descresce ele la 2m50 de-asupra etiagiulu'( (ln vecinătatea 
braţulur Chilia) spre ghiol. Lărgimea gârle'( variază între 2m şi 4m; iar adâncimea între 
om50 până la 1 metru sub etiagiu. Ca să aducem acestă gârlă la adâncimea dorită, 
vom avea de făcut o săpătură totală de apr6pe 5.000 m. c. 

La 2 km. în aval de gârla Aleoştr se găsesce grindul Şonder format prin depositele 
gârler cu acelaş nume, al cărer curs era pe aci. Astăzr însă acestă extremitate a gârle'( 
Şoncla este complect astupată pe o depărtare de mar bine de 3 km., până în dreptul 
gârler Christicoff, prin care comunică cu lacul Honţişor. N'ar fi avantagios să desfundăm 
gârla Şonda în spre braţul Chilia, mar întai(1 fiind-că acesta ar cere prea mare chel
tuială; şi apor fiind-că s'ar da drumul pescarilor dr, la Mila 23 spre braţul Chilia, favo
rizând ast-fel contrabandele. Se p6te însă prea bine ca interesele ele ordine administrativă, 
relative Ia exportul de peşte în Rusia prin punctul Ismail, să aibă o importanţă, care să 
întrecă inconvenientele de care vorbim; �i atuncr de va fi necesar, se va desfunda. 

Odată stabilit accesul din Dunăre în acestă regiune a lacurilor coprinse între Ismail 
şi Tulcea, pentru a asigura o bună exploatare a regiuner, trebue să înlesnim şi comuni
caţia între cele 14 diferite Iacurr importante. Acesta se va face deschizend drumurr în stu
făriş pe o lărgime de Ia 8 până la 10 metri. Lungimea totală a acestor drumurr atinge 
15 km., dintre acestea însă am putea incepe prin a face pe cele mar indispensabile şi a 
căror lungime totală atinge 9 km. 

Lacurile Costin şi Bacim. - Au împreună o suprafaţă de aprope 631 hectare. Lacul 
Costin (şi prin el Iacul Bacim) comunică actualmente cu braţul Chilia prin 4 gârle: Jossan, 
Retca, Comarnischi şi Anclrd Belibro:ff, numite ast-fel după numele proprietarilor sau mar 
bine zis al pretinşilor lor proprietarr. Dintre acestea însă mar bine i'ntretinute sunt gJrlele 
Retca şi Cornarnischi: şi acestea însă lasă f6rte mult de clorit, în privinţ.a lărgimer şi în 
a adâncimer a per. Trebuie să se astupe t6te gârlele afară de a lu'î Comarnischi, care lăr
gHă, este suficientă pentru a asigura comunicaţiunea cu lacurile. S'a ales acestă gArlă, 
clin cauza cherhanale\: aceluiaş proprietar, care se află la confluenţa or cu lJraţul Chilia. 

Cu ori-ce preţ va trebui 1'eclus numentl ()i'trlelor la strictul necesar, cel puţin pentru bmţ ul 
Chitia. Intr'adever contrabandele, tocmar pe acest braţ se fac în mar mare nu mer; pes
cariY, mar toţJ ruşr, după ce pescucst.: i'n apele şi bălţile n6stre, se strecară ne ohscrvaţr 
n6plca prin numer6sele gârle care brăzdeză braţul şi trec în apele rusescr; iar când sunt 
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prinşr, se dă loc la contestaţi\' inte1·minabile de multe or\' fără rnsultat. Pichetele n6s11,,, 
militare unt desLul de depă1·1·ate; de asemenea şi agen.ţiile adminisl.raţie\' pes�ăi-ii\01·: 
acestea. din urmă nu se pol înmulti fără o prna rnal'e îngreunare a chclluelilor ele f!X

ploatare. Astupându-se cea mar mare pa1·te din g,lrle, supravegherea cxploatărer <le căt1·r 
agenţil pescăriilor postaţi la gura gârlelor ce se va păstra, devine ma\' eficace şi Stalul 
nu p6te de c&t să câştige. Pe de altă parle, lărgind aceste din urmă gârlr. 9i adâncindu-lt•, 
comunicaţia devine mar lesnici6să şi pescăria va deveni mar înflorit6re. . 

Lărgin�ea gârle\', Comarnischi, pe lungimea sa de aprope 1 ¼ km., necesită o stq,it
tură de apr6pe 5.000 rn.c. 

Lacul Bacim, prin gârla Hliboca-Suhatu, comunică cu ghiolul Batacu, care e a�rzal 
lângă grindul Chilia la S.-V. de acesta. Gârla este o f6rte bună cale de comunira(i,•, 
lipsită de stuf, cu adâncime suficientă (2 până la 3 metri). 

Gârla Batacu. - Traverseză de la V. la E. grinduleţul servind de legătură inii·,• 
gdndul Stipoculu1 şi grindul Chiliei şi pune în comunicaţie gl1iolul Batacu cu lacu1·il1· 
din· grupul Babiner şţ Matiter. 

Plecând ele la acelaş principiu, de a nu lăsa comunicaţia spre braţul Cl1ilia, de c,\I 
acelor Jacurr sau grupurr ele laci_1r1, carr nu ar putea avea cornunicaţ,ie lcsnicir'lsă prin 
altă parte cu unul din cele-l'alte doue braţe în intregime ale nostre, trebue închisă cou1-
plect gârla Batacu. Cu chipul acesta pescari'( din grupul Matiţe, ar putea se\ comunice 
nurnar p1-i n  gârla Lopatna cu braţul Sulina şi prin gârla Sulimanca cu braţul· Cernofra 
spre Periprava. Afară numar dacă motive de ordine administrativă, nu vor atâl'l1a mnX 
greu în balanţ,ă. 

Gârla Pardina. - (Extremitatea de la punctul Pardina). - Beăsdeză de-alungul seu

micul grind cu acelaş nume, lung de 5 km.; este potmolită pe apr6pe 2 1/2 km. de ln. 
braţul Chilia. Nu este de nic\' un interes a o ·de, potmoli, căc\' nu servă nicr ca cale de 
comunicaţiune nid ca canal de alimentare. Intre gârla Pardina şi gârla Jur Ivan Zabara, 
sunt vre-o 5 gârle, care portă numele pretinşilor lor proprietarr: Anton Belibrov, Mitrofan 
Belibrov, Mitrofan Andrief, Sergie lvanof, doue gârle ale poper din Chilia. T6te aceste 
gârle, după ce strcbat malul alu vionat al braţulur Chilia, după mat multe cotiturr prin 
stufăriş, ajung la lacul Tatanfr. 

Producţiunea propie a acestor g,}rle fiind neînsemnată, faţă de inconvenientele 
enorme pe carr le pre 'intă prin înlesnirea contrabande.lor, ele trebue asLupate. 

Lacul Tatanfr. ··- Arc o suprafa(;ă de 665 hectare. Iar Jacurile ma\' micr carr comunică 
cu el, cum sunt: Pojareţ, Bisagi mic şi Bisagi lung, Cărpănos, au o suprafaţă de 238 
hectare, aşa că grupul întreg are o suprafaţă totală dJ aprope 903 hectare. Cornunica�ia 
lacurilor din acest grup între ele se face prin scurte d'rumurT în stufăriş, lacurile Oind 
vecine unele de altele. 

Comunicaţia directă a laculut Tatanir cu braţul Tătaru (ramificaţie pe teritoriul 
nostru a braţulur Chilia) se face prin gârla Jur Ivan Zabara, de o lungime totală ele la 
braţul Tătaru până la lac apr6pe 2 1i2 km. şi care astăz\' se află în aceleaşT concliţiunt 
rele, ca cele-l'alte gârle descrise mar sus. Acestă gârlă trebue adâncită şi lărgită pe aprope 
i 1/2 km., ceea ce represintă un cub de săpătură apr6pe de 5.000 m. c.; pe restul lungimer
ar trebui curăţită de buruenr şi pe alocurea de stuf. Puţin în amonte de gârla · 1u1 Ivan 
Zab_ara se află gârla lur Ismailciuc, care dă în japca Slavonul, iar acesta comunică cu 
lacul Tatanir. Pentru motivele în de aj unş arătate până aci, şi acestă gârlă va trebui 
astupată. 

In aval de gârla lur Ivan Zabara, vecine cu braţul Tătarn, se af1ă niscc ghioluf'l 
vuţin întinse, cum sunt: ghiolul Fudulul, comunicând cu braţul prin gârla cu acela� 
nume şi ghiolurile Maxinciu şi Baciu, comunicând prin gârla Jur Chiriac. 

Să se astupe complect aceste gârle de comunicaţiune. Jntr'aclever, pe de o par·tr 
producţiunea proprie a acestor lacurr este neînsemnată faţă de Iacul Tatanir; ia1' pe tic 
alta prin aceste gârle s� fac dese contrabande cu peşte vînat în Tatanir şi st,1·ccurat apoi 
pc brai,ul dinLrc ostrovele Dal]er şi T,Itaru, în braţul Chilia, în apele ruse cr. J\.gr,nl ul 
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administraţie\' pescăriilor de la punctul Tatanir nu p6te upraveghia gârle aşa 
tate ele punctul seu. Astupându-se aceste gârle, pescarit, carr ar voi ;:;ă pescuiasca 
acele· lacurr, ar putea să intre în ele din lacul Tatanir prin clrumurr deschise anume 
in stufariş. 

Gârla Pardina. - (bxtremitatea de Ja punctul Chilia-Veche). - Ajunge în braţul 
Tătaru la apr6pe 1 1 /2 km. în amonte de orăşel ul Chilia-Veche. Posi ţiu nea sa se păstreză 
tiJt't.e bine pentru a stabili comunicaţiunea între pieţele de desfacere Chilia-Nouă şi Chilia
\'eclie cu regiunea lacurilor: Babina, Matiţa şi Velichi-Merher, prin gârla Batacu. 

După cum s'a arătat mar sus, la gârla Batacu, dacă administraţia pescăriilor va găsi 
necesar să stabilescă acestă comunicaţiune, va trebui să regulăm mar întâiu gârla Batacul 
va trebui -a por să adâncim şi să lărgim şi acestă extremitate a gt1,rle1 Pardina pe apr6pe 
1 km. <.le la conflue!1ţa sa cu braţul Tătaru; acesta represintă un cub ele săpătură de 
apr6pe 4.000 m. c. 

Gârla Sulimanca. - Se varsă în braţul Cernofca (altă ramificaţie pe teritoriul nostru 
a braţulur Chilia) la apr6pe 3 km. în amonte de punctul Periprava. Ea stabilesce comu
nicaţia intre braţul Chilia şi regiunea Babiner. 

Acestă gârJă se deosibesce de cele-l'alte gârle ale De!Ler: într'adever, chiar în timpul 
ct\nd cresc ·apele, ca şi în timpul când scad, ea are un curent constant spre braţul Cernofca. 
Acest fapt se -datoreză posiţ.iuner sale şi aceleia a grindurilor, care limiteză regiunea în 
care se găsesce: gârla Sulimanca servă la orY-ce epocă de canal de drenaj al apelor 
aceleY regiunr a Dt:lter. Graţie acestu, curent constant gârla îşT păstreză o adâncime !'-Ufi.

cientă de 2 metri sub etiajiul la gură. Lărgimea sa variază în vecinătatea braţulu\' Cer
nofca între 4 şi 5 metri şi sporesce treptat spre Sud pa,nă la 15 -20 de metri. 

Acestă gârlă nu are nevoe ele a fi săpată, cel mult dacă ar trebui curăţită de plante 
aquatice la 4-5 anr. 

. I 

4. Regiunea ce�1.trală a Deltei.

S'a omis intenţionat până acum a se vorbi de acestă regiune şi acesta din cauza 
condiţiunilor hydrografice, cad se vor schimba în parte prin 1.ăetura buclei superi6re a 
marelu\' M, pe care Comisiunea Europeană a Dunărer o execută actualmente între milele 
18-27 pe braţul Sulina, tăietură care a fost deschisă navigaţier. In acestă regiune se
găsesc, la Nord de braţ.ul Sulina:

'l. Lacul Fortuna (suprafaţa 809 Hectare) comunicând azr cu braţul Sulina prin gârla 
Şoncter, cal'·e se varsă între Milele 24 şi 25; 

2. Lacul Liteanca sau Lighianca (cu o suprafaţă de 267 Hectare, pentru cele 2 ghio
luri cu acelaş nume) comunicând cu braţul Sulina prin gârla Ener; 

:1. Grupul lac(1rilor: Babina, Matiţa, Velichi-MerheY şi Jăpcile, depinzend de ele (cu 
o suprafaţă totală de 24-20 hectare), grup care comunică cu brat,ul Sulina între :.ililcle 23
�i 24 prin gârla Lopatna;

4. Grup ul lacurilor: Carcevat, Triozoru, Cablovat, Bodaproste (cu o suprafaţă Io tală
ele 809 hectare) comunicând cu braţ.ul Sulina înLrn Milele 22 şi 23 prin gârla Carcevat. 

La Sud ele braţ.ul Sulina se află lacul Obretin (cu o suprafaţă de 941 hectare), comu
nicând în dreptul l\1Iile1 22 cu braţul Sulina prin gârla Periteşca. 

Noua rectificare a braţ:uluY Sulina, care a împărţit Jacul Obretin în doue părţT egale 
şi a ajuns la Mila 27 a construit aci un dig care deviază apele braţului Sulina pe noua 
tăietură. Cursul vechiu între Milele 18 şi 27, a remas ca braţ mort, comunicând cu braţ.ul 
Sulina numa\' prin aval, pe la Mila 18. 

În a.nul 1894, pentru a deschide navigaţiuner tăietura bucler inferi6re a Marelui r, 
care se terminase atund între Milele 8 şi '18, serviciul technic al Comisiuner Europeni' 
t.:onst.ruise între Milele 17 şi 18 un dig transversal pc vechiul curs, spre a devia apele în 
lăicturn cxecutală. Cum îns,1 'i'.î.ţ'(-va pescarr gred, care-şr· aveau locuinţa la Mila. 23 �i se 
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duceau să pescuiască pe vechiul brat, şi prjn ghiolurile vecine (cum e ghiolul RăduculuY) 
găsind că era prea mare înconjurul pe care-l făceau, ca să intre în vechiul braţ prin 
extremitatea aval (Mila 8) au găsit cu cale să degradeze acel dig, ca să potă trece pe 
acolo, chiar când apele au scăzut. Breşa pe care o făceau sistematic a fost de câtc-\'a 
orr reparată de Comisiunea Europeană. Acesta din urmă însă, neavend de alt-fel nicr 
un interes să se mar ocupe de vechiul braţ, atât cât navigaţiunea nu era periclitată !Jf' 
canalul nou, s'a desinteresat complect. Şi pe atuncr, serviciul pescăriilor nefiind organizai 
aşa cum este astă.zr, pescari\' au făcut tot ce au voit. 

Ca rezultat al acester stărr rle lucrurr se constată în 1901, numar după 7 anr de zile, 
că aprope doue treimr din vechiul braţ dintre Milele 8 şi 18 este potmolit şi că condiţiu
nile extrem de favorabile, în cart acestă fâşie de apă şi de aprope 270 hectare, cu ad,\n
cimr variind între 6 şi 20 metri, s'ar fi aflat din punctul de vedere al pescuitului, suni 
complect anihilate. Acum este prea târziu pentru a repara răul. 

Acesta însă ne va sluji de înveţăment în viitor: nu trebue sub nici un motiv s11 se 
perrnită deteriorarea noului di.c;, care va fi, construit 'in dreptul Milez 27, acum când tr7eturr1 
buclez superidre a fost şi ea terminată. Cu chipul acesta serviciul pescăriilor Î;�z va aeia un 
venit însemnat din fâşia de apă liniştită a vechiulu1 curs, lungă de aprope 16 km. şi largă <le 
aprope 150 de metri în mediu (cu o suprafaţă de 255 hectare) şi cu adâncimi variind dr 
la (3 la 20 de metri, adică în condiţiuni excelente pentru pescuit. 

In ceea ce privesce comunicaţia laculur Obretin cu noul canal, care-l împarte în clour, 
ea se va face menajându-se, după o prealabilă înţelegere cu serviciul technic al Comi
siuner Europene, doue locurr de trecere în digurile limitând canalul: unul la Nord şi altul 
la Sud, ambele avend aceleaşr dimensiunr ca gârlele pe cad le propunem să le creem în 
ceie-l'alte părţr ale Delter. D-l Charles KOhl, inginerul rezident al Comisiune\' Europene, s'a 
obligat că, de i se va face cerere, ne va stabili asemenea comunicaţiunr. 

La Mila 23, în vecinătatea căreia actualmenle se concentreză gârlele de comunica
tiune cu tote lacurile situate în acestă regiune centrală la Nord de braţul Sulina, sunt 
instalate cherhanale dintre care cea mar importantă (nu atât ca instalaţie cât prin aface
rile ce face) este aceea a D-lur Armarachi, mare negustor de peşte din Tulcea. Acum, 
după executarea nouer tăieturT, aceste cherhanale vor trebui mutate 'intr'un alt punct, aprdpe 
ele noul cnnal, din motive de transport lesnicios şi repede la piet,ele ele desfacere, prin 
remorchere. Punctul cel mar indicat pentru stabilirea de nour cherhanale· ar fi la întâl
nirea digulu'i' malulur stâng al noulur canal cu malul Vest al laculu\'. Obretin. Atund comu
nicaţia cu grupul Babiner, cu grupul Triozorulur şi cu lacurile Lighianca se va face prin 
gârlele respective până la vechiul curs al braţulu\', şi de aci prin gârla Peritesca de Ja 
Mila 22, se va intra în partea de Nord a laculu\' Obretin şi de aci se va comunica cu 
noul canal, printr'o gârlă deschisă în digul stâ,ng. 

În ce privesce lacul Fortuna, gârla Şoncter care astăz1 servă să stabilescă comuni
caţia între acest lac şi braţul Sulina, nu va maî' servi ca atare, căd se va face prea 
mare înconjur pe acest drum. De aceea, drept calc ele coniunic.:aţic ma\'. potrivită, se va 
redeschide gârla Cruglic, astăzr potmolită, şi de aci trecend prin lacul Cruglic, se va 
ajunge la lacul Fortuna, concentrâi1clu-se ast-fel exploatar<';a peşlelur din acest lac în 
apropiere de punctul Gnrgova,_ unde sunt deja instalate cherhanale. 

S'a arătat mar sus, că comunicaţia cu vechiul curs (dintre Milele 18 şi 24) a lacului 
Lighianca şi a grupurilor Babiner. şi Triozorulur se va face tot. prin gârlele actuale. 
Acestea însă lasă forte mult de dorit. Peritru a le transforma în bune gârle ele comu
nicaţiune, vom avea de executat următorele cuburr de săpătură: 

Pentru regularea gârler Cruglic aprope 4.000 m. c. 
)) )) )) Lighianca (grupul EniJ )) 4.000 )) )) 

)) )) )) Lopatna.. )) 5.000 )) )) 

)) )) )) Carcevat. )) 5.000 )) )) 
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Garla Peritesca, care va face să comunice grupul Babiner şi a Triozorul ur cu lacul 
0bretin, precum şi cele doue gârle ce se vor deschide în digurHe noulur canal, pentru a 
stabili comunicaţiunea între acesta şi cele doue jumetăţT ale laculur Obret.in, se vor exe
cuta de către Comisiunea Europeană a Dunărer, care este forte dispusă să ne facă t6te 
inlesnirile, avend în vedere îngreunarea condiţiunilor de exploatare a pescăriilor în acestă 
,·egiune, pe care ne-o causeză în mod indirect prin deschiderea noulur canal. 

Cele-l'alte gârle care se găsesc în acestă regiune precum : gârla Şonde1, a cărer 
importanţă scade ele fapt prin noua stare de lucrurr creiată; gârla lur Eracli, care dă ·în 
Lopatna şi plecă ceva mar în aval de acesta din urmă; a doua gârlă Carcevat, precum 
:,Î cele doue gârle de la Milele 15 şi 16; pe t6te acestea le vom lăsa în starea de astăzT, 
. 

neavend nici un interes a le îmbunătăţi. Nu avem de a ·emenea nid un motiv de a le 
astupa, fiind-că pe braţul Sulina !1U avem să ne temem de contrabande. 

5. Întreţinerea lucri'trilor.

Pe mesură ce se vor fi executat aceste lucrăr'i, ele vor trebui -întreţinute în fie-care an . 
. Ve/iic�ncl aresta, 'l.n forte scurt timp se nor presinta clin noir inconvenientele pe care Le con

statăm astă;;,i. 
De aceea se vor forma echipe de lucrătorT, carr după viiturT, adică în general între 

lunile August şi Octombrie, când apele sunt .în vecinătatea etiagiuluT, vor curăţi fundul 
�i malurile de plante aquatice precum şi depunerile ce vor fi avut loc în diferitele puncte 
ale gârlelor şi mar ales la gueile lor spre braţ şi spre lac. Acesta se va face cu marr 
lopeţi îndoite, prevezute· cu mâner lung; cu gocleurr de dragă putend fi târâte de nisce 
r6te cu bandajul lat pe fundul gârleT; şi cu alte unelte apropiate şi cu car'r serviciul pes
căriilor ar face bine să se înzestreze în acest scop. 

În aceiaşr ordine de ider, se va interzice cu stricteţă lăsarea în albiile gârlelor, când 
apele încep ·a cresce, a piloţilor cari aft servit la construcţiunea _gardurilor ele închidere a pe;�telu'i 

1 în bălţi ;�i gârle. Într'adever, asemenea obstacole opuse curentulur apelor, care intră din 
braţe în gârle, oprind buruenile şi crăcile transportate de apă, provoc potmolirr însem
nate în vecinătatea gardurilor şi înlesne ·c, prin micşorarea curentulur, crescerea plantelor 
aquatice. 

S'a constatat că, la sfârşitul luner Octombrie 1900, în gârla Şonda, apr6pe de braţul 
Sulina, vre-o 50 de piloţr de apr6pe 20 c.m. diametru, erau rcmaşr din gard ul de închi
dere al peştelur. Aceştr piloţr f6rte apropiaţr unul de altul, pe ele o parte împiedecau comu
nicaţia, bărcile pescarilor riscând să se spargă de vre-o 2, 3 piloţr rupţ.r sub apă ; iar pe 
de alta, la viitura anulur 1901, au concentrat în acel punct. materiile transportate de 
curent, care alt-fel s'ar fi depus mar mult sau mar puţin uniform pe parcursul gârler. 

Trebue insistat asupra acestui principii't: că este o economie reft înţelesă a nu înlătura 
cu totul ori-ce obstacol clin calea apelor, când acestea sunt în viitură, adică tocmai când sunt 
mai încărcate cu materii în suspensiune. Graţ,ie în mare parte a neobservărer acestur prin
cipiu, mar t6te gârlele importante, între care şi Dunăve(,ul, au ajuns în starea deplorabilă 
în care sunt astăzi (de la înfiinţarea serviciului pescăriilor dateză primele cercetărr în 
acestă direcţiune). 

Vedem aşa dar, că va trebui să dăm o deosebită atenţiune întreţinerer anuale a 
gârlelor. 

6. C h e r h a n a I e.

Starea cherhanalelor în totă Delta Dunărei este primitivă: cu padela în multe locurr 
inundabilă, fără ghcţări'î în mare parte, de o construcţiune mar mult ele cât sumară. S'a 
constatat cu atâL mar mare mâhnire acesta, cu cât veciniT noştri, Ruşl', cad' au suprafeţe 
de pescuit cu mult mar puţin importante de cât avem nor, po cdă în oraşul Vâlcov (care 
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are apr6pe 20.000 locuitorr, în maro parle pescarr) cherhanale, gheţ,ăril şi afumători! sis
tematice; cheiurr de debarcare, insubmersibile, etc. T6te aceste lucrărr sunt cu totul apro
piate scopulur lor, de şi sunt făcute în chip cit se p61:e de economic, aşa ca să nu reprr
zinte o prea mare cheltuială de primă instalaţie. 

Statul nostru, deşi proprietar al pescăriilor din întrega Deltă, care se ur"ă numaY 
pentru suprafeţele lacurilor libere de stuf, fără să ma\' ţinem socotelă de cursul braţelor, 
al gârlelor şi al jepcilor, la pesLe 16.000 de hectare, nu posedă nid o singură cl1erhanu. 
Este în interesul nu n umar în al sporirer veniturilor, dar şi în acel al claser sărace a 
pescarilor, exploataţr în mod neomenos de către actualir proprietarr ar cherhanalelor, ca 
Statul" să înfiinţeze cu a sa cheltuială, cherhanale în diferite puncte ale Delter anurnc 
alese. Ast-fel ar fi f6rte bine a se construj cherhanale : 

1. Una la punctul Sf. Gheorghe, pentru pescuitul de morun ;
2. Una la Mila 2 a braţulur Sulina, pentru regiunea lacurilor coprinse între grindul

Caraorman şi Mare ; 
3. Alta pe malul Vest al lacului' Obretin şi pe malul stâng al nouluY canal dintrr.

Mila 18 şi 27, pentru pescăriile din regiunea centrală a Delter; 
4. La punctul Aleoştr, pentru regiunea de Vest a Deltei, cherhana care va c1·v. �i

la prepararea peşteluY de export prin punctul Ismail. 
După acesta treptat ar fi bine să se eonstruiască cherhanale de către Slnt :-;;i la 

punctul Periprava, Chilia-Veche, Tatanir, Pardina, Gârla Vădanr, Gorgova, Uzlina, penlru 
a scăpa pe bieţii pescarr de exigentile neomenose, pe care le au în general mal' LoF pm
prietaril de cherhanale din Deltă. 

Ar fi util să se redacteze din timp un proect tip de cherhana, cu tcite insl.ala\.iunilc 
dependinte, precum: gheţării', afumători\', cheiud de debarcare cu decauville pcnl1'u trans
portul lesnicios al coşurilor de peşte, etc. 

{. 

7. Rezumatul lucrărilor de executat în. delta Duni'-..rel'.

pentru î:nlesnirea exploatăre'i'. pescăriilor 

Suprafaţa Deltei Dunărei 220.000 hectare 
Suprafaţa lacurilor importante, libere de stuf, r 6.000 hectare 

A. Antemăsurarea lucrărilor

Aclâncirz şi lărgirz ele gârle : 

1. -- Gârla Jur Greceff (Lacul Gorgova) 6250 m. C.

2. )) )) Iancu (PI. Iuslina) . 6000 )) 

3. )) Belciuc (Lacul Belciuc) . 3000 )) 

4. )) între Mila 51 şi 52 a braţul Sf. Gl1eorghe . 7750 )) 

5. )) Vădener (Pl. Pătlăgianca) . 10000 )) 

6. -·· )) Alioştr (PI. Alioştr) . 5000 )) 

7. - )) Comarnischi (PI. Pardina) . 5000 )) 

8. )) Ivan Zabara (Lacul Tatanir). 5000 )) 

9. - )) Pardina (Pl. Chilia-Veche) . 4000 )i 

10. )) Cruglic (Lacul Cruglic) . 4000 )) 

11. )) Lighianca (Lacul Lighianca) . 4000 )) 

12. )) Lopatna (Grupul Babiner) . 2000 )) 

13. )) Carcevat (Grupul Triozorulu!) 5000 )) 

14. )) Litcovul (La punctul Pârvoloca) 6000 )) 

76.000 m. c. 

IT. Lucrărz de fiîcut treptat 1n re_qiunea lar.urilo1· d'intre yrinclul Caraormrm ;d Marea

Neyl'iî 71entr1t îmbunătiifirea al'imentafiune-l cu apit dulce: 

www.ziuaconstanta.ro



1. - Deschiderea a doue gârle nour pe 1000 m. a 11000 mc.
2. - Lărgirea a 2 garle existente pe 1000 m. h 7.500 mc.
3. - Curăţirea şi de chidcrea din nou în interiorul regiu-

ne,, a 45,5 km. lungime de gârle, a 2 m. lin . 
. 

. 

22.000 

15.000 )) 

91.000 » 
128.000 mc. 

/ll. Deschiderea de cfrunwr'
i 

71/'in stufăriş spre a stabili comunicaţiunert între larurl, 'in 
interinrul Deltez, aprdpe 30 km. 

IV. Astuparea a 20 gârle pe braful Chilia, pentru o mrâ /Jună supmvegliere a pescuitulul

din punctul de vedere al contrabandelor. 

1. Lucrările de adâr:icire şi IărgirA a gârlelor se vor executa cu drage de mână. Dacă
se1·viciul pescăriilor_ ar comanda 2 asemenea drage, A GOOO le'î draga, adusă Ia punclul 
lucrărff, total 12 OOO leT, s'ar putea executa lucrările de Ia punctul A § I în 2 anr de zile 
ne �i poate s'ar interpreta legea drumurilor aşa în cât să ne putem folosi de zile de 
prcstaţ,ie, pentru stabilirea acestor drumur1 de comunicaţ.iune, singurile din Delta Dunăre,, 
totuşi, pentru o mar bună executare a lucră.rilor ar fi hine să avem aceleaşr ecl1ipe de 
ltHT,Uod, cad să lucreze în mod continuu. 

La o dragă ca acesta, putend draga până Ia 100 m.c. pe zi, avem nevoe de: 

6 l ucrătorr it 2 Ier . 
1 conductor a 3 Ier 
1 mecanic ct 5 le)' 

Reparat,iunr şi material 25°10 
Total . 

adică O ler 25 banT pe mc. 

12 ler 
3 )) 

5 )) 

20 leY 
5 )) 

25 Ier pentru 100 mc., 

Ţinend semă de perderile ele timp pentr.u transportul drage)' şi accidente, se p6te 
admite O Ier 40 banr pe m. c., adică pentru lucrările de care e vorba: 

76.000 m. c., Ier 0,40 . 30.400 Ier 
repartizaţt pentru do\' anr. 

După executarea lucrărilor, aceste drage vor rna'î servi Ia întreţinerea lor �i la 
lucrările ele care s'ar simţ,i nevoe ulterior. 

2. Lucrările din acea regiune a delte'î sunt forte importante din cauză că în lacudle
din acestă regiune lipsa de alimentare cu apă pr6spPtă se simte f6rt.e mult, aşa că pro
ducţ.iunea peştelur pentru o suprafată c.le apă libe1·ă de '3tuf de 2800 l1ect. este az'î forte 
neînsemnată. 

Aceste lucrărr al căror total cle3tul ele însemnaL atinge cifra: 

128.000 m. c., ,\ Jet 0,40 51.200 Ier 

se vor putea face treptat, folosindu-ne de c:ele· doll(� drage ele mar us; după ce vom fl 
adus la bun sfârşit. lucrările de la � I. Am putea ca să le terminăm in 6 anr, adică apr6pe 
8.500 Ier pe an. 

3. Deschiderea de drumurr prin stufăf'iş, fiind o luc1'are ele '7i necesară, dar f6rte
simplă, se va face de pescarr, prin zilele ele pi'cstaţ.ie. 

4. Astuparea a 20 din gârlele aflate az'î pe braţul Chilia prin garclurr împletile
lnlrc piloţ\' subţ,ir1 şi pămt't.nt aruncat în dosul !01\ reprezinlă o clteltuială aproximativă c.le: 

20 a 200 Ier . . 4000 Ier 

5. In afară de aceste lucrărr de îmbunătăţire, am mar avea construcţiunea de cl1er
hanale ale statulu1, în diferite puncte importante, cherhanale avend disposiţiun'î apropiate, 
gheţări'î, cheiud:' ele debarcare; lotc luc1'ăr1 care cu o mică cheltuială să corespundă 
scopulut. - Pentru evaluarea aceslor din urmă luc1·ă1·1, este mar înt1iu necesar a se întocmi 
pl'oieclclc 1·especti vc. 
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III. V e n i t u r I.

Exploatarea pescăriilor se face: prin arendare, in regie sau prin vcn1,larea dfrţilot·
de pescuit; acest din urmă sistem constă 1n cărţX (au.torizarc) de a pescui în anump 
porţiun'( de ape, anume specil de peştr .. i cu anume in. trumente. Cărţile sunt vahbilP !Jf>
un an, începend de la 1 Aprilie. 

Venitui·ile peoduse de bălţile din Dobrogia, au fost t): 

Sectia I 1160.880 60.880 60.880 60.8801 Bo 880! 60.880 60 880 rn1.2171 70.009 71� 521 40 6321 8��oool<< ' II 9.550 15 530 15 530 15.530 15 530 15 530 15.530 '15 .530 15.530 ·15.530 15 530: 22 OOO « III 19.480
1 

22980 22980 '16 689 14 302118 571 12145 21 206 13.68!� 30•350 24 31-2 2!i.OOO!(( IV (Dobr.) L0.680 '16 480 iG.480 1G 480 16.480 164,80 16 480 1o.480 16.480 .;let480 Hi.480 2(J/17() << V '101.500 126 480,·i 26 480 '1213.480 L26 4801 126 480 126 4801 126.480 126.480 -1,3� 756 13� 756 225 OOO << v1 408.oool 484 064 3,3 5501 617 8'�9 520 251! 535 85 t 439 3aol 666 542 588 993, ,-,801� 5<JO 703 i24 lloo.ooo
Media totală . iltOl.682111210691'102 650IJ 11�2 3181125.654!1128 965 111 812il 157 9091137 �6211 )79.038 155 57'i'II 2115�8 
Total general llo'IO 09tll 726.4t4l615.900II 853.\-J08l753.923:l 773.790l670 875;! 9'i,7 4551 831 nllt.074, 2271933461-llt.2691-70 

Am ajuns dar după 22 anr ele stăpânire a DobrogieT, clin causn exploalffrir ne1·a(io-
nale a bălţ.ilor de aci, a nu avea un venit mal' mare rle cât aproximativ 4,50.000, 1·a 
acel pe care îl aveau Turcit în 1876. 

Aceea ce ne dovedesce, că din 1878 până în 1894, cât nu s'a ţinut dale sLalislice 
rigur6se, s'a pescuit din lacurile din Dobrogia pfl.ni'\. şi peştil' cer mar micT, t.:are serviau 
pentru perpetuarea raser. 

Să sperăm, că cu mesurile actuale vom spori acest isvor de bogăţ;ie al provincier 
n6stre cL-dunărene şi vom aduce pescăriile din Dobrogia la renumele lor dr. oclinioră. 

1) După «Buletinul Minislerului Domeniilor,> o. '1-2 din 1901, pag. 60-u'i.
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CAPITOL UL VI 

GEOGRi9Fli9 MINERi9Li9 

1. Istoric. Inzestrată de natură cu un sub-sol pe atât, de variat, pe cât de bogal,
Dobrogia a procurat din timpur\' forte depărtate, poporelor car\' au locuit-o, materiale 
indestulălore, nu numa\' la construcţia locuinţelor lor, câL mar cu semă la întărirea 
cctăţ.ilor de atâtea or\' dărîmate şi reconstruite. 

La ·Monumentul de la Adam-Clissi, nu departe de el, s'au dat peste urmele carierir 
din care s'a estras materialul necesar pentru construcţia Tropaeulu\', probabil şi a Mau
solculut şi Cetăţi\' din apropiere. 

De sigur că şi cetă(ile ce se ţin- lanţ pe malul Dunări\' şi costa Mări\'., cum şi lungul 
val de piatră dintre Cernavoda şi Constanţa au fost construite cu piatră din Dobrogia, 
atât de abondentă în or\'-ce parte a er. 

Peste tot locul şi aprope la fie-care pas călătorul va vedea nu numar casele, dar 
şi împrejmuirile curţilor făcute din piatră, în unele părţ\' lipite cu bălegar, iar în altele 
fără nict o legătură. 

Satele părăsite (care nu sunt puţine la numer) se cunosc numa\' după grămec;lile de 
piatră. 

ln timpurile mar recente, Dobrogia, favorizată de înlesnirea transportuluT pe apă, a 
avut cariere exploatate în mod constant din timpul clominatfone'i' Otomarn�. A tăz\' avem 

. ln Dobrogic'l. cariere a căror organisare şi conducere e pe acelaş picior de egalitate cu 
cele din Occident, carier\' carr ar putea lua şi vor lua o desvollare cu mult mar mare 
datorită până astăz\' nu numa\'. superiorităţ.i\' materialulut lor, dar şi vecinătăţil Dunărfi 
şi Mări\' 1).

In interior, Dobrogia ascunde în sub-solul sei:'1 imense bogăţi\', car\' nu aşteptă de 
cat creiare de că\' noue de comunicaţie şi capitalud, pentru a fi exploatate. 

Pare-se, că prin 1863 s'a început o exploatare regulată a pietrff de Dobrogia, de către 
Comisiunea Europeană Dunărenă. 

Incă din 1860, în vederea uner exploatări James Ferry îş\' con true ce în apropiere 
de Picinega, o casă şi obţinu de la guvernul otoman concesiunea uner porţiun\' de teren, 
clin care să estragă piatra necesa1·ă Comisiuni\' Europene. Sub Turd exploatarea pietrii 
nu era supusă nid uneî legislaţiunL Ort-cine putea să exploateze piatră fără altă condi
ţiune, ele cât de a plăti 10 leT turcesc'( de stângen cubic în folosul comuni\', piu taxele 
de export în folo�ul guvernuluT. Se ma\'impunea exploatatorilor obligaţiunea ca să exploa
teze ogiacul de chis, că r părăsit în timp de 3 anr putea să fie dat de guvern uner alte 
persene'). 

1) !\lini LeruJ Domcnilor. C<Slali lica carierelor», 1;ag. 21-22
2) Raportul inspeclorul11:i domenial clin 29 Marlic 1870. VerJî ((Slalislica carierelor», pag. 26-2,.
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Ded faculLatoa cu.:ordată uner pei:s6ne ue a exploata cariere ele piatră nu c:onsliluiu un 
Wlu de proprjetate şi nid de chiriaş al ca1·ie1·elor sau ogiacurilor exploc1tal.e. 

Tot clin FI.Cest timp mar exploatau cariera ele la Picinega şi in acelea�;i\' coudi(iu111 
ca James Ferry şi alte 4 persane: G. Caramlâu, H. Eftimiu, G. Nicola şi V. Ion. 

Jn 1874, Th. Trancu, antreprenor de pavagÎI în Galaţr, începu exploatarea caricl'f�lor 
din delurile Picinega şi Ortman. 

Prin trecerea Dobroger sub adrninistraţiunea românescă, Auministraţ.ia Domcniilrll' 
a întocmit tm regulament, care prin art. II se prevedea, că toţr ace'î cart exploatau, iu 
momentul promulgări'î, ogiacurile deschise, vor putea continua şi pe viitor exploala!'ra 
lor, după ce vor face mar întâiu declaraţiune la prjmărja comuner, unde se află cariera, 
că voesc a continua cu exploataţiunea er şi că se vor conforma întocmar disposiţ.iunilol' 
regulamentulu1; în cas contrariu, ogiacurile se vor da la alţ1 exploatatorL 

ln urma acestur regulament, James Ferry, care incetase de mult cu cxploalarea 
carierer, este înlocuit cu Th. Trancu, iar casa ce 'ş1 construise fără acte de propl'iclale 
trece în stăpânirea Comunil Picinega 1).

Comisiunea Europeană încă din 1873 obţinuse de la guvernul Otoman terenul nece
sar uner carier'î la Isaccea. După estragerea pietri\' necesare, Comisiunea a încetat exploa
tarea aci, reservându-şr drepturile în vederea une'f reexploatărL Drepturile acestea au fost 
recunoscute de Guvernul Român asupra carierelor de la lVIiry şi Bateril t). Comisiunea 
ma\'. ceru recunoscerea acestor drepturr şi asupra carierir de la Isaccea, guvernul î\'. încu
viinţă reînceperea exploatărff carierit de aci, să-1 spună cantitatea de piatră de care are 
nevoie şi numele antreprenorulur însărcinat cu furnitura aceste\' cantităţ\' �). 

Direcţiunea C. I•. R., în faţf!,_ condiţiunilor part.icu lare ce i se presentă în Dobrogia, 
încheie un contract pentru exploatarea carierelor de la Omurcea, pe o întindere de 3 hed. 
2800 m. p., de când linia Cernavoda-Constanţa a intrat în posesiunea C. F. H.. până la 
1 Ianuarie 1886 şi cu arenda anuală de 300 leî, plus taxele 4).

Aceiaş'î direcţiune oferă 400 lei' pentru cariera de la km. 20 �i 53 al linie1 Cernavoda
Constanţa pentru un an, până la 31 Decembrie 1885 5). 

Încheie un contract de arendare pentru cariera de la Murfatlar, numită Canara-Bair, 
Tot direcţiunea C. F. R., conform înţelegeri'î verbale, rogă să fie pusă în posesiunea 

carieril de la Hârşova (Varoş) şi Topal (Valea Alvănescilor) 6).

Prima cerere de granit în Dobrogia o face Primăria Capitaler 7), cerend a i se per-
mite să scotă un numer ore-care de pavele de pe proprietatea Statulu1 de la Turc6ia. La 
20 Noembrie 1885 se încheie un contract între Ministerul Domeniilor şi Primăria Ca
pitale'î, deschizendu-se ast-fel prima carieră de granit la _Iacob-Deal. Acestă carieră, ex
ploatată la început în Regie de Primărie, în urmă prin D-l Rigali �i actualmente prin 
Guyon şi Lucas, a fost sîmburele desvoltăril exploatări'î granitulu\' în Dobrogia. 

În acelaş an, Emil Flamm clin Galaţr, vechiu exploatator de cariere, aduce la cu
noscinţă Ministerului 8), că a descoperit în Judeţul Tulcea, plasa Măcin, un granit forte 
bun şi cere să i se permită a-l exploala pe timp de 5 -10 anr, fără a fi scos la liciLaţie, 
de ore-ce e dreptul lu\' ca descoperitor. 

Astăz'î avem în Dobrogia cind cal'ierc de granit de prima importan(ă: :Morsu sau 
Tugulea, Cara-Balu, Piatra-Ro:;;ie, Iacob-Deal şi GrecY, cariere înzestrate cu clemuvillurr, 

') Procesul verbal No. ·1366 din 26 Iulie '1888 al Primăriei Comunfi Picinega. A se vedea «SlalisLicR 

carierilor», pag. 27. 
') Anul 1879 Augusl 18, No. 26951. 
3) Anul 1880 Ianuarie 18, No. 2541.
4) Anul 1884 Seplembrie 7, No. 534l'i!t.
5) Anul 1884 Decembrie 10, No. 70404·.
") Anul 1886 Marlie 31, No. 19038.
7) Anul 1883 Iulie 22, No 23332.
b) Anul '1885 Augu t 5, No. /i-5743.
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planurr înclinate 9i cu căr feralc înguste, pc mar mulţY chilomclri, până Ia Dunăre şi care 
sunL exploatate �i conduse cu t6te prevederile Lechnice 1). 

Asupra pietrer de Ia Iacob-Deal, Piatra Ro�ie şi Grcd, iată cum se exprimă Dom

nul AlimănLJeanu 2): «Piatra de Ia aceste cariere suportă ca resisteni,ă, Ia o presiune,
11ne\' încărcăturr ele 2.500 kg. pe c. m. patrat şi pierde Ia usură 7 grame în mediu pentru 
0 mic de tururY cu maşina «Dorry» sub o încărcătură de 250 km. pe c.m. paLrat. Grani
lcle �i porphyrele, din carl'. unele es la suprafaţă în Dobrog:a pe malul drept al Dunării, 
pol f6rte bine concura cu streinătatea, atât ca calitate cât şi ca condiţiunT de exploatare. 
Ele bat pe piaţa n6stră pavagele Quenast (Belgia) şi St. Raphael (Franţa)». 

«Peste curand sperăm a elimina prin mar bun preţ, piatra de Pyrgos (Bulgaria), 
rare c fot·te întrebuinţată Ia construcţiile din Bucuresd. Va trebui să formăm lucrătorr 
de cLT noşlri, carr sunt mar ieftinr ca cer italienfo. 

1) După «Statistica carierelor>,, pag. 26-28.
') «L'exploitation des Mines en Roumaniell, pag. 23.
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2. Piatră, pietriş, nisip şi var. Cariere.

a) J u d e ţ u I C o n 5 t a n ţ a 1).

NUMELE CARIEREI 

1. a)

b) 

2. aJ Cogeala.
b) Sut-Qrman.
c) Cicracci.el) Taşaul.3. a) Cogălniceni.
b) TeLre-Cula.

4. a) Hagitilea.

b) Biţa.

5. a) Agigea.
b) Idem.r) Idem.
el) Idem.
e) Idem.
() Lacul Techir-ghiol. 

I 

Plasa Constanţa. 

Importanţa ISituaţiunea r::arierel,_ su::-cariel'eT Comuna şi P_!'afaţa ei, za-I'. . . . camentul, ro-locul sau pos1ţmnea Jul econom_ic 
Ice ocupă cariera al car1ere1, . etc. · 

PROPRIETARUL CARIEREI 

Comuna Cm'Ol I. I D-nu Ştefan Albu. 
I D-nu TudoranceaIdem. Drugiău.

Comuna Cicmcci. Stalul. 
Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 

I
Idem. 

Com. Hasancea. ' D-nu C D. Pa-riano. Idem. 
I 

Statul. 
Cam. 'Jlfur/atlar. Idem. 

Idem. D-nu Răileanu

Com Techirghiol. Statul. 
Idem. D-nu Curtagi Ali.Idem. D-nu Zeadin Arif.ldem. D-nu MehmetAhmet.Idem. D-nu VelicuStoian.ldem. I Statul.

1· 
11 I 

Exploatarea carierei, numer_ul EXPLOATA- lucrătorilor şi al gurilor de exploa-TORUL tare, data deschi derer cariere,, CARIEREI metocla de ex-ploatare, etc. 
I Din 1895. 

Din 1896. 
Din 1896. 
Din 1897. 
Din 1895. 
Din 1897. 

D-niI Digr.Emirzian şi Din 1896. 
Lazăr Lei-bovicI. 

Idem Din 1896. 

Din 1896. 
Din 1893. 

. Din 1895. Din 1892 
Din 1897. 
Din 1896. 

I
I

-

I 

I NATURA Inleebuinţarea 
materialul ul materialul ul şi canti-

I tăţile extrase
Piatră. 1

1 .  f "di n ş1 a ara n co-mună la clădiri :;;i la facere de var 4.500 m3 Idem. Idem 1.500 m a· 
Piatră. Afară din corn. la clâdirI 180m3 Idem. Idem 20 m3 Idem. 

} 
Pe soseua natio-Idem. nal/i ca piet'riş. Idem. In comună la clă-diri 200 m3 Idem. Afară din corn. la clădirI 300 m3 si la constructiI de poduri. Piatr�şi pie- La ConsL. 0entru tr1ş. clădiri 40 m3 şi în judeţ la şosele 254 m3 

Pietriş şi La Const. pen-piatră de tru facere de var var. 746 m3 şi în jud. la şosele 100 m3 

Piatră. Afară din corn. la clădiri 850 m3 Idem. Idem 950 m3 Idem. Idem 800 m3 Idem. Idem 3.000 m3 

Idem. Idem 400 m3 

Pietriş. In şi afară din comuhălaîmpie-: . truire de şosele I 
// 1.000 m3 

PREŢUL materialul ul 
I 

2 501 
' 

2,50
1 1,00
1 1,50
1 4,00
1 5,00 

Piatra 1,00 ; Pietrişul 0,50 

Piatra 1/10; Pietrişul 0,50 

4,00
1 4,00 . 3,001 3,50
1 3,50 

Gratuit. 
I 

-

OBSERVAŢIUNI 

Piatra s'a vîn-dut la Con-stanţa cu 9 lei m3 şi pie-trişul cu 3 leI. P r eţu r ile la Const. sunt 8 lei m3 de pia-tră şi 3 lei m3 pietrişul. 

I 

I

I 

oc 
N) 
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6. a) Canara-Târla.

b) Canara-Ceair.
c) Canara-Aurel.

el) Sud Ghiol. 
e) Sud Rainiof.
f) Anadalchio1.

1. a) ALârnaţiL

Comuna Palaz. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

li Com. Gltisdă1'esc'i. li 

b) Muntele .Pleş.
, 

Idem. 

c) Pialra-Inaltă. Idem. 
el) Ostrovul. I Idem. 

eJ Tichile,;cI. 

li 
Idem. 

li 2. a) Raza oraşuluL Comuna Bdrşova. 

b) Dişmahale.

li 
Idem. 

li r') Varoşul. Idem. 

3. a) Calachioiu. Comuna Tovalu. 

b) Otmet (Verful Idem. 
AlvănescI).

c) Val. AlvănescI. Idem. 
d) ArsănescL Idem. 
e) Valea Canara Idem. 

(Za val).
/') Val. TătaruluI. Idem chiar in va-

11 tra saL uluL 

----

1) După ((Statistica carierelor», pag. 49-55.

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Stalul. 

li Stalul. 

Comuna. 

Idem. 
Statul. 

li
Idem. 

Comuna. 

li 

Idem. 

Idem. 

Statul. 

Idem. 

Idem. 

Din 1802. 

Din 1896. 
Din 1897. 

Din 1896. 
Din 1893. 
Din 1896. 

Plasa Hârşova. 

li li Din 1895. li 

Din 1891. 

Idem. 
Din 1896. 

li li 

Din 1894. 

li Din '1888. 

li 11 

Idem. 

li Din 1890. 

Din '1884. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

li li Idem. li 

Piatră brut. La portul Con-

Idem. 
stanţa 41•.508 m." l 
Idem 5.762 m" 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Nisip. 

Piatră. 

Idem. 

Idem. 
Nisip. 

Piatră. 

Nisip. 

Piatră. 

Idem. 

La Const. pentru 
facere de var şi 
clădirI 1.037 m3 

Idem 347 m 3 

Idem 51.:: m3 

Idem 994 m3 

li 
Afară din corn. 
la clădirI şi pen-
tru facere de var 
1.700 m" 
Afară din corn. la 
clădirI 1.500 m. 8 

Idem 800 m3 

La împietruirea 
şoseleI Hârşova-
Const. 1.200 m3 

li 
Afară din corn. la
clădirI 1 500 m"

Inşi afară din co-
mună la clădirI 
1.486 m" 

li 

In comună la fa-
cere de var 8 ma 

In şi afară din co-
mună la facere 
de var şi la clă-
dirI 880 ma 

' 
Piatră brut. 11 Afară din com.

7209 m3 

Idem. Idem 7.209 m3 

Idem. Idem 7.209 m3 

Idem. Idem '7.209 m3 

Idem. Idem 7.209 m3 

Idem. I Idem 7.209 m3 li 

O,uO 

o,oo'. 
1,00

1 
1,001 1,00

1 

1,00
1 0,501 

5,00
11 

4,501 Din 1893 este
închisă. 

4,50, Idem. 

5,00' 

Din 1890 nu se 
maI extrage. 

2,50 Idem. 

2,50 Din 1890 Apri-
!ie, pâ n ă  la
1896, Aprilie,
s'au e x t r a s
5.300 m8 

4,50, 

4,50 

4,50
! 4,50 

4,50 

4,50 
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I NUMl•:LE CARIEREI 
I 

Situaţiunea 
cariereI, Comuna şi 
Jocul saii posiţiunea 

ce ocupă cariera 

l. 

I I 2.

li
Comuna Agemlei·, 
în vatra satuluI. 

în vatra satulul 
Cavaclar. I ComunaCavaclar, 

I 2. a) Muratan-Mare. Comu11aMusumt.

I 

b) M.uralan-Mic. Idem. 
c) Carlichio'i. Idem. 

el) Urluchio'i. Idem. 
e) Ciatmalar. i Idem. 

4. Ghiolul Tuzla. i Com1111a Tu:la.

·1. a) Alacapâ. Comuna Alacapa. 

b) Idem. Idem. 

c) Chioslel. Idem. 

I d) Docuzolu.

2. a) Bogdaproste. li

Idem. 

Com.Cenm- Vodă. 

I 
I b) Saligny.

li 
Idem. 

I 
r) Idem. 

I 

I 

Exploata!'ea licai·ierel, _numţirul, Importanţa 
EXPLOATA- lucrăLorilor şi al

l NAT URA 
car1ereI,. su_-

r,"AR UL gurilor de exploa.-, prafaţa e1, za-I PROPHL I 
TORUL tare, data qesc�11-

, 
materialul ul 

cămentul, 1:0-

1 

, El derel canere1, lui ecoi:io!T\.1C CAR IER 
CARIERE! metoda ele ex-

'I 
al car1ere1, 

ploatare, etc.:. etc. 

Plasa Mangalia 

I lntre1Juinta1·ea 

1

/

matel'ialuluI �i c:an t1-
, tăţile extrase 

li 
PRETUL . 

li OBSER \' A'flUNI
mate1·ial ul ul 

11 

Din 18%. · Nisip. 

Din 1805. Idem. 

Inşi arară din co-
1 

1,00

i mună la clădirl 
i40 m8 

In comună la im-. Fără plată. I 

I. 

I li 

Din 188i.

Plasa Medgidia 

I D-nu G. Picior. li 

Statul. 

Idem. 

D-nu Constantin
Ibiş. 

Din 1894. 

Din 1896. 

Din 1893. 

Diri 1890. 

Din 1888. 

Din 1890. 

Din 1893 

li 

pietruire de �o- I 
1 sele 300 m'' , 1 

Piatră. 

li 
Idem. 

Piatră de 
var. 

Piatră. 
Idem 

ii 

I li 

li 
Pietriş. Inşi afară din com,1

1 
Fără plată. 

I 
la împietruire de 

jşosele 400 m3 

li 
Piatră. 

Idem. 

li Idem. 

11
111 comună la clă-

diri 65 m3 

Arară din corn. 
la facere de var 
115 m3 

11 I n şi afară din co-
mună la clădirl 
şi la căile ferate 
1.600 m3 

triş. dirl 400 m8 
IIPiat,ăşi pi•-

1

1 In comună la clă-

1 
li Piatră Inşi afară din co-

mună la impie-
truire de şosele 
şi la clădirI. 1 

li 

Nisip. 

li 

In şi �fară di!1 �o.- I 
muna la cladm.1

1 
I 

Piatră. Inşi �fară �in e;o- ! 
, 

/I 
muna la impie-

I trnire de şosele ii 

1, 

si la clădiri. 1 

: I' 
, 

li 
0

,50

11 
0,2511 

1,00

1 

I 
0,50 

I 

I 

oe 
I',!) o:, 
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d) 

p) 

f) 
g) Malul DunăreI

3. Cocargea.

4. Dâlboc (Cup-

5. 
t6re).

Alvantu la Ca-
radurat. 

o. a) Maria

b) Medgidie.

1') 

r/J 

e) 

"i. o) Mal Suvat. 
b) Val. BisericeI.
c) Piatra Lungă.
l) Caram. Ceair.

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. I 

li Comuna CocargPa.11

Com. Coch'irlrnl. 

Comuna 111ahmut-
Cuius. 

Goni. Medyidie. 

li Cum. Llledaiclie.

I Idem. 

Idem. 

Idem. 

Comuna Rasol'Ci. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

li 

I 

8. Mimtu �ara-11 Cam. 'l'aş1nma1-.. 
li 

.. g-1a. 

9. 11) CelebichoI.

IJ) Def'cea. 

li Cam. Trwlaina.11.

li Idem. 

li 

li 

, 

D-nu Memet
Efendi.

D-nu Ene Ne-
delcu 

D-nu Nic. Sasu.
Stat.ul. 

li 
Idem. 

Idem. 

li Comuna. 

D-nu Lază.r Mun-
teanu. 

Pi·eotul Ştefan 
Niculae. 

D-nu Chemai Agi
1 Ahmet. 
i 

I
I
li 

'I -Statul.

Din 180a. Piatra. 

Din 1896. Idem. 

Idem. Pietriş. 
Nisip şi pia-
tră bruţă. 

li li li Piatră.

Nisip. 

Din 1893. Piatră. 

Din 1890. ldem. 

li li Din 1891. li Idem. 

Din 1890. Idem. 

Idem. Idem. 

Din 189i. Idem .. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Pietriş. 

Din '1895. Piatră. 

li li Idem. 
1: 

Idem. 

li Societatea 
li 

Din timpul 
I! 

Humă.
de basalt. TurcieI. 

Idem. I 11,:-,0 

Idem. 0,50,,
Idem. 0,20 

I\ MaI m u l t e
. gurI de ex-
'
I 

ploatare, cu o 

li In comună la clă-"
dirI şi facere de 
var 4-0 m" 

extragere ne-
regulată. 

I 

I Afară din corn. 
li li Din 

V 

J 891 nu se
mai extrage. I La calea ferată 0,40 

20.000 m·' 
Inşi afară din co-
mună la impie-
truire de şosele 
şi clăd1r'i. 

li Inşi afară din co-11 1,25' 
mună la impie- piatra spar-: 
trui re de şosele I tâ şi 1.50 pia-

şi clădirI 2.092 m3 I Lra brută. 
piatră sparlă, 

2.246 rn" piatră 
brută. I Afară clin corn. 0,35i

I, Idem. 0,35 

I 
Idem. 0,35 

! In comună la îrn-
pietruire de şo-
!:'ele.

In corn. la clădirI /I 1,50il S'a . făcut bi-
şi afară 200 m" serica cornu-

neI cu acestă 

li Inşi afară clin co- O,oo;· 
mună la impie- CloplllĂ 2,00

1 

truire de şosele 
şi la clădiri 200-
250 m3 

piatră şi cu 
preţul eI. 

li Afară din corn. Tona 20,00 

11 I l� 
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NUMELR CARIRREI 

Situa1iunea 
cariereî, Comuna şi 
locul sau posiţ,iunea 

ce ocupă eariera 

1. a) C6da Ghiolulu1.I[ Comuna AUman.

b) Serbu.
2. 
3. Canara.
4. Direcli-Cara.

5. a) Ac-Buba.
b) Ac-Ceşme.

6. Armeanca.

7. a) Derin.-Canara.
b) Taş-Burun.
c) Bag.-Canara.
d) Cerchinez-Do -

lan.
e) Tasl-Burun.

f) Calenderu.
g) Chiuciuk-Hagi.
h) Gherdine - C1ş-

me.
i) Tasl.-Uluc.
j) Canara.
Ic) Ceşme-Bair.
l) Ceatal-Derede.

m) Havele-Burun.
n) Gurma-Cişme.

o) Ana-Baş.

p) Te-Ke.
q) Samni-Dolai.

1·) Bozaurt Culac.
s) Goetlenoz.
t) Bair.

\Iu) Chel-Tepe.

Idem. 
Comuna Almalău. 
Comuna Bugeac. 
Comuna Ca1·van, 
în cătunul Veli
chioi la Canara. 
Com. Carantac. 

Idem. 
Comuna Canlia. 

Com Enişenlia. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Irlem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

'.: -l. 

I ExploatareaImporţanţa 
I 

cariere!, numerul . car1ere1, su- EXPLOATA- lucrătorilor sl al lntrebumtarea 
prafaţa eI, ză- PROPRIETARUL urilor de ex 'toa- NATURA PRETUL 
cămentul, r_o-

, 
TORUL !hre, data cîe�chi-

1 
. • materialuluî <;i canti-1

1

1 li OBSERVAŢIUNI 
Iul eco�on"!_1c 

11 

CARIERE! 

I 

derer cai·ierer, mater1alulm _ . materialuluI 

1 
al carierei, CARIEREI metoda de ex- I

taţ1le extrase 
I etc. ploata:re, etc. 

I, 

Statul. 

Plasa Silistra-Nouă 

-•11.. 

Din 1890. 

Din timpul 
Turciei. 

Din 1893. 

Idem. 
Idem. 

Din 1897. 

Din 1803. 

Idem. 
Idem. 

Din 1805. 

Piatră. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Piatră de 
construcţie 

I şi de Yar. 

I 
Piatră. 
Idem. 
Idem. 

I Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Nisip. 
Pietriş. 
Piatră. 

Pi�tr� şi 
p1etr1ş. 
Idem. 

Piatrâ şi 
nisip. 
Idem. 
Piatră. 
Idem. 
Idem. 

In comună la clă
diri şi facere de 
var. 

In şi afară din 
comună la po
duri. 

In comună la îm
pietruire de şo
sele 400 m3 

Idem 300 ms 

Idem 350 m3 

In comună pen
tru poduri 33 ms 

In comună la şo-

1 

sele. 
Idem. 

j 
Idem. li 

':JIÎI,,. 

1,00 

1,50; 

1,50 

Nu s'a 
ploatat. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Din 1889 
s'a mai 
ploatat. 

ex-

nu 
ex-

I 

I 

X 
N) 
00 
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8. a) Curuc-Canara. li Comuna EsechioL

9. 

10. 

b) M u r  su s-C a-1/ Ide� în_ căt�nul
nara. Cu1ung1uc. 

Marg�n.-Ghio -
11 

Comuna Gdrlifa.
lulu1. 

Tasla-Burun. 

1

, Cam. Gh'ittoeyea.

11. a) Mărchiţa. Comuna Oli ino„ 

I 

b) Cesmeaua.
12. a) Opa.

b) 

c) Cainargeanu.

'13. Teche-Deresi. 

1. a) Saia-Cula.

b) Balar-Cula.

c) Chereci-Baur.
d) Clisi-Gie.

2. -a) Ac-Cairac.

Comuna Ostrno.I 
Idem. 

dem. 

Idem. 

I Cam. Regep - Cu
ius, în vatra sa-

1 tulu'i 

Coin. Arinutlia. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Cam. Babaclay. 

b) Arab-Tabia. Idem. 
c) Canara-Baba. \ Idem. 
d) Baş-Cismele.

l 
Idem. 

e) Sărapcea. Idem. 

1) După «Statistica Carierelor)), pag. 139-14-3.

Din 1896. 

Idem. 

Comuna. li li Din 1897. 

Din 1894. 

Idem. li li 

Idem. ii D. Ştef�n li Din 1886.
Ghencm.

Fraţii Cuţaru. li li Idem. 

Din 1897. 

li li 

b) Judeţul Tu Ic ea 1)

Plasa Babadag 

Din 1883. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

11 Pialră. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

li Nisip. 

li Inşi afară din co-
rnună la clădirI 
140 m3 

!
I 

Idem '140 ma 

1 

Af'ară din comună li la clădiri. 
In com�nă la clă-
dirI 35 m3 şi la 
ra c e r e  de var 
55 m3 

li li 

[I Idem. 

li li Pieţr!ş şi Al"a;ră _<lin . corn.
ms1p. Ja 1mp1etrmre de 

şm=ele 2.0U0 m 3 

li 

Nisip. 

Idem. 

Piatră. 

li 

li 
Piatră.

Idem. 

ii 
Idem. 
Idem. 

Pietriş. 

Idem. 
Idem. 
Piatră. 

Idem. 

li 
In comună la clă-
dirI 50 m3 

Af'ară din corn. 

I/ 
la clădirî 120 m3 

In comună la fa-

li 
ce1·ea casarmei. 

11 

In_ C;_Omună la clă-
cl1r1. 
Idem la îm- -

1 pidruire de , 56

11 

şosele. 
1 ma 

Idem. 1 
Idem. J 

Arară din comună' I '• lmpietcoice de
şosele '1.500 m3 

Idem 1.600 m3 

1 Idem '1.930 ma 

I 
Idem la clădir'i 

li 3\- m'1 
I In comună la clă-

I 
d ir'i '123 m3 

3,(11)1 

3,00 

0,50 

11 
Din '1896 nu 
s'a mal extras 
nimic din am-
beie cariere. 

0,501. Arendată cu
0.25 b. pe m3 

de material 
extras. 

0,50

1 0,50 

Gratuit. 
I 

Alt-fel nu se 
exploaleză. 

I 

1,00 

1,00: 

\ 
I 
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I 

Situaţiunea 1 Impor�anţaI car1ere1, su-
caricrer, Comuna �i prafaţa er, ză-

NUMELE CARIEREI cămentul, ro-locul saii posiţiunea lui economic 
ce ocupă cariera al carierer, 

etc. 

I
, 

li 3. a) Domus-Ciuc. Com. Başchiot. 

I I 
b) Saia-Cula. Idem. I 

4. Işil-Tepe-Bair. Com. Bei-Dcrnd.

5. a) Drăgaica. Comuna 
Caraman-Chioi. 

", 
b) Tausan-Bair. Idem. 

6. rt) Gealtai. Comuna Cea-
miwli-cle-sus. 

b) Altân-Tepe. Idem. 
c) Camena. Idem. 
d) Percem-Bair. Idem. 

7. Piatra-Albă. Comuna CPa-
murli-cle-jos. 

8. Tari-Verde. Comuna Coaealac. 

9. a) Peştera. Comttna En-isala. 

b) Idem. 

c) Visterna. Idem. 

'10. Chel-Tepe. Comuna Nalbcml. 

11. Tursun. Comuna Potttr. 
12. a) Monastirea- Comuna 

Uspenia. Slava-Rusă. 
b) Slava-Cer- Idem. 

cheză.
r) Bujor.· Idem. 

13. a) Găvana-mare.
I 

Comuna Zebil 
b) Găvana-mică. Idem. 
1-J La Lutărie. , Idem. I 

I I 
li 

I li 

Exploatarea 
EXPLOATA- carierei, numerul

lucrătorilor şi al PROPRlETARUL gurilor de exploa-TORUL tare, data clest:hi-CARIERE! dereI carierer,CARIEREI metoda de ex-
ploatare, etc. 

li Din 1890. I 
li 
I Din 1897.

Idem. 

Statul. Din 1882. 

Idem. Idem. 
Din 1878. 

Idem. 
Idem. 

IIdem. 
D-na Colin Din 1890. 

Ghincu-Irina.
Statul. Din 1878. 

Idem. Din 1882. 

D-nu Grişa Iva- Din '1889. 
nor. 

Statul. ' Din 1882. 

Idem. Din ·1888. 

Locuitorii. Din '1889. 
Statul. 

Idem. Din 1895. 

Idem. Din 1886. 
Idem. Din 1865. 
Idem. 

I 
Idem. 

Idem. Din 188,. 
!I :I 

!I li ii 

-

NATUR 
lntrebuinţarea 

PRETUL A 

ma teri alt 
materialul ursi eanu-

11
· 1

1
\ OBSERV AŢ!UNI 

lur li 
· materialuluI

Pietriş. 

Piatră. 

Piatră 
vcnătă. 

Pietriş. 

Idem. 
Piatră. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pietriş. 

lăţile ex trase 

1 

; 

-. --- ., ====== 

I Idem la: împie

Jot�3 

de şosele

Idem la clădir'î 
800 ma 

li 
Idem la împie
truire de şosele 
2.099 m3 

li In comună la îmi pietruire de şosele
1.000 ma 

Idem 1.00U ma 

In comună la im
pietrui re ele şosele 
şi la clădir'î '100 m3. 

Idem 20 m3 

Idem 50 m' 
Idem '150 ma 

In comună Ja clă-

11 

dir'î 200 ma 

Idem la împie
truire de şosele I 
600 m' 
Idem la împie
truire de şosele 
250 m3 

Idem la var 
·1.000 m3 

Afară din comună 

I 
la clădiri 400 m" 
In comună la îm-

. pietruire de şosele. 
Idem la clădirI I200 m3 

li 
Idem. I Idem 500 ma 

il Idem 500 ma 

li Idem 152 m"
· Idem 50 ma 

Idem la împie
truire de şo,;ele 
150 m'' 

3,00
i 

3,001 3,001 3,00, 

10,00: 

1,00 

1,50' 

'1,001 

1,uo:

1,00

1

' 
'l.U O 
l,=>O, 

00 c.:>o
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rl) Dealul-Roşu. li Comuna Zebil. li
e) Tatar-Mezaru. lJ Idem. /I14. Vatra comuneî. Comuna Jurilofca. 

1. Carcaliu. Comuna Carcalitt. ) 2. CârjelarL Cam. Câi'.jelarr. 3. Piatra-Roşie. Comuna. Cerna. 4. Ai-Orman. Comuna Coium-Pimai'. 5. a) Morsu. Greci. b) Caraba]. Idem. 6. a) MahalauaCeP- Comuna lsaffea. ·\I cheză. 
b) Idem. Idem. 1) Idem. Idem. 
el) Idem. Idem. e) Eschi-Cale. Idem. 
/) Piatra-călcată. li Idem. 
uJ UrloL l

i Idem. h) Dealul-Bădila. Idem. i) MonastireaCocoş.7. o) Niona.
IJ) Rachel.1-J Movila-mare.8. a) Cetatea.

li 
Idem. Cuut. Lun,·aviţa. 

! Idem. I Idem. I Comuna Mdrin. 

li 

li 

li Statul 

li 
Idem. 

i 

I 
Idem. 

I
Idem. Idem. 

li Idem. 
li 

li 

D-nu P. Mene-novicI.Idem. Idem. Statul. 
li Idem. 
I Idem. Idem. Idem. 
I Idem. 
li 

Idem. Idem. Idem. 

li li Din 1880. li Pietriş. In comună la tm-11 pietruire de şo-sele. 
li li 

Din 1890. li Idem. Idem 214 m" Din '1882. li Piatră. Idem la clădiri \\200 m3 

Plasa Măcin 

Idem. 1· In comună la clă-dir1 2-400 m3 Din '1856. Piatră de Idem 300 m" var. D-nu Daniel. Din 1896. Pavele li Export 5.0U0 m3 Din 1880. D-nu I. Or- Din 1894. ghidan.D-nu C. Or- Din 1896. 
li 

ghidan.
li 

Din 1875. Idem. Idem. I Din 1890. 
li li Idem. !I

(granit). Piatră de Export 230 ma , var. Piatră (granit). Idem. Idem pavagiu, clădirI 1.'lU0 m3 I Idem 76'1 m3 I<lem. li 

Piatră. I Export in Rusia I220 m• Pietriş. Idem 200 m" Piatră de I Idem 200.000 kg. var. \ Nisip. 
1 

In_ com_ună la im-
Pietriş. p1etru1re de şo-sele 30 ma 

11 
In comună la im-pietrufre de şo-sele. 

li 
Din 189u. 

li 
Pietriş_ (sa-11 Idem 500 ma vura). Din '189::l. Idem. Idem -1.500 1113 

l
i 

Din 1890. li Idem. li Idem -l.000 m''
I Din 1885. Idem. . Afarcl. din corn. la împietruire de şo-

l .-ele. l
i

Idem. 

I 
Idem. I (dem I ' Idem. Idem. Idem. I D-nu Gh. Din Piat,·ă şi pie- Expo1·lă la impie- 'I Callu. 1. 1879-·1885, triş. truire ele şosele j _,

1 

apo1din1897. !I şi clădiri 168 m"
11 

1,:;I.) 

I 
1,50 0,50 

2,00 80,001 '1-'10,50 10,501 

11 Nu s'a mar ex-ploatat de pe timpul Tur-1 cilor.4-,50
1 4,00
1 

45 mia U,501 
ll,5011 Ne exploatatăde la '1896. ll,50

1 0,50, 0,50 

7,50 
li I ...,. 
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NUMELE CARIEREI 

b) Orliga.

9. Iacob-Deal.

1. a) Uzum-Bair.

b) Vatracomune'i.
2. Dendil-Tepe.
3. Cara-llair.

4-. Malciu. 

5. a) Fonta.na
Smeulu'i. 

b) Cărmăzău.
6. Drăgaica.

7. a)

b) Beledia.

<) 

!l) Sepele şi i\Iu
ria. 

-

Importanţa I 
Situaţiunea car1ereT,_ su:;-

cariereT, Comuna şi P!'af"!,t.a ei, za-
i 1 1 _ -, "'m,nl"I, ro-

I 

ocu sau pos1 1unea Iul economic 
ce ocupă cariera al carierei, 

etc. 

Comuna Măcin. 

Comuna Turc6ia. 

Comuna Cataloi. 

Idem. 
Comuna Fncăţer. 
Comuna Motu

Ghiol. 
Comuna Meiclan

Chiot. 
Comuna Nicoliţel. 

Idem. 
Comuna Teliţa. 

Comuna Tulcea. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

li 

PRORIETARUL 
CARIEREI 

li 
Statul. 

I Exploatarea 
EXPLOATA I caritl_rei, nume_rul- lucrator1Ior sI al 

TORUL gurilor de exploa-

CARIEHEI derer carierer, ' metoda de ex-
I ta1·e, data deschi-

ploatare, etc. 

1
1

1 

Din 1893. 

D-nu Rigali. Din 1880.

Plasa Tulcea 

Idem. 

Primăria. 

I Statul. I

Comisiunea euro
peană. 

D-nu I. Barşach.

Din 1890.

Din 1879. 
Din 1894. 
Din 1893 

neregulat. 
Din 1894-. 

Din '189,. 

Din 1890. 

Din 1867. 

Din 1862. 

Din 1893. 

I 
Inlrebuintal'ea I I 

NATURA I PREŢUL 
materialuluT i 

ma"'''''"'"' ş, canl,-
1 

materialului 

I 
lă(.ile extrase 

Pietriş. li In comună la im-
7
,00

11 I pietruire de şo-
sele 800 m3 

!Piatră �i pie- Exportă la îm- pietriş 0,50 ;
triş. pietruire de şo- piatră brută 

li 
sele şi clădir'i li 3,50 ; piatră
20.000 m3 ,cioplită 70,001 

f 
I 

I 
I 

Piatră. 

Idem. 
Idem. 

Pia_lr_ă şi 
nISlp. 

Piatră. 

Pialră _şi 
savura. 

Idem. 
Piatră. 
Piatră. 

I.. Pietriş. 
f Pialră.

In comună la clă-
11 clir'i 496 m3 

Idem 248 m3 

Idem 76 m3 

In comună la 
clădirL 

Idem 50 m3 

Idem la impie-I truire de şosele 
şi clădir'i 447 m3 

Idem. 

li 
Idem 4 m3 

. Idem la împie
truire de şosele, 
pavagiu şi con
strucţie 1.800 m3 

Idem 500 m 3 

ln comună la îm-
1 

I I I . I 

pietruire de şo
sele, pavagiu şi 
constructie
2.000 m3 ' 

l Pietriş. I 
Piatră brul. 

Ir Piatră. 
I 

l Nisip.

Idem i50 ma 

In comună şi a
fară la clădir'i şi 
împietruire de 
1;-oseJe 5-iOO m3 

Idem 3-iOOO m" 

1,001 

1,00 
'l,00 

8,00 

2,001 

4i5.1' 

4-,85 
4-.75 

1�,ssl 

6,J 
,J 

OBSEHVAŢIUNI 

I 

I 

I 

I 

00 
c,.:, 
N) 
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I 
� 

NUMIREA CARIEREI ,.. COMUNA 
;::l 
o 

o 
z 

111 Alnl7nrsc'l. Topalu. li 
I
i 
I

21 Annrlolrhior.. Palaz. 

3 .'\1'11umrr1ia. Constanta. 
4. ,\lfÎ,)'/1(/fi,. G hi,;dăresc1. 

I

�1 ;\fânw/i. Topalu. 
/:Jornz: Hârşova. 

I 

�
� 

' Boyclavmstr. Cerna-Voda 

' 
81 Balghiu. Sara1. 
91 Calaicea. Ghiuvegea. 

10' Calachioi'lt. Topalu. 

t1 Canara-Ciai?'. Palaz. 

12! Canara-Aui·el. Idem 

13
1 

Canam. Canara. 
14 Canam din drumul Idem 

1'ulce·r. 
15 Canaraua-Fetel. -
"16 Canara-Ghiol. Canara. 
'17 Cavul Hinogulut. Cerna-Voda. 
18 Ccisăcaia. Eseckio'i'.. 

19' Câşla. -
20 Cavaclai·. Cavaclar. 

21, Cazacicli. Cerna-V oda. 
22' Celea-Miră I. Hârşova. 

23 Cell'a-Mijlocif>. Idem 

24 Celea-ele-Sus. Idem 

251 Chiciu. Idem 

261 Cichirgea. Idem 

I 

..,, 

3. Cantitatea şi valorea mate1'ialuluz e:r

a) J ude ţ u 1 

FELUL MATERIALULUI 
şi 

PREŢUL PE M:l 

Piatră bru Lă a 1 leii m8
• 

)) )) )) 1 n 50banI m.3 

)) )) )) 3 leI m3
. 

)) 

)) 

cioplită i> 3 
)) )) 6 

)) ma.
)) m�. 

Pietriş a 50 banI m3
• 

Diverse ....... 
Nisip a 50 banI m3 

)) )) 1 leu m3
• • 

Piatră bruLă a 1 leii ma.
)) )) )) 1 )) 1n'1. 
>i ii n 3 leI m:l 

Pietriş a 50 banI m3
• 

,, n 50 ,, m" 
Piatră brută a 1 le(1 m:l 

!) )) )) 1 >i 50 ban1 m3 

)) 

)) 

)) 

cioplită,, 3 
)) )) 6 

leI m3 

)) rr,a 
)) )) 10 ,, m3 

Argilă a 70 banI m3 
. • 

Pietriş n 50 n ma. . . .
Piatră brută a '1 leii m3 

• 

)) )) » '1 » 50 banI 1113
• 

)) )) ii 2 leI ma 

)) )) )) 3 )) ma 
-· 

)) cioplită» 3 )) m3 

)) )) )) 6 )) m3 

)) )) )) 10 )) m3 

Pietri · a 50 banI m3 

Piatră brută a. 1 leu m"
)) )) )) 1 )) ma 

)) )) )) 1 )) m" 
Pietriş a 50 banI m3 

Diverse 
Pjatră brută a 1 leii m3 

• 

)) )) )J 3 )) m" 

Pietriş a 50 ban1 m3 

Piatră brută a 1 leu m3 .
Savură a 50 banI ma 

Pietriş a 50 banI m3 

Piatră brută a 4 le'i'. ma 

)l )) )) 1 leii m3 .
)) )) )) 1 )) ma .

Savură a 50 banI ma 
Piatră brută a 1 leu m 3 

)) ), )) 1 ,, . ma. 
,, >J ,, 3 leI m3 

. 

Nisip brut 50 banI ma . 
Piatră brută a 1 leu m3 .
Argilă a 70 banI m3 

Pietriş a 50 ban'i'. m3 . . 
Piatră brută a 1 leu m3 

• 

)) )) )) 4 leI m3
• 

Savură a 50 banI m3 ..
Piatră brută a 1 leii m3 

• 

Savură a 50 banI ms 

Pialră brută a 1 leii m3 
• 

)) )) )) 1 )) 50 bani ma 

Savură a 50 bani m3 

Nisip a 50 bani m3 

)) )) 1 leu m s . . ' 

Piatră brută a 1 leii m3 
• 

: I )) cioplită a 6 Ier ma 

1890-1891 
C�U-1:;, 
tatea Val6reaestrasă 

=1-= 
M' Ler I B. 

- - I_
- - -

- - -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- -

:=I - -
- -
- - --
- -
,- - -
- -

=1 
-- -
-- -
- - -1

I - - -
- - -
- - --
-- - -- - -
- - -
40 120 -- - -
- - -
- - -- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
-- - -
- - -
- - -
- - -- - -
- - -
- - -- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-- - -
- - -
- - -
-· - -
- - -
- - -

A N I I
1891-18()2 

Canti-, tatea_ Val<ireaestrasa 

W 1-L�l B. 

- li -
-
- - -
- - --- -
- - --

I 
-

!_!0
1 

1:30 =
- --
=r= -

-
- - -
- -- -
- - -

=1 

-
- -

- - -
- -
- -- -- - -
·- - -
- - -
- -
- - -
- -

' 

=

11
-

- -
- -
- -
- - -
- - -
- - --
- - -
- - -- - -

�) 
- -

-- -
460 -

- -
- - -
- - -
200 200 
- - -- - -
- - --- - -
- - -
- - -
- - -
40 160 -

- - -
- - -- - -
- - -
- - -- - -- - -

1.400 1.400 -- - -

- - -
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tras prin pennisuri din Carierile Statului 

Consta nţa 

I N C A S' A U 1892-1893 
I ---=--==•li===- ·--'. tatea_ Valorea tatea_ va161·ea : canti- Canti-// 
I e,trasa strasa M' · 1.er I B. M' 1/ Ler I B.
�_ li --- J

- -I 

=ii 
_I 

=I 

-

11
-1 _,-1 -1

I 

I - _, 1.875 -1
-i
:=I

=I -, -I
=I 

-! =I 
-I

=5=1 ,V, -
I -, 

1.120

=I 2001 -1 8 
- I 1.114

·=ii00011 600-
�I 

li 

-1
-1

400-

60 30 

'163 2 00 

U T E X T 189fi-1896 Canli- I tatea Val ci rea estrasă 

I 
=I.=er·==:a/ B=.·n=__ =_=M·:__ .i=-=-L=e=r =1 =B. _ 

_ I_II s.2 ·[3 li 8 213UI 15 11..4 f -1-11 
" ·_ -:.1 ··..:. I300- - - --= =11 3§� t.9t =:1 I3 i- -, - - 2.3 /9 I 

= = I 105 52 50: 2 .2 761.120 -' 2 25 225 -190 190-

260 
2 9,50 7,so 

100 150 

20 

100 
2 .414 2 99 

21 177 - , 82,,), 75-' - I -1 4.10750 - 100 150-1 389 I 27 
120�! 

-1

20 
-15761:12 9 

440 _, 2.737 

326 570 
_1 4-.000 2.000-
-I-i

60-90-

�J 2 00-; 

104 

2 

-12 5';!3 2 70 
7 

'l.527 104 - 1.517 
80 

290 
·J2-

198-1.189,50, 12 0-1 1.138 --1 
100-

1.2 07 -299 
63�, 495-

2.874 90 50-389-40 50 4-0-
45-lt2 -60-504 - -1 2.737 -
50-697 -

163-570-

12-523-'135-
134 ··-3 50 
703 50 1.517 -
40-

145-

2 3.466
1 '100 

-12 12 853 
1.6331 
5.098 

340 105 
93 25 215 70 2 6.936785 

640 563 

5-1 20 
420 

2.390 20 574 287 150 12 5 
300 

Valciren 
Ler _0-
28.166\_ 150-

36-72 -42 6 50 90-8'16 50 
5.098-

'136-tu -540-300-105-90-10-
340-157 50 
558-250-107 50 70-2 -6.936 -392 50 

M0-281 50 

51-14-
42 0-

2.390-10-574-430 50 75-62 50 
360-
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I c 
Q) 

NUMIREA CARIEREI COMUNA ... 
o 
z

i 

27 Cişmeua ele lrt lrilome-
trul 420. 

Palaz. 

28· Cişmeua. Tekir-Ghiol. 
291 Cimitfrul otoman. -

30 C6cla ghiolulur Bu(!Pac. EseckioI. 

31 , Cochi1'len'i. Cochirleni. 

32 Corneliu. Cerna-Voda. 
33 Curu Cana1·a. -
341 

Cucelia. Cicracci. 35

1 

Defcea. Tortoman. 

3u Doue-Maift. Mangalia. 
371 ])l'alul Simiau. Gargalâc. 
381 lJ'ive1'se cariP?'I'. Constanţa. 
391 Gr1rlifa. -

40 Ghiuve(Jl'rt. Ghiuvegea. 

41i Ghiuvelemez. Enişenlia. 

421 
. Hagigea. Techirghiol. 

j
Hagi-Tilea. Murl'atlar. 

Hâi·şova- Veche. -I 

451 Hasan cea. Hasan cea. 

461 Omurcea. -
4
71 

Insula clin faţa comunct Seimeni. 
Seimeni. 

48 Lagea. Hârşova. 
49 Malul Dund?'l'L Cernavoda. 

50

1 

Jltfalitl bălţei Oltina. Oltina. 
51 .Malul Rosu Ostrov. 
52 Jlllalul Roşu Bugeac. 
53 Malul kta.i·eL -

54 ltfai"ia. -

I 
551 · Margareta. -
561 .Marginea Ghiolului Canara. 
57J .Marginea Ghiolului Palaz. 
58 Nai·ginea Ghiolului Techirghiol. 
59 .Afamaia. -
60 111 eclgiclia. Medgidia. 

6'l 1116m Pasr't. Ghiuvegea. 

62 Ostrovul Opa. 

I 
-

I 

1::1 

Pacui'U. Ostrov. 

Pastramagi. -
651 Piatm. Ostrov. 
66

1 
Piet?'iş. Dăeni. 

FELUL MATERIALULUI 
şi 

PRE'fUL PE M3 

Piatră brută a 1 leu ma . 
Nisip a 50 banI m3 

Piatră brută a 2 leI m3 • 

)) )) )) 1 leu m3 • 

Nisip şi pietriş a 50 banT m3 

Piatră brută a 1 leu m3 
• 

Nisip a 1 leu m3 

» » 50 bani m3 

Piatră brulă a 1 leu m3
• 

)) )) )) 1 )J ma 
Materii industriale a 50 bani m3 

Argilă kaolină a 70 bani m3 

)) )) )) 1 leu m3 . 

Piatră brută a 1 le0 m3 
• 

)) )) » 1 leu m". 
Materiale diverse 
Piatră brută a 3 leI m" 

)) )) )) 1 leu m3 . 
)) )) » 3 leI m3 

)) )) )) 1 leu m3 • 

)) )) )) 1 leu 50 banI m3 

)) )) )) 1 leu m3 
• 

PiaLră brută a 1 leu m3 . 

Pietriş a 1 leu m3 • • 

Savură a 50 banI m3 

Piatră brută a 1 leu m3 
• 

)) )) >> 3 lei m3 • 

)) )) )) 1 leu m3 
. 

Savură a 50 bani m3 

Pietriş a 50 bani m3 • • .

PiaLră brută a 1 le(1 m3 • 

Nisip a 1 leu m3 

>> » 50 bani m3 

Piatră brută a 1 leu m3 
• 

)) )) )) 1 » 50 banI m3 

)) cioplită a 3 leI m8 

)) » » 6 leI m3 

Pietriş a 1 leu m3 
• • • 

Nisip a 1 leu m8 
• • • • • 

Nisip şi pietriş a 50 banI m3 • 

Piatră brută a 1 leu m• 
)) )) )) 1 leu m8 

• 

Nisip a 50 banI m3 
• • • 

Piatră brută a 1 leu m8 
• 

Savură a 50 banI m3 

Piatră brută a 1 leu m• . 
)) )) » 1 leu 50 banI m3 

)) cioplită» 3 leI ms 

)) )) )) 6 )) ms 

Nisip şi pietriş a 50 bani ms . 
MateriI industriale a 70 bani m8 

Piatră brută a 3 leI m• 
Nisip a 50 banI m3 

•' 

)) » 1 le(t m3 

)) » 50 ban'i m3 

Piatră brută a 1 leu m3 
• 

)) )) >> 3 leI m8 

Savură a 50 bani m3 

Piatră brută a 1 leu m3 
• 

Pietriş a 50 ban'i m8 
• 

)) » 1 leu m8 

Nisip şi pietriş a 50 bani m3 

Nisip a 1 leu ms .. 
)) 

)) 

)) 

» 50 banI ms .
» 50 banI ms 

>) 50 ban'i ms 

Savură a 50 banI ms 

A N I I 
1890-1891 1891-1892 

I 
-::--= Canti- Canll-

latea Val6rea 
estrasă 

j=== 

estrasa 
.. ...-!v,,o,, .. 

M' Lei B. 

I 
:

3

1 

293 -- -
- -

900 900 -

�ol 
- -- -
100 =I -

- -- -
11- - -

- - -- - -

3 3-- -· -
- -

- 11 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -- - -- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
700 700 -- - -
- - -
- - -
- -- -- - -- - -- - -
- - -
- - -
- - -
20 20 -- - -

- - -- - -- ·- -
- - -- ·- -- - -
- - -
- - -
- - -- - -- - -
- - -
- - -- - -
- - -
- - -- - -
- -

=1 - --
=' 

- -
- -
- - _I - -

-1

=- == 
M' Lei B. 

I - - -- - ·=1- -- -- -
=1 - -- -
I= - -

- - -- - -- - -- - -
-· - -- - -- - -- - -

7 21-- - -
,,_ - -- -· -- - -- - -
- - -- -· -- - -
- - -
- - -- -- - -
- - -- - -

6.800 6.800 -- ·- -
- - -- - -
- - -

1

.
�

01 

- -- -
1.040 -- - -

- - -
- - -
- - -
100 '100 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -- -
- -
- - -- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
- ·- -
- - -
- - -
300 300 -- - -
- -
=I

- -
- -- -

=1 
- -
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canli- I tatea I Vltlorea estrasă 
=;\[' -

--
1,
:===;=

=-

=I 

100 100 300 300 -

157 471 -
130 130 -
100 300 -

100 100 -
40 120 -

7.630,52 7.630 52 

100 100 -
20 20 - 40 40 -

408 408 -

210 630 -

.__ 40 40 -

100 300 -

=1 672 672 -

:I 

U T  E X T R A G E R I L E  

837 

===-�-��=-=-�-1 
1895-1896_· _I= 1896-1897 1897-1898 

Val6rea 

42 210 -

15 150 -

14 140 -

300 150 -

10 5-
2 2-

10 10 -

1.882 941 -

2.219 1.109 50 

614 307 -

Cantitatea estrasă 

257 
40 

1.060 
629,, 

20 

121 
598 

500 

240 
20 
20 
10 

241 
97 

270 
80 
74 

202,so 

450 
112 

Val6rea 
LeI I B 

40 -

-

=I 257 
40 �I 530 

440 

=I 20 -1
=1 
=1=I

121 -
598 -

250 -

240 

=I 
30 
60 
60 

�I 120 
97 _I 

135 =I 80 
37 -

142 -

255 -
56 -

-

=1 

Cantitatea est1·asă 
M' 

50 

95 

220-

li85 
1:20 

10 
17 

72 
87,s, 

197 
400 
18 

'100 
60 
50 

40 
158 

158 

50 
194,soi 
156 
26 
14 
10 
5 

600 

2.000 

16 

750 

100 
20 
40 

50 
100 

Val6rea 
LeI I� 

25 -

95 -

110 -
85 -

120 -

10 -
17 -

863 65 

72 -
131 50 
197 -
400 -
18 -

'100 -
30 -
25 -

20 -
158 -

79 -

25 -
194 50 
88 -
26 -
21 -
30 -
30 -

300 -

1.000 -

8-
750 -

50 -
20 -
20 -

--

=1 
-, -
-,25 
-, 50 

- I 
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838 

!['UMIREA CARIEREI I COMUNA 

z,I 

G7 

08 

80

1 
81 82
1 

1 2 
3 4 5 

�I 8,g 
10 H 
'12 I 

li '13 

Prunetu. 
Rasnva lI 

(Cararnan-Ciai?'). 
Sirtoman. 

Siut Ghiol. 

Tallaaeac. 

Taşla Burum şi Buiu
Onnan. 

..,, 

Techfrahiol. 

Tovalu. 

\Talea T'ă/anilu-t. 
Varus. 

Yelil'hioi. 

Wrf'ul Vei·igeL 
Ve1'iga Toralu. 

Versătura. 
Volga. 

Zazalu. 

111·-Punar. 
A'i-01'man. 

Amb-Tabia. 
Alibe-i-l'hint. 
Hasanlari. 

As-rnamlra. 
Babadag. 

Bar-iem Babadaa. 
Baş-Ceşme. 

BcişchioL 
B ,, i-Da ucl. 

Beledia. 

Beş-leJJe 

Hărşovr:>. Rasova. Cicracci. 
Tatlageac. Ghiuvegea. Techirghiol. Topalu. 

Carvan. Topalu. 
Hârşova. 
Topalu. 

I Câ1·jelarl. Coium-Punar. 
Babadag. Idem Cârjelarl. 

Calalol. Babadag. Tulcea. Babadag. 
Bei-Daud. 

Beş-lepe . 

l========cr=�-=A� N I I 1890-1801 18 91-1892. FELUL MATERIALULUI şi PHETUL PE W ===,;a,=--
Canti- CanLi-1 -
tatea_ Val6rea tatea_ Vallire·t estrasa estrasa ' 

I� LcllÎ3 1
w I 1.e71s:,. 

Pialră brulă a 1 le(1 m3 
• )) )) a 1 leu 1Il

8 Nisip a 50 ban'î m' ..... . Piatră brută a 1 leu 50 banl m" Pietriş a 50 banl m3 
• • • • • i Piatră brută a 1 leu m 1 

. Nisip şi pietriş a 50 ban'î ms _· 1 Piatră brută a 1 leu m3 
• • Savură a 50 ban'î m3 Piatră brută a 1 leu ms . >> >J » 3·1e1 ms .)) )) )) 1 leu m3• Pietriş a 50 bani m3 ••• Piatră brută a 1 le(1 m3 • » » » 2 lei m3 » » » 3 lei m3 Pietriş-nisip a 50 ban'î m3 Nisip a 50 ban'î 111

3 
. • •  Piatră brută a 3 lei m3 » >> i, 3 lei m3 

I Pietris a 1 leu m3 • • • • Piatră brută a '1 leu m3 
• » >' » 4 lei m3 • Nisip a '1 le(1 ma . . . . Piatră brută a '1 leu m8 
• Nisip a 1 leu rn3 • • • » şi pietriş a 50 bani m8 >> a 50 bani m3 • • • • • • Materii industriale a 70 ban'î m3 Piatră brută a 1 leu m3 
• Savură a 50 ban'î m3 Pietriş a 50 ban'î m3 

• Total Jud. Constanţa . 

Piatră brută a 1 Jeu ms . » » » 1 leu m8
• >> » » 2 le'î m"» i, >> 3 » ms » » » 4 >> m3 )) )) )) 1 leu m8 • » » » 3 le'î m3 )) )) )) 1 leu m3 • » » » 1 >> 50 b. m3 » » » 2 le'î m3 » >> » 3 » m3 » cioplită a 3 le'î m3 

l) brută a 1 leu m3 
• » » a 3 le'î m3 Pietris a 1 leu m8 

• • • Piatră'. brută a 1 leu 111
3 

. )) )) )) 1 )) 50 b. 111
3 

• 

li 
» » » 3 le'î m3 » » a 1 leu m3 • • 

11 

)) ' )) a 1 leu m3 
• • I Argilă a 70 b�n'î 

3

m3 . • • 
. I >> » 1 leu m . . . .
'li Piatră brută a 1 leu ms . . » » » 1 » 50 b. m3 
• » » » 2 Je'î m3 >J >> >) 3 » m3 Nisip a 50 banl m3 Savură a 50 ban'î ma Piatră brută a 1 leu m3 • 

(j()(I 

150 

2.800 2.800 -

= = =1 = = =I 4.:31 4.936 ;110.;2,I 11.�1 :I 

4 50 

b) 1 u de ţ u 1

12-50-
I 

_I 
_I 

=I 
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-
I N C A R I S' A u F Ă C u

1892-1893 1893-1894 '1894-1895 
Canti-
tatea Val6rea 

T E X T R A G E 

1895-1896 I 1896-1897 
Canti - Canli-
tatea VaJ6rea tatea 

R 

\\ ' 
\\� I L E l\.c:. 

1897-1898 , -v,w,civi\ 
Canti- _.... ··canU-

.tatea 
estrasă

CMU-1� 
Val6rea I tatea_ Val6rea estrasa 

Ler I B.!I M' j Lei B. 
estrasă estrasă estrasă I � Vaio rea tatea Vaio rea estrasă

. M' 
:-:o=--

- - - -
- - - -
- - - -
- - - --

I 
- - - -

-- - . -·
- - - -
- - - -
-- - - -
- - - -

- - --
--- - -

! - - - -
1.480 I 

- - -
I - - - 100 

125 375 - 100, 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

I 

- - - -
- I - - -

2.5001
- -1 3

2.500 200 
- - -
- . - 500
- - - -
- - - -
- -

-I 

-
- -

=, = -I ---
52r4.233' 12.110,;2 13.610 

Tulcea 

- I - - -
- - - -

I - - - -
- - - -
50 200 - 60

- - - -
20 60 - --

- - -I -
- - - -
- - - --

25 75- 6
- - - -
-· - - -- -·

=
1
1 

-
- -
15 15 

=I,

-
- -
- -
- I -

=li 
-

- - -
- - - -
- - - 30- - -· -- - - -- - - -

li - - -- - -
- - - -
- - - -

== == 

B:t::E:::1 Lei · I B.M' 

- - -
-- - -
- - -
- - -
- _I -
- -

�I - -
-

�I -
-=1 -

- -
- - --

- - -
1.480 - -

200 - -
300 - -
- - 1.000 
- - -
- - 100 
- - -
- -

�

o

l 
- -

12 -
200 - 405 
- - -I
500 - 600 
- - -
- - -
- - -

Lei B. 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
300 -
- -
- -
- -
- -
- -
500 -
- -
300 -
- -
300 -
- -
- -
405-
- -
600 -
- -
- -
- -

- - - - -

.,;;;1=111�32;1 ,.,.!fa 
- -
- -
-
- -
240-
- -
- -
- -
- -
- -
18-- ,-- -

-
I= -

-
=1

-
- -,-

=li -
- ·-
30 -

- -
-- -
-,-. -

' - -
- -
- -

J 
30'

2001

--
-
-
-
10 

-
--
-

15 

1211. 
7 

-
20 

= 11

5
01 

-
-
-

�
o

=' 
- -

1 120 
=11 200 

-
=li -

- -
- -
30 -

- -
- -
- -
- -
15 -

- -
381 -

_
7
[=-1-

20 -
- -
- -- -
150 -
-
- -- -

M' Lei B.!I M' 

1
1 

-
250 250 - -
- - - -
- -

=1

.. 
- - 20 
- - -

- =1 898,so-
- - 183
- - - -
- - - -- - - 48,so
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

100
1 

-
=I 

·-
50 -

- - - -
- - - -
- - - -

=·11 
4- 54 - -

-

1
1- -

21- -
- -

=I 
-

- - 787
-- - -

Ler 

- - - - -
- -- 222 222 -
- - 14 7-
30-

20 1 
- -

- - 10 -
898 50· 644 644 -
141 501 119 59 50 

�, 
23 23 -
32 16 -

48 130 130 -
-

=li 
- - -

- 70 70 -
- 14 7-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
54 - - - -- -1 - - -

2-
1 

- I - -
80 I 80 -
- - -
- - -· 393 50 

- -I 9.666 4.833 -
- - - - - - 200 140 -
100 100 - 530 530 -1 - - -
- - - 220 110 - - - -
- - - - - - 60 30 -

20.396
1
17.544 -I 44·,043,10 37,466,20;161,791,,1 56.933i15 

- -

=I 

10' 10 - 2 2
,
-

- -
431 

- - 14 14-- - 86 - 39 78-
- 61 18 - - --

4. 12 - - - - - - -
I - - - - - - -

�I� 
- --

141=1
- - -

- 14
1 1 

5.so 5 50 
- 51 7

1
50

1 

- - -
- 3 6- 15 30 -
30 �0

1=1 

- - -, - - -
- - - - 10 30 -
-

= l=

I - - - 8 8-
·- - ·- - - - -
- - - - - - - - -
21 21 - - - - 37,s 37 50 

- -
=

1 
- - - 6 9-

- - - - - - -
- - - - - - - - -- - - - - - 50 50 -
- - - 30 21- 50 35 -
- ·- - - -h' - - -
�

o
l 

100 - 1.300 1.300 ,-jl 1.116 1.116 -
- -1 · 802 1.203 ·- � - -

=li 
- - 5 10 '- - - -

-

�°'-
- -- - -

721 36 - - -
100 50 

I 1.060 12 6-
- I 

I 
- - - 20 

l 
37 37 -

I 
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840 

I 
ci 
© 
� NUMIHEA CARIEREI 
0 

�1 
:i-- - Biserirnfa.

151
16 
n 
'18 
'19 
20 

211 

22 

Bujo1·. 
Caciamar. 
c·asimcea. 

Ccwa1·a-Baba. 
Gambei·. 

Câmpul Jlferelei Bagi
(Jh'iol. 

Gara-Bai?'. 

Cam-Balu. 

23 Cam-Suat. 
241 Cam-Onnrm. 
25' Ccll'iem din api·opie1'ea 

i carie1·ei Nams. 
26 CammanchiuL 
27 

28 

��
l
i 31 

32 
33 
34-I 
35

: 
361 

37138 
39 
40 

41 
42 
43 
4-41 
45 

46 

47 

4-81 4() 
50

1 

51 

:J 
54 

1

5

5 

56 
57 

158 

1

59

1 

Carjelarl. 

Caram-bu1'uin. 
Casap-c'h'ioi. 

Câtunul Garvan. 
Cauşu. 

Cenia. 
Ceauşul-fifare. 
Ceausul-fific. 

C elic-Dei·e ( lJelul Cer-
. bului) 

Cianga-Iam. 
Chiosc-Culac. 
Coium-Pmwr. 

Cula. 
Delul Geta ţeL 

Delu.l-cu-Petri. 
Delul-Mai-e. 

Delul-Cireş u 
netul-Orta-eh-iul. 

JJenclil-Tepe. 

1Jive1'se cariere. 

JJuna1Jeţul-cle-sus. 

Duinyia. 
I h"ci(Ja·ica. 
F:11isala. 

Eschi-Cale. 

Fântâna Smeulut. 

F<'mtâ,ia lu'i Bujo?'. 
Fontâ11a Maicilor. 

Găvan ul-Ma?'e. 
Găvanul-Mic. 

Ga?'van. 

Gheb1lea. 
Ghiol şi Ghiol Babadag. 

COMUNA 

Jul'ilol'ca. 

Slava-Rusă. 
Casimcea. 

Idem 
Babadag. 

Ragi-ghiol. 

Moru-ghiol. 

Greci1. 

Cara-Suat. 
Cara-Orman. 

Caramanchio'î. 
Carjelari. 

Ca ·ap-chiol. 

Cerna. 
Zebil. 
Idem 

Teliţa. 

Casap-chio'î. 

Coium-Punar. 
Babadag. 

Măcin. 

Văcărenl. 
Zebil. 

Grecii. 
Orta-chio1. 
Ft·ecăţei. 

Tulcea. 

Isaccea. 

Nicoliţel. 

Slava Cerchez. 
1icoliţel. 
Zebil. 
Idem 

Garvan. 

Orta-chiol. 
Babadag. 

FELUL MATERIALULUI 
şi 

PRETUL PE l.YP 

Piatră brută a 1 leu m" . 
Nisip a 50 banl m" ... 

» » 1 leu m3 ••••• 

Piatră brută a 1 leu m" . 
)) » » 1 leu m" .
» » >J 3 !el m'' 
ii ii J> 1 Je(1 m3 • 

)) )) )) 1 leu m3 . 

)) 

)) 

)) 

brulă a 1 leu m3 • 

>, ii 3 lel m3 • 

cioplilă a 3 le'i m" 
)) 

Nisip 
» » 6 » m"

a 50 banl m" 
)) 

Pietriş a 1 leu m3 • 
: I 
· 1 Piatră brnlă a 1 le(1 m3 •••• 

1 l „ 3 
I » » » eu m ... · I 

ii » i> 1 » 50 b. m3 • 

» ii » 2 !el m" .
» » ii 3 » m3• 

» cioplită a 3 lel m"
ii » l> 4 » m" 
» brută a 1 leu m" .
>i >i » 1 leC1 m"
ii >i ii 1 i> m3• 

» >J i> 3 !el m" .
)I )) )) 3 )) ffi3 • 

i> >i » '1 lefi m3 _ •

1 
ii » i> 1 >i m". 
,i » » 1 )) m". I 
ii ii » x !el m3 • • : I 
» » )) 1 leu 50 banl m3 

,· 

i, ii >i 3 lel m3 • 

» » » 3 » m3 • : 

)) )) )) 3 )) m3 . 

I 
)) )) )) 1 leu m3 

)) )) )) 3 Jer m• . 
Pietriş a 1 m3 • • • • • • 

>J >J 50 banl m3 

Piatră brută a 1 leu m" . 
>i » ii 1 ii m". 
>, >i >i 1 » m".
>J J) >J 1 i> m3• 

» » J> 1 J> ma . . .
J> J> J> 1 ii 50 b. ma .. 
» »· » 1 ii m".

Materiale diverse .... 
Piatră brută a 3 lel m3 • 
Savură a 1 le(1 m" ... 
Nisip a 1 leu ma . . . . 
Piatră brută a 1 leu ma .

J> ii » 1 » m3• 

» i> >J 1 >J m". 
» » ii 2 leI ma . 

Pietriş a 50 banI rn" . 
Piatră brută a 1 Jeu ma .

i> » » ,� lel m" . 
Pietri., a 50 banl m" 
Piatră brută a 1 Je(t m3 • 

i> >i >J 1 i> m".
» » » 3 Jer m"
» i> >i 3 i, m3 

>i » >i 3 i> m3 

Nisip a '1 Je(1 m3 

Piatră brută a 3 leI m:i 
Nisip a 50 ban1 m3 

. . 

=1
=

- -

8 24-

35 '105 -
80 80 -

12 48 -·
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50-

40 40-

=I 

71890 

8 

40 

4 

100 
102' 

12-

300-
102-

I 
I 

_I 
301

-I

=1 
_2

6

1 1 

400 
600

1 
iOO 

10 

80 

_20, 
10 

'10 

=I 

.=] 
= =I 
39-

8 

8 
5 

22 
10' 
51 

=i 

=I 

20 ·-· I

10
1

- ' 

·J02
-I
32 

-i

I 

·=i
·15

5 

8-

12-1
JO-

I 

66=1
40-

5-1 
=1 

9-

10 --

10 -

11�=1 
102-

16-

15-

84 

97 

45 

35 

8 
16' 

=I 1, 

19 

56, 
24 

12 

I 

84-

48 50 

90-

35-

8-
16-

1 50 

9 50 

56-
3150 

24-

17 50 
664-

15-

16-

24 

3,s 
7,s 

·J4
_I 
-I
114 

841 

45-

30-
35-

24-

10 50 
45-

5-

30-

24-

20-

14-

114-

367 -

8-
12 50 

292 -

1� -·

106 
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842 

Jt:: 
Q) ... 
ci 
z 

60 
61 
621163 
64 

65 66 
i 67 68 

69 
70 1 

1
7'1 

72 73 74 75 
76 77 78 79 
80 
81 82 83 84 85 
8( 87 
88 80 
<JO <J'l 
92 03 94 05 
96 97 98 
99 
100 

i 

I· 

NUMIREA CAHlEHEÎ 
- -

Gu1·aan. 

llaa i-Ghiol. 

Ha:idă·il. 
Hora-7'eJJri. 

Isaccea. 

!(frec-ilic. 
Liwa (11/are şi Mică). 

./JHicin
./JJa/"US.

Mimea. 

1110,·rn. 

Jllalul 7Jitnă1'Pt. 

Jl.fo1"u-yhiol. 
,1Iuntele Valea-Rece. 

Nalbant. 
Orliga. 

Ostrovul Jllîla 53.
Ostrovul Ci·ăcliriă1'iet. 

Opi·ea. 
Piatra. 

Pici nega. 

Puvina. 
Rîpa. 
Sâcâi·_ 

Saia-Cular·, 
Scwi-ahinl. 
Sampcea. 

Slava-Cerchezescă. 

Slava-Jfasr!sră. 
Somova. 

Sulucu. 
Talarlâc. 

Tai·i- Vei·de. 
J'arpcea. 

Tulcea. 
Uzum-Bai?'. 

Yai-us. 
Yăcăi·enl. 

\'alea-Aclâncit. ' 
Vă1'rt1'ia Tulcea- Veche. 

Vi,,�/P?'IW. 

.,,, 

COMUNA 

Măcin. 
Hagi-ghiol. 
Casap-chior. 

-

Isaccea. 
Toxof. Tulcea. 

-
-

Lunca viţa. 
-

1, 

! Tulcea.
Moru-ghiol. Tulcea.-Jijila. 

I
----Căşla. 

Greci1. 
Lunca viţa. Cerna.-

1 
Baş-chiol. • Sari-ghiol.

' -Sla va-Husescă.
Slava-Husescă. Somova. 

I, Măcin. 
i -

Cogelac.-Tulcea. Catalol. 
I 
I Hârşova. Văcărenl. Parcheş. 

Tulcea. Enisala. 
I 

FELUL MATERIALUL Ul şi PHETUL PE M" 

[ Piatră bl'Ută a 1 leu m3 Nisip a 50 banr m3 
• • •Piatră brută a 1 leu m3 • 

)) )) )) 3 Ier m" 
)) )) )) 3 )) ms 
)) )) )) 1 le(t ms . Pietriş a 50 banr m3 Nisip a 50 banr . . . . . Piatră brută a 1 leu m3 Nisip a 1 Je(1 m8 

• • • • Piatră brută a '1 leu m3 

)) )) )) 1 )) ma . 
)) )) )) 3 Ier ma Pietriş a 1 le(1 ma . ... Piatră brută a 1 leu m3 • 

)) )) )) 3 Ier m3 Pietriş a '1 le(1 m" . . . , Piatră brută a 1 leu m" . 
)) )) )) 3 Ier m3 Pietriş a 50 bani m3 Piatră brută a 4 lei m3 » cioplită a 6 lei m3 Piatră brută a 1 leu m3 

• Argilă a 70 bani m8 Nisip şi pietriş a 50 bani m3 
_ Nisip a 50 bani m" . , . .Piatră brută a 1 leu m3 

• 

)) )) )) 3 lel ma 
)) )) )) 1 leu ma 
)) )) )) 1 leu ma

.Nisip a 50 bani m3 

)) )) 50 banl ma 
)) )) 50 banl ma Piatră brută a 1 leu ma . 
)) )) )) 3 Jel m" Savură a 1 leu ms . Piatră brută a 1 leu ma . 

. ' 

• I 

: I 
: I 
, I 

: I 
)) )) )) 1 (( 50 banl m8 

)) )) )) 3 leI ms Savură Piatră brută a 3 lel m3 

)) )) )) 1 leu ma . 
)) )) )) 1 leu ms.

I >1 1> » 3 lel m3 
• Nisip a 50 bani m3 

• 

I 
p;aw-ă bcută a 1 Jeli m•. » » » 1 leu m3 Nisip a 50 banl m3 

• • .» >1 banl m3 
• . . Piatră brută a 1 leu m3 , 

)) )) )) 4 !el ma 
)) )) )) 1 leu m8

, 

)) )) )) 1 leu ms . 
)) )) )) 1 » 50 banl m8 

)) )) )) 3 !el ma 

)) )) )) 3 lel ma 
)) )) )) 1 le(1 m" 
)) )) )) 3 lei 3 m .  
)) )) )) 'l leu 
)) )) )) 3 leI _, 

)) )) li 4 )) 

)) )) )) 3 )) 

I )) )) )) 1 le(1 3 m. 
)) ,)) )) 1 )) ma 
)) )) )) 3 lei m3 Pietriş a 'l leu m3 • Piatră brută a 1 le(1 ma 
)) )) )) 1 )) 50 banl m3 

I Total judeţul Tulcea. 

I 
-

A N I I '1890-1891 1891-1892 -

�-
=

w� 
tatea_ Va16rea estras 

I M' li LeI j B. M' - Ler
=.

n. 

- - - - - -- - - - - -- - - 4 i-- - - 48 144 - - - - - -
- - - - - -- - - - - -
- - - - - -
- - -- - - -- - - - - -
- - - - - -
- -- - - - -- - - 245 735 -- - - - - -- - - - - -- - - 326,64 980 -- - - 50 50 -- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -

I= - - - - --- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
--· - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -- - - - - -
- -- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -60 180 - - - -
- - - - -- -
- - -- - - -
- - - - - -
- -- - - - -
- - - - - -
- -- - - - -150 600 - 300 1.200 -- -- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -- - - - - -
- - - 3 9-- - - - - --- - - - -
- - - - - -- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -

,---=---�-264 8421- 1099,64 3.33\l -
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I N C A R I _§_'._A U F Ă C U T E X T R I L E 1�=1893 I 1893- 1894 1895-1896 Canti- I 1897-1898 Canti- Canti- 1 e teasă estr • Val6rea Canti- 1 tatea 1 estrasă I tatea Val6rea I tatea Valorea
= = 1==•11=== M' Ler I B. M' 

tatea I Vaio estrasă [ = Lel I H.'.I M' Lel LetŢ'i,i� Lel B. 
8-120- 16 _\ 16- 20 8-: 

12 5 34 i2-I 
�� 100 196-

3 3-
16-65-o4_1 40-1 _ _I 

- -,

�.� 
240- 30-1 

-I

33 
33 36 33=1 = I 36- 50 50-

28 

140 140=\
60 180-300 1.200 - 200

40 120--
�

7

1 

=I 100 100 

10-

300-100-

370 9 919 

15=1 
-II -I -1 
_I 
_I 370-6 301 459 751 I- -I 

�o=I 22� 107�i 

10 15 20 33 480,so 

15 193 

10-7 50 
120-33-240 40 

7 50 96 501 

20 
791 
51 

120-
395 50 
5'1-· 37-19-

=I 1.00048-

6
=1=1 1.1 04 1.104 -400 1.200 -100 3001=1 24 24_ 20 20-15 45_ 

300 1.200 -

18-

250 1.000 -
60 180-

400 58,, 
_, 100 
40'

= =i 700-1 

�o=I 
�

9

�i 400-1 

I - =1I 120-

-I
15 

1 20 : - -13_ 118-' 208 -1
54 : 2'lo 8-1 12-_1

_ 1 70 2rn- 18 

22 50 

208-216-
18-

155 

�

o
l 28 

= I _-1 16 48=1 - , 64 64 --: 92 92 - 132 501 200 _ =1 =1 = I 50 150 - I - • -11 20 8 30 30 -:-10 20 - 192 192 - 8 - ,-, -
I I - 50 50 _I = I 

77 50 

200-28 --

132-
10-

-50
1
1
1 

�o= �4. �4 =1
1 

1t� ��,1=
1

100 1001
1
=:
1

- I -_ - -1
1 

4-01 40 -
1 

- -_ _-1 - -, - 2 2 -I 8 12- -:-----1 - I - -
1m;

I 
4,;91=:1 1 _;2;I 4.�2 =:,4.4-2-;51l�i25i'1--3-.1-68 2.009;05:1 6.027.80:j 5.639140;1-4.989:-5.007 50 
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4. Cantitatea materialuluz estras ;�i venitul carierelor arendate şi concedate. � 
P.-

a) Judeţul Constanţa.
, 

�
s;
- r-· �.-CANTITfTEA �ATERIALULUI ESTRAS- - I - -V� !TUL CAR I ER I I , .. 

... � o:l- ,:_. ·-
o:l '- , ,o:J -o o:l ;:::, O cn cn 

@ o:i_ Minimum obligator I E x t r a s î n p 1

� 

u ,o:i 8::2 li· s:: 
NU MELE CARIER II 8 f li'�� 1,�� J ·2 a. '�� '�:::; ·f a. g;:::, .§ăi i':E: li Suma totală

?::: � o..i cd e � � 
I 

Q) ·w � e d � m ··w � c= _ .s1r -=> � s:: (l) :::s ..... .o I .... o . ... .... . ... .o .... o ..... -- <: � .... .o � 
03 E-< w o.. o..·i::l o.. z o.. o..·a o.. z ""'o c,:i 
(l) 

� 
, AnI \I hect . M.C. I M.C. I M.C. I M.C. li M.C. I M.C. I M.C. I M.C. ij LeI I B.1/ LeI Jl!j\ 1c,�i \ B. \I Lei Jl3. 

\ 
� � 

I 
Bogdaproste 3 5 1.000 - - - - - - - 300 -/ 2.000 - - -li 2.3001-

� l Detcea . . . 5 10 - - - 61 - - - - 616 23 42 57 - - 658 80 
, Bogdaproste 3 5 -- 1.000 - - - - - - 300 - 2.000 - - - 2.300
' Alvănesci . 4 10 6.000 - - - - - - - 1.400 - 3.000 - - - 4.400

Arvănesci 5 5 - 1.000 - - - 1.000 - - 450 - 2.000 - 2.000 - 4.450

o:i 111 

AtarnaţI . 5 5 - - - 700 - - - 2.916 200 - 490 - 2.041 20 2.7311 20

1 
o, CalachioI 5 4 - 3.400 - - - 180 - - 3.700 - 6.800 - 360 - 10.8601' -
00 

Canara-Ceair . 5 9 - 700 - - - - - - 750 - 1.400 - - - 2.150 -
Cechirgea . . 4 4 6.000 - - - - - - - 1.080 - 3.000 - - - 4.080
Celea-mică No. 1 . 5 5 - 1.000 - - - 50 - - 500 - 3.000 - 150 - 3.650 
CochirlenI . 5 5 - . - - 300 - - - 500 200 - 2101 

- 350 - 760 """ I li Def'cea No. 1 .· . 5 '10 - - - 100 - - - - 1.000 - 70 - - - 1.070
o, » » 2 . . 3 5 - - - 250 - - - - 200 - 175 - - - 375
00 Lagea . . . . . 5 1 - - - 1.000 - - - 2.000 510 - 700 - 1.400 - 2.610
""" Ostrovu l-Opa . . 5 5 - - - 882,10 - - - - 441 10 617 55 - - 1.0581 65 

Valea-Alvănesci 5 13 - 1.000 - - - 3.304,so - - 900 - 2.000 - 6.169 - 9.069 
Veri_ga . . . . 5 2 - - - 500 - - - 1.300 250 - 350 - 910 - 1.510 

li Veriga-Topal . 5 3 - - - 1.000 - - - 1.428,., 310 - 700 - i.000 - 2.010 r Bog�ap r�ste 3 5 - 1.000 - - - - - - 300 - 2.000 - -_ - 1 2.30Q 
Alv�nesc1

0 

• 4 10 6.000 - -- -· 13.453,so - 2.480,so - 1.400 - 3.000 - 7.96, 23
j 

1�.36d 23 
Arvanesc1 . 5 5 - 1.000 - - - 1.961 1.320 - 450 - 2.000 - 4.846 - 1.296

, 
-

,:,-, Atârnaţi . . 5 5 - - - 700 - - - 9.491 200 - 490 - 6.643 70 7.333 ,O 
o, Calachioi . 5 4 - 3.400 - - - 8.906,oo - - 3.700 - 6.800 - 17.813 32 28.313 32 
oo I Cana_ra-Ceair . . . 

li 
5 9 - 700 - - - - - - 750 - 1.400 - - - 2.150

.,..., Ceclurgea . . . 4 4 6.000 - - - - - - -- 1.080 - 3.000 - - - 4.080
I < Cale�-mi<:_ă No. 1 . 5 5 - 1.000 - - - 405 - - 500 - 3.000 - 1.215 - 4.715

1 Coch1rlem . . 5 5 - - - 300 - - - - 200 - 210 - - - 410: l Defcea No. 1. 5 1Q, - - _ 100 _ _ _ _ '1.000 _ 7o _ _ -I 1.0]0
00 

)) )) 2 . 3 5 - - - 114,50 - - - 1891 04, 80 - -, 269 04
Lagea . . . 5 1 - - - 1.000 - 45 510 - 700 · - 31 50 1.241 50

""" Ostrovu l-Opa . 5 5
1 

- - - 2.000 - - 162,oo

l 

1.000 -11.400 - 1.1351161 3.535 16,
,

1 

Val�a-Alvănesci 5 13 - 1.000 - - - 1.544 - 900 - 2.000 - 3.880
1 

40
1 

6.,80 40

1 
Veriga . . . 5 2 - - - 500 - - 250 250 - 350 - 175 1 

- 775 --
Veriga-Topal . 5 3

1 
- - - '1.000 - - 780 , 310 - 700 - 546 - 1 1.556 -

-.i- rj Alv�nesc! . 41 10
1 

6.000 - - - - - 941,99 - j 1.400 - 3.000 - 565
) 

18, 4.965
) 

18 
o, I I Arvanesc1 . . 5 5

1 
1.000 - - - 9,4 525 - , 450 - 2.000 - 1 2.315 50 4. i65 50

J < Atarna_ţ'i . . 5 5 - - 700 - - 1.405,s,I 200 - 490 -, 984 08, 1.674 08' 

I � l\\ 
Calach1o'i. : . 

I 5
1 41 

3.400 - - - 2.223.oo - i 3.700 - 6.800 - 4.447 19 14.947 19/..,.. I Canara-Ceair 
5 

9 700 - - I - - - ! :-50 -I 1.i-00 -11 - - 2.150 -

\ www.ziuaconstanta.ro



r Cechi rgea . . . . I Celea-mică No. 1 . � Cochi rlenI . . � Defcea No. 1 . I { La�ea ..... � l Va1 ea Alvănescioo Veriga .... .,.., Veriga Topal. 
>.t:> 

o, 

00 

-

-<I' 

o, 

00 

-

'° 

o, 

00 

-

>.t:> 

o, 

00 
-

� I 
;I 
�-r-, I I 
�, - l

Vârful AlvănescI . AlvănescI ArvănescI Atârnaţi . Calachio I. Canara Ceair. Cechirgea ... Celea-mică No. 1. CochirlenI . . . Celea-mică No. 2 . Defcea No. 1 . La�ea ..... . Valea AlvănescI . Veriga ..... . Ver:iga Topll.l. . . Vârful AlvănescI . ArvănescI AlârnaţI . .. .Canara Ceair. . Canara de la târlă . Cochirl enI .... Celea-mică No. 1. )) )) )) 2. Defcea No. 1 . )) )) 2 . Lagea ..... . Valea AlvănescI . Veri ga ..... . Veriga Topal. .. Vârful Alvănesc'î. Arvă.nescI . . Canara Ceair. Canara de la târlă Celea-mică No. 2 Def'cea No. 1 . 
)) )) 2 . O s tro vul Opa. . Valea AlvănescI Vârful ,, » Celea-mareCanara Târla Vârf ul Celea-mare Celea-mică No. 1 Omurcea. CochirlenI Medgidia. 

: 11 
. I . ' 

� � 
5 

5 5 5 5 
5 � � � � 5 4 5 5 5 
� 5 5 5 5 10 5 
5 5 5 5 5 5 � 5 5 � � 10 5 00 � � 
3 10 5' 5' 1 0: 5 5!, 

41/ 13.000 5 
5 10 1 1 3  2 3 2 1011 6.000 
51 51 41 9, 411 6.0005 5 4 10 1 13 2 
:\' 2 5' 5 9 zoli 8.000 5 5 4 10 5 1 1 3  2 3 2 250 5 2.000 9 -2 0  40.000 4 1 2 4  10 5 5 1 3  2.000 2 250 5 250 2 0  40 OOO 5 250 5 500 5 1.000 1 800 5 2 08 

1.000 
1.000 58,90 1.090 3.400 700 1.000 251 1.000 250 ·1.000 700 1.000 3 00 
1.000 
2.000 

2.000 
.=I 

1.000 

1.000 

1.000 
1.000 

750 

3 00: 100� 500 1.000 
7 00: 

3 00' 
-1'100 500 1 .000 700 3 00 

1.000. 500 1.000 
500 1.000 3 50 

3 00 

2 4  
2 94 
62 6 8.92 4,,o 

1.3 82 3.2 03 835 1.162 31 2 

51 0 70 

82 7 1.635 31 0 :-6�7,311 1�3,33 1.458,so 925,so 35 83 9,65 
1.03 4,22 I 955,20 904,sGI ·1,14983 ,�o 544,GG 1.000 '13 8,3,1 

784 1 70 

4-'12 71 3 

2 6  3.978 3.969 
.1 1.080 500 2 00 ·1.000 510900 250 3 10 75 1.400 450 

-ii 3.000 -1 -- \ -11- 3.000 - 1.5701 -- 2 10 - - --, 70 - '18 2 01 700 - - -� 2.000 - '1.654 -350 - 2.784 6 I 700 - 2. 778 3 0
2.046,oGII 2 00 401

1 

1'17 so, 3.2 70 19
1
1 - 3.000 - 501 -- 2.000 - 3.467 951 - 490 - � .432 651 

7'1 
3.700 750 1.0 80 500 2 00 174 •J.0001 -1 510 -900 'l.454,3s'I 250 17.357,,g!I 3 10 3.006 3 2 0  450 2 00 750 1 00 2 00 500 275 4111 10 2 00 510 900 1.93 9,GSII' 250 863 31 0 320 500 

6.800 - 2.8z, 95
1 

1.400 - ;Q -3.000 - - -::l.000 -, 3.72 6 85 2 10 753 70 700 2.000 350 700 500 2.000 lt90 1.400 4.0002 10 3 OOO 900 500 71 0 2.000 350 700 2 25 1.650 

491 7012.73 7 251 1.018 05I _,, 1 2.150 2 41 2.613 72 544 921 751 50,2 4  2.000 83 176 
548 1.'139 215 707 8.92 4 

� 451 

�, .. 7 0  317 6.2 68
ltOO ·13 81:100 2 00 -1124-.000 3 4  37 2 I 250 158 1.567 �, 

1.105 90 
500 2 60 500 32 0 3 00 400 300 600 

87 50 1.587 sol 150 I 150 - 1 -11 2 4.000 -1 00, 90 458 30, 
150 -3 00 250 480 1 2 41 80 

103 1.11 61 70 2.611 55 5_3 501 697 2 0' '1 87 2 0! 

4.usu, -5.0iQ -41 0\ -1.088 2 01.21 01-4.554 -3.3 84 60 3.788· 3 0  3.46:11 3 9  4.901
1 
-5.917 95 2.12 2 65 1 3.3 771 95 2.2 2 0  4 080 7.2 2 61 85 410 92 7 1:119 70 V:10 -5.63 7 251.618 05 13.160 ::'.4 3.43 3 72 2.094, 92 1.441 50 2.174 -6.1001-410 -3.583 -t.351, 40 4'11 10 700 1.210 3.4481 80 'l.73 91 45 1.2251 75 ·J.252 1 -2.1501 -8.92 4  70 24-.400 -510 3 4  1.508 50 ,00 -1.9'14 50 2.087 50 573 -·J.56(:i 702 4.400 -3.0tii 55 1.423 sro----350. ,L_ 'J°}.\,.Ji jO 

·lr ;
. =ii
l\

� 

\ <, 
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N UMIREA CARIERII 
Murfatlar No. 1 )) )) 2 Ostrovul Opa . Anadalchioi . La cătunul Anadalchioi Canara Aurel >> Ceair.Rasova . .Arvănesci Valea Alvănesci Vârful Alvănesci. Defcea No. 1 )) )) 2 Bogdaproste 
Eschi-Cale Iacob-Deal CapolescI Beledia .. Eschi-Cale Iacob-Deal T rei Fântâni Beledia . .  Eschi-Cale Iacob-Deal T rei FânlânI Beledia . Iacob-Deal Dealul Ţugulea . Valea Carabalîi1 Beledia Iacob-Deal Delul . Ţugul eaBeled1a . . .Iacob-Deal Delul Ţugulea Carabalu . .. Delul Ţugulea Iacob-Deal . . Piatra-Roşie . . Valea Carabalh1 
I 

Î���l�a ..Delul CelăţiI Piatra RoşieIacob-Deal 

11-�----

2, 
:1 5 20 5 5 

· 11 31 . 15 
1 

: li �' 
: li 

1� 5'3 15 5 5 
rn 
10: 
rn!5 15 
10i 5, 15 10 20 10 15 
�811 

2·1 1g' 
20\\ 
·15 

CANTITATEA MATERIALULUI ESTRAS VENI TUL CARIERII 
c... � .E: 

�-a -a; ·- o ·-

o.. ·;;; ,cj )� "-� 
�::, Cil"-

�stras !n _p�lu=s== .s ,ai � E "-
�- :::i.9 li w 

,ai� -� o.. i:: Cil 8 Cil w ::, 
� - � oo „ c·- - o.. 

Suma totală "- -- "- ·- Q) ::, I ·- bD 9' -

-� g. -� ·z- < i:: ·- :o li cn 

P..·- p., Cil � u [;::l �, M.C. I M.c. I . M.C. li M.C. I M.�. M.C. I M.C. I LeI I B. ,I Lei I B. r'.ci I B.11 Le_I _I B. 1
,ai ,ai I w-p., ·c:i p., �..Q 

911 2.000 23 8.000 5 5 2 5 208 10 20.000! 1.000 1 8005 2.000 13
1 

1.000 2: 250 10 51 
-I

5'1
-1 -,
1/2 

5, 

1 1,2 5! 
-I1 

1/2 10 10 1/2 101 � 'JO 1ol 101 
291 101 
!1:g 191•'10'11 

-- 1 200 

1.000 
1.000 1.500 

1.000 200 300 1.000 200 220 1.�0
1
. 500 1.000 'l.000 500 1.000 1.000 1.000 

5001 100 - 1.000 300 -1.000 1.000 -I

1.000 
350 350 2.000 
375 500 1.000 

559 1.400 
10 

b) Judeţul Tulcea.

-I 114.2�5,ss
I -2.575 

3.450 
100 1.341 186,c,0256 

8.649 I 1.158 
95 

1.1I2,21 347 127 10.929 

75,so 4.119,oo 
8.595699 
8.252125 295,st 
1.195 '118 l 2.(17G2.219 -2.362 378 ll'15.300 3.002 I

80 

80 
42 
50 ·11081,2250

42 6.094 180 _I 1.200 - 'lO so: 4-60 -I 4.800 - 12 -260 - 87 50 'l.523 50. 1.509 -, 87 50 40 - 500 _,I 667 2o' 124. 
80

1 200 -! 12.000 -20 - 480 -1 500 . -I 1.650 -250 - 793 75 li 320 - 150 -1.100 - 250 -
335140: 20 -
840 -

I 200- 500 ....,..75 85 - _,, - ,-
300 1.000 187 1.165 300 1.000 302 'l.165 300 1.000 

-11 400 -- -1- 5.592 wll=112.0001 = - 400 - �o =-li2.�8 �11 -11 -l--1 6001 --i 2.000 - 3,1 -512 -6.082 5015'1 -=I �O = 411 440 -254 1.165 1.000 1.000 = 2.�o =i -·I 1.500 - 4.1191 90- , - 3.000 - 95, -li 1.165 -1.000 -111.000 -'1.165 -· 1.000 -1.000 -6.500 -200 1.000 -
li

580 -6.500 -100 -
li 200 -. 1.350 -· 5981 75'I/ 1.1!-lOi -I 

2.000 -
8.595 -1.500 - 2.153, -2.000 - - -- -18.252 -2.100 - 878 86 600 - 1.438 10:1.200 -1 76 20 - - 10.929 -I1.800 

-11 - -,900 - 1.4 77140 600 -· - -I 1.2�() -/i 1.Ş90 1,0',5 -. 1.;,.J.1 90 1.81)(1 -,, 1.(132 711 
- I - J;;,:>15 _11 

1.390150 5.272 -1.871 -1.596 50 540 -1.127 40 12.220 -1.340 -2.150 -1.043 75 470 -1.350 -700 -75 85
iOO -6.592 94 187 -3.'165 -900 -3.628

1 
50 902 -3.536 -1.212 -7.082 50845 41 3.165 -5.119 90 2.500 -3.095 --3.165 -9.595, -4.653 -3.1651 9.252 3.978 868.538 10 1.476 20 H.929 -2.380:1 _I8.8771 40 iOO;/ -1 3.290�' 40/ 2.9661 90 

.i,.33111 4-5/ J0.705 -
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S'a estras dar în timp de 8 anr (de la 1890-98), din carierile DobrogieT următc\rea 
cantitate de material prin permisurr şi prin arendăd: 

E Ţ E I 
Conslanţ Tulcea a 
Dobrogia 

. li 
: li 

Prin permisurl'. 
Cantilate li Val6re

M. C . L e  l'. 
155.041,37 153.777 23.'145 94 33.367 188.187 187.14/� 

1- Pcin acendă,·l � 17
T o 

-

t a I 

CanliLate i
/ 

VaJ6co I CanLiLale li Val6re
R. M.C. I L el'. [B.lh.c. L e  r /B. 

20 394.184 397.881 
�� 

559.225,a, 551.658 65 201 99.004 137.564 122.'149,o, : 1705)31 ,6 40[ /�93.188 535.446 - 681.375 722.590 40 
5. Preţul mecliit al pietrii, pietrişului şi nisipului clin Dobrogia. Preţul pietrH la cm:iera

Iacob-Deal (Turc6ia) esle, predată pe vapor la Măcin: 
a) Piatra cioplit;\ în pavele marr de 0.10x0.15><:0.20 . .. 12 Ier m. c.
b) » · >J >J plăd de 0.05 grosime pentru trotuare . .. 16 Ier rn. c.
Pre(.ul mediu al pietrff, pietrişulur şi nisipului', e te: 

.JUDEŢE 
Lel'. B. Lei B. Lel'. B. Lei IB. Lei IB. Lei jB.11 L� 

Constanţa 
Tulcea .. 

9 
10 

70 55 I 0 751 5 5� 
50 �, 1 � = 8 40! 7 35 

6. Anal'isa pietrii câtor-va cariere. Ca să dăm o idee mar precisă de calitatea forte
bună a pietril din Dobrogia, dăm după statistica carierelor (pag. 207-9) resultatele anali
selor făcu te în laboratorul de chimie al Şc6le1 de Pod urY şi Sosele din Bucuresd: 

a) Cariera ele pe valea Carabalu (comuna Greci). Granit.
1. Densitatea. Densitatea prober este de 2.762.

2. Facultatea de absorbţ.iune pentru apă. O sută părţr din acest granit absorb _pân;'\,
la saturaţie 0,09 părţr apă. 

3. Resistenţa la usură s'a determinat cu maşina «Dorry», la 4- cuburT de 5 c,m
latură. 

Suprafaţa de frecare (25 c/m p.) s'a încărcat cu 290 grame pe c.'m p. în care 
greutate se află coprinsă şi greutatea proprie a cubulur. Din câte opt experienţe (de către 
1.000 de rotaţiun\'.), la care au fost supuse fie-care din cele 4 cuburr, resultă că un cub 
pierde în inediu 10 gr. 98, ceea ce revine, ţinend sema de densitate, 2.762 la un volum 
de 3 cm. c., 98.

4. Resistenţa Ja compresiune, reiese din următorul tablou, care coprinele resultatele
obţ.inute în parte pentru fie-care cub de 5 c/m Jature, supus la sfărîmare cu maşina 
« "\Verder>J. 

Numerul total al cuburilor sfărâmate este de 20, din care jumătate s'a sfărâmat 
în stare saturată de apă, iar jumătatea cea-l'altă s'a sfărâmat în stare uscată. 

Cuburr de 5 c/m pe lature sfărâmate în stare: 
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I
USCATA 

---- G ·eulalea I G�·eu_lalea sub i11fluenţaC: 
(J) 

o 

ci 

1 .1 , care1a se produce sfa-cuburi 01 uscate \ râmarea pe c;m. p. 
Grame I Kilograme 

I 

I 1 
I

328,5 1.820 2 343,7 1.460 
3 338,2 1.480 
4 340,0 '1.560 5 I 333,0 1.440 6 336,0 1.600 
7 344,2 'l.660 8 331.5 'l.-1-20 9 339,5 1.540 

10· 329,0
, 

1.560 

Total. . 3.363,6 I -15.540

Media. 336,36 I 'l.554-,00 

b) Cariera Jacob-Deal (Turc6ia). Granit.
1. Densitatea este 2.676.

I 
I 

-
C: 

<... 

t) 

z 

'l 2 3 
4 5 6 
7 8 9 10 

. SATURATE CU APA 
Greulalea I Greu tatea sub influen 

I 

cubu,ilo, satucat, căce;a se pcoduc, sf 1� ap�-1 râmarea pe c/m. p. sup
Grame Kilograme 

li 
343,5 1.440 
333,7 1.360 
334,'l 1.560 
343,0 1.520 
337,5 1.760 
331,5 1.420 
327,2 1.380 
329,0 1.600 
330,7 1.460 
343,0 1.600 Tola! . 3.353,2 I 15.100 

Media . .  335,32 I 1.510,0 

2. Facultatea de absorbţiune pentru apă. O sută părţ, piatră absorbe până la salura
ţiune 0,1 părţr apă. 

3. Resistenţa la usură s'a determinat cu maşina «Dorry» la doue cuburr de 5 c/m
latură. Suprafaţa de frecare (25 c;m p.) s'a încărcat cu câte 25·) grame pe cim p., în ca1·e 
greutate se cuprinde şi acea proprie a cubulur. Din câte 8 experienţe făcute asupra 
fie-cărur cub (în total 16) resultă, că un cub pierde din masa sa la· 1.000 de rotatfon1 ale 
maşiner în mediu 6,45 grame. 

4. Resistenţa la sfărâmare. Următorul tablou coprinde resultatf.!e obţinute pentru
fie-care cub în parte sfărâmat cu maşina «Werder». Numerul total al cuburilor sfărâmate 
a fost, de 20, din ca1:e 10, înainte de sfărâmare, au fost saturate cu apă şi apoT supuso la 
îngheţ şi desgheţ în 25 rândur\', iar restql de 10 s'a sfărâmat în stare naturală. 

-

Cubur'i uscate ...., Cubur'i ude supuse 
C: C: 
(J) (J) îngheţu lu'i şi desgheţ. 
<... Resistenţa pe c/m. p. t) Resislenta pe c/m. p.
ci ci 

Kilograme z Kilograme 

1 . 2.800 1 3.000 2 2.820 2 2.880 3 2.940 3 2.900 4 3.200 4 2.800 
5 3.000 5 2.820 
o 2.800 6 2 860 
7 2.880 

I 
7 3.100 8 2.820 8 2.900 9 2.920 9 2.940 10 2.860 I 10 2.780 

I 
-Total . 29.040 Total . 28.980 

Media. 2.904,0 I Media. 2.898,0 

5. Gelivitatea. Cuburile supuse îngheţulur în 25 de rândur\' nu au suferit nicT o alteraţie
exteri6ră visibilă. Piatra nu este gelivă. 

c) Ca1'iera Piatra-Roşie (Cerna). Granit.
1. Densitatea este 2.67.
2. Facultatea de absorbţiune pentru apă. Una sută părţT piatră abs6rbe până la

saturaţiune 0,1 părţ;'î apă. 
3. Resistenţa la usură s'a determinat cu maşina «Dorry», la doue cubur\' de 5 c1rn

latură. Suprafaţa de frecare (25 c,m p.) s'a încărcat în câte 250 grame pe c/m p., în care
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-�I'�, 

greutate se coprinde şi greutatea proprie a cubuluL Din câte opt experienţe făcute asupra �:, 
fie-cărui cub (în total 16) resultă, că un cub pierde din masa sa la 1.000 rotaţiunr ale 
maşiner 8,7 grame. 

4. Resistenţ,a la sfărâmare. Următorul tablou Goprinde resultatele obţinute pentru
fie-care cub în parte sfărâmate cu maşina «Werder». Numerul totat al cuburilor sfărâ
mate a fost de 20, din care 10, înainte de sfărâmare, a fost saturate cu apă şi apor supuse 
inglleţuluT şi desgheţulu\'. în 25 rândurX, iar restul de 10 s'a sfărâmat în stare naturală (uscat). 

5. Gelivitatea. Cuburile supuse îngheţulu'î şi desgheţulur în 25 rândurr nu au suferit
nid o alteraţiune exterioră vizibilă. 

Piatra nu este gelivă. 

� 
Cuburl uscale 

� Cuburl A i::: 
supuse îngheţulul Q) 

... 

o o 

Resistenţa pe c/m. p. (.) Resistenţa pe c/m. p. 
o o 

Kilograme z Kilograme 

1 2.560 1 2.880 
2 2.840 2 2.600 
3 2.860 3 2.800 
4 2.820 4 2.900 I5 2.800 5 2.860 
6 2.760 6 2.680 
7 2.980 7 2.820 
8 2.860 8 2.760 
g 2.780 g 2 800 

10 2.640 10 2.740 

Total 27.940 I Total . 27.840 

Media . 2.794-,0 I 
-

Media. 2.784,0 

6. Minereurz. Formaţiunile forte vechl din Nordul DobrogieJ'. au atras de curend aten
ţiunea 6menilor noştri de sciinţă, car'î au făcut sondagff şi cercetărr în valea superi6ră 
a rîulur Taiţa şi regiunea învecinatc"i. 

Dăm loc spuselor unur cunoscător, D-lu\'. Alimănişteanu, Şeful serviciulur minelor şi 
carierelor din Ministerul Domeniilor 1).

«în Dobrogfa se află regiunea Lozova, cu Islam-Giaferca, Balabancea, Carapcea, 
regiunea Carapelitulur, care s'ar putea, din punctul de vedere al apropieri'î, să fie legată 
cu Lozova, de care însă trebue s'o despărţim din punctul de vedere al diferenţir forma
ţiunilor. 

«La Lozova, într'o fâşie de 0.10-0.60 cm. lărgime, 15 m. lungime şi 12 m. adân
cime, între phylite şi quarţ.ite archaice şi pe versantul sudic al Bocloger s'au găsit calco
pirite, malachite şi alte minereurr de crupu. 

«În straturile de quartz, phylite şi quarţile, ca şi printre vinele de porphyr s'a găsit 
fier oligist. 

«La Islam-Giaferca, în aceleaşT format.iun\'. tăiate de pegmatite, diabase şi porphire, 
s'a găsit fierul oligist singur sau însoţit de calcopyrite şi malachite; amestecul înfăţişeză 
o zonă de mar bine de 20 m. lărgime.

(<Pe colina Carapcea, în formaţiunr paleozoice, representate prin schisturr argil6se 
(grauwak.es), tofurile (tufs) porphyrice, s'a găsit vârîte bucăţ1 de malachite şi calcopyrite 
pe '1-2 m. lărgime. 

«Pe delul Amzalâ in formaţiunr paleozoice s'a găsit oligist în quartz şi malachite 
intercalate în schistur\'., pe o lărgime de O 50-1 m. şi o lungime ce s'a putut urmări la 
suprafaţă pe mar mult de 150 m. 

«La Carapelit, în formaţiunr paleozoice şi în vine porphirice s'a constatat trer zone 
de impregnaţiune (un corp străbătând printre moleculele altuia): 

1
) «L'exploilation des Mines en Roumanie», pag. 25-27 şi următ6rele. 

71890 107 
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c<Întâia în valea Cornulur, conţine malachite pe 1.20-2.50 m. lărgime şi mar mult 
de 100 m. lungime. 

ccA doua pe versantul nordic al delului:', e formată ele hematite roşil'., care·are 1.50 m. 
adâncime şi 1 m. lărgime, se continuă pe 90 m. lungime. Paralel cu ea mar sunt încă 
dorn�, representate prin hemalită şi malachită. 

ccA treia se află pe versantul Sud-Estic, şi conţine malachită şi chalcophyrită, l)<' 0

lungime de 0.50-1 m. şi o lungime la suprafaţă de ma\'. bine de 170 m. 
ccLa Altân-Tepe, între philite şi schisturr amphibolice, sunt impregnaţfon\'. de flf't' 

manganez şi aramă, care se întind pe mar bine de 30 m. lărgime şi o lungime cc trecf' 
de 100 metri. 

c<Minereurile de la Lozova au dat până l_a 10°/o 8u (cupru) şi o analiză făcută la 
Geologische Reichanstadt din Viena, a găsit urme de aur, conţine fier până la 20°/o �i 
urme de manganez. 

ccCele de la Amzalâ au dat 39 °/o Fe, 0.70°/o Cu şi urme de Mn. 
«Hemalit.ele din Carapelit au dat până la 50°/o Fe şi urme de Mn. 
ccProbelc de la Altân-Tepe au dat 60° /o Fe, 11 °/o Mn. şi 4°/o Cu)). 

* * 

-I' 

Cum vedem principala bogăţie a sub-solului'. Dobrogier constă în piatră de calitalc 
forle bună şi care se extrage în cantităţ\' destul de însemnate. 

Extragerea mineralelor este încă la începutul er şi ne va trebui mult până să ajun
gem a avea o industrie metalurgică, de şi cercet.ările făcute arată, că avem în nol'dul 
Dobrogier destul fier şi aramă şi chiar aur. 

www.ziuaconstanta.ro



CAPITOL UL VII 

INDUSTRIR 

851 

Cc avem azr ca industrie în Dobrogia, nu se pot salisface mei trebuinţele locale. 
se p6te dar zice, că sub acest raport provincia n6stră de dinc6ce de Dunăre n'a început 
incă să păşiască pe acestă cale şi '1 va trebui mult timp şi mar\' sforţăd, până ce mate
riile prime - din care unele sunt în a bondenţă- să fie transformate prin fabricaţiune. 

În sânul seu, pămentul DobrogieT ascunde bogăţ.H nenumerate, cad ar putea fi utili
�ate pentru întemeierea şi desvoltarea multor industrii: estractivă, olăria şi cărămidăria 
<le tot fel ul, vărăria, cimentul, ocru rile, etc. 

Agricultura cu produsele sale pote întreţine: morăria, brutăria şi fabricarea pastelor 
făin6se ; apo1 berăria, conservele alimentare, etc 

Podgoriile bogate în vinurr pot nasce şi desvolta: fabricarea alcoolurilor, oţelăriile, 
cogniacurile şi liquerurile, vinurile spumase, etc. 

Pescăriile ar avea de alimentat cherhanalele şi diferite fabricate de peşte. 
Animalele domestice şi mar ales oile, au ca compliment industrial fabricarea posta

vurilor, preşur'i'., articole din per şi carne, tăbăcăriile, etc. 
Până şi prin mlaştine s'ar putea introduce: fabricarea coşurilor, rogojinilor, ostre

\clor, cum şi fabrid' de hârtie ordinară. 
Până acum nu avem apr6pe nimic fabricat din tot acest păment rodnic, ci materiile 

brule se trimet în streinătate. Ancheta 1) industrială clasifică industria în mare, mijlocie
�i mică; iar resultatele obţinute pentru Dobrogia sunt: 

<ll COMUNA 

� 
'O 
::, 
..., 

Constanţa 118841
Palaz ... 1898 
Constanţa 111)971 

< )) 11897 1 � » �88�
z )) ,.18601 

"G )) rool
� Cernavoda \1900

1 
Z )) 1900 

ol[ ii 190'1
1 

u '!'ortoman 11900
I Cicrâ�ci . . l189il

� Tulcea . :,t896, [il 
u ))

118\J51 

>--l )) 1885: 
� Sulina 1899

1 
)) 1901 

I - » 1866
! 

A. Industria mare (Fabrici) 2).

FIRMA AŞEZĂMîmTULUI 
şi 

NUMELE PHOPRIETARULUI 
saf1 al 

EXPLOATATORULUI 

Fabrica Iulius Gruber . 
1> Carol Schmidt ..
11 Steaua Română . 

Atelier mecanic G. I. Rignall 
Fabrica V. P. Murelli . . . . • 
A tel ierul C. F. R. 
Trituratorul Fratelli Bach; re-
pres. A. Cosma . . . . . . 

«Societe anonyme des ciments 
Portland de !'Europe orientale>i 

H.afinerie şi destilerie ele pe-
trol «Helios11 . . . . . . .

Societ. de petrol «Cernavoda»
Fabrica T. Manicatide . . . . 
Mora fraţilor Sarchis şi Agop-
cian 

Fabrica Al. A vramide şi N. 
Sotiriu 

Mora G. Nedelcu 
Tăbăcaria Proclanof . 
Atelierul Giovani Carnana . 

Uzina de apă a Serv. sanitar 
Atelierele Comisiuni'î EL1rop. 
Dunărene 

FELUL FABR!CAŢIUNET 

Bere J 
)) . . . \ 

Bido_n� şi l�zl'. p. petrol. 
Maşu11 agricole . . . . 
Făină şi mălaiu . , . 
Reparaţ. maler. rulant 

Curăţitor de orz 

Numerul 

25 

16 
129 
18 
11 
84 

4 

Ciment, var hidraulic , 300 156 

OBSERVAŢI! 

Incllisă. Petrol, benz., uleiurl'. etc. -
Petrol, etc. -
Tibişir pulv., ocrurl'., etc. 21r 

3 Nu funcţionezii.. 
37 

20 12 

24 26 
120 6 

Făină, mălaiu 

Cherestea .. 
Făină .. 
Tăbăcărie 12 41 ��î��6ţ� �i mărită
Turnătorie şi repar. na-
vale . 8 5 

Apă potabilă .

1 

18 5 

Reparaţii de vapore . \ - -

Funcţioneză între
rupt. 

Luc1·eză numar 1>Comisiune. 
1) Se datoresce acestă minuţiosă lucrare sîrguinţeI D-JuI L. Colesc-u, Şeful biurouluI staListiceI geno

ralc clin Ministerul AgricultureI, IndustrieI, Comerţului şi Domeniilor. 
Ancheta s'a făcut în anul 1901 şi s'a iml)rimaL în 'Hl03. (Ediţie oficială. Doue volume).2) «Anchel.a industrială>i. Voi. I, pag. 32, 33 şi 51.
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B. Industria mijlocie.
Intre industriile mijloci! s'ar putea numera morile mic'î, piuele şi povernele 

a) Morile mici din Dobrogia 1).

I , 
titatea măcinată LucrătorI - Durata Anexe

� anual • .1 I lucru- la 
i:,. sute de kilogr.) special! al I luI m6ră. 
"' 11==:==s=, ==a===,===;= ===� �=-==âl, '"' 

"' fil I 

JUDETE 
s '1 � � i �1 >� I -1 � ·E:, s·;; , .... .o � )Q , .... i:::o o :, ·-o ' - a •cil "' a 6 "' ,_ ·- -.;. o- � I a , -o 6 I' 1 ·� � E � E � ; 3 � � :g ,� � I� � I � � '� 1if� � I oi "' "' "' >cil o ,.. - o 8 � o o .,, ::, o I cil cil ". � , ;;; I 
F-- u o o ,-l u o. c!) «: E--< ,2; "" � ;:;l-o ,-l; E--< o. ii::P.. ,ri: 

constanţa 511162.3i31108.530
1

2l.4661292.36 I 
72 29 35 163

! 
89:1237 42

! 
21 21 iÎi' 

Tulcea . 2 ·125.390.220.227 78.250,423.867 63 16 13 574 32 566 71 11 GI_[ 2j
Total . 111287. :63)28.7571 99.mlm.236\11351451 48! 73711 12111 8031 11311 31 ffi
Sunt în Dobrogia 916 morr, cele ma\'. multe sunt de vent (742). T6te macină anual 

71.623 tone făină. 
b) Piuele din Dobrogia 2)

�
... � 

I Durata lu-� o � -o -<ll cruluI o ::,.- <l) o ·.::ol al� ctl 
..Clcti ctl 3 Oo JUDEŢUL �a-� <l) o ::, :3 

<l) o Ob s e rvaţ i i
·a °'<ll o. �-o ·a o 

t: cj 
J� °'o

o o-o o � ctl:::: 

z 
<l) 

z
o O...·-o E-< 'O 

li 
4

11 I 1 
li 

- -

Constanţa .. 1 400 1 - ln jud. Tulcea, nu sunt. 

c) Povernele

Sunt în numer de 143; cele ma\'. multe în judeţ.ul Tulcea (104). 
Modul cum industria mijlocie este respândită prin comun\'., se arată în tablourile m. el şie:

d) Industrii în comunele urbane 5
) 

[
M o r

ORAŞELE � ,_ >ctl ::, +>-
<l) 

� 

ctl +'· 

ctl 

00 
:::: 
o 
u 

ctl 
<l) 
o 
:3 
C""' 

I 

.8 � o.... ;;,, ctl 
..Ci 
ctl ::, ::, 

u u 

I Cernavoda 2 - -
Constanţa 5 4 -
Cuzgun .. - 4 -
Hârşova - - -
Mangalia . - 5 --�A 

Medgidia. 
=li 

- -
Ostrov 1 5 

Total jud. Constanţa. - li 7 li 14 I 51
I -11 Babadag .. 10 2 

Chilia-veche - 22 �
Isaccea .. - 9 -
Mahmudia - 6 4 
Măcin - 5 - I
Sulina ... 

: li 
3 

3i I = /. Tulcea . 2 
Total jud. Tulcea . · li 5 li 89 I Bi

Total Dobrogia . · li 12 li 103 I 11 I 
1) «Ancheta industrială», Vol. II, pag. 144-145.
2) Idem., pag. 148.9) Idem. Voi. II, pag. 375-376.

,��
::, 

..Ci 
ctl 

::, 
u 

1 
2 
1 
2-
2 
1 
9 li

1 I -
1-
1 
2 
3 
8 li

17[[

<l) 

I <l) 
.S.9 

<l) -

� ctl..Q 
<l)_::, 

I I 
<l) ctl 

so. 
H �,-

::, o:::: :::: � Pot 
>��� <l) <l) • � 

<l) �--:C::-S S-�-;;,, o...., 
o ·-·- ::, � 
o... caoo z; 3l

--1 3; 1 

ii 
8 273 - 4 

81 -- 29 

� li 
62 -

- 73 
12 li 9 li MO 

-11 3 77- - 13- - 37 
2 - 11 
5 - 105 - - 69
2 1 317 

12 li 111 629 
24 I[ 10 li 1169 

Ob s e r v a ţii 
; 

== 

2 fabrici închise. 
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JUDEŢE, PLAŞI 

şi 

I COMUNE 
�§ 
t... ..QCilli-. 

e) Industriile din comunele ruralei)Mori'. I I 1�-�!I li I Mod I Id, \ 11�o�l11111d, � I 'O: I 
Q) ! i:1 JUDETE, PLĂŞI � 'O: I Q) 

� �
-

JUDEŢE, PLĂŞI [ --=-- I ,;: I Q) ! i\l JUDEŢE
'. 

PLĂŞI C ,C<j :::, I C � a:! I �i ,_ C >cd ::::i C E � şi I '5 C ,(lj I ::::i 11 li C li""' Cil f:;l 
-g; �

I
� 

I 
Q) �l!e·�;, COM.UNE E � � �, Q) � 's·� COMUNE Iii 1 fJ-

1
�

1 
� � t COll!UNE ::l ::l ::::i .2 o ::l cn I Cil ::::i el ::::i ·= o ::l C/11 11 Cil ::::i ::::i ::::i ..... o el UUUO,.,P.,Z ii-.UUU0,.,0,.,Z ii-.U U UP.,P.,Z 

ll�o�\111 ll d, 

'u q ,c;J ';I g ;ţ ·- I -Q) o.. ..o 11 
t... ,Q) ..... .B;>evc<l<llg:'8� co I ::; el ::::i .2 o ::::i cn Ic,.. u u u o.., �z 

Judeţul Constanţa li Gheringec .
li Musurat -116 - - - - 4

1
1 Ollina . .  · . -\\ 3 -1j _li_ 1:}l Ciamurli-de-s. -3 -1 - - 1 Parachioi'. . . - - - - _j - 8 Ciucurova . . _I\ 35 -I _I. - _ _li 5-li -1' - -14

Pl. Constanţa \\ \ I \\ I \\ Osmancea . Caraharman. -11 - - _1
1 

_ 5 1 Os�anţacâ· ii -· _ _ 11- -1 271 Sar1�h10l . -· 2 - - - - 2 1 Regep-Cniusu -11-- - -1-11- -: Cogealac . . -li 2 -1 - - 3 Satu-Noll . . -6 - - - - 3 \  Congaz . , . -11 2 -1\ - - -1- \\ 911 \ \ I\ \\ · \\ J. Enişala . . . -- g 3 11- -23_I 13 -1 - - 6 _i g - - -5 3-' 1, - - -1! 43 _i 5 1 -1- - 6 Caramurat Carol I. Cicrâcci . Copadin . Gargalic Hasancea Murfatlar Omurcea Palaz . Pazarli Tech irgh iol

. - - -1 - -18 Tatlageac . . . - 8 1 2(*) -1-! 4� Topraisar'i -1 
2 -_

1 
- _ - Tot. J. Const. �11202 19 34

1 
1 27 45-t Jurilofca -1 1 - - - - 5 Nalbant . . - t -1 - , - 8 Tuzla . . . -12 -1 -1-- 51 8 - -1 - - 1\ Ortachio'î 

Judeţul Tulcea Poturu -j ___ I_,_ 1- g 8 -1-1 11

Pl. liI eclgiclie AJacâp Bulbii Carabacâ Cocargea. Coch ir1eni .Ch ioselerCaralai . .  Enigea ... Mahmul-Cuius Rasova . SeimenI . Taşpunar Tortoman 
Pl. Mangalia Azaplar . Agemler Caraoroer Cavaclar Cazil-Murat Chiragi . Engh ez .Edi1chioi'. 

_ 4 ___ 
1 _ 

-1 Pl. Hârşova __ - - -'- - -11 C�lfa . . . . 11--1 1 3 1 -\1-i 191_ _ -1 _
1 

_ 2 C10banu . . -. 4 - - - - 6/ 1(**) 5 -3 - - 19' D�e�i . . . . -1 7 -1 -1 17- --11 __I - 51 Ga('hCJU . � _
1
1

12 - - -1 10 -1 7 _ 1 ___ \ Gh1zdaresc1 -6 - - - -1, 8Ostrov . . -, 8 2 - 1 -3 5 
I 

11 / S�_r:ai . . . - - -11 1 1 - ' 22 - 1 - - - _
1 7 �li IU . • -1 - 21, -1 - '.d_ _ _ _ _ _ 3 topolog . . -3 - - -1 --14 _ ______ 1. Topal . " ... -2 - - - -12 1 .= � = = = = _1\ Uru�b-e1 .. - - -1 1 - -10

1

! _ 1 _ _ __ I 3 Pl. Si�istr.-N. � I _ _ _ -1 _I __ I Al�alrn . . . - - , 1
1

-14 2
� _ li 4 _ _ _ _I 4 Aliman . . . -4 - - - - -_ _ _ 2 _ ·-1 01

1 

Asarlic . . . -4 -1 _
1 

_ 8 _ 4 1 -/-1- _ Bu�eac ... - - - -
1

-1 3 _ _ __ 1 _ _ Bai ram-dede -1 -1 - -1 ('**) - -1 -11--11 4 1 Canlia . - -4 1 -3
1 
5 _ _ _ _ _ _ 51 Beilic , . -6 --1 -' -: 3 

I Carvan . --3 - - - - 2 I ,Caranlîc -1 - - - - 2 - 51-I - -1 -1 2 Dobromi1· . -6 -1 - - 6 -- - - - - -I - Esech ioi'. . . -3 - - -1 g - - - - - -1 6 Eniş�mlia . -5 - - - -J 5i - 3 -1 -1-1 5 Gârliţa . 11- -\ -2 -1i 13- 3 - - - - 1 Gh iuvegea . - - -1 - - 1 _ 5 _ - -, -! 2 HairamchioI. - -1-- - --1-1 6 
-11 2 -1- -11-1 2 1 

r .ipniţa . . . - 1 - - -2 7 - 3 - -I - - 3 Mârleanu . . -6 1 - -I -I 2

I Sarich io'î
Pl. Tulcea 

I I 
Sla;a.-rusă Agigh iol -17 - - -2 2 Tox_ot . Beştepe . -14 - .- - - 5 Zeb1l C1:taloi'. • - g -1 - - 3· Pl . .llltîcin 

_. 22 __ -I 1 31 -38---33 -1·1,2 71-11 -·11 3 1 1�-18 - - - -1 4
Caşla . . - 8 - - - _ 11 FrecăţeI . - g _ 1 _ _ 1 Balab3:ncea -- -5 1 

- - 2 27Malcoci'. . . . _ 5 _ _ _ _ 4 Carcalm . --10 11- - -17Morughiol . -7 _ _ -1 01 Cârjel ar'î . - - - - - - 2 Meidanch ioI . - ---11 __ 26 8 1 Coium-punar -1 - - - - 7 Nicoliţel -3 5 1 -2' 12 Cerna . -6 'l. 1 -4 11Parcheş . -2 _ _ _ _ _ Gr_eci'. . . . - -111 - o1 12 Satu-Nou - - __ - _ _ J1Jila . . . -8 - -' -5 4 Sario-hiol -21 _ _ _ 1 4 Luncaviţa . -8 1 -1 -111 8Sari�asuf -13 - - - - 2 Pţc\nega ·- -- -111-1 - 5Somova . -5 _ _ _ 1 5 P1s1ca . - - - -i -2 -Teliţa . . - _ 10 _ _ _ _ Satu-p.011 - 2 1 1 - - 3 Turcoia . - --1- -·1-I 2 2
Pl. Babaclo.g Văcăren'î - g --11 -, 8, 6Alibeich ioi'.Armutlia Atmagea BaşchioI . . · 1-3Beiclaut . . . -23 Caramanch ioi'. -17Caranasuf . . -18 Canlî-bugeac - 7 Casapch ioI . -37Casâmcea . . -4 Ciamurl i-de-j. -17

6 2 - -1 1 - -2 - - -4 1 - -1 - - -- - -11 - - -
�== �, - - - 2:

3 Pl. Salina 2 Caraorman . -3 6 Satu-Nou . . -9 Ş Sf. Gheorghe - -12 Şfiştoi'ca . . . -- -- -I 11=11= 
g 1 4 u 6 4 1 14, Tot. J. Tulcea\\-\14371 8311s\l-ll 92!14u4

rn Tot. Dobrogia li 2::u39j102! 4911 1;;1rn!! 918 1) «Anch eta industrială», Vol. II, pag. 158-Hi0 (pentru jud. Constanţa); pag. 189-Hl0 (pentru jud. Tulcea).(*) O m6ră de al doilea rang. (**) O fabrică de bere. ( ... ) O fabrică de produse chimice, 00 
C)l 
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C. Industria mică.

a) Meseriaşii din Dobrogia 1).

JUDE Ţ.ll'L CONST A N Ţ A 
11 " Durata_ 

I
/ Maşini la lu<;iru 

I � li 
li 

lucrulm No. meseriaşilor ...:g 
•ci:3 s:... � . Q '" 

• � c� H 'a _8 a,= 

,_ '3 .911 � .9 E:§ � E !� I! OBSERVAŢII 

,.; li 
11

.
s li � � â .E � "' <.) ::, - ii, � � � ...., - � •1::5 ifJ C) clj UJ 

„ :E li 8 � li � � li � :s Im f "li� 8
.:!!, 

• . li1dust1 ia ceramică. 

li 
I I ! I � I I Olar1a . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 8 4

1 
13 1, ---- 30 

Cărămidăria . . . . . . . . . . . . . . 20 12ei 251 
-· 20

1

1 12 8 -8 -171 11 1 fabrică şi ţigle 
l1ulusti·ia inatei·iilor minerale. I I I IVărăriile . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 -1 2 4 6 - --- 14 

Sculptorl şi cioplitor1 în piatră şi marr:noră 4: -
1

32 4 --1 4 ----'- 33:
• ·u l�dust�ia rn:taleloi·.

I I I I Giuvaerg11 ş1 argmtan . . . . . . . . . 1 - ·- 1 -- 1 ---- 1 (3şi căru si 2si 
Fierăria: ferarl ord., pblcovad, cărutarî. 234 66 1 56 1 198 33 821 52 52 --I 3561< rota:rr 1�l1'erri-
T�pţţed şţ vopsitorl de trăsurl . . '. . . 11 

-I -I 1 -1 1 ----
1 

11 1..nari 
Lacatuser1a . .... .... ... , . . 2 4 4 2 --2 2 -- 10 
Mecanicl şi rel?araţil de maşinl . . . . 31 15 I 2 2 1 1 2 _ ·- 2

1 20
1 

Cuţităria �i tocilăria . . . . . . . . . . 31 -I -I 2 1
1 

3 ---- 3 
Turnătoriile de tuciu şi altele. . . . . . 21 3 2. 2 -1 1 --1 71 Tinichigeria . . . . . . . . . . . . 23' 14' 71 21 2 20 3 3 -- 44 
A, . . 

I 

I 1' I muraria . • . . . . . . . . . . . . . 1 - - 1 -- 1 1 --- I Construcţ. şi repar. de vase lutit6re . . --1 -I - - - - - - - -
Prelucrarea altor metale (Călf de aramă) 4 51 2 4 l

l 

-4 - - - - 111 
Ornamente şi alte lucrărl de zinc. . . . 11 11 1 1 -- 1 1 --1 3 
Instrumente şi aparate: Ceasornicăria . 9 2 - 8 1 7 2 2 --1 11

1 Inclusti·ia lemnului şi a rnobilierulu'i ILemnarl şi dulgher'i . . . . . . . . . . 39 141 2 26 13 35 4 4 -_I 55
1
{ 1fJ!�mplar, 1 şi

Lingurari, fluerarl, mărgelarl etc. . . . 1
1
-: -

1 
1 -I 1 --- -1 11 

Dogăria . . . . . . . . . . . . . . . . 11 -1 6 5 11 -_ -_I 12 
Rotăria şi constructia cărutelor de lemn 25 101 4 22 3

1 
16 9 9 - _I 391

1
{ 1

f 
şi lemnar, 1 şi 

' , I I I I I I 

erar . • . 1 şi strungar Tamplar1a . . . . . . . . . . . . . 48
1

· 24 19

1 

43 5
1 

45 3 3 -- 91 { 1 şi dulgher 
Sculptura . ; . . : . • . . . . . . . . . . 1 11 - l -- - 11 1 -- 2 
Constructori de barei . . . . . . . . . . --- - - - -1 - - _

1 
-

Cufere (Fabr. de ... ) . . . . . . . . . 1 1 1
1

1 - 1 -1 1 ---- 2
• l!u�u�tl'ia t1lbăcă·rie'î şi a pielăi·iet I . I I I Tabacaria . . . . . . . . . . . . . . . I 4 12 - 3 1. 3 1 1 -- 16 

Curelăria şi şelaria ..... .' ·._- ....

\\ 

18' 11 1

\ .
7

\
\ 

15 3

1

14
I 

4 4 -1 -1

� 
3
6'

1 

Industria alimentaţiumi ! I I I /Apele gaz6se şi minerale . . . . . . . 13' 18. , 2. 5 8, 11 12, 9 4 - 33, 

JU D EŢUL TULCEA 
-

11

--Durata
\\ 

i'i!asintla lucru " " 
'â lucrul ul No. 'meseriaşi16,!; "" I Q ''" ''" .. 

� � . -� c§i:.. ,ca .s -� 
.:!!, ,_ - .9 � s E-3 <.) E li�<.) li OBSERVAŢII 

<.) ::, I 'O <, ::, .,,,_ ::, 
i:.: ·a s:: 

(1) c ..o 'u � C) ::s 

� li� �1,�;:: -1� ,r..';:: '.5' <.) 
aJ ci3 o � ::s ... c,j"\,I ,.,_, ,... 

� u ::> t'" I o. z :3 ::. cn � -

10;1 10! -li 8 2
1 

10 -! - -I __I 20!1 2 sunt şi tinichigii 
12

1 

32

1 

2

1 

-
12

1

12 
-,

-- -1 46

1 6 15 -5 1 6 - 1 - - - 211
I _I _I - -' ----_I -1

51 J 6
1 

4
! 

1! 4 11 1 _I _I 23 
2061 49' 54171 35 168 1 38 38 ! -1 -I 309'

1
{1 e şi rotar,.6 şi 

-! _
1 
-! _ -I _ -I -I -: _

1 
_ 1 

lem. 1 ş1 coJocar
3-2 3-- 3 3 -- 5 
3 - _, 31 -1 2 1 2 1 -I _I 3 

�I = - -= =: = -= _:l
i 
= I =I -1

1
94' 2 24 _I 24 ---' -1 29 � I I I I I I 4'--4-3 1 1-- 4 
11 3 6 1 -: -I 1 --1 1 10: 
3 2 2 3 -3 - -I -, - 7

I-: _I_ - -: - -1- - -I -9 -1 1 9 -7 2 2 -- 10 

13! _: =! � _21
, � I =I = =I =! __15� I , amlmlMI 

33
1 5\ 7 22 11 33 -1 _I - -1 45 1 tîmplar 

I I I I I I I 2 sunt şi ferari, 
55I 19 I 24 34 21 38 17 17

1 

-- 98 < 1 şi ferarifabr 
I I I I I I I I l de căruţe 

52 9 11 47 5 38 14
1 

14 -- 72 (1. şi ro�r 3 şi 
1 

I 
1 1 / I I 

{ scuipt. m lemn, 

171 7 3' 14 3 15

1

2 2 = =I 2
7
: \.. i şi zidar

2
1 

2

1 

2
1 

2 -i 1 1 11- -1
6

,, 5 11 6 5 -1 5 ---- 221 
24

.
/ 

23
1/
, 11

i 
24 -11611 8 8/ -1 -.11 58// 2 sunt şi opincari

9 8. 4 5 4' 1 8 5 2 ('H 12 (") cu petrol 

00 
C,)1 
� 
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Bragageria şj alviţăria .... 
Brutăria: BrutarI şi franzelarI 
CovrigarI şi plăcintarI . . . . 
Cofetăria ......... . 
Conserve alimentare, cherhanale, muştar 
Paste făin6se . . . . . . . . . . . . . . 
Alcol şi derivate (cognac, liqueurs etc.) . 
Mezeluri şi măţari . . . . . . . . . . . 

· li 14/ 23;J 3, 13 1 14 -J -J --li 4011{ 1 e si dărăcit. de81129
1

23, 81 - 81 - -· - - , 233 1ană 
9 12 2 9 - 9 ----1 23 
6 7 11 5 1 6 ---- 14 

-- -1 - -- - ---, -
1 9- 1-- 1---l! iO

Inclust?'ii textile 
Dărăcilul şi pieptănatul lânii . . . 
Fabricarea postavului (aha, dimie) 
Tesătoriile de pânză . . . . . . . 
Ceaprazeria şi pasmanteria ... 
Frânghieria şi împletitul plăşilor, mrejelor 

Inclusti·ia împletitui"iloi·. 
Impletituri de răchită . . . 

» >> păr (trăistarl)
Măturari . . . . . .... 
Rogojinari 

Inclusti·ia îmbi-ăcăm. şi anexe. 
Rufăria. . . . . . . . . . 
Croitoria de tot felul . . . . . . . 
Boiangeria . . . . . . . . . . . . 
Blănăria, cojocăria, căciulăria . . 
Pălări'î de bărb. şi dame, flori artificiale . 
Incălţăminte . . . . . . . . 

Inclusti·ii chim·ice 
Fabricarea săpunului. . 

» luminărilor .
>> uleiurilor vegeLale

Industi·ia hârtie'i
LegăLoria de cărţi 

Inclustria artelor grafice 
Tipografi . ... . 
Fotogrnli .... . 
Zugravi de firme. 

Industria consti·ucfiunilor. 
Zidari şi sobari . . . . . . . . . . . . . 
Zugravi de case, biserici şi văpsit. de lemn 

hulusti·ii diverse 
PlăpămarI, mindirigii 
Perii (Fabric. de ... ) 
CărbunarI (lVI_::t_J1galierI) . 

- -I -
I 
- - --- -- -I 

4 9, 1 3 1 4 - - -

I I
�2 =I =I -= �� � � � -= ='11 3- 1-- 1 1--
1 11 3 1 -- 1 1 ---
21 2 2 1 1 1 1 '1 --i 
2 6 _I - 2 - 2 2 - _I
4 - _I - 4 4 - -- _I 

14 

1711 1 e şi brutar 

4 
5 
6 

8 
4 

23 
-li 
-I _1 - - - - - - -

23 � -1 - 23 23 - -, -

3 -
i 
-

; 
3 -1

- 3 3 - -1 
3 

1� 63
1 

63 ::_: �� 10 � �
1 
= = 

2�11 leşifabr. de ţigle 

69 191 121 31 38
1

66 3 3 - _I 100 
3 -1 -: 3 - 2 1 1 -- 3 

'131 117 96,113 18 40 9'1 911 - --1 344 

-=11 _L!1 �1 �11 �1 ; 1 � 5-1- - 5 4 1 1  
I . 

=1 �1 � _., -, -1 - - - - - - -, -
31

1

18, 2 3 -- 3 3 - -1
1 

23 
2 4 11 2 - - 2 2 -- 7 
3, -1 2 3 - 3, --- _I 5 

1711 ni _I 5 12·
1

171 -1-
1 
-

1 
-

11 
34!Lucr. numarvara 

3 3 1 2 11 2 1 1 - - 7 

�j L� 'i-B ttl �, 

22 91 2J\ 15J oJJ 221 -I -·
1 
- - sa

66' 67 6
1 

65 1,\ 66 ----
1 

139
1
-

l

ssuntşicovrlgarl 
7 8 5 7 -1 7 ---- w 
5'. 5: 11 5 -. 5 --- -I 1!1 56 200

1 

29
! 

13 43 56 ---- 280I 

1ll 3 -I 1 _; 1 --- -I 41\ 

1] 1
1 
-- 1

1 

1 ---- 2 

32 2 -! 2'1 11; '1 3'1 26 5 _I 3J
5' 91 3 5 - 2 3 3 -- 17

1 
I I I 
I I I 

251 41 2 2 241 24 2 2 - - 32 

91 181 _I 6 3
1 

9 _ _ _ _ 2,! 
5I 9 -1 5 -1 2 3 3 -- '14 
- - - - -I - - - - - -I----------1 -
2 - -· 2 -- 2 2 - _, 2 

109

1

24 35
1 

98 '11 25 84 84 --
1

16811 5 sunt şilingeriţe 
1--, '1- 1---- '1 

37 24 12 20 '171 36 1 1 - ··- 731 6 3 2' 5 1 2 4 4 -- 111
12

1 : 'T: : 
31 

: : = =I 3l """"m, 3 7 3 2 '1 3 ----

1 

13 
4

1

-- 1 3 - 4 2 2 - 4
1 

2-- 2-1 1 '1-- 2 

J 5 3 4 
-

- 4 4 - -I 1211 1 soc. pe acţiuni 
7

1
' - -1 7 -- 7 7 - _. 7 

1-- 1- 1---- 1

I 
. 

2
�!l �li 111 li all 

2�1 :1 =1 =1 =
5

11 -
11

-
1
1 

5

1-11 ?1
-

, 

-

1 

-
1- - 1- 1- --

11 21 11 -li - 21 - 21 ·=- -I -
=I
-!

241
1 
2 ambulanţi 

91 1 e şi lemnar 

5 
1 

2'1 
TotalurI pe judeţe . · /lt,0'1411790138611 7441 270168'11333,31� 14 1 4112.:190:1 ll·l.0931175211371118401 253r1751134213311 9 2;;2.21o11

') ((Ancheta industrială», voi. II. pag. 32-35 (pentru jud. ConsLanţa); pag. '124-127 (penLru jud. Tulcea). 
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b) Meseriaşii din

Cernavoda 
J u D F, T u L C o N s T A N T A_ -

-IConstanţa I Cuzgun mtrşova Mangalia llledgidia I OsL� 

==r==H=i

=r==e===

,8=e===s==,_ ,_ 'o ,_ ·a \ I,- i'i:i 
'
·u ,_ 

1
·a 'o ,,,, i'c '5 I\

I]� '.� 13 I � � -� 3 ·iii §l -� 3
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�.s E �I:� 31l�

l
@1·� 3 ·i� � '§ 3 ·i

l
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-l 1 ! - - -· - _li __ l
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�
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8 :1': - � jl= = =1= =1 � 5�,� i�l

d
_c =i= =t� =I= 2 1

1

-
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-
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1

_ -'- -I i'

I 

--'- -j--- -i1--= =
. Ferarrordinarr ..... _!1---I- ' - - - - ____ 

1 

__ I -- 1- · !-- 1-
1 

2-- 2-
1

· 1 1- 2 o Potcovarr . . . . . . . . . '-----' 9 3 a 15 - 1 -- 1 -- -- --! 2 -- 2 - 2 1 -t 4 -I I - 1 
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1
- 2 7 1 15 21 2 1 57 H ·1 -- ·I -

1
1'1 i 3 2 1 6 1

11 

4- J 5 \
1 

4 3 2 9 _:,
1

� �1
-

�. _14 
3 V�p!l1tor1 �e tra�ur1 ...... 

1
---- 1 - - 1 I 
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i
--- -- --

i

-----i--- ----

·

�

i

i::

-

1 
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1
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GRUPAREA MESERIILOR 

industria ceramice-t. 

Olăria . . 
Cărămidăria . . . . . 

Inclusli·ia matei·. minerale. 

Vărăriile . . . . . . . . . . .  . 
Sculptori de piatră şi marmoră. 

Industria m-etaleloi· 

Fierari ord., potcov., constr. de căruţe 
Mecanici şi reparatorr de maşini . . . 

lnclusti·ia lemnului şi mobilie1'Ulu'i:. 

Lemnari şi dulgheri . . . . 
Lingurari etc. . . . . . . . . . . . 
Dogari . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rotăria şi constr. căruţelor de lemn 
Tâmplăria. . .  ·. . . 
Constructori de bărci . 

Inclusti·ia tăbăcăi·ie'î şi 11ielă1''îet. 

Curelăria şi şelăria . . . . . . . . . 

Inclusti·ia alimenta/ier. 

Apele minerale şi gaz6se . 
Bragageria şi alviţăria . . 
Brutăria . .  
Cherhanale 

c) Meseriaşii din comunele rurale 1). 
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b1dust1·ii textile. Dărăcitul şi pieptănatul lâne'î . . Frănghieria şi împletitul plăşilor 
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') «Ancheta indm,trială)), vol . II, pag. 22ft-227 (pentru jud . Constanţa); pag. 200- 291 (pentru jud. Tulcea). 
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Cer 4406 meseriaş\'. exercită 63 felurl'. de meserfi, care după numerul persanelor ce 
întrebuinţeză la lucru se pot clasifica: meseriaş'î de încălţăminte (736 lucrător\'.), fierar\'. de 
tot felul (665), croitor'î de tot felul (401), brutar\'. (372), cherhanagil'. (285), cărămidarr (217), 
bJănarr de tot felul (173), tâmplar\'. (163), rotar\'. (137), curelar\'. (94), tinichigil'. (73), bragagil'. (73), 
dulgher\'. (70), fabricanţl'. de ape gazase (64), zidar\'. (58), dogar\'. (57), dărăcitorr de lână (51), 
olar\'. (50), covrigarr (43), tăbăcar\'. (38), frânghier\'. şi împletitor\'. de plăşl'. (38), sculptorr în 
piatră (36), tipografi' (35), vărar\'. (35), împletitor\'. de răchită (27), construct.orl'. de bărcl'. (27), 
cofetar\'. (25), argintar\'. (24), rogojinarr (23), reparatorr de maşinl'. (23), trăistarr (22), căr
bunarl'. (21), ciasornicarl'. (21), plăpămarl'. (20), căldărar\'. (18), abagil (17), mezelicil'. (1G), 
zugrav\'. de case şi bisericl'. (16), lăcătuş\'. (15), pălărier\'. de dame şi confecţiunr de fior\'. (14), 
fotografi (14), lumânărar\'. (13), constructorr şi reparator\'. de vase plutitore (10), fabricantr 
de paste (10), fabricanţr de uleiurl'. vegetale (9), cuferarl'. (8), turnător\'. de:Luciu (7), zugravr 
de firme (6), ceprăzarr (5), armurier\'. (5), lingerie (5), tocilar\' (4), rachier\'. (4), ţ.esătorr de 
pânză (4), măturar\'. (4). săpunarT (4), lucrător\'. de zinc (3), legătorr de cărţ'î (2), sculptorr 
în lemn (2), boiangir, fabricanţl'. de peri\'., lingurar\'. şi văpsitorr de trăsurr (câte unul). 

<1) 
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I 0:: 
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t )) 

Tulcea. 

S ta b i I i m e n t e i n d u s. t r i a I e 1)

afectate la instituţiunile publice 
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oA cil <.) :::, ;::) --© 
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\ Rotărie. şi tâmplărie 
I I _I 1 I 1 5 23 5 

I Armurieri . . . . . t -
I =I

- 1 1 
Ferar1 ....... t 5 1 -·· -

' Armurier'i . . . . . 3 5 I _I 2 "l 1 
Tâmplari. 2 4 I I 2 - -
Rufăria .. "l 

l�I 
- "l 1 

Croitoria de dame 1 - 1 "l 
Armurier:î 1 1 - -

Observaţii 

Şc6la de meserii. 
La batalionul de venă torI.
La spitalul militar. 
La reg. 3{, reg. 9 căl., bat. 2 
La reg. 34, reg. 9 călă 

ven.
raşL 

La şc6la Îrofesională. 
I em 

La regimentul 33.

Industria casnică : ţesătoriile de pânză şi borangic, confecţionarea scarţelor şi chili
m urilor n'a făcut obiectul anchete\' oficiale. 

Acestă ramură a industrie\'. este destul de desvoltată în unele părţl'. din Dobrogia, 
mal'. ales printre locuitori\'. Român\'. şi Bulgarr. 

Fabricarea brânzeturilor şi caşcavalurilor este încă o ramură însemnată de indu
strie dobrogiană. 

Şi totuşl'. ea era mar înfloritare altă-dată ca acum. 
uma'î pe la Constanţa s'a exportat în 1879, la Constantinopol, 250.000 ocale brânză 

cu 60 banr până la un leu ocaua pe loc. 
La Tulcea preţul era şi mar ridicat (0.92-1.33 ocaua) 2).

Din causa împuţinări\'. vitelor cornute miel'., fabricarea brânzeturilor a descrescut 
simţitor. 

Prin. satele locuite de Ge1:man1 se practică pe o scală destul de mare fabricarea 
untulur, din care o însemnată parte se exportă în streinătate. 

') «Ancheta industrială», vol. II, pag. 988, 992 şi 994. 
2) Baron d'Hougger

) 
op. cit., pag. 37. 
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În Dobrogia, unde populaţia este aşa de rară, mănoselc şi întinsele câmpfi, câte 
isvore de bogăţil'. nu oferă locuitorilor er, numar dacă aceştia _ar sci să'şr întrebuinţeze 
munca lor raţională şi cu folos. 

Dar starea actuală de lucrurr nu se pote îndrepta, cât timp nu ne vom gândi la o 
bună gospodărie a ţeranulur, la îndrumarea lur spre o aplicare a munci!, din care să 
tragă cele mar marr beneficii, sau cel puţin proporţional cu munca ce desvoltă. 

Nu am pretenţiunea de economist consumat, dar din spusele altora, cât şi din cele 
veQ.ule de mine vreme de 13 anr de când cutreier Dobrogia în lung şi în lat, me încerc 
a da câte-va directive, carr de vor fi aplicate, cred, că se va îmbunătăţ,i cu mult sorta 
săt6nulu\', de care depinde aceea a provincier nostre. 

Avem la sate şanţurr înconjurătore, la reparatul cărora lucreză ţeranul în toţr aniL 
Nu ar fi mar bine ca pe marginea exterioră a acestor şanţurr să se planteze o 

perdea de salcâmr, care tunşr şi întreţinuţr 10-15 anr, ar forma ca un zid de gard viu 
împrejurul satulur? 

Să se lase, bine înţeles, _numar porţile căilor de comunicaţie şi să se închidă noptea 
prin bariere de felul celor de la drumul de fier (cumpene). 

S'ar schimba cu desăvârşire aspectul morocănos şi trist de astăzi a celor mar multe 
din satele dobrogene. 

S'ar atrage pl6ia, a cărer lipsă e aşa de mult simţită la aprope 2/o din suprafaţa 
solulur. 

Dar câte alte folose nu s'ar mar putea trage din aceste plantaţi!, dacă s'ar face ase
menea perdele de salcâmr şi pe marginea izlazurilor ! 

Sătenul n'ar mar fi nevoit să plătescă globă pentru vitele, carr sărind şanţul intră în 
sămănăturr. 

Crengile resultate din tunderea salcâmilor ar putea înlocui ca combustibil tezichiul 
de astăzr, atât de nesănătos şi impropriu la prepararea alimentelor. 

Apor cât adăpost bine-făcetor nu ar găsi călătorul pe timpul căldurilor din Iulie 
dacă pe marginea şoselelor s'ar face plantaţi! de salcâmr ! 

În sate, înapoia perdelelor de gard viu, fie-care locuitor să-ş1 îngrădescă terenul ce '1 
aparţine - după cum vom vedea -şi să-ş\' planteze o grădină de arborr fructiferr, carr 
nu cer nid o cheltuială, ci numar multă bună-voinţă şi mar ales stăruinţă fără preget. 
De câte orr ţeranul venind la oraş nu cumperă felurite fructe. 

Nu ar fi bine, ca sîmburff în loc să-1 arunce, să-r ducă acasă, să-\' îngrope în gră
dină, să-r ude la vreme, să îngrijescă arbuştir şi aşa pe nesimţite ar avea după 10-15 
anr, cel puţin 10-15 arborr fructiferr, atât de folositorr vara şi chiar iarna, dacă fructehj 
le-ar conserva şi le-ar întrebuinţa ca aliment, cum sunt prunele, gutuiele, nucile, etc. 

Tot satul transformat ast-fel într'o grădină, pentru ce nu ş'î-ar cumpera ţeranul 
nostru câţ1-va stupr? Căd sciut este cu câtă repeziciune se înmulţesc albinele şi cât de 
marr folo�e aduc prin produsul lor. 

Dar cultura duzilor aşa de desvoltată înainte în Dobrogia şi aşa de decăzută azr ! 
Dacă fie-care locuitor ar planta în curtea sa cel puţin dor duzl: mar'î, frunza lor ar 

putea hrănî atâţia gândad de mătase -'m1 spunea cine-va-câţ\' sunt de ajuns uner 
familir, ca din produsul lor, să aibă de lucru o iarnă întregă femeia ţeranulu1 nostru; 
căd gândaci1 de mătase se înmulţ,e c tot aşa de repede, se cresc tot aşa de uşor, şi produc 
tot aşa de mult, ca şi albinele. 

Şi cât de frumos îmbracă pe ţerancă cămaşa de borangic ţesută cu multă măiestrie 
şi în fel de fel de culorr ! 

Cu o vcdită mulţumire 'mr-a arătat un �ospodar Român din satul Nicoliţel, mahra-
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mele, şervetele şi ţesăturile de borangic lucrate numar de mâna femeer sale. Nu m'am 
putut sătura privind fineţea lucrulur şi gustul cu care erau aranjate pe pereţi! odăir mosa
firilor - după cum o nu mia gazda. 

Mc credeam în mijlocul uner exposiţiunr de lucru manual. 
Cultura legumelor e lăsată în Dobrogia, ca şi în restul ţeril, pe niâinile streinilo1·, 

fără să ne gândim cât de mart beneficir trag er din acestă meserie. 
Şi nu vorbesc aci de cultura fasoler, !inter, bobulur sau a dovlecilor, de care se îngri

jesce fie-care ţera.n, cel puţin pentru casă. 
Dar nu s'ar putea scăpa de tributul pe care 'l plătesce grădinaruluT Bulgar, pe arde\', 

cepă, pătlăgele, cartofi, etc., dacă fie-care locuitor ar cultiva în grădina caser acest fel 
<.le zarzavaturr � 

Cu mâhnire am constatat pretutindenr, cu ocasia călătoriilor, că ţ.eranca nu pune în 
fiertură zarzavat, în ziua în care n'a trecut prin sat grădinarul cu căruţa. 

Ne speculeză Bulgari\' şi Serbff grădinarr, cad vend zarzavatul cu gramul şi cu fil'Ul. 
De ce bună-6ră tomna să fie nevoit ţeranul să cumpere cepa, cartofi.\', usturoiul, etc. 

de la grădinarr, când pe un preţ minimal şi cu o îngrijire nu tocmar mare ar putea 
să-şr cultive în grădină tot ce-l'. trebue pentru iarnă� 

Apor o grădină bine întreţinută cu poml'. şi zarzavaturr este priinciosă albinelor, cu
noscut fiind, că ele nu stau de cât printre plante, în locurl'. vesele, la florr. 

Florile de grădină încă însemnă o bună gospodărie. 
Ce aspect mar frumos, de cât o casă de ţară cu grădiniţă în faţă! Şi câtă influenţă 

nu au florile asupra sufletulul'. ! 
Închipuiască-ş1 cine-va, un sat fără pomr, cu casele în mijlocul unor curţr sterpe şi 

înconjurate cu zid de bălegar, aşa cum se găsesc multe în Dobrogia sudică şi va vedea 
câtă deosebire, ce monotonie, ce tristeţă ! 

Bălegarul, un mijloc de îngrăşăminte în alte părţr, aic\'. întrebuinţat în alte scopurr, 
numar ca îngrăşăminte, nu. 

În loc ca ţeranul să-şr înconjore curtea cu zid de bălegar, care în nic\'. un cas nu 
pote fi sănătos, ar putea cu puţină cheltuială, clar mar multă muncă, să-şr împrejmuiască 
curtea cu piatră, care se găsesce în abonclenţă apr6pe pretutindenr. 

Am vezut asemenea împrejrnuirT la Germanr şi mar ales în Cogelac şi Tariverde, 
unele locuitorul îş1 are închisă totă gospodăria ca într'o cetate de piatră. 

Câtă regularitate, ce ordine şi chibzuinţă în acţiunile lor! Sunt în adever de invi
diat, dar şi de imitat. 

Zidul înconjurător al curţi\' e construit din lespezr de piatră regulat aşezate, av&nd 
ca legătură argil amestecat cu plevă, iar pereţff lipiţ1 cu acelaşr amestec. 

Detriturile vitelor ar putea fi întrebuinţate ca îngrăşăminte în grădinr, după ce mar 
întâiu vor fi putrificate în gropr săpate anume pentru acest scop. 

În Dobrogia sudică, din causa lipser de combustibil, balega se întrebuinţeză la încălzit, 
după ce vara a fost uscată la sore în galete marr. 

* 

ţn strânsă legătură cu desvoltarea stărer economice a ţeranulul'. stă Şcola şi Biserica. 
lnveţămentul nostru rural ar trebui ast-fel predat, ca studiul să mergă mână în 

mână cu practica asupra arboriculturer, gră,dinărier, agriculturer, apiculturer, etc., şi alâlea 
ramurr de activitate, de care are nevoe ţeranul în viaţa de t6te zilele. 

Înveţătorff ca şi preoţil trebuesc aleşr nu numar dintre. absolvenţi\' şcolelor normale 
sau seminarelor, ci să fie obligaţr să frecuenteze cel puţin dol'. anr o şc6lă de agricultură 
(preoţi! şi înveţătoriI) sau de meserir (numar înveţătorir). 

Cele zece hectare, ce fie-care Biserică rurală are, să nu se mal'. arendeze, ca până 
acum locuitorilor, ci să fie sub îngrijirea preotulur satulur, obligându-l să înfiinţeze pc 
acest teren grădinl'. de arborr fructiferT, de zarzavaturr, etc., şi preotul să se ocupe cu 
arboricultura - în special cu altoirea pomilor, - cu apicultura, cu cultura viţeT, care mar 

--"· 
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'nainte era un apanagiu al preoţime\'., cu cultura duzilor, care favoriz6ză crescerea gân
dacilor de mătase. 

Preotul, cel d'întâiu să dea exemplu de o bună gospodărie; de la grădina Bisericer să 
se împrumute tot satul cu pueţ'î de arborT fructiferT, cu viţă, cu seminţe de zarzavatm·r, 
ele florr, de gândac'( de mătase, şi acestea pe preţ eftin, ca să le p6tă plăti orT-ce locuitor, 
fle el cât ele sărac, şi nu odată, ci treptat. 

Se scie câtă influenţă p6te avea preotul asupra locuitorilor satulur şi ce exernplc 
!Junc pot lua aceştia de la densul. Am vezut la multe sate aci în Dobrogia pe locuitorr
aducend de a lor bună voe parochulur Bisericer, fie-care clupă puterea sa, cantitatea de
cerea.le necesară întreţineriT Bisericer; şi acesta este o obligaţie benevolă, cum nu va da
locuitorul suma ce clatoresce pentru arbuşt\'. sau sămânţa împrumutată din averea Bisericer �

Şc6la are şi ea cedate zece hectare de teren, pe r.are acum înveţătorir îl arendeză 
locuitorilor; lor le este ruşine ele a'l ultiva. Şi tot aşa se p6te întrebuinţa terenul şc6lcT 
ca şi acela al Bisericer; ceva mar mult, înveţătorul are la îndemână pe copii\' clin şc6lă, 
cu care este obligat să facă practică. 

Aceştr clor factor\' au menirea la sate să inspire ţeranuluT dragostea de muncă cu 
chibzuinţă, profitabilă; căc'î numat prin carte îl împingem către funcţionarism. 

Puneţr la un loc sutele e miT de braţe ale micilor funcţionarr, întrebuinţaţi-le în 
munca câmpulur şi veţr vedea ce mare deosebire; ele sigur nu vom mar striga ca acum, 
că ne lipsesc braţe pentru agricultură. 

îmr pare reu, că nu am o statistică a funcţionarilor din Dobrogia, dar aş\' putea să 
zic, că grupând la un loc pe toţ\'. micff sluşbaşr, aş\'. putea să numcr până la jumetate, 
dacă nu şi mar mult din populaţia agricolă a provicieL 

Priviţi pe fie-care zi cum furnică pe stradele oraşelor marT şi mid o mulţmc de 
postulanţ1, de la gardistul de stradă şi până la odăiaşul autorităţilor, şi me întreb dacă 
acest furnicar n'ar putea aduce mar multe fol6se agriculturer, de cât slujbelor pe car'( le 
îndeplinesc. 

In loc ca gardistul să tremure totă n6ptea pe stradă, pentru un salariu de 50 let pe 
lună, nu ar fi fost mar bine ca fără acest exces de oboselă şi neodihnă să câştige prin 
agricultură mar mult şi cu mar puţină muncă� 

Şi ce este tot acest moşoroiu de furnicr, de cât foştr ţeranr, carr învăţând patru clase 
primare, după ce au făcut armata, s'au crezut în drept ca să alerge la funcţionarism, de 
cât să se înt6rcă acasă şi să apuce plugul de c6rne. De ce� Pentru că direcţia dată în 
şc6Iă a fost greşită. L'a învăţat numa\'. carte, nu '1-a desvoltat gustul de muncă şi nu "1-a 
arătat, că un plugar chibzuit e mat fericit de cât cel care, pentru 50 de Ier pe lună, pă-
zesce totă n6ptea lebedele de pe lacul Cişmegiulur. 

Nu zicem prin acesta să se oprescă în loc copilul ţeranulur şi să fie dedat numar 
agriculturer. Nu. Să se dea drumul inteligenţilor, la studir ma\'. înalte, din care Statul şi 
pers6na ar putea trage folos. 

Dar este bine, ca în decursul celor cinc'î sau şese anr de şc6lă primară, să învăţăm 
pe copil, mar ales al ţeranulu\'., o meserie. 

Astăzt nu avem în ţară de cât apr6pe numar făbric'î de 'funcţionar\', căc'î ce sunt 
mulţimea liceelor, gimnazielor, etc., pe lângă câte-va şcolr de meserie, agricultură şi comerţ� 

Şi iată cum cred că s'ar putea îndruma săteanul către o gospodărie raţională şi 
profitabilă : 

In locul liceelor la oraşele capitale de j ucleţ, să se înfiinţeze şcolr de agricultură, de 
meseri'î sau de comerţ, după situaţia economică a localităţir. 

Aci să fie adeverata pepinieră a judeţului.', în sensul cel mat larg al cuventulu\'. 
Tineri'î să înveţe nu numa\'. munca intelectuală, ci şi pe cea manuală, asemenea şi 

fetele menite să devie înveţăt6re. 
Localul şc61er să fie la marginea oraşului.', să aibă teren îndestulător pentru aplicaţiT 

la ale agriculture\', crescerir vitelor, fabricărH branzeturilor, apicu1turel'., grădinăriei, arbo
ricultu1·cr, etc. 
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La şc6lele profesionale de fete să se predea, pe lângă carte, sericultura, ţesătoria, 
lucrul manual, croitoria, cusătoria, bucătăria, e.tc. 

Să se înfiinţeze resb6ie sistematice de ţesut pânza. Totă armata are nevoie de pânză 
în cantitate destul de mare pentru lingerie, de ce să nu se furniseze de către şc6lele n6slre 
profesionale? 

Dar ţesutul cergilor, velinţelor, chiar al rogojinilor, împleLitul coşurilor şi alte împlc
titurr de papură, richită, etc. 

Pentru ce să cumpărăm de la străinT ciorăpăria, mănuşeria de lână, nu numar a 
soldaţilor, ci şi chiar cele mar fine împletiturr de lână, să se lucreze la şc6lclc n6sLre 
profesionale. 

S'ar putea înfiinţa ateliere pentru fabricarea dimieT, abalelor şi chiar a postavurilor 
mar fine, iar funcţionarir carr, după cum am arătat, nu sunt puţinr la numcr, să fie obli
gaţr a purta hafoe de postav fabricat şi confecţionat în ţară. 

Şi ce durabil este aşa numitul postav călugăresc 1 
Tot pe la oraşe să se înfiinţeze şcorî de meserir pentru obiecte de prima necesitate 

agriculturer, ca: plugurî, grape, rariţe şi chiar batoze. 
Dar mar ales să se înveţe rotăria, căruţăria şi potcovăria, trer meseril atât de nece

sare ţcranulur nostru. 
Ast-fel preparat înveţătorul, preotul sau învăţătorea la şc6la din capitala judeţului, 

vor fi trimişr la comune, unde să respândescă adevărata lumină sătenulur, care sunt sigurr 
că cu mult mar drag îşr va da copilul la şc6lă, unde nu învaţă numar, că în bătălia de 
la Călugărenr ·r-a sărit. lur Sinan-Paşa singurul dinte ce 'l mar avea în gură, ci şi cuno
scinţe folosit6re în viaţa de t6te zilele. 

Şc6lele rurale să fie organisate după modelul celor spuse pentru cele de la oraşe, 
bine înţeles pe o scală mar mică, şi atunci'. vom avea în fie-care comună o mică fermă, 
grădinărie, un mic atelier de ţesătorie, de tors, o căruţărie, rotărie, etc. 

Dăm aci numar în trăsurr generale cum ar trebui reorganisat înveţămentul nosLru 
primar rural, ca să fie în legătură cu agricultura şi industria casnică. 

Nu avem pretenţia de a fi îmbrăţişat t6tă chestiunea în amănuntele er, acesta ar 
trece, p6te, peste puterile mele şi peste cadrul acestur articol. 

Cestiunea reorganisărir înveţămentulur primar rural ar putea fi tratată în volume 
întregr, şi nu acesta ne este intenţiunea n6stră. 

Să vorbim ceva şi despre instrumentele agricole, cu carr se face o speculă neînchi
puit de mare în paguba ţeranulur nostru, care cumperă acest fel de instrumente vechi'. 
şi reparate, carr nu costă de cât 60-70, maximum 100 Ier, pe preţ de 650 Ier, pentru a 
nu se servi cu ele de cât cel mult un an. 

Modul cum se face treieratul în Dobrogea este cu totul rudimentar. Treieratul cu ca 
face să se piardă timp, dar mar ales o mare cantitate de cereale, pe câtă vreme cu ma
şina se câştigă şi unul şi cea-l'altă; în plus din maşină ies cereale mar curate, ded cu 
preţ mar bun. 

Pentru instrumentele agricole, şc6lele de meserir ce am propus a se înfiinţa în capi
talelP. de judeţe, cred, că ar satisface popqlaţia rurală, ar avea ţeranul nostru instru
mente ma'î bune, mar ieftine, plătibile în rate şi am avea şi marele avantagiu, acela ca 
banil să remână în ţară. 

Micele ateliere mecanice, ce propunem a se înfiinţa pe la sate, vor servi la reparatul 
instrumentelor agricole. 

Pentru instrumentele marT, ca : batoze, maşinr cu aburr, etc., carr cer capitalUl'r marT 
şi carr pot satisface trebuinţele unel' comune întreg\', să se înzestreze fie-care comună cu 
câte o maşină de treierat, plătibilă colectiv şi în rate anuale. 

Locuitori\' să fie obligaţr tomna să-ş1 aducă bucatele pe rând la treierat. 
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Cât timp s'ar scuti prin acest procedeu ! timp pe care ţeranul l'ar putea întrel:fuifl�,, �1 I\:la facerea og6relor de t6mnă. -
Am auzit, că paiele de treierat cu cai\' sunt mar proprH hraner vitelor, de cât cele de 

ma�ină. 
Să-ş1 reserve dar fie-care ţeran o canLitate de bucate, pe carl' să le treiere cu caiî, 

prnLru a avea şi paie pentru hrană. 
Se înţelege, că înzestrarea fie-căru'î ţcran şi fie-cărer comune cu instrumente agricole 

1wrfecţ.ionate, al' întâmpina dincultăţr la început, dar după 10-15 an\' am avea aceste 
litbricaţiunr în ţară, iar celor aduse din străinătaLe să le aplice taxe aşa de marr, în cât 
tll'T�cc concurenţă să fie imposibilă. 

Dar după un an de muncă, de bine de rcu, ţcranul îşr aduce la terg produsul muncil' 
luT: cerealele. 

Aci este lăsat în prada speculanţilor. 
Pe pieţele marr de cereale, concurenţa devine imposibilă, căd comercianţil de cereale 

formeză între er sindicate şi când ţeranul vine la târg nu găsesce aci de cât un singur 
eomerciant, căd după învoială, ceT-l'alţr nu se arată pe piaţă. 

P6te ţeranul să se înt6rcă cu bucatele înapor, chiar de nu '1-a eşit preţul la care se 
aştepta� Nu. Este nevoit să le vern;lă pc preţul ce voiesce cumperătorul să-1 dea, sau mar 
bine să-1 'l impună. 

Şi dacă în aceiaşr zi se presintă pe piaţă un număr ore-care de căruţe cu cereale, ele 
:;unt cumpărate de un singur neguţător, care însă are grijă a le distribui pentru descă1·
rtire şi la magasiile celor-l'alţ.r lovarăşt ar săr. 

Credeţt că sistema de spoliare se mărginesce aci� u. 
După ce nenorocitul de ţeran aşteptă jumetate ziua pe lângă magasie, tocmar după 

ce a fost plictisit şi enervat în de ajuns, tocmar după amia-zr se începe descărcatul. 
Acum alte manopere în măsuratul bucatelor, manopere care nu încap în mintea unur om 

ş i  în cadrul acestu'î subiect, t6te pentru a-r se fura cel puţin 10-15 °!o din cantitate. 
Intre altele: măsurr cu dublu fund, sau falşe, răzător\' recurbate cu concavitatea în 

jos, trântirea mă urff de loitra carulu\', lJentru ca cerealele să se îndese şi chiar numc
răt6re falşă. 

u .. tim cc mijl6ce să propunem, pentru ca ţeranul nostru să nu mar fle înşelat
ln aşa fel. 

La nor ţeranul lucreză, p6te mar mult ca orT umln, însă cât timp nu se vor îmbu
nătăţi mijlocele, munca lu'î nu va fi spornică. 

71890 109 
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CAPITOLUL IX 

COMERCIU 

1. Comerţul pe Dunăre şi Marea-Negră

(Dobrogea şi ţerile române) 

Cu tot ponosul de mare neospitalieră, pe care antichitatea îl dedese Mări\'. nostre Negre, 
totuşl'., din timpurile cele ma\' stră vechr, ea nu a încetat de a servi ca una din marile ciir 
de comunicaţie, între bogăţiile Orientulul'. şi civilizaţia Occidentului'.. 

Pentru acesta, nu puţin a fost fq.vorisată de împrejurarea, că primesce cea mar impor
tantă arteră fluvială, Dunărea, C<regele fluviilor din Europa, drumul civilisaţiel'. şi al induşl.riefo. 

Marea-Negră a fost a n6stră, pentru că negreţa er se datoresce Negrilor noştri Ba
sarab\'., care 'l'.-au ilustrat în timpurile medievalr ţermurile 1).

A fost a n6stră, pentru că în secolul XIV-lea cavalerul Iohann Schiltberger o numesce 
«Marea-Muntenescă)) 2), iar mal'. în urmă Colson, în secolul XVII-lea: «Pont Euxin de la

ccMoldaviel) 8). Este a n6stră astăzi, pentru că vap6rele n6stre duc şi vor duce peste rnărt 
şî ţerl'. fala nemulul'. românesc, ocârmuit de o familie tot aşa de vechie şi de vit6ză, familia 
Hohenzollernilor, ca şi familia Basarabilor medievalr. 

Dunărea îşl'. are obârşia într'o Negră-Pădure, legănul familie\'. nostre domnit.ore, vine 
a se sfârşi într'o Negră-Mare, odinioră stăpânirea familie\'. Basarabilor, servesce dar ca 
trăsură de unire între aceste doue ilustre familil'.. 

Pentru a caracterisa numeratele bogăţil'., ce se adunau în vremurr depărtate pe c6s
tele apusane ale Pontulul'. şi la gurile fluviulul'. nostru, anticitatea grecă legă de aceste 
ţinuturl'. tradiţiunea, că prin secolul XIV-lea înaintea erel'. creştine, Jason furând pe Medea 
de pe ţermul râulul'. Phasis şi lâna de aur a berbecelul'. năsdrăvan al lu\'. Phryxus, aduce 
la Constanţa un îndoit isvor de frumuseţe şi bogăţie. 

Urmând o altă tradiţiune, în oraşul Istria exista o cerb6ică cu c6rne de aur, alegorie 
despre întinsul comerciu, ce se făcea la gurile Dunărir. 

Dacă trecem de la legendă la date istorice, găsim că din secolul VI a. Chr. Herodot 
ne spune despre întinsul comerţ, pe care coloniile milesiane din Pont şi Dunăre, îl făcea 
din timpl'. imemorialr cu regiunile învecinate 4).

Comercianţl'. din tote ţerile peninsule\' balcanice vizitau la gurile Dunărir Istria, în 
legătud comerciale cu o altă colonie, Olbia, de pe ţermul nordic al Pontulul'.5). 

Polybiu trăitor în secolul II-lea a. Chr., ne releveză un schimb bogat şi vioiu de rnăr
furl'. pe Marea-Negră 6).

Pliniu cel bătrân, naturalist din primul secol al eri\' creştine, scrie că mărfurile, ce 
veneau din Orient, după ce coborau Phasis, traversau Pontul -probabil pe lângă ţermul 
meridional ·1) ; mar exista şi un alt drum, pe lângă costa nordică, pe la Bosphorus (KerLch) 
şi Cherson 8) în ţara Kazarilor. 

1) Hascleu. Istoria critică, p. 164,.
') Schiltbe1·ger·s. Reise ed. Pelzel, Miinchen 18-14, p. 3 în Hcmlei:i, op. cit., p. 104.
3) Stu1·clza VI 1, p. 216.
4) Tocilescu. Dacia înainte de RomanI, p. 51-2.
6) Hasdeu. Istoria critică, p. 204.
6) C. IV. Cap. 38 în I01·ga. Kilia, p. 21.
7) Hist. Natur. VI. 17.
8) Jornancles. Get. 5.
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In veacul de mijloc, Evreul Chazda1 1) şi călătorul Ibn-Haukal 2) arată, că între Cba;,;ar\'. 
şi Bizantin\'. exista în secolul al X-lea întinse legăturr de comerciu, că ce\'. d'întâiu dădeau în 
schimbul stofelor, mătăsăriilor, pietrelor preţiose, pieile, blănurile şi grânele lor. 

Acest schimb între Cherson şi Constantinopol\'. se făcea pe doue că\'.: pe uscat şi pe apă. 
Pe uscat exista drumul aşa de cunoscut pe la Isaccea, Babadag, Constanţa, apo'i'. 

peste munţi\'. Irlrancia pe la Uscudama (Adrianopol\'.). 
Pe aci a venit Dariu, Ovidiu, Traian; pe aci a fost drumul invazie\'. poporelor barbare, 

care atrase de bogăţiile Imperiulu\'. de răsărit, Îl sguduiră în nenumerate rândurr temeliile. 
Pe aci în fine era drumul hospodarllor Moldave\'. şi ambasadorilor la curţile Palonier, 

Rusie\'. şi Chanulu\'. tătăresc. 
Pe mare, or\'.-cât de desvoltat ar fi fost comerciul la cer vech\'., totuş\'. navigaţiunoa 

nc-aj ungend la perfecţiunea modernă, cer care călătoriau pe apă, arare-or\'. se hazardau 
să plutescă pe întinsul mări\'. şi ma\'. ales în Pontul neospitalier. Peste tot er au remas 
navigator\'. de ţerm. 

Aşe9-ate între doue că\'., gurile Dunări\'. adunau de la Ruş\'. şi Bizantin\'. «tote bunătă
. ţile pămentulufo - 9-ice Marele Duce al Kievulu\'., Sveatoslav, pe la 971: c<de la Grec\' mă
tăsuri', aur, vin, stofe şi fructe de tot felul, de la Cehl şi Ungur\' argint şi car, de la Ruşr 
pier, ciară, miere şi scla vl'. 3). 

De la gurile fluviulu\'. mărfurile urcau cursul lu\', respândindu-le apo\'. pe ambele ţermur:r. 
In pinacoteca de la MUnich se păstreză şi până astăz\'. un tablou representând des

cărcarea mărfurilor orientale pe ţermul Dunări\'. 4).

Dar despre relaţiunile comerciale ale Muntenie\'. şi Moldover vom vorbi mar josi. 
Căror popore aparţineau ţinuturile de la Nord şi Sud de gurile Dunări\'. în secolul 

· X-lea, ne spun doue isvore contimporane:
Constantin Porphyrogenitul, Împeratul Constantinopolulu\'., vorbind despre cursele

Ruşilor către miază-zi, istorisesce, că aceştia sunt urmăriţr de la Nistru până la Sulina
de luntrile Pecenegilor, iar de la Sulina nu se ma\'. tem de atacur\'., ci merg în linişte
prin ţara Bulgarilor. Patriarchul cronicarilor ruş\'., căl-ugărul Nestor, arată cum Sveatoslav,
întorcendu-se din Bulgaria la Kie,v, Pecenegi\'. î\'. tăiară calea la Nistru 5).

Comerţul Ruşilor ese din cadrul subiectulu\'. nostru; despre acel al Pecenegilor vom vorbi
în a doua parte. Ne vom ocupa de-ocamdată de regiunea de le!, Sudul guriT Sulina, care după
cum am ve<;lut, era sub stăpânirea Bulgarilor, sau ma\'. bine a Imperiulu\'. Romano-Bulgar.

Tot comerţul oraşelor maritime îl învârteau Greci\'.-Bizantin\'., care, prin intrigile
lor, făcură să se nască resboiul dintre Simion şi Leon VI 6). E\' probabil sunt ce\'. d'intâ\'.
car\'. au fondat Chilia-Veche. Prin secolul XII, când geographul Edrissi face descrierea sa,
Dobrogia era înfloritore sub raportul comercial 7)

Contimporan lu'î Edrissi este evreul Benjamin de Tudele, care a vizitat Constan
tinopoiul pe timpul Imperatulu\'. Emanuil Comneanul, descrie cu color\'. vi\'. traficul ce se
făcea pe acestă piaţă. ccNuma\'. Bagdadul - c;1ice el - se pote compara sub raportul comer
cial cu Constantinopolul; aci se întâlnesc neguţător\'. din Babilonia şi din Mesopotamia,
din Media şi din Persia, din Egipt şi Palestina, din Rusia şi din Ungaria, ţerile Pecenegilor
şi din Bulgaria)) 8).

Mar înainte de a păşi mar departe, să me explic ce înţjjlegea Benjamin de Tudele,
între 1143 -1180 prin ţerile Pecenegilor, acesta fiind o cestiune de o mare importanţă
pentru istoria comercială a ţerilor române în secolul al XII-lea.

1) Ca1'moly. Ilineraires de la terre-sainte. Brux. 1874, p. 74.
2) Fmchw VeLeres memol'ice Chasarorum in Mem. de l'Acacl. de St. Peters. VIII, p. G05.
�) Chronica Nestoris, p. 30, Edit. Miklosich. Viena, 1860. In Pap. Cal-imach. Berladul, pag. '106.
J) Hascleu. Op. cit., p. 104-6.
5) Ioi0ga. Op. cit., p. 28.
0) Theophanes. Ed. Bonn, p. 775, in lleyll. op. cit., p. St, Voi. I.
1) Lcle1l'el. Geographie du mo-yen-âge, Vol. lll-IV, p. 127.
8) Hf'!Jd. Op. cH., Vol. I, p. 22'l.

www.ziuaconstanta.ro



868 

Ţerile Pecenegilor coprindeau Moldova de jos până la Siret, în secolul X-lea, pe tim
pul Impcratulur Constantin Porphyrogenitul 1), însă pentru epoca, ce ne intereseză, er
dispăruseră de mult din istorie. 

Scriitorea Anna Comneana raporteză, că Alexe Comneanul Îl sdrobise la 1091 (în 
bătălia de la Lebune). 

«O ginte nu de 10.000 6menr, ci întrecend orr-ce numer, a fost stârpită până la 
nimicire, cu femer şi copffll 2).

cdn secolul al XII-lea nicT n'a mar fost vorba de acest popor», c,lice istoricul Rambaud 3).
Lelewel, comentând descrierea· lut Edrissi (contimporan lu1 Emanuil Comneanul) cu 

drept cuvent gice, vorbind ele Moldova de jos: 
«După distrugerea Pecenegilor se deschise câmp liber stabiliri1 populaţiunilor Va

lachicell 4). O probă şi mar ponder6să de existenţa Românilor în regiunea DunărcT-de-jos,
pe timpul îrnperatulur Emanuil Comneanul, ne-o dă Cinnarnus, care istorisind atacul 
îndreptat de Bizantin1 contra Ungurilor în 1161, zice: 

((Pe Alexios îl trimese prin locurile, pe unde de obiceiu Îl ataca (pe la apus), iar pe 
Leon Vatatzes îl trimese a-1 ataca pe la Marea-Negră. El avea o armată tot aşa de pu
ternică şi numera, mar ales mulţ1 Valachr, ce se �lic a fi o colonie ita:Iiană>? "). 

Am luat unul din cele dol.ie exemple destul de ponderase, citate ele d. Xenopol, despre 
popularea câmpiilor Dunărer ele jos cu element românesc. 

Aşa dar, neguţătorir pomeniţ1 de Benjamin de Turlele, ca veniţ'î din ţ,crile Pecene
gilor, erau Românr. Vom reveni asupra acestur punct. 

Prin căderea imperiulu\'. Bizantin, la începutul secolulur XIII-lea, Veneţianir înlocuie. c 
pe Gred în comerciul Mărff-Negre. 

In imperiul rornâ.no-bulgar, care sub dinastia Asenigilor atinsese cel mar 'nalt grad 
de desvoltare, Rugusanir obţinuseră permisiunea de a străbate cu mărfurile lor peninsula 
Balcanică de la o i;nare la alta. 

Remân, până la un ore-care punct în întunericul vremurilor, privilegiile pe care 
Ioniţă (1197-1207) le acordase Ragusanilor; se scie positiv că Ion Asan (1218-1241) n 
numea cc6speţiz sez iubiţz şi creclincioşfo "). 

l\.fal.' mult de cât Veneţianir şi Ragusanir, Genovezi\' cu începere de la stabilirea 
celur de al doilea imperiu gr.ecesc, sub Mihail Paleologu, deveniră stăpân1 pe comerţul 
Mărir-Negre. Prin tratatul de la Nympheum din 13 Martie 1261, Paleologu garanta Geno
vezHor aşezarea coloniilor lor în Imperiu, pentru ajutorul dat la restabilirea grecilor în Bizanţ;. 

Genovezi'î înlocuesc pe Veneţia.nr, care un timp îş1 reservară comerţul Archipela
gulu\', Sirier şi Egiptulur 7); cât privesce de Bizantinr, marina lor ajunsese în aşa stare do
decadenţă în cât, orr-ce concurenţă Genovezilor deveni imposibilă 8), iar căpitanir acestora
aveau atâta experienţ,ă, în cât îndrăsneau să se aventureze în Pontul neospitalier, chiar 
în mijlocul iernil - zice Pachymeres n). 

Genovezir stabiliţr în Pera la 1204, încheiară îndată legăturr comerciale cu statelr. 
levantine, intre altele cu Tătarir la 1261; aci fondeză Caffa, care mar în urmă deveni 
cca ma'i'. comercianJă colonie şi capitala unur mare stat mercantil, numit Offlcium Gazarii:c, 

1) llascleu. Op. cit., p. 158.
2) Xenopol. Istoria Românilor. Voi. II, -p. 157 şi Segur, op. cit., Voi. II, p. 207.
3) Histoire generale, Voi. I, p. 64-5.
4) Geogr. du. Moyen-âge, Voi. lli-rv, p. 173.
5) Cinnamus. Epitome. Bonn, p. 260 in Xenopol. Les Roumains au moyen-âge, p. 88-9.
0) Miklosich. Monum. t'erb., p. 2 şi urm. La Babadag era principalul stabiliment comercial al Raguzanilor.

Kanilz. La Bulgarie, p. 417-18. 
7) lo1'ga. Op. cit., p. 44.
8) Pachymrres. I, p. 419 şi Niceph. Grego1'. I, 175, 209.
9) Io 1300, Gavino Tataro, representantul republiceI de Genua în Roman ia şi Pont, dete ordonanţă. ca

o galeră să plece din Pera pe Ma.rea-Negră, unde stete de la începutul Ju'f Decembrie pânit la jum�Ual.ea
lu'f Martie. ( "Vincl'11S. Voi. I, p. 333).
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care avea sub a sa ascultare tole coloniile din Marca-Negră 1). Aci găsim 
1289 pe Paulin Darie 2). 

Prin colonia lor Caffa, Genovezil' sfărîmară însemnătatea Taner Veneţiane. 
Din Marea-Negră Genovezil' luau materiT prime şi producte: peşte, pier lucrate, 

sclavr 3), carne sărată şi grâu. Acest din urmă aliment era f6rte necesar ItalieT.
După ce Vcneţian'ir se împăcară cu Genovezff, obţinură şi er dreptul de a exporta 

grttul de pe c6stele apusene ale mărir, prin Mesembria, Anchial şi Varna; mar ales în 
acest din urmă oraş erau Veneţienr în mare numer, între care se citeză Orsalo di 
Boninsegna, care a fost jefuit de Bulgarr. 

Aceea ce favoriză şi mar mult comerţul Veneţianilor, a fost ruperea relaţiunilor 
înlre Genovezr şi Bulgar\'. în 1314, cu ocasia jefuirii unor negustor\'. ar republicer, care 
dete ordin supuşilor sfi\'., ca în termen de 40 zile nicT un genovez să nu se mar găsescă 
in oraşele Jur Svetislav, care ocupase de la Bizantinr Sozopolis, un port însemnat genovez 4).

Prin tratatul încheiat în 1352, Ţarul Alexandru acordă Veneţianilor privilegir comer
ciale, cum: vamă redusă de tre\'. la sută, responsabilitatea personală a negustorilor, con
servarea corăbiilor înecate, scutirea de drept de transit, sequestrarea numa\' după judecată, 
succesiunea regulată a negustorilor morţ1, dreptul de a face biserică şi loggie unde voesc. 

Nu se scie până la ce punct relaţiunile co.merciale între Veneţian1 şi Bulgarr, se 
clcsvoltară. Singurul act ce ne-a remas, este cel din 1352 5). 

Relaţiunile înăsprite durară şi ,pe timpul ŢaruluT DobroticT, care avu neîncetate 
rcsboe cu Genovezi! 6), aceştia probabil au cucerit Chilia în 1381 şi aşezară într'ensa colonil
comerciale 7). 

Cu m6rtea Jur Dobrotid, Genovezff recâştigară iarăş1 preponderent.a comerţulur în 
Marea-Negră; er încheiară cu Ivanco tratatul din 1387. 

Privitor la stabilirea Genovezilor în Chilia şi comerţul făcut de denşH în acest oraş, 
până la .căderea lut sub Turd, se p6te vedea la partea istorică 8). 

Genovezi! împănaseră Levantul şi mările cu activitatea lor comercială, prin vestita 
lor Banca di San-Giorgio. Din nenorocire puţine date avem adunate până astăz1, despre 
activitatea şi relaţ.iunile comerciale ale Genovezilor şi Veneţianilor cu ţerile n6stre. 

Un studiu înadins al cronicarilor vechl italienr ar reversa luminT nour asupra istoricr 
nostre comerciale 0). Trebue o muncă fără preget de anr întregr, pentru a citi �i alege 
mult.imea de acte şi condice strcvechr scrise pe pergament', legate cu sc6rţe de lemn, 
îmbrăcate cu piele şi prinse cu table şi cu ţin te de alamă. 

Aceea ce a făcut Sylvestre de Sacy şi Prinţul vVisniewski ar trebui să fie continual 
şi refăcut de cercetători! noştri specialiştl'; de sigur că s'ar găsi multe detalff asupra 
islorie'î nostre prea încurcate dintre secolele X-XIV, asupra vieţer n6stre politice, acti
vităţir şi relaţiunilor n6stre comerciale din acele timpurr. 

1) '\,\!'iszniewslci. La Banquc de S. Georges, p. 70.
t) Vincens. Op. cit., Vol. J, p. 372.
3) Destinaţ'i EgipLulu'i (mamelud). Principalele pieţe do sclav'i era(t Adr.ianopoli şi Galipoli. Mih. Paleo

logu da voie numa'i une'i corăbi'i pe an să fle încărcată cu sclavi, dese-ori se strccura(1 pe ·Bosfor câte 
<loue sa(t tre'i (Pachum. I, 174-9. Nic. G1'e(JO?'. I, 101). E1 erau proveniţ'i parte din prădăciuni, parte erau 
venduţ'i de miserie şi ma1 ales fetele, chiar de părinţii lor ( Chaltabecldin, p. 26\.l, 270, 285; Schiltbe1·ge1·, 107. 
G1·eg. Nic. I, 102; Laon. Chalc. p. 135 şi urm). OvreiI ma'i ales se ocupau cu acest fel de comerţ. Papa 
Martin V. decretă ca comercianţiI de sclavi ovre'i să porte nisce semne distinctive pe îmbrăcă.minte, iar 
creştiniI vor fi escomunicaţî (Bullarium Rom. Ed. Taurin, IV, 718). De alt-fel erau şi sclav'i din Orient ven
duţî în Europa,. Mahomed 1I inter<;[ise vinderea sclavilor mahomcdan'i şi permiţend numaî a color creştin'f, 
care serviau armate'i şi haremulu'i. 

4) .Jirecelc. Gesch cler Bulgaren, p. 285.
5) I

l

eycl. Op. cit. Vol. I, p. 531. 
") Idem, p. 532. 
7) Ioi·ga. Op. cil. p. 53.
8) Ma'i în extenso in: Kilia şi Cetatea Albă de lutya.
u) Pap. Calimnch. Domniţa Olena, p. 118.
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CerceLărilo ele felul celer asupra Chilie\'. şi C0Lăţe1 Albe, aLrage mulLe laude d-lur 
Iorga şi ar trebui imitat de 6menff noştri de sciinţă. 

Numele acestor «marchands>J şi_ «guerriers)) se mar pomenesco şi astăzr, ca o tradiţiune a 
pop6relor printre carr au trăit, în ruinele construcţiunilor lor; ast-fel la Mangalia (Pangallia 
in portulanele medievale) şi acum cu t6tă furia valurilor furiose alo cele\' mar furi6se mă1·r, 
choul Genovezilor stă apr6pe neclintit; el se îndreptă în mare, de la Biserica Elenă 
în direcţia Sud-Estică po 500 m. lungime cu o grosime ele 5 m. P6te fi vczut do la ţcrm 
ca o făşie roşiatică în albastru-verzuiu al aper, care nu-l întrece de cât cel mult cu o palmă. 

La Constanţa, cheul Genovezilar a fost înlocuit ele Englezr în 1862 prin construc(iunY 
nour, totuş1 ruinele magaziilor lor şi porţiunea digului' din fundul golfulur erau în fiin(ii, 
până la acoperirea lor de nouile construcţiunr românescT, începute în anul 1897. 

Apo\' c6sla de la Nordul ConstanţeT, Palaz, este o numire genoveză 1), gura Sf. 
Gheorghe amintesce, sau numele Băncff San Giorgio, sau Sfântul Gheorghe, patronul r-opu
blicer, care figura pe drapelele el'. 

Coloniile genoveze din Marea-Negră at"1 foşt un isvor bogat şi abondent pentru puLorea 
şi comerţul maritim al Genuer, care urmă chiar de la începutul fonclărer lor o politică 
comercială, lăsându-le autonomia propriulu\' lor guvernăm6nt, primind de la patria mamă 
numar sprijin in galere şi arme pentru apărare, în schimbul unur tribut ce se percepea 
pentru republică. A.st-fel coloniile genoveze nurniau ele singure pe propril lor guvcrnaLorr, 
pe căpitan sau pe castelan\'. (massari sau provisori), care ţineau socotela oraşulur şi girau 
afacerile colonie\'; rnaestrali, cart stabileau preţul mărfurilor; fie-care colonie se bucura de 
privilegiul libertăţer comerţulur, avea concesiunea unµ\' cartier pentru locuit şi pentru stabi
lirea magasiilor, privilegiul j urisdicţiunil propril consulatelor în materie civilă, comercială 
şi corecţională, singurul «jus gladii)) era reservat populaţiuni\' dominante, aveau facul
tatea reclucerff greutăţilor şi mesurilor după tariful naţional 2).

Până la ce grad ·de desvoltare ajunseseră coloniile genoveze clin Marea-N6gră se 
dovedesce clin aceea, că pe timpul resb6elor civile din lăuntrul statuluT, mulţ\'. locuitor\' 
veniră să locuiască prin ţerile cele mar depărtate 3). 

Cu totul alt-fel procedau Veneţianff cu politica lor în colonir, cărora le trimiteau ca 
guvernatorr nisce satrap\'., care prin conduita lor slăbi simpatia coloniştilor penLru repu
blică; acesta pentru a se menţine, recurse la puterea armată, întreţinund cu chelLucir 
considerabile regimentele ele Dalmaţr. 

Comerţul Veneţianilor şi Genovezilor pe :Marea-Negră dură în pace până în a doua 
jumetate a secolulur XIV-lea, când Turcit punend piciorul în Europa, la 1356, ocupară, 
după put;ină vreme, totă peninsula Balcanilor. 

Totuşr, Genovezir, prin tratatul încheiat în 1387 cu Sultanul A.murat I, obţinură liber
lalea cornerţulur pe costele apusene şi de miază-n6pte ale iVIărff. 

_Mahomed II, înainte de a cuceri Constantinopolul, puse a se construi în vara anului 
1452 fortăreţa Rumili Hissari pe c6sta Europenă la eşirea din Bosfor; acesta, împreună 
cu cea construite'\ de Baiazid pe c6sta Asie\', interzicea od-căror vase de a intra ?i e�i 
din Marea Negră fără voia Turcilor. 

Prin· acesta lovia în comerciul nat;iunilor, după cum anunţa plin de temere consi
llulu1 de la Genua, Gabriel Doria, în şedinţa de la 13 Martie, 1452. 

In 1453, Pera căzu în mâinile Turcilor; Republica, ocupată în alte afacerr, nu putu 
s'o apere; apo\' vezend că autoritatea sa 9-u se mar putea întinde până în Maroa-Negră, 
vcndu Băncff Sf. George, la 15 Noembrie 1453, dreptul comerciulur şi autoritatea sa asupra 
ace tor coloni'î, al căror guvernărnent civil, politic, economic şi militar trecu asupra Bănci\' 4).

T6te cheltuelile şi forţările Băncff de a menţine coloniile pe Marca-N6gră, rcmaseră 
infructu6se; Cafa căzu în 1475 în puterea Turcilor. 

') Pap. Galimach. Domniţa Olena, p. 118. 
') lfis�niewski. Op. cit., p. 76 şi urm. 
3) Vinrens. Op. cit., voi. I. p. 4-43.
4) Vez'i în extenso acest acL în Vincens, val. II, p. 254--(1.
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Pjerderea Cafer, care în 1454 se vede că era încă vizitaLă de comcrcianţr muntcnr 1),
aLrase după densa căderea în mâinile Turcilor şi a celor-l'alte coloniI genoveze de pc 
riiarea-Negră 2).

RaguzaniY, car\' prin caravanele lor ajunseseră până la Chilia şi Cetatea Albă, avură 
aceiaşr sortă, căcr magaziile lor fură jefuite de Turcr la, ocuparea oraşelor 3). 

De asemenea şi VeneţianiI. 
Incercărr de recuperare s'au făcut după m6rtea lu1 Mohamed II, din îndemnul Jur 

Andreolo da Guasco, însă ele au remas numar în proiect. 
* 

'f 'f 

Am arătat mar sus cum neguţătoriT românî' în secolul XII-lea ajunseseră până la Con
stantinopol; că erau în bune relaţiunr cu Emanuil Comnenul, ne-o spune Nicetas Coniates ·1).

Şi în adever, este dovedit documental, că în partea de jos a Moldover, peste judeţele 
Covurlur, Tecuciu şi Tutova cel puţin, se întindea pe la începuLul secolulur XII-lea înflori
t6rea republică a Berladulur, faim6să prin pirateria de uscat şi de mare şi că stăpânirea 
cr coprindea şi gura Nistrulur 5). 

Mai' 'nainte de a cita cronicele slavonescr şi scriitorir contimporanr, carr vorbesc 
despre existenţa acestur mic stat, iată coprinsul unui' document de cea mar mare ponde
rositate, găsit de tatăl eruditulu1 nostru istoric, d-l B. P. Hasdeu, printre hârtiile Domnulu\' 
Moldover, Dumitru Cantemir: 

«In numele Tatălur şi Fiulur şi Sfântulur Duh, eu Ivancu Rotislavovid, de prin scaunul 
de Galiţia, principe al Berladulur, mărturisesc neguţătorilor din Mesembria ca să nu plă
L!�scă vamă la descărcarea în Bârlad, în Tecucii:i şi în cele-l'alte oraşe ale nostre, iar la 
exportarea diferitelor mărfurr locale, ungare, rusescr şi boeme să plătescă numar la Hali
ciul mic şi nu aiurea, iar plata o va spune voevodul şi întru acestă promisiune ..... de 
la nascerea' lu1 Hristos una mie, una sută, trer-zec( şi patru, luna Maiu în 20 zile)). 

Acest document publicat sub numele de «Diploma Berlădenă)), a cărer autenticitate 
a fost contestată, este apărată prin actul din 1435, unde se găsesce întrega topografie a 
cliplomer din 1134 6).

Existenţa acestur principat este confirmată de geograful arab Edrissi, care a scris 
pc la 1129 7), decl'. cu 5 anr înaintea diplomer, cum şi de cronicile slavonescr; ast-fel No,Y
gorodskaja vorbesce sub anul 1136 despre Ivancu, Principe de Berlad. 

Cronica de Kiew iarăş1 pomenesce în mod destul de lămurit despre aflarea oraşelor 
clin diploma berlădenă, când spune, că în anul 1158, Iaroslav, Ducele GaliţieT, căutând 
să dobândescă de la l\!Iuscalr estrădarea Principelui' lvancu, pretendent la tronul Galiţie,, 
căută prin fugă un adăpost la oraşele dunărene 8).

Din redacţiunea diplome\' berlădene putem deduce: 
a) Că principatul Berladulu\' nu era cu totul sub autoritatea ducilor din Galiţia, ci se

bucura de 6re-care independenţă, de 6re-ce acorda privilcgil'. comerciale l VIesembrianilor; 
u) Că acest principat trebuia să-şr fi avut fiinţa cel puţin din secolul al Xl-lea, pentru

ca la data diplomer să ajungă la aşa grad de desvoltare, ca să întreţină relaţiunr comer
ciale tocmar prin Boemia şi Mesembria. 

Oraşul şi portul Mesembria era încă din secolul al X-lea unica staţiune comercială 
între gurile Dunărer şi Constantinopol, în cât t6te vasele erau silite a se opri aci �) şi că 

. 

1) Heycl., voi. II, p. 393.
2) A se vedea istoricul Chiliei de Iorga.
•) Heycl., vol. II, p. 347.
4) Ecl. Bonn, p. 177, în. Xenopol. Ist. Rom., vol. II, p. 189.
5) Bcîlcescu, Mag. Ist. pentru Dacia, tom. II, p. 43.
6) Hasclei't,, Negru Vodă, p. XCVI.
') Lelewel, Geogr. du moyen-age, voi. III-IV, p. 175.
8) Kammsin, «Istoria Rusie'î», tom. II, p. 103, '1'19, '122 şi Xenopol. ((IsL. Rom.>i, voi. li, p. L77.
0) Cons. Porphui·og. ((De admin. Imp.», tom. III, p. 74· şi 99.
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desc luplo so lncingcau înLro neguţăLoriT H.uşr şi Dacr, aLunCJ'. când lunLrolc t·usosd L'Crcai1 
să so cob6re pe Marea Negră, ca să facă negot; cu acest tîrg imporLant 1 ).

c) Că mărfurile ce se importau în principatul Berladulur, aveau seu lire de vamă:
<< it nu plătescă vamă la descărcare» - zice diploma. 

el) Pentru export trebuia să -plătescă vamă la Haliciul mic (Galaţ,T, pL"obabil o colonie 
a oraşuluT Halitz din Galiţia) 2) şi nicăier\' aiurea. DecT Galat.ir erau punct obligat ele Lrcccrc 
a mărfurilor ungurescT, boeme, rusescr şi locale. 

Pe unde se putea face acest transport de cât pe Dunăre «calea cea mar seuri.ii lH' 
care mergeau mărfurile cătI e Ungar.ia» 3), «ţara cea mar apropială de obiectele ele lux 
şi de comerţul bizantin, avea ca mijloc de transport Dunărea, gurile căreia erau f61·le 
animate» 4).

Un alt oraş pontic, cu care am avut dese relaţi un\' comerciale este Varna: «l'enlrcpt'il 
du riche commerce de la Valachie>) 5).

Lângă GalatJ vasele de comerţ aveau un adăpost �i loc sigur, lacul BraLe�, cu1'n 
pană în secolul nostru îş\' avea apele sale unite cu ale PrutuluT 1·).

Aşa dar, în secolul al XII-lea GreciT Bizantin1 mar întâiu, apoT Venet.ianiT �i Ge11u
vezi'i' aduceau, fie pe la gurile Dunări'i' sau pe uscat, în Moldova-de-jos, mătăsuri, pcrk, 
pietre preţiose, blănurr, pier, fructe şi în fine cct6te bunătăţ,ile păm6ntulufa, după cum 
spune călugărul estor 7).

Alte documente despre comerţul Moldovei cu ţerile veciuc, din vremurT a�a ele 
depărtate, nu mar cunosc. 

Tocma\' peste un veac de la data diplomei berlădene găsim pe Veneţ.ianY ln sus pc 
cursul Dunărir, peste Olt, după ce Cumani\'. trecuseră Dunărea pe la Vidin în 123!) ca, sub 
craiul lor Ioan, să se unescă cu armatele cruciate ce mergeau în aj utol'Ul Jur Baldovin 
do Courtenay, noul împerat latin de la Constantinopol. 

După ce Cumanir deşertaseră ţera, knezul Mihail din Dolj este ales Voievod al ţinu
turilor de peste Olt. 

Reşedinţa acestur Mihail Vodă Liteanul (1245--1278) era- după cum arată Domnul 
Hascleu - la Dunăre în ora. ul pe atuncT Ledian, adică în Nedeia ele astăzr, până uncie 
pluteau corăbiile venite din l\Jarea-Negră şi unde se propaga catolicismul; penLru Gă 
Mihail îmbrăţişase acestă religie 8).

De la Mihail Liteanul a remas în legendele slavone cuventul «letinn în înt.eles de 
papistaş, cuvent care ma\' apor a trecut, sub aceiaşr formă şi cu acelaş înţele , la Homânr. 

Oraşul Ledian al luT Mihail Liteanul se găsesce sub forma de astăzT «Nedeia», în bas
mele noastre; ast-fel în basmul <(fiul venătorulufo, cules de repausatul Petre Ispirescu, se 
vorbesce «despre rneşteril ele la Nedeia-cetate, ele o sută corăbil încărcate cu sare, cu caro 
fiul venătorulu1 pl6că pe Mare şi după o călătorie lungă ajunge la �ecleia-cetate, veslilă 
ponLru meşterir er, f;,i că voind să intre în lăuntru a fost oprit ele ostaşfo. 

Aşa dar Nedeia din basmul românesc este acelaş oraş cu Ledian din baladele sla
vilor de peste Dunăre. 

«Acestă cetate ale căre\' porţ'( sunt închise �i până unde călătoresc corăbiT ele pc 
:\lare, fiind un oraş industrial vestit pentru meşteril ser, era Nedeia, a\' cărer stăpâni cău
Lau pretutindenr sare adu ă clin ţerr depăr.tate, dând în schimb rnef;,Lerff lor)). 

') Kammsi11. Op. cit., torn. I, p. 147 şi Letop. Mole!., Lom. I, p. 287. 
�) «Arch. Ist.'._a Rom.», lom. I, p. 16. 
") Hasdeu. «Ist. Crit.», p. 104-. 
4) Lelewel. Op. cit., voi. III-IV, p. 2lo.
6) «Elude sur le commerce au meyen-age par De la Primaudaic». Paris, rnrn, p. 213.
0) Pap. Kalimach, «Istoria Berladulufa, p. 17.
·) «Chron. Nestoris.», E1l. N·iklosich, p. 15.
8) Negru-Vodă, pag. CXXXIJI.
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In vecul ele mijloc sarea se eslrăgca nu aLtU din saline, câl din apa sărală a mam 
ce su capla în nisce basinud'. ţărmurcne; în timpul căldurilor marr apa evaporându-se 
remânca, la fundul acestor basinud'-lacurr, o crustă ele sare. 

Până� ma'î deună-z'î exista la Duimgi in Dobrogea deposiLe de sare extra ·ă prin acest 
procedeu, din apa sărată a laculu1 Tuzla. 

In special Veneţiani'î se ocupau în vecul de mijloc cu transportul sării, care era 
principalul articol al comerţuluY lor 1).

ln secolele XII şi XIJI, înainte d'a cunoscc pe GcnovezY, Românit cunbsc;useră pe 
Vcneţianr ma\'. întâiu (de unde şi cuventul Venclic=strein); vasele lor patronate de Im
periul Bizantin cutrei�rau Marea-Negră, şi nu se putea ca de acolo să nu viziteze diri 
când în când Dunărea, până la Vidin şi Calafat cel puţin. 

lnsuşr numele de Calafat este un termen italian care însemneză, că corăbiile se opriau 
ad şi lse reparau pentru întorcere: italienesce calafată, calafare 2).

Calafatul ne explică Corabia, prin care trebuiau ma\'. întâiu să trecă corăbiile Vene
ţiene; iar la mijloc între Corabia şi Calafat, este Nedeia. 

Se pare că Veneţienii, cu mult înaintea lur Litean-Vodă de la Nedeia, au culrcie1°al 
ţl-;rilc de la Dunăre�-de-jos; ast-fel Samuel Klein, istoric transilvănean din secolul trecui, 
pomenesce că în satul Vineţia-de-jos, în ţara Făgăraşulul:', a găsit zidilă în peretele cascr 
protopopulu\' Ionaş Mone o piatră, inscripţia căreia dovedcsce, că în capul genealogicT uncr 
famrnr de acolo era un veneţian, în anul 1185. 

«Vixit Gregorius primus Venetus Anno Domini 1185 �). 
Pentru a termina cu Venet.ianil:' voiu adăoga, că o colonie ele a lor se găsesce aslăzY 

în Aurari! de la NovacT, după Domnul Hasdeu. 
Lacul Nedeia era unit odată cu Dunărea şi avea oraşul Nedeia pe ţcrmul lur: dccT 

era un port fluvial frequentat mult de corăbiile neguţt'ttorilor italienr în secolul Xiii-lea. 
După ce Genovezi'( înlocuiesc în comerţul pe Marea- 6gră şi,Dunăre pe Veneţia.nr -

?i există dovadă că Genovezi\' în 1370 locuiau în Vidin, cucerit de VJadislav-Vodă
Nedeia nu'ş1 mar putu menţ.ine fosta-r strălucire. 

ln secolul XIV-lea cronicele rusescT o cunosce sub numirea slavonă de Nedingrad 
::sau Medin. 

Importanţa Nedei\'. scade din ce în ce, aşa că la 1530 Vlad-Vodă o dăruicsce mână
::slirer Sadova 4).

De pe timpul comerţulur Genovezilor, din secolele XII-lea şi Xiii-lea, dateză fără 
îndoială fondarea şi numirea oraşului Giurgiu (San-Giorgio 5). 

Muntenia întinz6ndu-se mereu către răsărit, prin deşertarea e'î de Tătarr, _Alexandru 
Basarab (1310-1360) întemeiază cam pc la 1315 ora�ul de FlocT, un însemnat punct stra
Lcgic şi militar. 

In cronica lu\'. Lucari, acest oraş flgureză sub numirea de «Floc», cu însemnare de 
ora�ul Valachilor. 

Dacă coborîm cursul fluviului, găsim Brăila, pe care Laoni(Chalcocondylas o numescc 
în secolul XV-lea, «cea mar bună pie(;ă de comerţ din tote ale ţerir Dacilor» 6).

După gonirea Genovezilor clin porturile nostre �i mar ales după căderea Chiliei, Brăila 

') Vezî Mulinelli cilal în Haşdeii. Op. cit, p. CXL VI, reprodus_ clupă_ Mal'in şi lieycl, op. cil., voi.
II, p. '10. 

') Hascleft. Op. cit., p. CL VII; de părere conlrar.:'i, lol'ga, c<Chilia)), p. 43. 
a) Hascleti. Op. cit., p. X li şi CX L.
4) Idem, p. CXXXVII
5) Xenopol, <(Ist. Rom. )), voi. II, p. 103.
Jean de vVawrin, Seigneur ele Forestel a vezut cu ochiî ·se'i forlărcţa de la ,'.Giurgiu ,în 1445, armală

cu bombarde, un turn rotund, mare şi 'nalt, înconjurat cu zid urî de boJovan1; 1,sunt · pe alocurea, şi turn urî
palrale. Acest turn cronicarul belgian ne spune că era zidit ele Mircea-cel-bălran. (Gio11. «lsl. Buc.», 
p. 551).

6) Lib. IX, cap. 502.
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şi Galatil se ridicară, şi comerţul era atât de întins, în cât Brăila era vizilată până 9i de 
vasele spaniole «venite din depărtatele ţermurr ale Barcelonifo 1). 

In secolul XVII-lea, Patriarchul l\tiacarie de Alep găsi la Galaţr corăbir din Trapczunt 
şi Sinope venite pentru grâu 2).

Dar relaţiunile de comerţ ale terilor nostre cu Veneţiani\' şi Genovezi\'. nu se mărgineau 
nurnp.T la Dunăre, unde, după cum spun legendele serbesd şi basmele Românilor erau 77 
cetăţ\'. marr şi bogate de la Mare până la Calafat, ci er trebue să fi cutreierat totă l\Iolclova 
şi ·Ţara Muntenescă în lung şi în lat. 

Oltenia, prin pasurile Lainid .;i Turnu-roşu, Muntenia, prin al Prahover şi Buzeulur, 
erau în legătură cu importantele piete comerciale Sibiul şi Braşovul. 

In lungul IVIoldover, pe la vechia capitală Suceva exista un drum, care punea in lcgă
Lură la inceput Cetatea Albă şi Chilia, doue porturr însemnate Genoveze, cu Lembergul, 
cca mar mare piaţă comercială a Polonier 3).

După ridicarea Brăile\' şi Galaţilor, probabil acest drum s'a schimbat pe valea SireluluT. 
Frequentarea Sucever de Genovezr este afirmată în secolul XV-lea prin ruinele casle

lulur lor de aci, a multor biserid catolice şi prin mulţimea de inscripţiunr genoveze, 
despre care starostele din Cernăuţr, Millo, dădea lămurir'L înveţatulur Jesuit Ioseph Bos
cowich şi ambasadorulur Anglier, Jaques Porter, în 1762 4).

Prin _posiţ.ia lor fericită geografică, terile române aşezate la gurile unur mare fluviu, 
au fost tot-dea una un isvor de bogăţie al streinilor; mar întâiu Veneţianil şi GenovcziT, 
mar apo\'. Grecir, Armenff şi acum Ovreff au tot supt şi sug încă de la sinul acestor ţfrT. 

Armenit păstrară până în secolul XVIII-lea sarcina de mijlcicitorir comerţulur în Prin
cipate, cu Polonia, Rusia şi Imperiul Otoman. 

Bogăţiile lor ni le povestesc Paul din Alep în 1653; când Cazacir prădară Moldova, 
erau în Suceva o mulţime de neguţătorr Armenl: c<peste mcsură de avutr în aur, perle 
şi pietre pretiose de o valore imensă. Numar cu aurul se puteau umple doue buţifo "). 

Pe Ovrer, Cazacir H băgau în turnurr, unde îr torturau nopţr întregr c<pentru ca să'T facă 
să spună averile lor)), zice acelaş călător 6), care despre Gred arată «că toţr negustorH 
din ţerile române sunt Gred 7) 

Ca fluturff atraşr de lumina lămpir, ast-fel şi eu atras de dorinţa d'a islorisi avcnlul 
comercial de odinioră, cred c'am înaintat prea repede şi am trecut cu buretele uilărir pesle 
doue din figurile cele mar măreţe ale nemulur românesc din vecurile XIV şi XV. 

Mircea-cel-bătrân:şi Ştefan-cel-Mare au fost, nu numa1 pentru nor RomânH, dar 9i 
pentru=apusul Europe\'., ca doue stâncT în care valurile mări\'. Osmanlâilor bătură timp de 
doue vecurr. :_Le-au copleşit cu mulţimea, dar nu le-au putut urni din loc. 

Când în 139G «totă florea cea ·vestită a întregulur Apus>) veni să se măsore în câmpiile 
Bulgarie\'. cu «întreg Aliotmanul>>, Frederich de Hohenzollern îşr găsi scăparea, după dcsa
strul de la Nicopole, pe un vas al lut Mircea şi coborând în josul Dunări\', găsi la gurile 
er flota veneţiană, cu care trecu Bosforul şi se întorse prin Dalmaţia în Ungaria 8). 

') Ilaslleu. «Ion Voclă-cel-cumplil». Galaţi'i şi Brăila prin comerţul lor îngrijiau pe Rusia, de aceea ponlru 
a da portului Odessa o activitale şi avanlagiile cele mai remarcabile. Rusia trebui să facă lotul, ca să 
dobanclescă ţara Moldovei, căc'i numai nimicind comerţul Galaţilor şi Brăile'î, portul Oclessei p6te ajunge la 
prosperitate, zice_un act din 29 Iulie 1803. (U1·echia, op. cit., Voi. IX, pag. 587). 

") E. Cioran. «Călătoriile Patriarchului Macarie», p. 201. 
3) Heycl. Op. cit., voi. II, p. 731 şi Iorga. Op. cit., p. 192.
') «Journal d'un voyage de Constanlinople en Pologne» par .!. l:Ju:;cowich, MDCCLXII, p. 251- 7i 308.

Lausanne, 1772. 
0) E. riomn. Op. cit., p. 70.
6) Idem, p. 50.
7) Idem, p. 112.
8) U1·echia. «Ist. Rom.», Voi. VI, p. 31{�; Pap. Calim. ccDomniţa Olena», p. '11-·12 şi llammel', op. ciL., voi. I,

p. 32i-334. A se vedea şi partea _istorică, pag. 551-552.
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Cine ar fi putut prezice, acum cincT sute de anT, că rnodesLul vas al 
1306, salvatorul zilelor lur Friderich de I -Iohenzollcrn, va deveni în 1896 
inaugurat de Carol I de Hohenzolern � 

Marea-Negră sau cel puţin costa vecină gurilor Dunări\' era numită ccValachiches 
I'vfccr>) la scriitorul contimporan Johann Schiltberger. 

Şi în adevcr, Mircea devenise s1ăpânitorul gurilor ffoviulu1, după înfrângerea Jur Bai.azid 
de la Angora din 1402; acestă stăpânire a durat până la 1412, când trece asupra Molclover 1).

In ce împrejurărr grele pentru Europa chiar, ocupase Ştefan-cel-Mare scaunul Moldovcl! 
Cu trer anr mar 'nainte Mahomed II-iea tipărise cu palma sa de sânge pe păretele 

Sfinter Sofil stăpânirea asupra imperiului fondat de Constantin în orientul Europe1, pe când 
apusul era sfâşiat de resb6ele lăuntrice: ((Soldaţii care pieriră în luptele din sinul creştină
tă1,ff -zice istoricul Michaud 2) - ar fi fost de ajuns ca să împrăştie pe Turcr şi să-1 res
pingă până în fundul Asiefo. 

Cât timp ocupă tronul ponLifical Papa Piu II, vesLitul Aeneas Sylvius Picolomini, nu 
încetă de a trezi apusul din lâncezirea Iur; din nenorocire expediţiunea cruciată proiectată 
f;,i realisată de Piu, nu se făcu : 

((La mort du Pape et Ies discordes des Italicns :firent evanouir cette expedition en 
fum6e)) conchide Cantu. 

Şi de ar :fi fost nu mar neunirea apusulur, tot era bine! 
Ştefan, după ce se săturase de vorbele late ale Occidentului, sciuse a'ş1 găsi aliaţ'( în 

Răsărit, pe Uzum:...Hasan, Şahul Persiel'. şi pe ImpcraţH Trapezunter, cu care intrase în legă
turr de rudenie. 

Dar mar erau ochil rer şi pizmătăreţ'( ar vecinilor noştrir Polonr şi Unguri, mal'. erau 
var! o parte din Român1 chiar, carr într'un ceas reu, într'o zi de rătăcire, au ţinut cu TurciT. 

Desbinările ApusuluL într'un timp când puterea Turcilor devenise înspăimântăt6re, 
vccinir noştri\' îngâmfaţr şi lacomr, ura între ţerile surorT de la Dunărea de jos, iată ce au 
făcut pe ccVerus Christianae fidei athleta)) (adeveratul luptător al credinţer creştine)-după 
cum aşa de pompos numesce pe Ştefan, Papa Sixt IV - să piardă stăpânirea sa la Marea
Negră, despicată în lung şi în lat de vase _moldovenescr, Marea-Negră, ((Pont Euxin de la 
I\Iolclavie>), «Lacul l\tioldovenesc>) pe ţermul căruia Ştefan avea doue porturr -înflorit6re: 
Chilia şi Cetatea-Albă, grânarele Veneţianilor şi Genovezilor. 

In istoria Chilier sunt multe paginr pătate de sângele fraţilor l\Iuntenr şi Moldovenr. 
cad'. s'au răsboit pentru stăpânirea er în cursul domnielor lur Vlad Ţepeş şi Ştefan-cel-Mare. 

Prin căsătoria sa cu Maria de Mangup, Ştefan avea drepturT de stăpânire asupra 
Crimeie\' de Sud, unde de multă vreme neguţătorr românr erau stabiliţ\'. în Cafa şi l\Iangupia. 

La m6rtea socrulul:' lu'î Ştefan, Mangupia remăsese a se împărţ,i înLre cer dor moştc
nitorr: Alexandru şi sora acesLuia, Maria, soţia lur Ştefan, după cum dovedesce un docu
ment din 7 Decembrie 1474: 

ccŞtefan Voevodul Moldove\'. dobândise Mangupul, după m6rtea socrulur seu şi trimesc 
pc cumnatul seu, Alexandru, să'l ia în stăpânire)). 

De aceea când Turci\' atacară la 1475 Cafa, puneau în - pericol stăpânirea moldove-
nescă în Crimea : 

((Mahomed II-lea atacând Cafa, lovia Moldova în inima sa>) - zice cronicarul. 
Aşa se explică pentru ce Ştetan-cel-Mare trimesese o armată în ajutorul Cafer, conLra 

Turcilor, carr o înconjuraseră, comandaţr de Achmed-Paşa s); tot ast-fel se explică pentru 
ce, pe când vasele turcesd se întorceau în 1475, după căderea Cafer, încărcate de bogăţii 
şi sclavr, sunt atacate în cale de vase moldovenesd din Chilia şi Acherman, carr pun mâna 
pe avuţH, iar tineri\' şi fetele au fost duse în Suceva şi alte oraşe din Moldova 4).

Cu mortea lur Ştefan-cel-1\Iare, păşim peste pragul timpurilor moderne. 

') Iorga. «Chilia)), p. M-77, cu t6te că d. Hasdeu pune data stăpâ.nire'i lur Mircea la Marea-Negră în "1387.
�) ccHistoire des Croisades», tom. III, p. 399.
3) Pap. Calim., «Domniţa Olena», p. 114-.
4) Urechiă. Op. cit., vol. VI, p. 314.
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Prin căderea sub Turcr a celor două însemnaLe porlurT moldovene, Chilia �i Celalua 
AllJă, l\tJarea-Negră deveni o Mare lurcescă, mult timp o Mare închisă, după aceea o Mure 
pericul6să, nesigură 1).

Cele două drum m01 marr: unul spre Tătaria şi cel d'al doilea prin Valachia (Moldova) 
sunL părăsite 2), comerciul îşT croise alt drum prin :Moldova către douc oraşe, Brăila :;;i
Galaţir, care până la a doua jumătate a secolulur XVI-lea, erau de mar put,ină insemnălale. 

Pe Mare relaţiunile comerciale nesigure, din causa piraterier organisaLe în regulă �i 
mar ales la gurile Dunărff, remăsese singur numar comerţul pe fluviu cu lrer porlurr 
marl', către care conduceau importantele drumurr din Polonia şi Ardeal. Din Brăila, Galatr 
(pentru Polonia) şi Silistra (pentru ţara ArdeluluT), neguţ,ătoriT Armenr, Ovrer, Grecr şi 
Ragusanl', îş1 îndreptau măr_furile lor pe uscat către Adrianopol şi Sofia. 

Se întrevede de ce mare însemnătate se bucurau pentru comerţ porturile fluviale: 
Galaţr, Brăila, Silistra şi mar în sus Rusciucul şi Vidinul, şi cât de mult scăzuseră înflo
rit6rele porturr maritime de odini6ră. 

Dar relaţiunile comerciale ale Ţerilor Române nu se mărgineau numar cu vecini\' 
noştri, de ore-ce vedem pe Petru-Vodă $chiopul încheind în 1588, prin intermediul lut 
Thomas: Hareborne, minislrul reginel' Elisabeta, la Con tantinopol, cu Anglia - pare-se 
·el d'înt.âiu tratat de comerţ, prin care se dă liberă voie neguţătorilor englezr de a fac;c

afacerr în Moldova, cu îndatorirn de a plăti 3°/o vamă la domnie�).
Vom vedea mar în urmă, cum scia Anglia să-şr apere interesele sale comerciale in 

Ţerile n6stre. 
Tot acest Domn, luă în privinţa comerţulur o mesură f6rte înţeleptă, de a alunga 

din Teră pe Ovrer, fiind pernicioşr negoţ,ulur na(ional1 ). 
Dobrogfa şi partea de Sud a Nioldover cu Bug6cul, au fost în decursul v6curilor al 

XVI-lea şi XVII-iea, teatrul multelor resb6ie, pe care Turci\'. le avură cu Moldovcnir,
PoloniY, Ruşff şi cu Terile Khănescr, şi, cu t6te nenorocirile vremilor şi nesigurant.a navi
ga(.iunil, tot se mar vedeau prin Brăila, Galaţ\', Ismail şi Chilia, corăbH venite din Trape-
zunta, Sinope şi Scalele Levantulur. 

� 
.

Ast-fel Patriarchul Macarie al Antiochier, care a călătorit prin Rusia şi Tăl'ile Ro
mâne între ani\'. 1653-9 ne-a lăsat prin scrierea însot.itorulur său, Archidiaconul I aul clin 
Alep, importante date despre bogăţiile acestor Torr. 

In Galaţr pe vremile acelea, veniau corăbiT din Sinope şi Trapezunta "). 
Bandini vorbind despre Brăila în secolul XVII-lea, zice: «Acest oraş este portul Lulurot' 

mărfurilor, unde vin corăbir din Marea-Negră»'J 
Flota mercantilă şi cea de resboiu de pe Marea-Negră şi Dunăre aparţinea Tun:ilor 

i:;;i, până către sfârşitul veaculu1 al XVII-lea, er erau apr6pe singurir stăpânitorr ar comer
ciulur pe apă. 

Din timpul acester nenorocite stăpânirr, importantele porturr maritime Conslan1.a şi 
l\langalia, au fost lăsate părăsirer şi din măret;ele lucrărr ale Genovezilor, nu mar răma
seră de câL ruinele, pe care Turcff cu un fel de respect le numiau <(Geniviz-Kalma», adică 
resturr Genoveze şi od-căre\' lucrărr măreţe, ca întărirT, e'î le ziceau «Giniviz-KhaleJJ, penLru 
că Turcul era în credinţă, că nurnaY Genovezff au fost. în stare să facă asemenea con
strucţiunl'. 

1) c<Ilelaţiunile comerciale ale ţerilor nostre cu Lembergul». IV. Toi·aa. Parlea l-a, pag. 5.
2) loi·aa. Chilia, p. 192.
3) Cian. cclstoria Bucurescilor», pag. 446; a pud. Burmuzalf'i) 

doc. m, pag. 103.
') 1. Bi·ezoianu. cc Vechile instituţiunI ale Românieh, pag. 76; apud. Hascleft) 

ccArch. Ist. a Rom.», val. I,
partea r,: p. 17 ,�. 

5) Ern. Cioran. «Călătoriile Patriarchulu'i Macariell, p. 24-8 şi 250 ..
6) Hui·rnuzalci, IV2, pag. 569, No. 666, în Ioi·aa

) 
op. cit., pag. 194.
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Cu începutul secoluluT XVIII-lea, doue puterT încep a isbi interesele Porţil la Dunăre 
şi Marea-Negră, Austria pe la Apus şi Rusia pe la Răsărit. 

Cea d'întâ\', prin art. 2 al tratatului' de pace de la Carlovitz din 1699, cerea ca: 
«l'usage de ce fleuve (Danube) sera cornmun aux sujets des deux empires» 1). 

Pe când Austria începuse să-ş\' vâre coda în cestiunea navigabililăţi\' pc Dunăre, lovi
tura dată de Rusia a fost şi ma\' mare. 

Petru-cel-Mare reuşesce în 1696 să cuceriască Azowul, şi, în timp ele şese anr, prin 
mcsurile cele ma\' energice„ înfiinţeză pe Marea-Negră o flotă de 14 corăbi\'. marr, 9 galere 
�i 40 brigantin\'; iar la 25 Iulie 1702, Rusia obţine între altele, dreptul ca corăbiile er 
de negoţ să trecă prin Dardanele şi cele ele resboiu să p6tă naviga pe Marea-Negră. 

Unul din visurile cele marT ale acestu\' monarch, acela de a deveni stăpân pe Marea
N6gră prin marina sa, se realizeză 2).

A fost destul ariciulul' să fie primit de �obolan în casă, căc\' Austria, noue-sprc-zece 
anr mal' în urmă şi şese zile după tratatul din 21 Iulie 1718, de la Pasarovid, clobândesce 
ele la Portă un al doilea tratat relativ la comerţ şi prin art. 2-5 se stipula, ca: «les mar
chands imperiaux pourront conduire leurs marchandises sur le Danube a Vidin et Rou
sLchouck pour de la les faire voiturer par terre dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, 
ou ils le j ugeront a propos)). 

Intrarea vaselor-austriace în Marea-Negră, nu nu mar ·că era oprită, clar chiar cobo
rârea lor ma'î jos de Rusciuc nu le era permisă: «ne pouvoir point entrer avec des bâti
mcnts de commcrce dans le Pont-Euxin)). 

Austria se mulţumia cu stipulaţiunea, ca din jos de Vidin şi Rusciuk, mărfurile er, 
să fie transportate pe uscat, sau să se potă folosi mar departe de navigaţiunea pe Dunăre 
însă încărcându-se numar pe vase turcesc\', muntene sau moldovenesc\': «Il lcur sera 
permis aux marchands imperiaux de louer des vaisseaux turcs, valaques et moldaves a 
Brarla, Galatz, Isakcea, Kilia, etc., a l'effet de tcansporter leurs rnarchandises)). 

Va să zică, pe la 1718 exista o flotilă comercială turco-română de-alungul Dunării �). 
Vine resboiul terminat prin pacea de la Belgrad din 1739. 
Austria conlucra cu Rusia contra Turciel'. Între alte scopurr nor am vczut ce planurr 

urmăreau aliaţi'i', dar ma'î lămurit pentru Ru-sia se ved clin propunerile er la congresul 
ţinut în 1736 la Nimirov, înaintea începeril resboiulur. 

Rusia cerea nic\' mar mult nic'î mar puţin ele cât: «libera navigaţiune pe Marea 
N6gră, Bosfor, Helespont şi Mediterana)) 4).

Dar planurile aliaţilor nu reuşesc; Austria este învinsă, şi acestă înfrângere atrage 
şi pe R·usia- care de şi victoriosă, dar temendu-se de cornplicaţiunr - închciă tratatul 
din 18 Septembrie 1739, prin care se puse pentru cât-va timp stavilă intenţiunilor rusesc'î 
�i austriace, în afacerea comerţului' pe Marea-Negră şi Dunăre. 

Căc'î privitor la Austria, iată cum sună art. 7 al tratat.uluT: «dans Ies endroits Olt

lcs rives du Danubc ... sont d'un cote a l'Ernpereur et de l'autre a la Porte, les cours des 
caux sera commun aux deux Etats,_jusqu'a la moitie du fleuve». 

Drepturile ele navigaţiune pe Dunăre ale AustrieT se restrâng acum numa\' până la 
Orşova. 

Însă prin art. 12 se stipuleză, că va fi permis supuşilor austriacr: (<d'aller par le 
Danube, en payant les droits qui ont ele payes)) şi servindu-se ele vase strcine clrape
lulul'. seu. 

Dec\' exista o flotilă comercială pe Dunăre şi după pacea de la Belgrad 5).

1) U1'echicî. «Istoria Românilor>> , voi. VI, pag. 315.
2) Vez'i scris6rea lu1 Leibnitz către Thomas Burnel în Zinkeisen. Voi. V, p. 358, reprod. in °Xl'11npol,

«Resb6iele dintre Ruş'î şi Turc'î», voi. I, pag. 14-'15. 
8) U1'ethitî. Op. cit., voi. VI, pag. 315.
4) Bamme1'. «Histoire de l'Empire OLtoman dans la coleclion d'Hisloire complcles ele Lous Ies etats euro

peensn, III, p. 468 în Xe11011ol, op. cit., voi. J, p. 50. 
") U1'etll'ia. Op. cit., voi. VI, p. 315-0. 
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Rusia pierde şi ea din drepturile anteri6re, căcl' prin acest tratat Îl este oprit a 
construi corăbil pe Marea de Azow şi Marea-Negră, precum şi de a întreţine o flotă 
acolo. Ruşir pot face comerţ în Marea-Negră, însă numar pe corăbil turcescr 1). 

Înainte ca Ruşil să dea lovitura comerţulu\' turcesc de pe Marea-Negră în rr boiul 
terminat prin pacea de la KUciuk-Kainargi, er au preparat-o din vreme. 

Ne aducem aminte că, încă de pe vremea Iul' Petru-Vodă Şchiopul, Anglia_ intrase 
în relaţiunl' comerciale cu Ţerile de la Dunărea-de-jos. 

Sub ocrotirea PorţiJ, Englezi\' au făcut bune afaced de comerţ, nu numa\' la nor, ci 
şi în t6te ţerile, care depindeau de Imperiul Otoman; pe la începutul secolul ul' al XVIII-iea 
însă, comerţul Anglier în Orient începe să decadă cu o vedită repeziciune, aşa că până 
la jumctatea acestu'î secol dispăruse cu deşăvîrşire. 

Englezii' îş1 deschid o noue cale comerţulur lor, căutând a se apropia de Rusia, unde 
îş1 înfiinţeză comptuare şi case marl' de comerţ la St. Petersburg, Riga, Rewel, Narva, 
Moscua, Kasan şi Astrakan, şi -pentru vremile de acum -- obţinură de la Caterina II-a 
un ucaz, care le permitea comerţul către Persia 2).

De aceea în resboiul de acum, Rusia este ajutată de Anglia, căcl' flota rusescă din 
Baltiea, sub comanda amiralulu1 englez Elphinstone, ocolind Europa pe la apus şi miază-zi 
ameninţă a intra prin Dardanele contra Constantinopolulur. � 

Prin activitatea, silinţele şi politica lut Colbert, prin calitatea şi ieftinătatea mărfu
rilor lor, Francezff nu întârziară a ocupa locul Englezilor în comerţul Imperiulu1 Otoman, 
obţin�nd în 1740 un tratat comercial, prin care pieţele Orientulul' sun(tloschise mărfurilor 
franceze. 

«Consulir francez\' din Turcia şi Tătaria se)nteresau f6rte de apr6pe de bogăţiile 
ţerilor de pe lângă Marea-Negră şi ele avantagiile pe care Franţa le-ar pul.oa trage 
dintr'un comerţ prin aceste locurfo. 

Aşa se exprimă Peyssonel în prefaţa lucrări\' sale 3). 

Să ne întindem mar mult în acest capitol asupra importante\' scrierl' a lur Poyssonel, 
în partea care privesce comerţul Dobrogie\' şi al Ţerilor Române, din a doua j umetato a 
socolulu1 al XVIII-lea. 

Am vczut care era starea porturilor maritime din Dobrogia, la partea istorică; să 
ne ocupăm aci de comerţ. 

Exportul consista din : 
Ciară galbenă în cantităţ\' marr, de calitate f6rte bună şi se vindea cu 38-42 parale 

ocaua. 
Mătasea destul de multă, se găsea apr6pe numa'î mătase albă şi se vfodea cu 10 piastri 

(2 lel' şi 20 ban!) ocaua (1 kgr. şi 28). 
Lâna nespălată se exporta în cantităţ\' imense; era do doue calită(.\': cr6ţii, cca mar 

fină şi mal' preţuită se vindea cu 8-10 parale ocaua; lâna linsă, cu preţ de 5-6 parale 
ocaua. Apr6pe 1/-1 din tot.al era lână negră, restul albă. 

Lâna din părţile de Nord ale Bulgarie\' se exporta în Germania şi în Austria, pc 
Dunăre. Dacă s'ar c::ăuta - zice Peyssonel - cu _de-a-mănuntul s'ar găsi lână de calitate 
superi6ră cele1 din Spania. 

Cu mult înainte, adaogă el, se ocupau cu acest fel de comerţ, RagusaniT, care au 
deschis ochff Grecilor şi Turcilor, şi acum aceştia le-au luat comerciul din mână. 

Pieile de boz şi bivolz; cele de bivoH se ,vend cu 2-13 piastri, cele de bor cu 1 1/2--3 1/2. 

Sunt de diferite calităţl'. 
Mierea era un articol însemnat al comerţulu\' acestor ţinuturr. Cea mar bună era din 

Muntenia şi Moldova. Preţul era de 7-8 piastri ocaua şi se exporta mar ales la Con
stantinopol. 

1) Xenopol. Op. cit., voi. I, pag. G2.
') X.Pnopol. «Hesh6ieJe dintre Hu:.;î şi Turci)), voi. I, p. 92-5.
") «Traile sur l<:J commerce de Ja Mer Noire». Paris, 17.87, 2 voJumes.
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Untul era destul de mult în Bulgaria, dar nu aşa ca în._Moldova şi Munten a.,...I?in 
ţinuturile de pe lângă Dunăre se aduna în marr cantităţr şi se vindea cu 13-14 p �� 
ocaua. Tot untul era destinat numar pentru Constantinopol şi nu se putea exporta alt:a· 
undeva, de cât prin contrabandă. 

Seul se exporta în cantităţr )riarr la Constantinopol, Adrianopol şi Rodosto, pe preţ 
de 8-9 parale ocaua. Numar prin contrabandă se putea trimete şi alt-unde-va. 

Tutunul care era de diferite calităţi'.. 
Marochinurile care se fabricau în multe părţr ale Bulgarier, dar mar ales la Rusciuc. 
Cu pastrama se făcea un întins comerciu şi principalele debuşeuri'. erau porturile 

maritime. 
Caii şi mar ales cer ·de Dobrogia, erau forte apreciaţr 1).

Grânele. Partea de nord a Bulgarier şi Ţerile Ilomâne erau un isvor nesecat, grâ
narul Turciei, iar Dunărea se numia pe acele vremurr «părintele care hrănesce Constan
tinopolul>). 

Exportul grâului era supus unur control riguros, pentru a nu fi dus de cât în 
Capitala Imperiulur Otoman, unde se vindea cu o rnesură, quilotul, ('120 ocale) şi costa 
60 parale. 

Orzul cu 50 parale quilotul, ca �i meiul; sezarnul cu 65-70 parale quilotul. 
Vinul roşu se exporta în destul de mare cantitate din Bulgaria şi Dobrogia. Pe fie

care an veniau din Polonia şi Rusia neguţători'. pentru vinurr şi _se trimeteau în acest8 
ţcrr 5-6000 căruţe cu butoie de vin, care costa pe loc 50 parale quintalul (225 ocale 2). 

Monedele care circulau în Tu·rcia erau : sequinff veneţianr, olandezi sau turcesd'; 
talerH nemţescr şi ragusani'.; patinr de Spania, şi în general ori'.-ce monedă, care avea 
valore la Constantinopol. 

In tote oraşele de pe malul Dunărir erau corăbff anume construite pentru navigaţia 
şi comerţul fluvial, ele aveau 150-4000 quintale capacitate şi se închiriau, sau cu totul, 
sau numai'. plătind chirie pentru mărfurile încărcate. 

Vasele mar micT, gice autorul, convin mar bine ca cele mart, sunt mar uşore, merg 
n6ptea şi <,liua şi pe orr-ce fel de timp, pot acosta pretutindeni'.. Cele marr nu merg de 
cât <;l.iua, sunt forte de temut 'din causa furtunilor, nu pot acosta orr şi unde şi nu se 
înlrebuinţeză decât pentru transportul grânelor. 

Chiria este mar scumpă în susul decât în josul aper, de ore-ce când ventul este con
trariu vasul este luat la remorcă. 

De la Rusciuc la Vidin cu vasele de 250 quintale capacitate costă transportul 14-15 
piastri, iar înapoi numar 6-7 piastri. 

De la Vidin la Galaţr se închiriază de ordinar cu 28-30 piastri şi de la Rusciuc la 
Galaţr cu 15-20; de la Vidin la Sunie (Sulina), care este una din gurile Dunărff, se plă
tesce 50-55 · piastri. 

Mărfurile din Bulgaria dunărenă sau de mijloc sunt duse de ordinar la Varna pc 
uscat, şi de aci sunt transportate .pe Mare la Constantinopol, sau pentru diferite alte punte 
de destinaţie. 

Transportul pe uscat se face în care cu bor sau cu car. 
Carele cu bor sau bivolr duc 5-600 ocale ; cele cu car 600-1500 ocale, după numerul 

cailor ce se înhamă. De la Rusciuc la Varna căruţele cu car se plătesc 34-35 parale 
pentru suta de ocale; iarna până la un piastru. Acele cu bor sau bivoH sunt ma\' ieftine, 
fiind-că merg mar încet. 

Haguzanir au fost multă vreme apr6pe singurii comercianţ.r în Bulgaria şi au fondat 
stabilimente considerabile la Rusciuc, Sofia şi în diferite alte părţr, dar aceste stabilimente 
au decăzut. 

1) Ve<,li cap. «Animalele domestice».
") Ve<JI capilolul «Viilen.
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La Sofia n'a mar remas nid unul şi când am trecut pe la Rusciuc în Februarie 
1759, nu mar erau de cât doue sau trer case ragusane, care nu păreau a mânui marr afacerY. 

Francesi\' dădură o mare extensiune comerciulur în Bulgarfa şi mar ales la Anclria
nopoH, unde aveau 4-5 case marJ'. de comerţ, primeau mărfurJ'. de import direcL din 
Mar ilia şi exportul îl făceau prin Rodosto şi Enos. 

Pe Dunăre, Muntenia avea cloue puncte vamale: Giurgiu, intrepositul tuturor mă1·
furilor- ce veneau din Germania pe Dunăre, din Constantinopol, A.nclrianopoH �i Uzun
giova, sau care se exportau către Varna şi pe la gurile fiuviulur. 

\.1 doilea punct Peyssonel îl numesce Laun, un oraş mic, aşezat la resărit de crl 
precedent vis-a-vis de Silistra. Nu sciu care putea fi acest oraş. 

In fie-care punct erau din partea Muntenier şi Turcier cito un vameş, acesta din 
urmă atârna de cel de la Rusciuc. 

In Moldova, Peyssonel menţi0neză numar oraşul Galaţr, unde veneau cea mar rnarl' 
parte din mărfurile destinate pentru import şi export. 

Vasele, adaogă autorul, nu ierneză de ordinar la Galaţ.r, ci se duc la Sunie, una din 
gurile Dunăre\.' pe care cărţile o nume c impropriu Solina; aci este un port bun. Şi la 
Gu.la\1 erau dour vameşr: unul turc şi altul moldovean 1).

Mărfurile venite din Germania pe Dunăre erau aşa dar descărcate în oraşele t<�1'
murene, de unde e trimeteau în Muntenia, 1oldova sau Bulgaria. Corăbiile de colllcq 
erau tm cescr, muntene sau moldovenescr. 

Tocmar p,.e la 1786, se vede a fi venit pe Dunăre la Chilia prima corabie germanu. �) 
De şi mar 'nainte însă, neguţătorff germanr veneau cu mărfurile lor pe Du}1ăre, a�a avem 
în 1768 pe Kleomann, care ne-a lăsat notiţe importante asupra Kilier. 

După ce am vezut starea comerciulur în Ţerile de la Dunărea-de-jos, să urmărim 
consecinţele resboiulur din 1768-177 4. 

Prin art. 11 al tratatulu1 încheiat la Kuciuk-Kainargi, în 21 Iulie 1774, se sLipulezi.i.: 
«il y aura une navigation libre et illimitee pour Ies vaisseaux marchands, dans toulc� 
1es mers qui baignent les terres des Etats contract.ants... Les sujets des deux empircs 
jouiront reciproquement d'une enticre liberte de commerce par terre et par mer, ainsi 
que sur le Danube)). 

Isbitura dată de Ruş1 deşteptă pe Român\'. şi pc Turcr şi dour anl'. după tratatul de 
la Kainargi, atât Alexandru Ipsilante cât şi Grigorie Ghica, înzosl.reză Muntenia şi 1ol
dova,_ după o dispoziţiune a Porţi\', cu câte un galion de 41 1 12 coţr lungime, înarmai. cu 
tunUrl 3). 

Cum că acestă încercare de reorganizare a floter românescr pentru paza Dunărcr 
are urmare după aceea, se vetle şi din faptul că la 1786, în alaiul de intrare în Bucurcsd' 
a lu\' Nicolae Mavrogheni iau parte obligatorie şi un numer însemnat de galeongi\' pc 
lilngă bresla spătărie1, adică pe lângă armată, atârnând de Spătar. 

Dar aceste începuturr de reorganizare stăteau ca un ghimpe în gâtul Austriei, de 
aceea prima grijă a Prinţului'. de Saxa-Coburg, când iptră în Bucurescr, cu ocazia rc1s
boiulur terminat prin pacea din 1792, fu de a desfiinţa cu grăbire flotila. 

In condica de la Archiva Statulu\'. cu No. 18, se află un act prin care, după 011clincl0 
Prinţulur de Saxa-Coburg, se publică licitaţiune pentru venzarea ultimului vas românesc,· 
pe care Austriacff îl considerau de captură de la Turcr. 

Prin pacea de la Şiştov din 1791, Ausţria dobândesce dreptul de navigabilitate pc 
Dunăre. 

Resboiul totuşi' continuă până la tratatul de pace de la Iaşi'. din 1792, când ambele 
Principate încep să mar resufle de ocupaţiunile rusescr şi austriaco. Un an mar în urmă, 
Marele Spătar al Muntenier, Enache Văcărescu, printr'o abilitate diplomalică şi juslili-

') Peyssonel. Op. cit., voi. II, pag. '161-211. 
2) R;urnmzalr.i. Supl. P, pag. '19 No. 32 in To1'ga, Kilia, pag. 252.
3) U?·echia. cclsloria Românilor». voi. J, pag. 139 şi voi. VI, pag. 31u.
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când organizarea flotile\' pe necesitatea de a servi Porţe\'. zaherele, cherestele, etc. tran
sportându-le pe apă 1), cere Domnulur Muntenier, Alexandru Moruzi, reînfiinţarea flotile\'.
române pe Dunăre. 

Acestă noue organizare a vaselor de comerţ pe Dunăre, nu putea fi bine privită de 
Austria şi mar cu sernă de Rusia, de aceea, când acesta din . urmă ocupă Principatele 
intre 1806-1812, avu grija de a desfiinţa flota românescă pe Dunăre. 

Mar avea şi un alt interes Ruşil de a lovi în comerţul turcesc şi românesc pe Dunăre 
,;;i Marea--N egră. 

El căutară prin tote mijlocele a face să înceteze importanţa Galaţilor şi Brăiler, 
pentru a putea câştiga noul lor port maritim Odesa, care pe la sfârşitul veculu\' XVIII-lea 
era un mic orăşel numit Khodja-Bey şi nu numera de cât vre-o 30 case. Odesa ajunge 
în prima jumetate a secolulu\'. XIX-lea cel mal'. important port de pe Marea-Negră�). 

După resboiul terminat prin tratatul de pace din 2 Septembrie 1829, Rusia devine 
stăpână pe navigaţia Dunăril de jos: 

«De la vărsarea Prutulur în Dunăre până la Gura Sf. Gheorghe, Dunărea va aparţine 
n.usiefo.

· ((Corăbiile rusesd şi acele ale tuturor naţiunilor ce sunt în pace cu Porta, vor putea
face negoţ în totă libertatea şi vor putea trece prin Bosfor şi Dardanele>) 8).

Acum găsesce Rusia ocasie a se resbuna contra Franţer, impunend mărfurilor 
francese importate în Principate o mulţime de taxe. 

Şi tot în scopul de a favorisa comerţul în porturile rusesd de pe coasta Măril-Negre, 
Ruşii întrebuinţeză tote manoperile de a pune ciificultăţr navigaţie\'. pe DLinăre, între altele 
căutau a măli gura Suliner, pentru a închide navigaţia fluvială cu Marea, stabilesc 
carantine etc. 4).

Prin aceste rnăsurr Rusia punea piedid marr comerţulur Austrier, care trăgea marr 
fol6se din navigaţia pe Dunăre şi Marea Neagră, ·unde din 1835 compania Lloyd îşl'. avea 
vap6re: 

a) De la Constantinopol la Galaţr prin porturile: Anchial, Burgas, Va.rna, Kustendge
Sulina, Tulcea. 

b) De la Galaţr la Viena, deservia tote porturile fluviale românesd şi bulgărescr 5).

In urma dificultăţilor pe care Rusia le punea navigaţiuniT de la gura fiuviulur, Austria
care câştiga din comerţul seu cu Turcia anual 70 milione Ier, îş1 croesce un alt drum 
pentru pasagerr şi bagaje prin valea Carasulur până la Constan.ţa, unde se îmbarcau din 
nou pentru Constantinopolr. Trajeul între Cernavoda şi Constanţa se făcea în trăsurr, 
însă cu mart greutăţ1 din causa nesiguranţe\' drumuluT 6). 

Totuşr vaporele mar coborau pe braţul Sulina, ale cărur ape scădeau din an în an 
acesta era starea navigaţier pe braţul Sulina în 1850. La acestă dată patru vapore austriace 
făceau serviciul pe Dunăre de la Viena la Galaţr şi doue rusesd de la Galaţr la Odesa. 

Din transportul pe Dunăre eompania Lloyd câşt-.iga anual 5.000.000 piastri. 
Principalele mărfurr de export erau: lâna, seul, piele ele capră, untul, beânza, cerealele 

şi lemnăria, iar ca import : lânurr, bumbacurr, mătăsurr, postavurr, fierul lucrat, oţelul şi 
,mobilele. 

Se mar făcea un comerţ întins cu lipitorile. 
Lâna, pieile, seul şi lipitorile se exportau în Germania, şi principalele porturr, unde 

se înc{trcau aceste rnărfurr erau Silistra şi Rusciucu1 . 

. , 

') U1'ethia. Vol. V, pag. 97. A se vedea acest act la Jocul citat. 
2) Ubicini. «Lettres sur la Turquien, premiere partie, pag. 275.
a) Xenopol. Op. cit., voi. II., p 36-37.
4

; Regnault. <cHistoire poliLique el sociaie dos Principautesn, pag. 218. Vezr şi Capitolul «Comisiunea 
Europeană Dunăreană>i. 

5) Ubicini. Op. ciţ., p. 28G.
0) 1. Ionescu. Op. cil., p. 3G.

71890 111 
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Untul şi brânza se încărcau la Galaţ'î cu destinaţie pentru Constantinopole. 
Principala schelă pentru încărcatul cerealelor din Dobrogia era Măcinul şi mar jos 

Ghecetul. 
Lemnăria se încărca la Măcin, Isaccea şi Tulcea cu destinaţia pentru Constanlinopol 1).

Plutirea pe Marea-Negră este deschisă tuturor corăbiilor de comerţ prin art. 11 al 
tratatulu\' de pace de la Paris din 30 Martie 185G; iar prin art. 15, 16, 17 navigaţiu11C'a 
pe Dunăre este pu ă sub controlul uner Comisiun'i 2).

Iată care erau principalele pieţe comerciale ale Dobroger în anul 187G: 

a) Tu 1 ce a.

Exportul sub Turc\' era f6rte greu streinilor. Lâna, cerealele, pieile şi brânzeturile 
erau în mâna negustorilor local\', car\' tratau direct. cu ţeranir. Din timp er angajau 
cerealele de pe câmp înaintea seceratulu1, sau lâna înainte de a fi tunsă de pe or şi 
plăteau arvună ţeranilor şi ace�tia se îndatorau a'ş\' vinde marfa la timp negustorulu\' cu 
care s'au învoit. 

In aşa mod cumpărăturile se făceau cu un preţ f6i'le mic în paguba ţeranulur. 
Comerţul Tulcer era în 1876 de 5,787,718 ler la export şi 3,920,494 ler import, aclică 

un total de 9,708,272. 
Ţerile unde s'au făcut exportul în 1876 erau : 

Turcia (cereale şi brânzetud) 
Anglia (idem) . . . . 
Rusia (lânurr, peşte, icre) 
Franţa (grâu, lână) . 
România (peşte etc.) 
Austria (lână, secară) 
Holanda (cereale) 
Grecia (grâu) 
Italia (cereale) . 

Total 

le\'. 2.185.266 
jJ 1.340.979 
)) 714.192 
)) 512.913 
)) 276.600 
)) 199.119 
)} 193.117 
)} 195.979 
)) 169.553 

)) 5.787.718 

Producţiunea cerealelor în anul 1876 se p6te evalua la 20 milione le\'. 
Lână s'a exportat în cursul acestu\'. an 1.344.000-1�456.000 kil. în va16re de 1.854,472...:_ 

2.609.250 le\'; numa\' prin punctul Tulcea s'a exportat în acest an cantitatea de 607.776 
kil. în val6re de 991.276 leL 

Brânzetur\' se exportau destul de multe din Dobrogia. 
Peştele sărat s'a exportat în cursul anulu\' 187(:i, cantitatea ele 560.000 kil., în valorr 

de 294.000 Ier. 
La Tulcea se făcea un întins comerţ cu icre. Morunul se pescuia în Deltă în mare 

cantităţl'.. 
Cele-l'alte articole de export erau: pieile de vulp\' şi de lup şi se vindeau cu preţ de 

6.65-13.50 una; apor pieile de capră în Franţa şi Austria. 
Importul consta clin: orez, cafea, unt-de-lemn, zahar, spirt, săpun, ţesături de bumbac, 

petroleu, sticlărie, harne şi fer. 
Cifra importulu\' în anul 1876 era de :3.920.494 le1 numar în Tulcea. 
Cafeaua se importa de 139.968 le\'; alcoolul provenia din Rusia, ferul din Anglia, unt-

') I. Ionesco. ((Excul'sion dans la Dobroudja en 18501>, p. '�0-4-8. 
2) Vec;ti ((Comisiunea Europeană Dunăreană».
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ele-lemnul din Grecia, Asia-mică, Siria şi Insulele Archipelagulu1; zaharul din Franţa, 
Olanda şi Austria. 

In cursul acestur an s'a im portat 172.800 kg. zahar în val6re de 193.500 le'î. 
Tutunul se aducea din Constantinopol şi din alte părţr ale Imperiului Otoman, în 

vn,lore de 468.000 Ier. 
Scândurărie venia clin Moldova şi Bucovina. 

TRBLOU 

De pre/urile curente mijloci-t a prinripalelor artirole ele comerf în Tulcea pe anil 1876-77. 

MĂRFURI 

Unt clin ţeră . 
)) )) )) Bere ele Galaţi » l> Tulcea Lemne de conslrucţiii . . . . . . 

l> l> » din Auslria » » » >> Moldova .
)) )) )) Scânduri . . .Luminări en gros >> en ctetail

)) )) )) Cafea Icre en gros >> en cletail ..Cleiu de peşte Grâu . Ovez Porumb.Meiu. Orz. Secară .Fasole Cuie Piele. Spirt de vin Făină Fier în bare 

)) 

>l alb . . . . . .  Brânză clin ţară en gro� .>> l> » en dela1lGhiaţă . . . . . . Gudron de România 
>l (păcură) ele RusiaUnt-de-lemn . . . . . . .Lână. 

)) Berbeci pe pici6reOue .. . . .  . Măsline .. Pelrole(1 Piper . . . .Peşte sărat . Piei de bou . ll » berbeci .

)) 

I 

. I 
· I

MĂSURI 

Ocaua 
)) Butoiul de /� vedre 

)) )) )) )) Plule ele 22» » 82 )) )) 2:2» » 32 100 de bucăţi» ll kilogr. Pachet ele 3 lumînări n » 4 -5 » Ocaua 
)) 

)) 

)) Chila de Tulcea ('I H. 24 ) 
)) )) )) 

)) )) J) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) Suta de ocale 
Ocaua Vadra ('10 ocale) Sacul de o sută ocaleOcaua • în lăzi Ocaua

)) 

)\ 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) pe capzece Ocaua Lada ele 25 ocale Ocaua Culia de 1.300 ocalePerechia 
)) 

b) Măcin.

Val6rea în 1876 Val6rea în 18771 
L e I 

2.44-5.332.66-4.0020.00 15.55 141.33-235.55106.00-'177. 77 82.44-106.00 58.88- 82.44'154.44-212.00190.00 0.55 1.50 2.77-3.444.44-6.665.35-8.8820.00 17.33 8.4/�9.33 6.226.66 9.4423.330.72 1�.0012.2228.880.36 33.33-35.550.92 1.33 0.030.330.77 -1.662.11 2.33 12.550.440.72 17.77-31.112.44 20.00 -30.0050.00 3.00 

L e i
2.60-4.003.20-4.00 20.00 16.00- '18.00300.00-360.00 240.00-300.00-168.00-240.00

28.50 (în lăii)0.70-1.90 1.25 3.00-4.404.80-9.60
14.77-22.8016.47-19.00
7.30-8.445.28-6.336.33-7.189.50-9.92 16.00-22.000.70-'l.00 4.00-5.00 12.00 -28.00 0.60-0.70(ocaua)0.50-1.10 I45.00-60.00 0.25 = I 
u.00-'7.00(vaclra)
1.40 1.80

22.00--26.000.25-0.70 0.45-1.00 20.00-32.00

I '1.40 

21�.00-36.0038.00-40.004-.80-5.60 

In acest port s'c.t încărcat în anul 187G cantiLatea _de 4000 kile grâu .,i 2.000 kile de orz. 

c) Sulina.

A căru, mi;;care comercială este ară.Lată la capitolul respectiv. 

www.ziuaconstanta.ro



884 

d) Kustendge.

Importul acestul'. punct e greu de stabilit, de 6re-ce t6te actele relative au fost luate 
de autorităţile turcescl'.. 

Articolele de import se mărgineau apr6pe numal'. la consumaţia locală şi erau: bum
băcăria ordinară din Anglia; încălţămintea din Austria; îmbrăcămintea din Viena; fierăria 
din Austria şi Anglia ; marchidănia din Germania şi Anglia; colonialele din Constantinopol; 
orezul, vinurile fine, liquerurile şi spirlosele din Franţa; lumânările din Triest, Franţa şi 
Odesa; făina din Brăila şi Odesa; petroleul din America. 

Din aceste articole o parte se distribuia la Medgidia, Mangalia şi Cernavoda. t 

MĂ RFUR I MĂ su R I 
Val6rea în 1876 Val6rea în 1877 

L e r L e 1 
- - -

PieI de cal Perechia 8.88-12.22 14.00-20.00 
)) )) cupră . . )) 6.66 4.80-5.60 
)) )) berbecI. )) 5.55 4.00-5.20 

VulpI .. )) 6.66-8.88 4.4-4-5.20 
Lupi . .  )) 6.66-13.33 6.00-- 8.00 
Cartofi . Suta de ocale 18.33 '10.00 
Orez de Italia Ocaua 0.66 9.20 

)) )) India .. )) 0.55 8.40 
Săpun . .. . )) 0.83-1 83 0.85-1.00 
Sare ordinară Suta de ocale 5.83-17.77 7.48-25.50 
Zahăr . . Ocaua 1.44-2.22 1.40-2.20 
Pahare de sticlă Lada 20.00-25.00 20.00-36.00 
Vin alb Vadra 3.77 3.60-6.00 

)) roşu )) 3.55 3.80-6.20 

Exportul se făcea în doue feluri': de transit şi al produselor locale. 
Afară de exportul cerealelor arătat în tabloul de jos, se mal'. frimetea prin portul 

Constanţa lână brută, piel'. şi vite pe pici6re. 
S'a exportat în 1876 apr6pe 18.000 mie\' pentru Constantinopol, cu preţ de 5 Ier 

bucata; 30.000 berbecl'. cu 12-14 le1. 
Lână (zigaie) 300.000 ocale, cu preţ pe loc 1 1/2-2 Ier ocaua. 
Pier de miel şi berbecr 7.000 la V.iena pe Dunăre, cu preţul de 3 lei perechia. 
Brânza se exporta f6rte multă la Constantinopol: calitatea I-a (0.80-1 leu) canli-

talea de 200.000 ocale; calitalea II-a (0.60-0.70) până la 50.000 ocale. 
Companiile Messageries Maritimes Frarn;aises, Lloyd austriac, Floria, afară de allc 

va p6re transportă cerealele şi cele-l'alte articole la Constantinopol ,;;i pc Dunăre. 

e) Medgidia.

Pentru comerţul interior acest oraş avea un târg de doue orr pe an, primă-vara şi 
tomna; aci se făceau afacerr considerabile: 

f) Cernavoda.

Era intrepositul cerealelor Gad se aduceau pe Dunăre cu destinaţie pentru Constanţ.a 1
).

') Bm•o,i cl'Roggue1·. ((Renseignemenls sur la Dobrodja». 
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Exportul Cons.tanţeY în anul 1876. 

I

!§ li 
Q) 

li \ONAJUL 
I
' ..Q 

CEREALE THANSIT 

li li .2!,_,//1:! "' 8 ,c,; Q) 

...l ll
PAVILIONUL 

& ·O li <Cil .25 ,:::, :::, ,:;j "' '" 0 < >;:l 

:;j c,; � c,; '- '"' o Q) ;,- c,; o "-o. o. o. ,c,j I N ... ·- ,a, i'.l (f} I
r--< ·e<l 

C.) ;> u ;> o o o... � o (J?; Iz.. ..8 r--< o 
----I I qrs' li qrs I qrs qrs qrs qrs qrs qrs qrs I qrs I qrs Anglia 10 74 4.000 50.011 74.985 53.804 197.852 3.929 - 6.?t43 - - - 337.013 629Austria 61-1 2.229 - - I 1:126 7.507 - - -- - - -1 8.6331 -Italia . , 22 - 9.564 - 12.798 9.618 37.723 - - - - - - 60.139 -Grecia. 84 1 11116.864 o.020 71.529

1 
3.757 22.757 2.196 2.225 - 250105 - 102.819 4.379Turcia. 180 - 15.370 - 62.427 1.917 M6 28 - - 635 - - 65.553 15.476 Rusia . 8 - 1.050 - 7.8161 - - - - - 534 - - 8.350 -România 4 -1 410 - 3.8941 - - - - - - - - 3.8\:.14 -Samos. , 3 -I 457 - 3.069 - - - - - - - - 3.069 278Danemarca - 2 - 1.964 - - 8.254! - - - - - - 8.254 -Germania . .  - 11 - 78 - 7.260 - - - - - - - 7.260 -Belgia . . . . - 2 - 841 - - 7.5621 - - -- - - 7.562 557317 901,49.944 � 

IC-nia L!oyd . · 11- 471 - 700 872 - - -1 - - - - -1 872 2.639 » Messager. - 78 - 6.800 - I - 49 - 249 - - - - 298 -n Florio . . - 22 - 138.608 - 7571 - 329 - 7.521 -1.745 48.960 9.000 !3111.2311149.944 ,275.998! 74.482 283.007 16.153 2.803 6.443 8.940 105 1.745!662.676 32.958 
1) Pentru greutate : Quarter, un quarter = 290 litri. 'l quarter = 217 k. 500 pentru grâu, meiu, fasole, porumb. 1 >> = 208 » -430 >> secară, în. 1 » = 181 » 2�0 » orz. 1 » = 154 » 60 » ovez, 

CEREALE DIN TERA 

� I i-l 
,c,; CD 3 < 

I 11
N 

Jj 
o ·.:: r 

N ,o cn I oS: 

I
o 

'- ;,- c,; o o r--< 
o o Iz.. - qrs IJ qrs I 2.829, 175. 7�61 qrs I qrs I qrs qrs qrs I qrs153.965 5.332 2.235 - 'l.330

1
9.406 2.874! - I - - - 3.ooo12.403 - - - - - !! ��-- li 5.8,4, - " '"'-40341.3561 - I 5.3321 -1 414J 1.4751 16.0481 - I 92 - 4.615, 220 - 36.451

i-l 
i-l <  < o:; 
r--< "" 
o zr--< w 

o 

- I - I - I -I -- - Q QC::::(\ 

- 152.956! 
I I - -

- - - - - - �.80:_ _ _ _ _ _ I 278 3.34, I I - -7 .375 - -- - - - - 7 .375 15.629 1.748 -· - - - - 1.748 9.008 2.585 60 - - - 7.399 1.030 11.622 19.181 
�12 -1 - -1 538 - 5751

1 
3.84411 4.716 336 - 302 - 3.183 176 47 4.04-4 4.342 7.728 882 2.500 - 5.250 669 7.8511 33.88011 82.840 246.5106.2741D.461-=l15.330,22.336 12.3�2 346.201 1.008.877 Cereale transit qrs 662.676 » din ţeră » 1.008.877Total general 1.671.553

Exportul Con�tanţe, de la 1 Ianuarie până la 31 Maiu 1877. 

PAVILIONUL 
Anglia . Turcia . Austria . Grecia . Italia . Francia . Rusia. Samos . .Norvegia 
C-nia Llovd . . .» Messageries» Florio . . .

CEREALE TRANSIT 
Q) li';� li.§; li c I "-� •O ,:::, 

. 15 . 82 . 8 . 22 .. 13-

o. ·e<l c,; "-
v o I\ qrs 29

1 
5.023 34.468 7,520 - 8.068 - 4,3Jl021 3.304 1:115 -41 2.826 1.62811 14.071 - 5.145 - -1 - 604 2.756 

;,-i 
6 qrs 51.140 3.712 9.212 293 3.808 -2 -1 -- 1 301 -2041 --=-� 

953
1

1.030 970 -- -I143!1 36 24- 871 39.415 

..Q 
8 :::, 
t.., 
o o... qrs 43.687 6.741 19.302 6.238 4.955 466 ---

36 - 43.200 '.l.809 - 13.029 12 - 9.600 - - 2.050 

I ';': Q) 
o >;:l 

11 
(f} .cii c,; � Iz.. qrs 9.740 ys 1 95 ys 2 30 21 22 168 216215- - -

I=-
- 99 - -- -

N ,a, 
;,-
o qrs qrs 1.752 
- -
- -
- --
·- -

8 - 7.483 2.1�33 - 7.6741 - I 945/ 2561 282'222 
1143r92 24B7199.698 74/423 � 104.142

1
9.7BÎ:ml616 2.034,222 

:·1 CEREALE DIN ŢERĂ 

� 11 1� 
� ,;:, 8 N � ,;:, 
o ,c,j N I ;: ,a, (f} ·-
r "" '" o .... c,; Q) 

o o o... o Iz.. � qrs 116.812 56.150 28.682 20.818 8.978 3.222 2,082 979 -

qrs qrs - 49.510 12.901 7.491 - 1.8575.501 4.052 4.,07 14.829 - -- -- -- 11.807 

ys qrs 1 81 - qrs qrs 7.501 280 231 6.237 196 -3.418 - 9.823 - - - -
- - - -
- - - -- - - -

3 
·,:; 
oS: o o -qrs qrs 

- -
- -- -- -

....., < 
r--< 
o r--< 

qrs 58.842 20.G031.85715.536 32.777 ---11.807 

i-l
....., << o:; 
r--< w

O Z
r--< w

o qrs 175.654 77.053 30.539 6.354 41.755 3.222 2.082 9,9 11.807 I 14,.8381 - 4.895 -1-1299 2.158 _I - 7.352 22.190. 2.050 - - 125 4,70 99 - - - 694 2.744Î 11.8121

1
1.461 704 32 4.136 486 743 529 50 8.141 1\:l:95_3 266-423 24.120 95:145 5.882;4.8371884 26.462 529 501 157.909 �4.!t32 Cereale transit qrs 266.42Ş » din ţeră » 424.332Tolal general090.75�
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II. Vămi

In Dobrogia sunL următorcle puncte vamale: Caraomcr, Ccrnavoda, Constant.a, Ostrov, 
Sulina :;;i Tulcea. 

1\lişcarea vamală a acestor puncte csLe arăLaLă în tablourile întocmite pc timp de 10 
an\', din 1891-H:lOO: 

I ro'-
�,�'� 
CJ>� o::--
·---<t<c:: 
cr, ·-ro c::-o 
o:a 

V Ă M 

81 Conslanţa . 
13 Tulcea . .
181 Cernavoda 
as

1 
Sulina . . .

36
1 

Ostrov . 
39

I 

Caraomer . 

ro'-"'E,ro
�':;j'--
ot>� 

C::::o,- V Ă li! 
..... ,:,,-:, c:: 
U) ·-ro c::-o 
o:a 

71 Constanţa . 
16, Tulcea . . .
19 Cerna voda . 
23' o�trov . .
30· Sulina . . .
36

I 
Caraomer . 

I 

l 

a) Import

VAL6REA I N LE l A 111 Ă R F U R I L O R I N: 

1 8 9 1 I 8 9 2 1 8 9 3 

f,A99.9D5 4.915.272 6.001.218 
3.0I0.776 2.'I 17-350 2.6-1.-0.332 

990.679 707-583 2.653.i97 
76.092 65-333 '160.920 

'118.939 108-008 ·165.914 
-- - 30.662 

I 8 O -i J 8 9 5 

7 .635.597 5.570.393 
2.415.262 1.712.S33 
4.0i'l.972 2.491.354 

173.568 57.912 
'i,j_-0,267 59.6031 106.816 43.-166 

b) Export

I 8 9 6 

-ID.336.901 
2.258.313 

553.3H 
97.810 

107.3S1i 
32.82(; 

I 8 9 7 I 8 9 8 1 8 9 9 

ID.824. 746
1

20.440.0051 18.2iS. I 79 
2.667.420 3.028.673 1.52i-.291, 
sos.... '"· ""

I
"" "'" 

79.710 92.4i9 1G5.082 

78.21il 73.H-9 76.876 
89. Q(j(, I 93.4.'l2 58 123 

V A L 6 H. E A I N LEI A 111 Ă R F U R l L O R l N: 

1 8 9 t 1 8 9 2 1 8 9 3 

9.386.047 10.833.6431 H.409.834 
5.615.2'!0 J.689.823 4.992.726 
L�0.300 ""'·""'

I 

'·"'""� 
826.6'17 1.375.278 3.472.474 
510.773 738.684 202.822 

- - 246.394 

1 8 9 4 1 8 9 5 1 8 9 6 I i 8 9 7 

I
11.905.752111.615.218124.328.9881 '18.045:129 
2.831.060 5."167.905 5 5G8.2'19 5.035.047 
2.6H.Oto

l 
2.4-85.124 3.135.2-«l 3.581.709 

2.059.499 1.917.3'161 3.1.33.39i ' i .149.917 
275.012 371.1261 305.730 368.350 
342.830

1 
168.561, 221.319 277.112 

1 8 9 8 1 8 9 9 

17.'168.0051 IO.G00.529 
4.459.532 1.715. 655 .. �, "'I 1.,00 .• ,, 
1.068.887 355.678 

732.030 769.471 
78.903 183.181 

o 

;;--

� 
ro 

1 9 O O :a 
"' 
;:z 

- I = 
1 i. 087. 206 3. ms 
1.573.531. o.r.:is

l 
1.2st.662, o.aB; 

119.883, 0.030

1 

4S.487 O.OH 
21 636

1 

0.02/i 

I 9 O O 

[6,892.900 
3.381.174 
2.818.5671 
2.122.715, 

457 202, 
193.800 

I 

� 

;;--

� 
ro 
:a 

5A3 
1.48 
1.06 
0.66 
0.19 

o 
o 
7 
7 
2 
5 0.08, 

In tabloul următor se pote vedea felul mărfurilor importate şi exportate în anul 1900, � 
întocmite pe punctele vamale din Dobrogia, clasificate după importanţa lor în raporL cu 
cele 41 sau 39 puncte vamale de import şi export din întrega ţ,eră : 

-·
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IMPORT 
1. C o n s t a n ţ a.

.s 
EXPORT 

887 

li 
:§ 

,_ ;3- o3 ,_ ţ;. o3 NUMIREA MĂRFURILOR I J I j NUMIREA MĂRFURILOR 11 l 11 i j 
I 

Tutun. . ............. :g. 462.21712.31'.0851 P,tculoU bcut ş; cafinat .... 1 Kg. �2.905.288 6.031.020 Cărbunr de pămcnt Ri coks . 1> 4-2 2'12.026 1.105.301 Orz şi malţ . . . . . . . . . . . . » ·35.544.433 2.843.555Lămâi, portocale, chitre, etc. » 1.797.554! 1.078.532 Grâu. . . . . . . . . . . . . . . . 1> 13.976.600'1 1.956.724Maşini de tot felul. . . . . . . » 580.973 871.460 Seminţe olei6sc . . . . . . . . . » 6.720.0061 ·J .680.001Fierărie şi ti 11ichca de tot felul » 2.479.5811 t.239.791 Pier crude . . . . ii 40'1.103 G01.655 Fire de bumbac nevăpsite . » 344.3601 688.720 Făină de grâu . . » 1.786.2151 535.864 Vehicule pe şine . . . . . . . » 275.598 551.196 Porumb 1> 4.224.918 337.993Tesăturr de bumbac » 57 _3-141
[ 

401.198 Brânzeturi ş( caşca·vaf : : : : » 481.193 336.835 l\-Ia<:in1 · · · · · · 11 ·188.451 376.902 Rămăsite ele la fabr. uleielor 11 3.440.427 344.043 Carea : : : : : : : : : : : : : : : >> ·!51.4-88, 302.976 Meiu_' '. . . . . . . . . . . . . . 1> 3.289.3'10 328.9;'!1 Obiecte ele tablă ele fier, etc. 11 21G.047I 259.256 MaRin1 cu aburr » 192.108 288:162Unt-de-lemn ,, 201.957 242.348 Spirt6se destilnte: : : : : : : : » 91'!.917 273.575 Măsline . . . .. . .. : : . . . . » 4-5'1.8511 225.925 Legume făin6se. . . . . 1, 1.034.1481 206.830Fusu1·1, roţI ele trăsurî, etc. . » 298.247 178.948 Ovez » 2.393 884 191.51'1Ţîrl şi haringI . . . . . ,1 17'1.5091 171.509 Peşte. pr6sp.et sa(Î sărat " 110 23d 1'10.230 Slofe de bumbac, etc. . . . . . " 42.118· '168.472 Vite miel Cap. 9.481 94.810 Roşcove, smochine, stafido . .  
1 

» 383 065! '153.226 Fontă şi tiei· ·bÎ·ut· : : : : : : Kg. 921 261 91.226Frucle şi dulceţuri . . n 59.276 148.190 Lemne de constructir » 1.138.984 91.119 Seminţe ele tot felul . . ,, 94.437[ ·g1.656 Unt şi unsori comestilÎiie. : " 19.115 47.788 Orz şi malţ . . . . . . . .  1 1, t.4'10.1931 112.815 Mobile . . . . . . . . . . . . . . >> 13.575 40.725 
Halva s1 turlă-dulce . . ,, 70.880 106.320 Sticlărie. >> 36.171 36.171Pir6ne şi cuie . . . . . . . >> 22.454

1 
t i'l.227 Ulei ud şi unsori minerale. 1, 51.848 36.294 

Instrumente de oţel : 11· >> .i3.05t 99.153 Tartru şi be.nzină: : : : . . . . ii 17.687 28.209 Tesăturr de lână >1 

1 

8.730 93.250 Cauciuc neconfecţionat. . . » 7.410 28.158 Lacherdă . . . .. : : · :
1 

11 45.588 91.176 Vinuri " 40.695 24.417 Orez 11 >> 250.744 90.268 Vite co.rÎ:tute ·rnarÎ .. . .. : . Cap. 107 21.400 Ulei�rr" vegeta.ie: . . . 
1, 98.766 88.889 Zahăr . . . . . . . . Kg. 41.021 20.510 Raliurr de fier . . . . . . . . . . " 1 543.4861 86.958 Bere . . . . . . . » 23.712 18.970Legume şi fructe con,ervate » 277.4751 166.213 Sare . . . » 500.2001 18.507 Maşini şi accesorH de tuciu. » 39.969 79.938 Carton . . » 217.670 17.4'14Marmoră . . . . . . . . . . . . . ,i 387.8681 77.573 Pânză de JLltă: . : : . . . » '13.775

1 

'16.530 Aparate pentru usine, etc. . 1, '18.8'16 75.264 Parafină >i 7.994 15.988 Draghe . . ..... . .... . .  tone 4001 72.000 Maşin'i de.oţel: : : : : : . . >> 6.359 12.718 Legume făin. uscate, fislicurr. Kg. 193.9051 129.554 Aramă, alamă, bronz . » 8.4'17 12.620Producte chimice . . . . . . . . » 39.0951 58.642 Cai . . . . . . . . . . . . Cap. 40 12.000 Fructe pr6spete. . . . . . . 1> 109.468
[

• 54.734 Cărţi şi charte . . Kg. 2.184 '19.538 ConfecţH de stofe ele lână >> 1.061 53.050 Lânur'i . . . . » 5.095 9.171 Caracatiţă, stridH, etc. . » 17.582,
1 

52.746 Fructe clÎferlte: . . . . >> t0.352 5.176 ŞurupurI 7i piuliţe. . . . » 10'1.354 50.677 Bitum >> 45.t92 4.559 Sardele în but6ie. . . . . . . . ,, 47.127 47.127 Tăr!te · · · · · · » '17.414 4.113Acid boric, citrat de calce, etc. » 15.4191 46.257 CărţÎ de. chit ·1i1 iimhî sli·ei11e 1, 5311 3.717 Maşin1 şi aparate diverse » 8.689
1 

43.445 Fulg'i. . . . . . . . ,1 360 3.600 Stofe de lână . . . . . . . . ,1 3.121 37.452 Pie1 cu blană . . » 2951 3.540 Sodă şi compuse >> 44.374 35.499 Sosurr ele masă. . . . . . . . . ,1 1.070, 3.2'10 Stofe de bumbac . . >> 14.765! 35.436 Coj:i întrebuinţate în medicină 1, 399 3.192 Cositor brut . . . . . . . . . 1> 20.992
[ 

33.587 Ţesături şi stofe de lână. . . >> 6291 6.073
Bumbăcel . . . . . . . . . . . . » 8.085 32.340 Fierărie gr6să . . . . . » 5.75'1 2.876Fo'i, florr, fructe, ele.. 1> 55.251 33.151 Obiecte de papură. . " ·1.488•

, 
2.976

Legume uscate si ceaiu » 60.7101 58.878 Cărnuri afumate . . . . . 11 926 2.778 Pânză cătrănite: . . . . . . . . 1> 9.001 27.003 Cârne de animale . . . . . » 5.528
1
. 2.764 Taninurr, etc. pentru argăsit » 33.303, 26.642 Pietre de măcinat . . 1Per. 4 2.400 Oxid de zinc şi cerusa . . . . >> 8.8191 26.457 Trăsuri de lux . . . . . . . . Buc.- 3• 2.400 Pânză şi sad de julă . . » 2'1.100, 25.320 Litografi'i . . . . . . . . . . . Kg. 168 2.184Bumbac brut . . . . . . . . . >> 22.871

!
1 25.158 In trumente de chirurgie >> 72 2 160 Bureţi . . . . . . . . . . . . . . » 1.251 25.020 Peste afumat . . » 2.'127 2:127 ConfectH, stare ele bumbac 11 1.24·8 24.960 Păi·ur1. . . . . . . . . ii 1.338 2.007 Sl'6ră de tot felul. . . . . . . » 12.0981 24-.196 Alte arlicole . . . . . . » - 48.831Giamurr. . . . . . . » 75.046 24.014Tablă de fier . . 11 78.583 23.575 Mobile etc. · i> 7.8261 23.478 Pier şi' încăiţămin.te : _" : _" : : i> 15.523 43.89QSeminţe olei6se, piper, etc. . >> 73.757[ 4'1.84, TesăturI şi stofe de mătase . » '186, 18.600 !'leşină, catran, etc. . . . . . . »

7
'18.133 18.133 Alte articole » - 918.693· · · · · · · · · · ·1-Total. . . . - - 14.087.206 .. Total. . . . - 16.892 900
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2. T u I c e a.

IMPO RT 
===========li 

FELUL MĂRFURILOR 

Orz şi malţ . . . . 2.110.oool

l 

1o8.800 
Porumb . . . . . . . . . . . . . . 1> !.5 5 2 .771 14- 2 .2 2 2  
Tesălur1 şi stofe de bumbac . ii '15.690 '109.830 
Uleiu de măsline . . . . . . . . i> 81.985 98.382 
Fo1, florr, fructe . . 1> 12 .440

1 

75.854· 
Stofe de lână . . » 2.886 72 .15 0 
Cafea şi ceaI . . . . ,i 38.62 0 1l4.2 44 
Zahăr . . . . . . . >i 109.872 54.936 
Orez . . . . . . . . 11 146.980 5 2.913 
Lămâî, chiLre, etc . . . » 65 697 39.418 
Roşcove, smochine, ele . . . . J> 88.2 08 35.2 83
Confectiun1 din stofe de lână . » 672

1 
33.600

Frânglii'î . . . . . . . » '18.5 9fi' 2 7  .894
Măsline . . . . J> 5 1  0011 25.5 00

Grâu . . . . . . . . >1 1 63.2 15
! 

2 2.85 0
Bumbăcel . . . . . . . . . . . » 5.635

1 

2 2.5 40
Stofe de lână fine . . . . . >l 1.1346 19.75 2 
Plută. . . . . . . . . . . . . . i

>
>
i 

li 2 4.5 08 19.606
Seminţe uleiase . . . 48.3131 19.32 5 
Ceprăzărie de lână . . 11 

I 

555 16.65 0
Fructe conservate, ele. . » 6.432 16.080
Seminţe diferite . . . . . ii 10.2 47 '15.371 

Maşini de aburi . . . . . . ii 10.15 6 15.2 34 
Pirane şi cuie . . . . . . . . 11 2 9.743

1 

14.875 
For de aur . . . . . . . . . . 11 4 14.000 

Teseturr de lână ii 2.2 94 13.7134 
Hal va şi turtă duic·e ·. 11 8.130 12.195
Smală, catran, etc. . . 11 10.744 10.744 

EXPO RT ll 
=========•===I 

FELUL MĂRFURILOR 

Orz Ri malt 
Grâi'.Î .· ... ·. 

Peşte di feri L .. 
Secară .. 
Lânur'i ....... . 
Pietre de constmcţ,ir . . . 
Legume J'ăinase 
Brânzeturi .... 
Seminte oleiasc . 
Cretă, 'var, etc .. 
Fontă şi fier . . . 
Pier ........ . 
Unt şi alte grăsimi 
Porumb ....... . 
Icre negre . 
Ov� ........ ..... . 

Maşini cu aburr . . . . . . 
Perurl'. .... 
Papură, etc . . 
Legume verzi . 
Cler de peşte . . . .. 
Animale cornute marl'. 
Alte articole .... 

kg. !14-.908.193! 
)) 11�.376.9801 )) 804.072· 
)) : 3.306.407

1 )) , 100.481 
)) 2.093.4001 
» 31:6.2 70
)) 82 .262 1 .:. I )l 2'15.7961 

)) 1�93 500' 
» 375.87�i:

.
· 
1 

)) 12.906
1 )) 5.404 

)) '127."20 
.:.1 )J 1.125 

» '103.5 00
)) 5.418 
)) 4.81�7 
)) 245.000 
)) 31-.21�5

1 
)) '167 

cap. 2 5  

1.Hl2.655
612.7,i
583.J(i(j
330.G/fl
180.8,8
83.736
(i\'J.25'f1
5i.583
53.0'i\JI
3\'J/18 11/
3i.588
1 \).3�i\)
13.510
'10.231-
0.0011 
8.2 8ll 
8.1 27 
i.2ill
7.110()
li.840
5.010
5.1101) 

30.828 

Sfară de cânepă . . . . . 11 5.105 10.2 10 
Alte articole . . . . ...... __ 11 

___ -__ 
11 

__ 2 9_7_.2 _9_9
1 
____________ 11_[L_11 __ __ 1 Total .... I - - 'l.5 73.5 3'1 Total . . - li - 3.381.174 

3. C e r n a v o d a.

Maşini şi părtl'. de maşin'i k
:
0:"· ,

1

,

1 

465.4491 72 5.315 
Ferărie gr6să'. . . . . . . . . . 462.5 30

I 
2 31.205 

Fusuri şi osi'î . . . . . . . . . . 127.785
1 

76.671 
Maşi n 'î şi părţ'î de tuci iî. : . . . ii 1 1.2251 4 7 .42 4 
Orz şi malţ. . . . . . . . . . . . ii 2 '12.038 16.963 
Ferărie laminaLă. . . . . . . . » 84.609 16.92 2 
Pirane şi cuie . . . . . . . 11 2 5.338 '12 .669 
Reşină, caLran, etc. . . » 11.894 11.894 
Aparate pentru uzinI. . . >J 2.5 11 10.044 

Tablă de fier . . . . . . . . . . » 2 4.2 90 7.2 87 
Lignit, turbă.. . . . . . . . . . >J 360.5 00 7.2'10
Oxid de zinc. . . . . . . . . 1> 2.2 65 6.795 
Unelte de fier. . . . . . . » 1.793 5.379 
Cărbun'i de păment . . . . . ii 198.850 4.971 
Articole ele modă . . ,1 49

1 

4.900 
Ceprăzărie . . . . . . . . . » 130 3.<J00 
Plăc1 de tuciu . . . . . . . . . . » 13.093

1 

3.142 
Pentru construcţi'î . . . . . . . » 2.82 6 2.82 6 
Stofe de lână . . . . . . . . . . n 301 5.081 
Sobe şi cazane de tucii'.1. . . . n 0.195 2.759 
Stofe de mătase . . . . » 2 7 2 .700 
Ciocolată . . . . . . . . » 734 2.2 02 
Stofe ele bumbac . . . . . . 11 100 2.000 
Table şi LuburI de plumb . . » 

I 
3.95 8 'l.979 

Obiecte de aramă. . . . . . . . » 346 1.903 
Fructe praspete . . . . . . >1 3.'198 'l.5 99 
Animale vil'. ........... cap . 35 1.400

.i-\Ite articole . . . . . . . . . . . - 33.085

Orz şi malţ. 
Ovăz. . . . 
Grâu. . . 

Meiu. .. . .. 
Petroleu. . .. 
Secară.. . . 
Lânurl'. ...... . . 

MaşinI diferite . . 
Seminţe uleiase .. 
Piei brute .. . 
Porumb ...... . 
Oue de paserr .. 
Unelte de fier . 
Scule de men&.j .. 
Fierărie grasă ........ . 
Obiecte de tablă de fier .. . 
Idem.... . . . ... 
Pânză de iută . . 

.I kg. 
. I ii 

' )) 

/) 

J) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Acid boric, oxalic, etc.. . . 
)) I 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Curele de piele ... . 
Tinichea ....... . 

Paturi de fier .. . 
Pânză de cânepă, in 
Căldărărie ...... . 
Oţet )) 

Alte articole .... 

Ape minerale ........ kg . 
I
! 2.75 4 1.377

Total .... r=-lt----ii11- 1-. 2 5 - 1-.66-2 1 ______ To- ta_l
_. -. -.. ii-=-

11.074.195! 
5.860.75 5 
2 440.5 90; 
2.954.92 8, 
1.407.7931 2.2 86.0001 118.403 

2 0.'1241 

1'14-.3041 
11.583 

'113.85ol 
5:114 
1 2[5 

82 0 
3.262 

273 
5
101 482 

'165 
62 

565 
247 
70 
75 

550 

885.036 
4-68.860
311.683 
2 95.493 
28·1.558 
2 28.G0U
213:l25 
30.542 
2 8.576 
17.375 

0.108 
5.1'14 
3.64- 5 
2.400 
1.631 

633 
(i'J2 
578 
405 
3i2 
282 
247 
245 
225 
220 
946 

li 2.818.561
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IMPORT 
-

,_ 
+'· 

FEL UL MĂRFURILOR � 
·a
:::i 

Ceprazărie de lână . hg. 
Stol'e de bumbac . . )) 

· car ... ....... . cap. 

I 

UleiurI şi unsori minerale 

kt11 
CărbunI de părnent, coks . 
Fân, p�e. e� ....... 

Pianine şi ort . . . . buc. 
Instrumente e oiel. . l,g. 
Stofe fine de bumbac . )) 

Foi, frucle si Jicherurr )) 

Fislie-urr . '. . . . . . )) 

�rr: �rtic�l�
cap.

1 

Tola!. -1-

IMPORT 

FEL U L MĂRFURILOR 

Fierărie şi pir6ne . . . . . . 
Conf'ee-ţiunr de stofe şi lână . 
Catran .. 

Plută .. ' ......
Cărţi de citit streine .. 
Seminte olei6se 
Bumbăcel. .. 
Stofe de lână. 

Mobile 
Pelrole11 . . . 
Spirt6se .... 
Frînghi1 şi sf6ră . . . 

Maf,in1 de tot felul . . . . .
Sto ·e şi conf'ee-til de bumbac. 
Extracte tin0Loriale . . . . 
Fructe şi lămaî. . 
Ape minerale. . . 
S�irt6se . . . . .
U eiu de măsline . 

,_ 
-+-'· 

li 
�
·a

ii o
I kg.

}) 

)) 

)) 

)) 

}) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)1 

)) 

)) 

)) 

}) 

Pianine. . 'buc. 
For de lemn p. placagi(1 kg. 

Orez ..... )) 

Alte articole )) 

Total . . 1--=-11 

71890 

4. O s. t r o v.

� EXPORT 
�9 ,_ ....,. Cil 

>Cil Q) +" 
:;:l 

,:... 

FE L UL MĂRFURILOR ·O 
o cil Cil 

u ţ,-

143, 4-.290 Grâu ... 353 4.236 Orz şi malţ. 9 2.700 Ovez . 2.225 1.558 Porumb 43 350, J.084 Meiu.5511 826 Leg ume făin6se uscate . 1, 700 Pe�te .. ..... H)7\ 5\}1 Fructe pr6spete. . . . . 76 532 L ucruri comune ele lemn . 8L8' 491 Icre negre ..... 1-12 336 Seminte de tot felul 1 300 Oue de paşerr 
-- 4.092 Căldărărie . . . 

car şi epe .. 
L egume verzr .. 
Sticlărie . . . 
Maşinl'. şi părti . 
Cornute marl'. · .. 

Osil'. de maşinî 
Alte articole . 

- 21.636 Total . 

5. 5 u I n a. 

I 

,_ 
-+-'· 

� 
+" 
o ccr 
u 

1'16.'.)88 12i 99_9741 6.132, 4.�416.0'15 576 86 7161 10.1991 1.443 1.691 1.251 29\) 1.075 3.288 2.002 2951 62îl 335 =.823
1 

� 
.s 
Cil 
Q) 
,:... 

•O 

cil 
ţ,-

58.494 6.100 5.998 4.906 3.392 2.40g 2.304 2.150 2:148 2.040 2.020 2.722 'l.876 2.899 '1.'182 1.745 1.001 885 746 700 670 657 2.872 11\J.8831 

EXPORT 

FELUL MĂ RFURILOR 

Peşte uscat şi pr6spel 
Icre negre .... 
Fontă şi fier brul . 

Aramă şi bronz ... 
Cler de peşte . . . . . 
TM şi hating1 . . . . 
Cauciuc şi gutapercă . 
Buţ'i şi bul6e . .... 
Stofe de lână. . . . . 
C6rne de animale 
Lânurr . 
Lemne de construcţii .

Mobile 
Icre diferi te . . . 

Ti ple, b�şid, ma\,e 
Alte articole . . . 

Total . 

,_ 
.$ 

E ,_ 
-+-'· Cil � .. � Q) 

� 

li 

,:... - ·O 

·a 
o cilCil 

:::i u ţ,-

: I 1�r \ 
8.886.863: 1.244.161,�.637.5301 371.002 

)) 2.727.9001 218.232 
)) 1.496.675 119.734 
)) 075.0441 07.504 

: I 
)) 110.0581 �2.0111 
)) '11.8951 t'l.895 
)) 31.5001 9.450 

. I )) 10.020, f:i.012 
)) I 713 5.704 : I )) I 3.100: 4-.650 
)) I 

2.250 2.250 
)) 604 1.812 

cap. 7 2.'100 
kg. I 

5.050 1.010 
}) 800 800 
)) 750 1.250 1 cap. 3 600 

kg. 850 510 1 
- 2.0281 

- - 2.122.715 

7 � 
E � .. Cil ,_ ,_g -+-'· <D 

� - ,:... 
·O 

·a
o cd Cil 

I :::i u ţ,-

kg. I 38'1.197 332.220 
)) ,�_872 38.976 
)) 33.342 33.'l34 
)) 16.397 24.596 
)) 209 8.970 
)) 5.144 5.144 
)) 453 4.530 
)) 6.320 2.528 
)) 70 1.750 
)) 2.400 1.200 
)) 626 'l.127 
}) '10.0001 800 
)) 200, 600 
)) 628 502 
)) 412 412 

I
- 7'13 

I I 

\ _I 
. I -- li - I 457.202,

112 
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6. C a r a o m e r.

EXPO RT 
.9 

FELUL Mr\..RFl'JRILOR FELUL MĂRFURILOR 

,_ 

� 

.9 
ol 
Q) 
.. 

·O 

=
O

=
r
z=s=

i 
=
m

=
a

=
lt

=, =_ =_
=====

=c=
=

k =
g

=
. 

"==
=

1
=

73
=
.7

=
9

=
0
e=
! 

==

13
=
.9

=0=
3
li==

M
=�=ş=

in
=1=

ş
=-i=a=

c
=
c

=
e

s=
o

=
r
1=·r

===
==!!

=

k=
g

=
.
""

1 

=
1

=
0
=
3
=_=
53

=
5
*
! 
==

155.5
0
2
1 

CeJ?1:ăzărie'. . >, 
I 

3rn
1 10.470 Cai . . . . . . . c

1
{a

g
p 
.
. 

1 

281 8./iOO 
Grau . . . . . » 22.99n 3.218 Lân1tr1 . . . . . . 3.2781 5.0110

1 ! �l�p1 cu albine . . . , buc. 271 1 2.710 Lucrări comune de lemn . » 8.870

1 

5.3:22 
<.n,. . cap.1 91 2.700 Trăsuri J'ăt'ă arcuri . . buc. 17 2.55ft 
Miere. . . . . . · I kg: I 1.313

1 
'l.576 Cornute mar'f cap I 7 UOO 

i Stofe Ri tesălu ,,'f de l.'1.na ,, 345 2.297 Epe . · . . . . . . . » 

·1 

8 2.1-00 
I Lucrări fine de mobilo . · 1 )) I 145! 1:160 Cărbuni de părnent kg. 5'l.05o: l.32ti

Obiecle de aramă : j n J 83, 996 Curele de piele, ele. » 238 1.u78
I Conf'ectiunr de lană . . . 

.
.I!, >

;

>

; 

JI 18' 900 Peşte pr6spet . . . . » 2.4Uoi 1.200

I 
Meiu . ' . . . 8.800; 880 Hamurr şi şele . . . » 80 1 9W 
Şofran şi vanilie . . 6 600 Unt . . . . . . . . . . ·

1 
» 357 8\J2 

, Peşte pr6spet şi sărat 
:1 >>>' i 

4.(i7 -1-67 Trăsuri uş6rc cu arcurr . buc. 1 800 
! Maşi nI de tot relul 300 450 Brânzelurr . . . . kg. 938 u57 
I Unelte de fi0t· . » '131 393 Pietre de moră. . l

i 

per. 1 OOO 
I Magiunurr >> 625 375 Porumb . kg. 5.2\JO 423 

Legume usca le . » 742 371 Piatră corn una . » 80 'tOIJ 
Cuti tărie . . » 74 296 Mo bile

� I 

114 :H:.l 
Căfdărărie . . >> 

_ 
97

I 
2\Jl Alle arlicoJe . - 3.1-1'8

Alte articole ..=_I 3.434 
- I - 1:

1
--48-.4-8-71 

Tola! . . 1-=-1
1

1
--_--u--

1\J
-3.-8(-

101 

18791 

188ol 
'1881 
1882 
1883 
1884

1 1885
1 1886 

18871 
1888 

I 18891'1890
1 1891 

1892 
13g3' 
18941 
18951 

189611897 
18<J8 ·, 
18991 \,
1900 j 

Total . 

lll. Mişcarea Porturilor.

1. Portul Q5trov.

INTRATE 
- �===e==== II

E Ş I T E 
In c ă r c a t e  I n c ă r c a t e Deşe;:!e ii De ş er l e  11

===========:: 
� � 

,_ c;l) �� )� ,_ 11) ,â )� 

� 5 Q)cil Q)s � 'g to '@ � 0 Q)cd Q)s � '§ � _ 
c o.. c� C© c o.. ffi c o.. c� C© c s. "' 1 ·ol ol OQJ o� •ol ol ol o ·ol ol OQl o� -ol CV ol oo.. i> it-<U t-<� o.. i> o.. t-< o.. i> t-<U t-<cl o.. i> o.. I t-< 

ci====e====i,====s,====\:c==�==;==�===i===ec===i===i=a===i:-== 

-
77 1 - - - - - - I - - I - = I

I
I 59 -- - 'l.655

14 - - 343 
36 1 - 2.0601 

7 3 - 9271 /4. - - 271 
31 129 - 3.363
22 105 - 1 ,uni
14 · 62 - 6'12· 
'18 73 - 1.2711 
10 63 - 895

1 25 76 - 5Q1 
23 <Jl - 1.783
15 92 - 1.7ml 

;g i�� = �:�i�,, 
37 '1781 - 2.1161 

22 180
1 

- 3.585
1
·
1 1 7 124 - 2.587 

N U 

- -_ li 136 34. - 1.4-341 4201 92 -
33 - 47 25 - 28 182 22 -- 5, 

231 2 '13 270 68 - 3.002 6271 21)'1 1 12 
175 g11 221 276 34. 3 1.32·1I 

880
1 

14-8 91 = I4� 2 /� 4-8 2Q - 1:14-1 5t 17 2 -
']37 2551 3.215 1 563 132 51 7:189 1 798 3.2 3H' 3.659

1 118 20d 2.878 505 74 52 u.400 1.9641 36 333' 2.385 
179 228! 1.334 483 8<J 25 2271 2.30-tl 4-6 266' 1.3891 133 200, 2.0<J9 4.33 126 261 1.720

1 

4.167J 8 2561 1.990
1 160

1
· 24-1 2.389' 474. 88 '10

1 

2.3!�7 2.654i 27 293 1.827 
210 24.11 2.4641 552 170 14 5.284 8.533 57 302' 2.512 
191

1 
271 1 3.554 576 ']50 :22

1 

7.2771 3.9:25' 66 338 3.1841

1 
240 216 2.578 563 168 19 7.221 9.3t51 67 2941 2.307 
142 1641 2.787 4-72 '121� 32 14.963 612 81 2511 2.775

1 
01 1471 3.6M 470 85 741 (j

_
876' 1.25u' 64 270, 3 288 

201 146 3.453 562 '185 83 '10.312. 3.96G1 4 -7 243 3.87u, 
·157 257

11 

3.2361 616 132 74 16.087 1 8.'1151 37 354
11 

3.2831
131 239 2.536. 511 1'17 51110.7'10. 10.477 1 Hi 586 5.0491 

S U N T D A T E

126 
47 

�70 
2761 
4-8

559
405
4-26
4 -'16 
418 
54-3
576 
54-8
4-88
4.g3
558 
5\Ji 
865 
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2. Cernavoda.

INTRATE Incărcate !!Deşerte 

1

18191 41s\ 1880 463 18811 5-15 1 '1882 6301 1883 455 13341 275 '.18851 339 18861 1 406 1887 446 1888, 4'l2 '18891 255 1890 266 '[8911 201) "18921 409 "1893 31)1 18941 337 "18951 14,5 "18981 92"1897 117 1898•) 18\l91 � rnoo� J 

'O:: 
o 
o..
cil 

ţ> 

128 276 237 269 310 .319 358 354. 331 306 362 412 4.4.9 4.73 535 535 507 473 3521 

- I 7.417- . 4,3.323
1
· - 3).794- 31.650- 6.962, - 7.032: 

-= 1�:�i�: - Q.3911' - 8.301- 36342·- 43.1�001
1 

·- 38.587 - I 57.586 - 182.297- 61.559, - I 33.014-127.�85:1- 10.-95,N u 

101 55 51 56 113 84 105 80 84 26 25 61 50 1 55 54 8'1 54 50 65 

·.::
,_ Q) 

• '- bO o cil o.. CI} 

� 8:

11 655!11'13, '12.444'
1 92, 1'1.717 103 12.001 95112.9491 1u 9.384 54: 10.3\l41 851 10 2\l!�I 82 9.8551 53 8.3,01 721 1'1.0'12-136115.'1780 87 17.8081 741 13.857 441 13.594 501 15 7v5
1 39, 15.4911 3511 8 558316 10.670! 

s u N 

5571 907 805 1.058 973 792 856 \)35 943 7\)7 ,'14 8,5 7\)5 1.016 1.024 t.003745650850
T

E Ş I T E Incărcate De� 

40 67 142 H2 131) 1/i.f� H4 135 15\) 71 31 ,1 21 35 60 77 43 tiui 49, D 

'O:: 
o 
o..
cil 

ţ> 

Q) 

Q) "@ 
A 2:: 
o Q) 
f-<U 

53! sol 157 _6, '1'17 140 'l.543, 191 'l.292 205 2.782 275 1 98.207 267 2.540 275 4-.471 22'� 769 281 5.114 272 938 276 335 371 1.072 340 9.981 382 6.250 409 5.030 348 4.413 2'15 12.3211 
A T 

mii! 1.76'1j 2.404 1.251 1 1.4671 2.97'1 3.4521 2.756 3:17'11 1.6651 1.278 4.43!�1 2.69714.257 6 794 • I 5.8591 6.177 1.0551 2.483, E 

379 440 1�22 541-437 211� 275 365 354 376 227 263 168 380 383
1 351 146 941 118 

,_ ... 
Q) 

CIJ 

cil 
p... 

731 1321 2391 7.0751 212, 9.5611 23211 9.7571 215 8.543 229 7.32511 1371 9.217 1821 8.4391 130 8.111 L:!61 8.008' 153'1 10.2601 275li 12.30512421 '13.599'1 1 i7 10.137 2451 12.868,195 13.522 138' 12.293' 91)1 6.93811 452, 8.039 

3. Hâr5ova.

I N ,,, R, Incărcate 
,_ ... 

,_ N o 

·a
A o.. 

·cil cil 
<: p... ţ> 

1879 - -1880 114 -188·1 20 13 1882 8 25 '1883' 15 38 18841 33 338 '18851 63 188 1886\ 102 157 1887 80 203 1888 49 '169 1889i 21 233 1890 37 287 '189tl 23 2,3 1 1892; 22 320 1 181)3 35 348 18941 32 296 1 13951, 25 3'12. 18961 18 249 1 18971 26 218 1898) 18991 11900 

k� 
Q) >cil 

Q)"@ 8 

A � aJ 
o Cl.) � 

E-< u cil 

- 1.21) -
- 1.5501 
- 1.093,
- 1.3231 - 2.117

- 3.9331 5:1781 
-

- 4.246
- 2.74111 - 2.631) 1 - 4.264 1 3.784 19 4.3161 74 20.151 220 3.7891 22\) 3.155 
- 4.603 
- 5.7791

N u 

A T EDeşerte I 
I ,_ 

,_ Q) 
Q) ... oD 
N o cil 
A o.. CI} 

•cil cil cil 
p... ţ> p... 

-1 - =li - -94 -104 -101 -08 -i\l2 148 2.782
1 199 28 1:131 5.4721 207 159 287 176 5.2561 

lii\
J 222' 6.2641 393 2041 6.837 G26 1751 0.806 81)4 1901 6.684636 '142· 6.738 622 224! 7.807 392 203 8.0101 458 2471 6.431 639 444, 8.2381 
s u N

E ş I T E I Incărcate I! Deşerte I ... ,_ 
>cil ... 

,_ ,_ Q) 
Q) ... 

Q) j Q) 8 Q) ... CD 
:§ 

N o N o cil i::: o.. i::: ... A aJ A o.. CI} 
o ,cil I cil o Q) o- ,cil cil cil 

E-< p... ţ> rU E-< "@ ,, p... ţ> p... 

-1 - - -1 - 1001 =J -114 14 - 408 28 -138 12 - 'l.07� �49; 102 -194 68 '16 3.42t> 2. 1291 30 sa1 -235 105 24 4.598 5.9�01 7 951 -449 112 202 1.585 4.2�91 18 531 
-591 ti7 48 4.246 5.831 87 2441 2.9851 486 222 52 9.654 14.903 67 '1331 657 649 179 86 '16.539 8.2441 70 2r1 5.490, o

l 681 265 98 9.501 13.530 76 24511 5.032 895 394 92 26.814 20.68911 21 3631 5.598; 92'1 359 H2 9.633 40.667 21 356
1 

5.716
1 1.096 61\l 123 6.652 353'1711 34 352 1.477 1.426 859 108 14.790 80.252 35 405 6.007 1.235 638 153 30.615 43.5311 31 343 6:1881 1.174 594 137 21.081 67.0641 44 398' 7.320. 939 368 '166 13.31)1 35.2901 44 348'. 5.503 Q72 436 87 21.290 5'1.480, 23 1 413 5.881 1.327 615 59 47.235, 62.572, 29 602I 8.930,1 T D A T E 

891 

] 
o 

E-< 

545 903 8931 1.058 1 973 1 i92· 8311 949 u2fi 807 692 881 907 96411.037 1.005
1 

73(1 587 834 
I 

"@ 
-

o 
E-< 

--'114 138 194 231 445 556 4,4 
MO 684 870 8,8 1 128 1.407 1'1.165 1:1,3 1)261 \)59 11.305 1 

II 
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I N T R 

I Incărcate 

I 
Q) ,_ N 

i:l 
C •o;l -< p.., 

== '18801 82 1881 li3 1882 47 1883' Ul ·18841 7 1885 'I\) 188G1 \J2 18871 11 1888 58 rnsn 20 
J8\JO' 23 18\Jl -J9118\)2 ·J I1893 18 I 1804- 11 1895 14· 

I '189G JO I 1897 22j 1898 l 1899:1 j 190011 , 

18801 124 18811 129 1882 '12, 1883 13, 18841 113 18851 1' 13 1886 93 18871 63 18881 102 1889 1 46 1890 32 18011 27 1802 40 1 1803 66
1 1804 3, 18\)5 33 J806

1 
361 '180, 281 1898 1 l899i f 1900 

1889�i rn\ '1800 10 '18911 21 ·1892' '1893 t8 18041 12 18951 10 189(:'i' 6 18971 13 1898) 18991 � 19001 J 

.., 

-

,_ 
t... 
o o. 
o;! 
;> 

-

-

--
---
-

-
-

- l 
-· 2 
-

-

-

-

-

-1 

2 
·-

1 
64 
St 1-17 ·J23

-I4

=4
1 

'-< '" 
Q) ,oj 

a>] Q) 
s

i:l t.. i:l Q) 
o Q) o�

E-< u E-< "@ 

- -- 43'1 - 1.036
- 1.648 - 2391 
- 3t71- 1.0131 - 5:J25 - 18.5591
- 2.5471 
- 239 - 2.3251 - 4-98

1 - 858
- 703 
- '1.84-3'
- 6491 
-I 1.726,i

u 

-

1.7301 1.587 '1.561 1.520 '1.510 t.221\1.193 691 210 531 3981 598 2.0341 965 71t3,1 9531'760„
N u 

=I 
100!1 '114· mol '179 1591 1761 163· 891 33811 

.[N u·.. 

4. Măcin.

A T E E ş I T E

Deşerte Incărcate Deşerte 

.....: ,_,� '" 
Q) ,oj '" ,_ Q) ,_ 

,� Q) 
Q) t.. oD Q) '"

Q)� Q) 
s Q) bD 

N o O:l "@ N o N o o;! 3i:l o. w 

o 
i:l o. i:: '" i:l Q) i:: o. U} 

•o;l o;! o;! •o;l oţj OQ) o� ·o;l o;! o;! o 
p.., ;> p.., 11 E-< p.., ;> E-< u E-< � O-, ;> o.. E-< 

-169 l - 252 '146 - - - 29 1 - li6877 - - 920 823 -- 4.301 4'1.0541 4.9 - - 872 5'LO 1 - 538 463 - 3.076 '17.7671 30 ·- - 4\l3514 - - 605 527 - 821 16.4'191 J00 - - 027 542 10 - 559 399 -- 1.269 26.768 1(j 41 - 419 400 '14/ - 433 327 - 431 19.553 125 -J2, - 404317 9 - 4-18 228 1 2.232 9.2821 136 10' - 375 432 18 - 4-61 362 60.893 40.'14-0 3J J41 31 407 561 '19 - 639 4-81 'l 15.937 24-.115 4.3 8 - 533 399 76 15911 4.95 315 - 9.977 'l4.961il 124 79 Ui51i 518 3l9 11 355 223 2 6.023 18 828 GG 11 152 302 294 2 
-J' 

3t5 226 - 9.3'10 13Jl09i 107 8 - 3414-2\J 9 =' 440 270 - 6.778 19.7561 26 2 - 208 4-25 10 4.53 283 - 11.647 20.432 151 4-6 - 480488 9 - 508 34-6 - 4.017 33.208i 152 11 - 500 498 25 - 537 246 - 4.086 24.3'11 209 21 - 47(j 422 7 - 439 354 - 8.472 39.522• 217 14 - 585 613 '161 - 652 4611 - I '11.432 88.569: ·128 16 - o051
I s u· N T D A T E 

5. Isaccea.

901 li 111 102 226 i'JO 1.524'\ 121\ 33 232 104 941 233 103 328: 85 20 188 112 371 339 '113 1.403 100 41 213 132 42 269 145 1.3071 135 fi,4 280 
64 1311 177 107 1.4751 61, 131 151 199 435 312 24-2 2.6691 72 296 314 209 4'1 302 242 2, 2.926 57 51 301 39 30 102 95 1.rn8i 7 30 '102 102 27 204 108 3891 97 30 'Hl5 89 21 135 104 -I 34

='[1 

9 138 95 _31 
127 101 15 4.229

1 
21 9 122 143 170 '14-2 34 3.027 '17 160 57 '13 107 H 1 1.9651 28 51 12 '108 74 1 -I 141 92 20 2.9831 4.3 11 36 136 74 1661 3 31-1

: 
9 2.0'13 52 993 749 367 93 296 'l.2851 503 20 47 2.7241 32 3571 uoo[ 495 82 3071 1.707/ 542 103 51 69 3.255: 17 373 'l:117 541-861 273 1.8611 510 87 55 44 2.2141 24 342! 1.640, 508 

s u N T D A T E 

6. Chilia-Veche.

201 I 431 9(31 11 4 '111 851 6 (jl 
J 30 7 21 23 14 83 51 21 637 411 12 18' 51 

16 9 37 'J(j 803 
1

20 -I 31 3ti 7 2 22 8 1.9391 '12 2 'l 22 9 6 3 33 ·12 34 15 6 33 8 20 5 20 15 20 10 5 15 29 12 =5
1 

532
1 

26 8 7 14 32 28 2 5 36 21 605 461 13 [2 6 36 18 511 12 36 14 6501 16 16 5il r
9I 35 

�s � u .. �-- N T ··1 t� D Al� 'I'� E 
'-'1"--
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7. Tulcea.

INTRATE Incărcate 

18�1:i' 57812'19 · 1880 54 7 2841881 615 3301882 704 3641883 488 4lk21884 530 3991885 815 3061886 481 3801887 427 4131888 260 4-881889'1 2'11 355·189oi 187 408'1891 151 352'1892 123 28'1'1893 130 2531894 80 3831895 77 346·1896 101 45211897 76 3871898 \1899 l
rnoo r

-1

N 

9.3'14,1 '14-.956 1 1'1.664112.816 11 8.00G 10.334114.140 '10.255 1 18.585 1 75.4941 56.011 46.31011 31/i00 H.377113.2571 18.358 11.6051 20.2811 15.217 
u 

1891 'llks39 513 1641.554 4.5g_s2s1 1892 
1
1.416 479 1434.526 !k73.006: ·1893 1.665 -- 1.239.185 '1894 1.941 528 - 1.318.4821 '1895 11,706 538 ·- 1.128.45111896 1.970 662 - 1.262.3611\'1897 ,2.078 012 - 1 .3i2.3021898 
I

) 1899 1 N U1900 J 
I 1879 '188d 18811 1882 18831 '1884 1 '18851 18861 18871
1 

1888 18891 1890 18911 1892' 1893' 18941 1895 1 1896 1 '1897 1898 1899 1900, 

1231127 205 220 207 207 188 177 14-8 15689 158 70 143 86 -139 21 4.43 72 158 94 1'19 73 125 106 1'16 82 93 91 81 78 208 58 213 13fi 4011 103 371 81 359 71 3331 46 287 

5:e,27112.553, 2.36411 1lk.299 12.750 11.811 57.350 1-1.360 0.971 14:105 17.973' 9.077 20.47'1 18.533 15.667 23.751 30.75'1 64.320 87.490 126.315 136.4-98 57.467 

Dese rte 

2.406 2.661 2.494 2.220 1.727 1.645 2.018 ·J.325483 293 266 304, 272 30(:i 532 327 4.95 278 209 
s 

1.07111 984' 1.3241 1.'105 1 .4411 1.336 1 1.075 
s 

3'i01 203 1001 '139 71 34 6t 87 197 71 46 36 27 43 23 53 29 16 32 36 52 87 

561
1 '!1.52tll 3.3191'110 11.!336 3.402 1'10 10.692 3.555 323 14.218 3.0'11 312 11.471 2.979 208 9.720 2.782 208 11.972 3.347 14-7 7.930 2.33311211 7.45111.435150j 6.941 'l.191149J 8.099J 981 1'19 8.876 1.0'18 1G31 9.326 1 938 3951 9.6'14 1 1.'105 292! 10.044! 1.207 4161 11.973 1.206 2281 'J.8401 1.106 176 1'1.748: 1.007 451 10.842: 1.213 

U N T 

2.444 2.572 2.87'1 2.519 1.873 1.815 1.659 1.479 719 393 384 381 302 
���li 
260 287 250 2wl D 

8. Sulina.

1.0221 7 .057114.4481.2091 8.336 4.088 1.464� 10.0701' 4.928 1.4-12 11.921 4.\l85 1.359, 9.676, 5.04,6 1.5281111.156 5.494 1.221 9.324! 4.986 
U N T 

·1.2711 973973 980 1.237 1.351 1:130 D 
9. Cons.tanţa.

1221 5.480 54 7.962 50 9.379 67 4.620 47 4-.279 36 3:120 66 2.5631 72 2.8!i3 225 1 3.358 1011 3.235 10111 3.2301 64 4-.060 43 3.890 55 3.664 94 3.394 76 3.492 88 4.845 207 12.232 198 9.860 178 14.748 140 '10.752 138 8.372 

721 u82 564 57'1 422 317 340 384 886 408 360 298 292 2,3 289 41.5 388 700 704 659 596 558 

302 214 117 142 98 21\ 53 78 1 1841 74 7t 49 27 59 37 75 1 321
Iii 48 
sol 

') Pană în ·1890 a se vedea Ja capilolul «De!La>J. 

E Ş I T E Incărcate 

'1921 226 262 287 362 333 289 301 397 500 373 374 320 27ft 257 395 3l'1 1 4391 422 A 

4.877 11.0231132.464 11.158: 4.920 11.0191 10.784 14.057 5.225 7 .5861 1.669 8. 783; 6.257 8.5701 10.402 7.270127 .530 lk0.729 40.706 45.0M!41.9931 40.912
t�:���I i�:��il 7.930 3.5491 30.401 4.735, 36.56'1 3.523 14.698 6.3511 43.986 6.038 41.8151 12.4-14: 

T E 

1.224 !
11.904.440 1

1
278.375: 1.091 1.825.698 174.782· 1.37'1 12,759.650 180.678! 1.206 2.065.122 231.0501 1:125 11.925.437 205.314, 1.30512.427 .OOO 231.8021 1.060 1.8lf5.504 195.2L6 

A T E 

132 168 19if 185 156 141 155 151 621 197 172 152 123 115 152 208 209 3271 314 3
0
9
1 264 279 

54.441 7.4811 158 2.864 9.178 3_5741 92.209 ·1.9941 56.687 1.4631 28.286 1.3971 59.392 22.425 70.255 2.030 103.827 3.7431 128.934 1.3711 113.357 1.8331 82. 757 1.86252.686 1.239 75:112 10.260 13.538 4.581 90.085 3.351 09.096 3.098 168.820 6.694 135.'l 95 !k.6391127 .877 10.44-8 54.7631 21.092!70.483 54.136! 

893 

·1Deşerte I 

423 80 10.61 3.139 0'19 1681 12.41 3.585 493 1841 16.00 3.810 415 460: 14.0t 3.681 301 408. 10.226 2 . .l44 372 27511 8.251 2.790 380 163 7.678 2.499 356 1661 7.4-301 2.362 2.34 115 H331 1.465 157 141 6.7691 1.191 115 130 7.91\)1 1.002 106 140 9.418111.001 '125 169 8.953 9'17 171 4-04 8.7941

1
1.074 392 284 9.285 1.16'1 '135 4-25 11.2131 1.2'15 169 263 9.3541 1.030 12013·141 7.48511.123 1'18 4111 7.2851 1 :161 

I I 1.7271 283 H54 5831 1.994 5311 2.180 770 1.992 804\ 1.688 658 2:15210811 

6.00514.505 5.575
1
4.101 5.940 4-.809 8.6451 5:1427.201

1
5.158 0.210 5.002 7.180 5.023 

15ol 125�I 13.47411 189
l 

1071 11.637I
I 187 651 7.0571 185 58110.138, 122 47 13.6071 100 531 5.702, 72 51 5.968 102 60J 3.184: 21 591 4.220 67 66 3.010: 65 47 4.402· 5·3 40 8.4541 100 37 8.3971 67 28 3.367
1 78 25 3.996 57 74 9.036 51 92 6.353 '1'10 27 5 12.3151 99'253 8.846 1 70 1

1232 13.955! 27 210 15.943 531143 12.993: 

7'16 678 564 570 423 315 331 391 885 404 355 3M 287 269 292 4'14 384 753 701 056 594 560 

I 
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I I
I N T R A T E 

I Deşerte 
. 

Incă rcate 
I ..... 

i... 
>ol (J) (J) (J) 

(J) i... 
(J)câ (J) 

8 (J) i... 
N •O N •O 

,_ o o. o 2: o (J) o o. o -ol ol o (J) o- •ol ol 

< o. :> E-<U E-<� I o. :> 

187<;) 17 -I - 28 39 -1880 55, 2 - 1491 75 :1 1881 58 - - 5041 41 -1882 64 - - 3661 21 1 1883 18 - - 127.4231 32 -
1884 31 'l - 3111 11 -1885 17 - - 395

1 
16 -1886 20 - - 381 11 -1887 1� - - 457 17 -

1888 13 1 - 3861 29 12 1889:1 20 - - 455, 20 2 18<;)0 28 - - 522 26 !J1891 25 - - 952 19 131 '18921 18 - - 959 9 
21 1893 17 - - 1.077 21 18Q41 21 - - 1041 21 _9, 1895 18 - - 704 26 1896 33 

=I 
- 8861 63 111 18<J7 26 - 791 4.5\ 3, I 1898) 1899) rnool J N u s u 

10. Mangalia.

I E ş I T E 
Incărcate Deşe r te 

,_ 
i... 
(J) 
CD 
ol 
(j) 

ol o. 

3! 7 68 
13 8 39 17 15' 
�5' 58 '174 11 104  9 

·J4 3 
N 

� -
o 

E-< 

56 135 99 86 50 4,3 33 3'1 
33 55 42 63 62 29 42 54 44 97 74 

T 

* 
J(. J(. 

(J) 
(J) i... 
N •O 
o o. 

•ol ol o. :> 

121 -27 4, 
19 -4,2 1 
'18 -'15 1 23 -26 -27 -17 -22 -24 8 8 15 12 -20 2 27 7 28 -73 53[ i1 
D A 

i... 
(J) >ol Ml

· 
(J)� (J) 

8 i... 
·O 

o 2: o (J) o. 
o (J) o- ol 

E-< u E-< câ :> 

555 521 44 -1.723 100 1 1.378 1011 74 -· 1.232 25'11 43 -
113.155

1 

32 -. 96 2'1'1 25 -297 40 10 -246 5 -124 621 6 --182 1.119, 27 11 641 23, 19 1 2.364 17 29 '1 1.7'70 - 31 3 2.498 - 15 2 4.021 t 13 2 4.275 6831 j(j 2 3.113 16 -I5.135 321 23 
=li 3.715 37 17 

T E 

I 
,_ 
i... 
(J) 
CD 
ol 

3(j) 

ol o o. E-< 

3 50 9 135 66 03 1 86 - 501 391 15 33 ...:91 311 33 
561 55 42 43 (l2 135I 

57 s21 2\l 37 
1i 

52 
4-1

, 41 97 
1011 

"1 

Pentru consideraţiunile ce voim să tragem din cifrele statisticilor oficiale asupra 
comerţulur exterior, este nevoe de întocmirea urmet6relor tablourr: 

1. Tablou de import şi export în timp de 10 anz, prin punctele vamale clin Dobrogia:
TRAFICUL 

li 
1891 � ·1893

li 
1894 I 1895 

li 
1896 

!I 
1897 JI 1900

li 

Import. .. 19.690.4-8117.9·11 .54611'1.652.5d114.483.482! 9.935.54'1I 22.386.137 23.247.525 1'24.26'1 .0861!20.24-2.21o1 17 .1 r;;���
Export .. 

I
" '."·04'.I "·''.' � 29. 728.51, 2{)025,1 �

3 'L 725 :
5

1 
36.995.896 28.457.2<;)4 

1
'8.145.07, 24.830.031 25.BW.3'�

Diferinţa. 8.172.564' 8.3,�5.1-218.075.9731 5.541.71111.769. 112 14.609.759 5.209.769 3.883.SJ981 4.598.721 8.703Jl53 
In general cifra exportulu1 întrece importul cu: 3.883.998-18.075.973 ler; anir cer mar

bunr de export au fost: 

( I. 1893 în care diferenţa a fost . 18.075. 973 Ier I 

anir bunr ) II. 1896 )) )) )) )) 14.609.759 )) \ 

i III. 1895 )) )) » )) 11.769.712 )) \ 

( IV. 1900 )) )) I )) )) 8.763.953 )) 

anir mij locir _J V. 1892 )) )) )) )) 8.345.122 )) 

VI. 1891 )) )) \ )) )) 8.172.564 )) 

r VII. 1894 . )) )) )) )) 5.541.711 )) 

J VIII. 1897 )) )) )) )) 5.209.769 )) 

anil re\'. I IX. 1899 )) )) )) )) 4.593.721 )) 

t X. 1898 )) )) )) )) 3.883.998 )) 

-·
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2. Tablou de producţiunea agricolă a ţeriz în timp de 10 anz 1):

ANII 
\ Grâu 

·= �
I

1891 11.09 
'1892 15.06 
'1893 '16.43 
1994 11 .03 
1895 16.80 
1896 16.70 
1897 8.10 
1898 14.2 0 
1899 5.50 
1900 12 .60 

Secară 
li 

M 

11.2 2 
12.2 7 
18.98 
'12.70 
15.:-
17.7 
10.6 
13.9 
3.7 

12.9 

e 

Orz 

el 

14.85 
14.HJ 
2'1.2 1 
10.65 
14.3 
18.4 
11.-
16.-
2.5 

1'1.7 

li 
Ovez -

I L �· -

i a 1 a h e 

14.70 12.48 
14.'19 17.85 
2 1.63 '13.2 3 
13.H 5.96 
13.5 13.6 
18.4 11.9 
12.- 15 2 
2 0.- 16.9 
7.1 4.8 

12.- 14.7 
. 

3. Tablofr de cerealele e;�ite prin porturile Dobrogiez:

C a n t i t ă ţi VII VI I III IV 
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 3 1 8 9 4 1 8 9 5 

Tone . li 1.375.278: 'l.506.873, 2 .876.775 2.2 34.567 2 .045.74, 

Meiu Rapiţă 

C t a r 

7.92 6.56 
14.2 5 4.68 
9.55 11.71 
0.64 9.53 
4.4 12.6 
6.8 12 .1 

16.3 8.2 
10.6 9.-
3.9 .4.2 
4.6 8.9 

II 
'1 8 9 6 

2 .695.877 

' A 

Total "' 
rn 
ol 

o 

11.2 6 VII I13.2 2 IV 

16.10 I 
9.30 IX 

13.- V 

15.3 II 
11.6 VI 

14.3 III 

4-.5 X 

11.- VIII

4. Taulotr de JJl'incipalele articole e.xportate în anul 1900 prin punctele vamale clin Dourogia:

MĂRFURI 

Animale cornute marI . 
» >> mic'î. 

Aramă, alamă, bronz . 
Acid boric, oxalic, etc .. 
BrânzeturI dif'erite . 
Bere . . .•.. ... 
Bitum . . 
BuţiI şi but6ie g6le. 
Cauciuc neconfecţionat 
Cartofi ... 
Ca I . . . .. . .. . 
CărţI şi charte . . . . . 
CojI medicinale. . . . . . . 
CărnurI conservate sau a!'umale 
C6rne de animale 
Cretă, var, etc. . 
CleI de peşte . . . . 
Curele . . . . ... 
CărbunI ele păment. 
Diferite articole . . 
FăinurI ... . 
Fontă .... . 
Fructe .... . 
FulgI. . . .. . 
Fierărie gr6să 
Grâu . .... . 
HamurI şi şer . . . . . . 
Instrumente de chirurgie . 
Icre negre . . . . . . . 

» dil'erite. . . .
Tinichea .... . 
SosurI ..... . 

Unt şi untură . . 
UleiurI minerale . 
Unelte de fier 
Vin .... . .  . 
Zahar ... .. . 

Val6rea 

2 8.400 
94.810 
39.2 59 

495 
395.075 
18.970 
4.559 
2 .52 8 

32 .688 
'17.414 
2 4.900 
2 3.2 55 
3.192 
2 .778 
3.964 

39.480 
13.980 
2.050 
1.32 6 

95.806 
535.864 
HH.948 
15.62 6 
3.600 
4.507 

4.155.345 
960 

2 .160 
53.680 

502 
2 82 

3.2 10 
62.190 
36.171 
3.645 

2 4.417 
2 0.5-10 

MĂRFURI 

Legume făin6se şi verc;H 
Lemne de construcţii 
Lană ...... . . . . 
Litografi.I. ....... . 
LucrurI comune de lemn . 
Meiu . . ........ . 
MaşinI cu aburI şi de otel 
Mobile ..... . . . .  · . 
Orz . ...... . 
Ovez ...... . 
Obiecte de papură . 
Oue .. 
Obiecte ele tablă . . 
Oţet ....... . 
OsiI de oţel. ... . 
Petrol 
Pier crude şi cu blană 
Porumb . . . .. . . 
Peşte ......... .... . 
Panză de iulă, in, cil.nepă, etc .. 
Parafină .. ... ...... . 
Paturr de fier 
Pietre de măcinat . . 

» » const.ructie
PărurI .. .... · . .
Papură . ............ . 
Remăşiţe de la fabricarea uleiurilor. 
Secară ... . 
Spirt6se . . .  . 
Seminţe olei6se 
Sare . . ... . 
Sticlărie .. . . 
Scule . . . 
Tărîţe . .. . . 
Ta1·tru şi benzină . . . 
·+:e�etu�'i şi stofe de lână
1 rasuri. . . . . . .. . 

Val6rea 

305.554 
91.9'19 

410.201 
2 .184 

11.334 
7 2 1.92 8 
496.301 
4'1.667 

5.2 93.148 
886.883 

2 .976 
7.364 
1.2 45 

2 2 0
510 

6.313.487 
1.2 2 5.095 

809.712 
130.596 
17.353 
15.988 

2 47 
3.000 

44.136 
9.2 77 
7.000 

344.043 
559.2 41 
2 73.575 

1.767.'176 
'18.507 

800 
2 .460 
4.113 

2 8.2 99 
7.82 3 
5.750 

') După «Buletinele Ministernlur Ag1·icullureI» din anul 1895, pag. 80-99; idem clin anul '1901 No. 3-4, 
pag. 160-161. 

www.ziuaconstanta.ro



896 

Din totalul exportulur 19rin vămile Dobrogier în 1900, adică din 25,866,358 lei, se potc 
vedea în ce constă bogăţiile acester provincii, cu t6te că s'ar putea zice, că nu tote măr
furile exportate prin cele şese puncte vamale din Dobrogia sunt produsele e1, totuşr se 
p6te stabili, că din ţifra totală a cxportulur: 

I 

14,081,604 ler provin din cereale şi derivatele lor, adică mar mult de j umctatc; di11 
acc:-;;tia: 

1;5 ocupă orzul (5,293,148);
1/G ocupă grâul cu dcri va.tele l ur (4 1/2 milione). 

II 

2,264;154 Ier provin din creşterea vitelor şi derivatele eY, adică 1,12 din exportul Lola!; 
clin aceştia nu mar pieile ocup j umctatc, adică 1,225,095 le1 ;· lânăria nurnar 410,201 1cr. 

III 

Pescăria şi derivatele cr produce un export de apr6pc 200,000 le\ adică 1/i so clin 
cifra totală a exportului prin Dobrogia. 

Petroleul a produs un export de 6,313,348 ler; avem aşa dar un export ele 22,958,003 lcY. 
Putem compara cifra exportulur productelor acestor trer isv6re de bogăt.ie ale Do

JJrogier, cu exportul ce se făcea sub dominaţiunca otomană, atât pe cât datele statisl1<'c 
de pe acele vrem url ne vor permite. 

a) Producţiunea agricolă a Dobrogier în 1900 este evaluată la 32,058,584 le\', pc când
în 1876 era aproximativ de 20 milione. 

Grâu. 646.500 hectolitri a 10.64 = 6.878.760 1) 

Secară 231.200 )) )) 7.78 = 1.798.936 

Orz 1782.100 )) )) 6.70 = 11.940.070 

Ovez 392.350 )) )) 5.00 = 1.961.750 

Porumb 768.100 )) )) 7.20 = 5.242.320 

Mel'. 174.490 )) )) 7.- = 1.221.430 

Rapiţă 74.290 )) )) 15.25 = 1.130.922 
In 81.530 )) )) 19.72 = 1.607.771 

Fasole 17.880 )) )) 11.54 = 206.335 

Mazăre. 1.260 )) )) 11.54 = 14.540 

Carton 11.150 )) )) 5.00 - 55.750
./ Total 32.058.584

Principalele pieţe de export ale DolJrogie'î erau Tulcea şi Constanţa. 
Neavend date asupra Tulcel'. de cât cifra exportulu'î în general de 5.787.718 leT, să 

luăm jurnctate din acestă sumă numal'. pentru cereale: 

Prin Tulcea s'a exportat cereale în 1876 de 2.893.859. 

In portul Constanţa s'a încărcat din Dobrogia 100 milioane chilograrne cereale, care 
socotite a 0.07 ban\'. ehilogramul aproximativ, ne dă cifra de 7 milione ler. 

Ast-fel dar putem zice, că exportul cerealelor în 1876 a fost de apr6pe 10 milione Ic\', 
adică jumetatc din recolta anulur. 

11) Exportul vitelor şi produselor lor era mar marc ca acum:
Numar rnier şi berbed s'au trimis la Constantinopol în 1876 de 510.000 Ier, pc cu.nd

în 1890, cifra exportului de or şi bor abia este de 123.2'10 1eL 

') După ((BuleLinul Ministerulu'i Agricu!Lurefa, 1o. 3-4 din 1901, pag. 148-100. 
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S'a exportat lână în 1876 de 2.609.250 Ier; în 1900 nu mar de 110.201 leT, şi nu mar 
prin Constanţa s'a. trimis în 1876 cantitatea de 300.000 oca.le, adică în val6re de 600.000 leL 

Asupra exportulur brânzer nu avem date precise, dar numar prin Constanţa se tei
mitea de 235.000 ler brânză, pe când în 1900 prin t6te punctele vamale din Dobrogia se 
exportă de 395.000 ler. 

Putem deduce că acum exportul vitelor şi produselor lor s'a redus considerabil. 
c) Pescăriile erau f6rte rcu speculate de Turcr, căcT t6te bălţile din Dobrogia erau

m·endate cu G67.000 Ier anual şi numar peşte sărut se exporta de aci de apropo 300.000 leT. 
Dacă mar socotim icrele şi peştele pr6sprt, am ajunge aproximativ la cifra al'cndd 

anuale, oxport. ele peşte în 187G. 

ln 1900 s'a expo1'tat pescărie abia pe jumctate din ceea ce se exporta ac:um 24 an'î. 

* 
'f 'f 

In pori6cla ele 10 anr, de la 1891-900, am luat pc cel clin urmă an, şi acesta pcnlru 
r,1 o rnn'î bogat în date stali lice ce posed asupra come1'tulu'î şi agricu!Lurer. 

Dar trebue sciuL, că anul 1900 ocupă al optulea rând în gradaţia din tabela No. 2 
a produc(fonir agricole, cu un coeficient de 11 hectolitri la hectar. 

Care trebue să fi fost exportul productelor n6strc-i agricole în anir în cart coeficientul 
era ele 16.10 (-1893), 15.3 (1896) şi apr6pe Lotă seria de la 1891-96 ! 

Mişcarea porturilor din tabela 3 ne araLă că In aceşti anr am exportat cereale de la 
uprope 3 mili6ne până la 1 1 /2 milione tone anual. 

Aceste cffre ne dovedesc, că comerţul nostru extel'ior sLă în sLrînse lcgăLurT cu prin
cipala avuţie a t.erff, agricultura. 

JV. Cons u I a te 1).

ln 1900 

Anglia: Vice-consulat la Constant.a şi Sulina. 
Auslro-Ungaria: Consulat la Constanta şi Sulina; agenţie consulară la Tulcea. 
Belgia: Consulat la Constanta; agenţie consular,1 la Suii na. 
Bulgaria n'are consulate. 
Danemarca: Vice-consulat la Sulina. 
Frant.a: Vice-consulat la Constant.a. 
Germania : Vice-consulat la Constanţa. 
Grecia: Consulat la Constanţa; vice-consulat. la Sulina. 
Italia: Agent.ie consulară la Constanta. 
Munte-Negru n'are consulate. 
Olanda: Vice-consulat la Constanta şi St1lina. 
Portugalia n'are consulate. 
Rusia: Vice-consulat la Constanţa şi Sulina.;· consulat. la Tulcea. 
Serbia n'are consulate. 
Spania : Vice-consulat la Constanţa. 
Suedo-Norvegia: Vice-consulat la Conslanţa. 
Turcia: C?nsulat general la Con tanţa; vkc-consulatr, la Sulina şi TulcP.a. 

') LJ'apres la liste ele membres du Corps consulaire en Roumanie. 

718\-10 113 
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V. 

COMPFINII DE VFIPORE 

A) Pe Mare.

a) Serviciul maritim român (S. M. n.).

Este creiat în 1895 şi dispune de următ6rele vase : 
2 vap6re postak: Regele Carol l şi Principesa Maria. 
1 vapor mixt : Medea. 
5 vap6re de mărfurT: Dobrogia, 8ucuresc'î, Iaşr, Turnu-Severin şi Constant,a. 
1 remorcher cu r6te, ca vas de salvare : Sulina. 
2 �alupe cn bastiment de servitudine: F.velin fo;,i Viitorul. 
3 mahone: Tuzla, ·Midia şi Singhiol. 

Cu aceste vap6re se deservesc urmălorele lini\': l. Conslanţa-Constantinopol (linia 
orientală) dir ct, fără oprirr in alte port ud; II. Constanţa-Pireu şi Constanţa-Salonic (linia 
Archipelagulul) cu op1·id la Constantinopol şi faculta1iv la Dardanele şi DedeagacT; IIJ. Linia 
occidentală de la Brăila, Galaţi, Sulina şi Constanţa la portul olandez RotLerclam, cu �<'Ir: 
5 vap6re de marfă. 

Yenitul tuturor acestor lini\' de la '1896-18\:lfJ a fost: 

li 
li

�I L I N I A 1 8 9 6 

li 
1 8 9 7 

:li 
li 

Orientuluî lt37.002 

11 

520.046 805.222 

Occidentuluî - 533.084 2.021 062 

Tola! 43i.002 1.053.730 I 2.82i ,'] 8'� 

l1) Deutsche Lernnte-Linie (O. L. L.). 

Are sediul la Hamburg .;i dispune de următ6rele vase: 
0 vap6re rapide: Pera, Starnbul şi Therapia. 

li 

1 8 9 9 

08'1.005 
2.225.530 

I2.907.'144 

24 <.:hargo-boals: Millos, Skyros, Pylos, Paros, Imbrns, Lipsos, Delos, Le ros, Pal.rno ·, 
Tinos, Pyrgos, Lesbos, Rhodos, Samos, Andros, Chios, Argos, ALhos, Naxos, Seriphos, 
Thasos, Volos, Eno , K ytlmos, cu care viziteză portu 1°ile nostre, ast-fel : 

Brăila, de doue orr pe lună, de la începutul lur Februarie, pană la sfârşitul lut 
Octombrie (în oembrie, Decembrie şi Ianuarie navigaţiunea este întreruptă). 

De la Hamburg via Anvers, către 5 şi 20 ale fie-cărer lunr, durata voiajulul' fiind 
aprope de 34 zile. 

De la Anvers direct, către 13 şi 28 ale fie-cărer Iun\', durata voiaj uluT fii ml apl'(ipc 
26 zile. 

Galaţ\', de <.loue or\'. pe lună, de la începutul lu\' Februarie pânft la sfarşiLul Jur 
Octombrie. 

De la Hamburg via Anvers, către 5 şi 20 ale fie-cărer lunr, durata voiajulur fiind 
aprope de 32 zile. 

De la Anvers direct, către 13 şi 28 ale fie-căre\'. lun'î, durata voiajulu'î ·fiind de 24 zile. 
Sulina, de doue orr pe lună, de la începutul lu\' Februarie până la sfârşii ul lur 

Odombrie. 
ne la Hamburg via Anver , către 5 şi 20 ale fic-cărer lunr, dur·ala voiajului Oind 

do ap1·t>pe 31 zile. 
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Direct d0, la Anvers, căt.r0, 13 �i 28 ale fie-cărc\' Iun\', durn.tn, voiaj"uluY flind 
23 zile. 

Constanţa odată pc lună. 
De la Hamburg via Anvers, căt.1·0 20 ale fie-cărei Iun\', durata voiajulu\' fiind apr6pc 

30 zile. 
Direct de la Anvers, către 28 ale ue-căre\' lunT, durata voiajulur fiind aprope de 

22 zile. 
Traficul făcut în porturile române în timp de 10 an\' (1890-1900) esle arătat în 

tablou : 

I __ T R A F I C u L

I 
Export ?n mir ele mărd)
Import » i, ii JJ 

---
1895 6 1897 

10.626 H.055 20.7lt5 1'1.2ltlJ 
·L.050 '1.lt10 1.,10 2.482 

c) Societatea ccLloud Austriac».

1898 1899 

8.�68 lt,4-U 

3.355 2.42/� 

Fondată la ·183ti. \re sediul la Triest şi dispune de următorelc 66 vase: 

1900 

0.250 
'1.4119 

Imperatrix, Imperator, Cleopatra, Semirarni , Habsburg, Boemia, Poseidon, Ampl1i
trite, Elektra, Maria _Teresa, Orion, Styria-Lloyd, Carinthia, Carniolia, Urano, Vorwiirts, 
Thalia, Euterpe, Hungaria, Aehille, Helios, Ettorc, Daphne, Castore, Aurora, Ceres, Medea, 
Espero, Saturno, Venus, Vesta, Tebe, lVlemfi, Minerva, Apollo, Jupiter, Calipso, Juno, Flora, 
Selene, Galatea, Leda, Thetis, Graf \Vurmbrand, Metcovich, Almissa, Ferd. Massim., Arc
Carlotta, Danubio, Sultan, Psyche, Bosnia, Erzh. Franz Fercl., China, Silesia, Tricslc, 
Marchis Bacquehem, Vindibona, Gisela, Maria Valerio, Moravia, Melpomene, India, Istria, 
Polluce şi Aglaja. 

Vaporele aceste\' societăţ.1 viziteză porturile nostre ast-fel : 
În fie-care Mercur'i', la orele 8 dimineţa, plecă din GalaţT un vapor ·u clestina(ic 

spre Sulina, Constanţa-Constantinopol. 
În fie-care JoT, la orele 2 după amiazY, pornes_ce clin Constantinopol un vc;i,por cu 

destinaţie spre Constanţa, Sulina-Gala ţI 
Aci e în legătură cu vaporele de navig�ţiune pe Dunăre ale companieT cel. S. n. vr.». 

d) Societatea c<Florio g· Rubatino)).

Are direcţiunea generală la Roma şi dispune ele 97 vase, din care nu mar cincT au desLi
naţiune pentru porturile române, adică: Bosnia, Bulgaria, Muntenegru, România �i Serbia. 

Visiteză porturile nostre ast-fel : 
Plecare clin Constantinopol dumineca, ajunge lunr la C<;mstanţa. 

» >> Constanţa lunea şi ajunge la Sulina marţea.
>> >> Sulina marţea şi ajunge .în aceiaşr zi la Galaţr.
>> >> Galaţi mercurea şi ajunge în aceiaş!'. zi la Brăila.
>> >> Brăila sâmbăta şi în aceiaşr ii ajunge la Galaţr.
>> >> .Galaţ'î sâmbăta şi ajunge dumineca, la Sulina.
>> Sulina dumineca şi ajunge la Constanţa lunea şi în fine p16că clin Constanta

lunca, iar marţea ajunge la Constantinopol. 
Opririle în Tulcea sunt facultative. 
Aceste patru companff au vapore numite de poştă şi pasagcrT. 
Cele următore sunt pentru mărfurr. 

e) Linia cc.Tohston)) (W. J �- Co.).

Are sediul la Londra. N'are itinerariu regulat prnl ru port.ul'ilc rn'lsl.ro. TntuşY visi
teză ele tlouu orr pc lună Sulina, Galaţ.r şi Brăila �i eventual Constanta. 
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/) Linifl « Westr:ott)) (JiV. s· L).

Are sediul la Anvers şi dispune de 16 vase, care visiteză neregulat şi ele mar multe 
orr pe an porturile Constan(.a, Sulina, Galaţr şi Brăila. 

g) Compania «Messager-ies Ma1·itimes)).

Administraţiunea Centml.l a companie\' -se afiă la Paris, iar Dirccţ.ia c](' cx.ploalarc• 
la Marsilia. Compania clispu11c de o f-lolă ele o0 vase, din care numa.1 rn sunL <.lest.i11a1t• 
penLru serviciul Mărit Mediteranc �i MărH Negre, adică.: PorLugal, Melburn, Sagali,•11, 
Equator, Orenoc, Congo, Oxus, Nige1, Senegal, Peiho, Ortega!, Tigru, Cambodge, Mernplii,;, 
Sidon şi Bagdad. 

Până în 1892 acestă companie visita regulat cele doue po1'l.u1'1: Sulina �i f':onslan\n. 
De alund vap()l'ele er nu vin ele câL eventual şi f<'ll'lc rai·, totu,;,r eornpn,nia at·c do'( age11F 
,·orc• ponden1.r la Constanţa şi Sulina. 

h) Compania ((Egee» (P. M. Curtgi � C-nie).

Sediul acestei cornpaniit cslc la Mililenn �i dispune de 12 vapc'wn, care fa,· cursr 
regulate de la Canea la Brăila, cu opt'ir1 facultalive la Constant.a, Tulcea f;ii Gala(.r; obli
gatorff la Sulina şi Brăila. 

B) Pe Dunăre.

a) Navigafiunefl Fluvială Nomrînit (N. F. R.)

Dispune ele urmăl6rele vase: 13 Paquebols: Principele Carol (consLruiL la Severin în 
1895), Orientul (fost al Companieî Austriace ele navigaţiune pe Dună1·e şi construii. în 1870), 
Domnul Tudor şi Vasile Lupu (construite în 1900 la Severin), Giurgiu şi Călăraşr (construite 
în 1901 la Severin), Cernavocla şi Măgurele (construite în 1899 la BudapesLa), Independenţa 
(1894), Dorobanţul (1877), Vulturul (aceste tre1 fosLe proprietatea Petcusi & C-nie), Calafat (l'.on
struit la Severin în 1898), Călugăren'î (construit 'în 1880 la Korn.enburg). 

11 Remorchere: Basarab (1893),· Petru Rareş (t891), Severin (1891), Despina Domna 
(1869, fost propr. Danubius), Stefan-cel-rnare şi Mihai-Viteazul (ambele construite la Severin 
în 1900), Radu-Negru (1899), Brâncoveanu (1891), Dragoş (1892), rvliron CosLin 1883; (t.6te 
aceste 4, foste proprietatea Societăţff Porţilor-ele-Fer), Gherdap (1893). 

53 Schlepurr: No. 171 (1899 Severin), No. 172 (1899 la Severin), No. 304 (1853 la Al
tofen), No. 405, 406, 407, 4:08, 409, 410, 4'11, 412 (t6te construite în 1891 la Linz, Allg·emeine 
Ost. Baugesellschaft), No. 613, G14, 615, 616 (tote construite în 1892 la Budapesta, Schoen.
Hartmann) No. 617, 618, 619, 620 (t6te construite în 1892 la Lintz, Allgemeine Ost. Bau-ges), 
No. 621, 622, 623, 024, 625, 626, 627, 628 (t6te construite în 1892 la Budapesta «Danubius))), 
No. 629, 630, 631, 632 (t6te construite în 1892 la Linz Allgemeine Oster. Bau-ges), No. 
633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 (t6te construite în 18H2-93 la Budapesta, Schoenichen
Hartman), No. 64'1, 642, 643, 644, 645, 646 (t6te construite în 1893 la Budapesta, «Danubius>i), 
No. 647, 648, 649, 650, 658, fi59, 661, 1360 (t6te construite 1897-1900 la Severin). 

7 Tranks: ro. 352 (1897), 353 (1897), 356 (1899), 357 (1899), 651 (1897), 654 (1899), �i 
665 (1899), t6te costruiLe la Budapesta «Danubius)) . 

b) Societatea Rusă «Gagarimi.

Aceslă societate are sediul în Odessa �i o agen(.ie pent1'u navgaţiunea pe Dună1·c la 
Galatr. Ea dispune de urrnătorele vase: 4 Vapdre cu helice: Kujaz Gagarin, Huss, Bol
garia (aceste 3 fac curse înLre Odesa-Corabia), Isrnail (Odesa-Galaţr-Ismail-Vilkov). 8 cu 
pânze: Svjatij-Sergij, Korolj Alex. I (aceste doue fac remorcaj între RenT-Belgracl), Bes
sarabec, Graf Ignatiev (fac remorcaj între RenT-Vâlcov-Odesa prin canalul Ociacov), Ru
rniuia, Sel'bia, Cernogoria şi Patriot (fac curse şi remorcaj între H.en1 şi Cladova). '15 
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Barges ele fer: IalLa, Voronez, Kiev, Harkov, Cernifl'o_v, Sevastopol, Pollava, Kursk, Moskova 
Kilia, Reni, Vilkov, Olga, Ypered şi Uspjech. 

12 Tranks de fier: Baku, Ba tun. Poli, Tif1is, Derbenl, Leukoran, Eri van, Kulais, Su
rahani, Balahanr, Kars şi Erzerum. In plus, Compania mar are: un vapor «Calara�fo, 4 
ponlone de flei·: Kerciu, No. 1, 2, 3; şese pont6ne de lemn: No. 3, 5, 1, G. 12 şi 26 şi opt 
platforme de lemn: No, 4, 1:3, 14·, 15, 21, 22, 23, 24. 

c) Societatea austriacă de navigaţiune pe Dună7'e (D. D. S. G.)

Arc sediul în Viena şi un inspectorat la Galaţr. Dispune de 810 schlops. 

d) Societatea anonimă ungară (M. F. T. H).

AI'e sediul la Budapesta şi agenţia gene1·ală la GalaţJ. 
Dispune de mmătorele vase: 
14 Paquebots de fier (de la No. 1-14). 
28 Remorquere: Oranka, Baross, Boos, Fâ,tra, Ferto, Garam, Gr. Szapany GJula, 

Gyoz, Hemâd, lhekes, lpolysag, Kinizs-:,,, Latol'cza, Luk;;\,cs, Bela, :Matra, lVIcd ve, Norma, 
Pontius, Râbeza, Salvator, T;;Ura, Tisza, Kâlmci.n, Toronl.il, Trinitas, V6l'tes, VI, ,Vekerlo 
S1:indor, Zagyva. Din acestea, 17 sunt cu pânze, restul cu heUce. :MaY are şi 249 cha
lands de fier. 

e) Compania «T. � R. pr.>) de naviga/ie pe Dunăre

Arc sediul 111 Viena, e înfiinţală la 1829 �i dispune de 52 vap61·0 clu pasagerr �i 
867 ele mărfurr. 

De trer orr pe septămână vaporele acester companil fac curse între Budapesta şi 
Galaţr, oprindu-se între alte porturl' dunărene la Cernavoda, Brăila şi Gala(J 

De la Galaţl'. la Tulcea sunt vapore care fac curse locale. 
La Galaţr e în legătură cu vaporele «Lloyd austriac)) pentru mare. 

VI. 

I N 5 T I T U Ţ I U N I D E C R E D I T 1)

1. J3 ă n. Ci.

a) /Jonca ·Naf ionalii, a Rolllâniet. In fruntea inslilu!,iullilor 116stre de credit, care in
lirnpil' clin urmă au luat un avcnt îmbucurăt01·, slă ace tă bancă fondală în 1880 w ba1Jcă 
de scompt :;;i circulatiune, înveslită pentru emisiunea biletelor de bancă cu un privilegiu 
exclusiv, care a fost prelungit pană în 1930. Are în fie-care din oraşele Constanta şi 
Tukea c.;âle o agenţie. 

Principalele sale operaţiunr consislă în scornplul şi încasarea efectelot' ele corner!, in 
ava11sud' pe litlurY garantate de Stat, în păslrarea depositelor ele Vi.llorr mobiliare c.;e i so 
int;1·euint.eză, în virimente şi în deposite in cornpt curent; în c.;ul'end Banca va face şi 
�crviciul de casierie pe ema StatuluT. 

i\lhcarea medie a scornptulu'î comercial in aniY 1899-1900 a fost : 3,3 milione Ier 
penll'u Constanţa şi 9 mili6ne Ier pentru Tulcen.' 

Slocul er oscileză intre 50 şi 80 milione, iar circula(.ia bileLelor. inlre 100 �i 160 mili
one ler. 

b) Banca Generală a nomâniez. (Capital 10 milione le1), fondată in scopul de a face

') După «Comerţ.ul Românie'ir- ele (;. Chi'istodo?'escu, Buc. 1902, pag. 30-36.
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rn·T-cc operaţiune financia1·ă şi ele bancă, inclusiv opcrat.iunilc de elcposit şi ele report, 
pl'ccum şi cele ele comision şi ele av,msu,·T pc rnăd'urT. He:-;;eclin(.a 01 c 'le la Bucul'c:-;;IT :;,i 
aru .::;ucu 1·sală la Constanţa. 

c) Banca Agricolă. (Capilal 12 milione, c.lin care 9 milione vcrsale). Sociclalc anoni111ă
î1d1in(,ată în scop de a veni în ajutorul rnal'ilor propl'ictad agricoli şi arencla�ilor 1wi11 
,mpl'urnulurr pe tArmene scurte, acol'clate fără a11 cu gagiu în producte, vite sau uncllc• 
agricole. Sediul societăţeT este la Bueurescr şi are ucursalo la Constanţa şi Tukca. 

el) Cl'eclitul Agricol. Instituţiune de mare importanţă pentru România şi care lipsc:-;c·c· 
din multe ţ.crr. Casele ele credit agricol au fost înfiin(.ate la nor în ţeră pentru prima 6l'ă, 
p1°int1·'0 lege din 1882 şi după ce au primiL ore-caro modifică6, ai) fost roorganisc1,lc î11 
'1892. Sediul ·Creditulu1 agricol o la Bucure!"cT şi are sucursale la Constanţa şi Tulcea. Ea 
se compune din doue secţiunr: cea dintâiu cu un capital de 20 milione de le\', vcrsal 
înlreg ele Stat, 1rnprumută agrictilt.orilor şi industriaşilor agricol'i'., sumele necesare ag1·i
culturc1 şi industdilor derivate dintr'ensa; n doua sec(.iune, al căruT capital nu o pi·ccisal, 
face avansul'T sătenilor pentru a subveni la primele cheltuol\' ele instalaţiune pe moşiile• 
vindute lor de către guvern în urma lege1 clin 1889, pentru înstreinarea bunurilor Sta
tul ur şi rescu m pcrarea ernbalicurilor. 

e) Creditul funciar 1w·al. Asociaţiune mutuală. Are sediul la BucurescT. Impnm,ulă
pc ipotecT do moşiL Până în 1897, Cl'cclit.ul a efectual împrumuturr de 306 milioue, iar 
moşiile ipotecate aveau până la acestă dată o întindere ele aprope 2 milione hecta,·e. 
Este primul institut economic, instalat, organizat şi condus de nornt\nL Sunl şi i'n DollJ'ogia 
mo!3ir ipotecate la Creditul funciar rural. Numcrul $i inLinderea lor n'o cunosc. 

t) Creditul /unciar urban din Bucuresci. Face îrnprumulud pe clădirl' Ul'bane. Are 111
circulaţ.iune scrisurT în valore nominală ele 179 milione le'i'. Acestu\' credit sunl ipulecalc 
multe imobile din Constanta. 

g) Creditul funciar urban din Iaşi. Face aceleaşr operaţiunr, ca şi cel clin Bucurescr
şi are i'n Constanţa mat multe imobile. 

h) Casa ele depuner'f., consemnaţiuni ;�i economie. Are sediul la BucurescT şi la fic-cal'c
Adrninistraţiune financiară din capitalele de judeţe are câte o sucursală a casc\' de 
economie. 

i) Banca de scont din Constanţa. E o societate anonimă înfiinţată la 1 Iulie 1899 şi
are capital de 400.000 Ier împărţit în 4000 acţiunr. Operaţiunile er sunt: cumpcră şi vinele 
efecte pl1blice din ţeră, face împrumuturr pe efecte publice, ia parte la tot felul de titluri, 
face schimb de monetă, sc0nteză poliţe, face îrnprumuturr cu gagii, face avansurr în 
compt curent pe deposite de titlud sau efecte comerciale, împrumută pe mărfurr, cum
peră imobile, primesce cu procente banr, se împrumută pe efecte, pote emite obligapunY 
cu termenr l ungT, etc. 

Bilanţ.ul er la sfârşitul Jur 1909 era ele 627.449 lor. 

2. Societăţ'i'. de asigurare.

Suul. ele cloue l"ulu1·1: · uuelo cu pl'irnc fixe, cum Dac·ia-No111ânia, Nafionatfl, Uene/'C/,ta 

şi Patl'ia, altele mutuale : Universala şi Unirea. Tote au atacel'1 î11 Dolwogia, nu cunosc în 
ce limile. 
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rt) ,Societatea Meseriaşilor. Are sediul in ora:-;;ul Conslan(a şi o înfiin(ală 111 anul 1893. 
J\l'c un capital de rn.000 ler, cu care se împrumulă socfoluriT şi so dă ajutor 111 cas rlo 
bulă membrilor săracr. 

u) Societatea ccTomis». Are sediul în oraşul Constanţa şi dispune de un capital de 6.000
Id, cu care se împn1mută membri1. A fost înfiinţată în 1895. 

c) Societatea ccMaceclo-Ronu1nă», fondată în anul 1897 şi are sediul în oraţ;ul Conslan�a.
DiSlJUllO do un capital de 5.000 Ier, care se înt1·cbuinţ6zu pentru ajutor Macedonenilor şi 
,\lbanezilo1· fară mijloce, cum şi pentru împrumut urr între societarr. 

d) Societatea c<Millai-Bmoul» din oraşul Medgidia. A fost infiinţ.ată în anul 189G şi
dispune do un fond de 64.000 ler, cu carn se împrumutu. numar socie!arff 

e) Soc-ietatea c<Auroi'm> din oraşul Hâr:;;ova, a fost fondată la anul 1893 �i aru un
capital de 45.000 le}, cu caro se împrumută numal' membriT. 

B) Jud Tulcea.

ln acest jude(,, după cum îm\' fa.ce cunosc.ul Pl'CfecLu1-a cu acl1·esa No. ::l515 clin 7 
l\laT 1902, nu există asemenea societăţt. 

vm. 

TÎRGURI ŞI BflLCIURI 

A) Jud. Constanţa.

t. Bâlciul cel mar vechiu şi cel mal' mare din întregcţ Dobrogie este fără îndoială cel
ele la Medgidie.

Acest oraş aşezat la încrucişarea mar multor drumurr naturale ale provincier, a 
a.Lras acum 150 anr atenţiunea Sultanulur îviahmud I, care l'a înfiinţat pentru pl'ima 
,iră în 1752 - se <;l.ice. El puse să se construiască, pe delul Panaghirulur în apropiere ele 
fostul sat tătărăsc Carasu, mar .!Tiulte barace, unde o dală pe an veniau negutătorr din 
Turcia şi chiar din Provinciile Dunărene, cu marfă. Bâlciul se făcea primă-vara. 

Comunicaţ,iile mar erau înlesnito şi prin navigabilitatea braţulur Carasu, care rle la 
Cernavoda, pe atuncr Bogaz-KioT, permitea vaselor să intre până Ja locul bâlciului, mar 
ales într'un ano-timp, când apele erat1 marl'. 

Mar in urmă, pe la începutul veaculur XIX-lea, bâlciul se ţinea de doue orT pe an, 
primăvara şi tomna 1), şi ţinea 15 <;lile fie-care. Din lipsă de clocun-iente nu se pote sci 
lransacţiunile co se făceau la acest bâlciu pe timpul Turcilor, dar de sigur ele trebue să 
fi fost destul ele marL mar ales după ce Sultanul Abdul Medgicl fondă oraşul Medgidia, 
locmaT în vederea importanţer tîrguluT. 

Pe timpul cât dura bâlciul, tribunalele de comer1, clin Tulcea ?i Constanţa se mulau 
la Medgidia, de aci se deduc transacţiunele colosale ce se făcea aci �). 

') T. Junesl'u. «Excursion dans la Dobl'odjan, pag. 18 şi 39. 

') D'Hogguer. «REnseignements sui· Ja Dobrocljan, pag. !el-42. 
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Astăz'î bâlciul se !,inc tot de cloue orr pc an: 15-30 Junie �i 15-30 Octombrie. 
Principalele mărfurr ce se vînd sunt: vile in primul rând, apoT căru(.ăric, im;l.1·un1cnlc 

a.grkolc, curelărie, braşovenie şi manufaclurr.
Transac(fonile val'iază în�rc 1.200.000 şi 800.000 Jc'î la fie-ca1·e h11Giu. 
2. Bâlciul ele la Hârşova. A fost înfiinţat în 188G şi a durat până în 18\J:3.
Acum 'a reînfiin(.at. Acest Urg due6ză 15 <,lile (1-14 Septembrie) pe fic-c;arn an.

Transac(.iunile de aci sunt forte nesemnificative. 
3. In Lot cursul anulu'î se ţ,inc li1 Ottina un tirg de vite, ln, chLc fîxc, adică la: 22 :;;i

23 Aprilie, 21 Maiu, 29 Iunie, 15 August, 1 Octombrie şi \) DecemlJl'ie. 
4. Tîrgurr de cerealc. se ţin tomna î11 Lote c,lilelc la: Cpnslanta, :i\!Ju1·fa.Llar, lVIcclgidia,

Cemavocla, Hârşova, Boazgic, flasova, Ollinn, Del'vcnt :;;i oraşul Ost1·ov. 
5. TîrgmT scptărnânalc suni.: La Mcclgiclia în i-ic-cal'e ·vinerY, la Cuzguu �i 1V1angtdia 

în fie-Gal'c Duminecă. 

B) Jud. Tulcea.

1. ln 01·ai7ul Babadag se fac; tJ1·gmT seplămanale (Durniueca), pentrn l\CJ'ealc, Yile :;;i
alimente. 

2. ln Chilia-Veche, în fie-care I.un, esle un Llrg de vile.
3. In Tulcea:
In fie care zi Lîrgurr ele cc1·calc.
De doue or-T pe septi'tmt\.nă (Mar[.ea şi St\mb�ila) se face Lirg de vile în pia(.a sr.

Gheorghe. 
In fie-care MarţT se fa.ce un ti1·g ele a]imenl.e în piaţa Ca.l'o] I şi Sâmbăta in pia(,a 

Sf. Gheorghe. 
Alte tîrgurr nu sunL. 

(AJresa P1·el'ccluri1 No. 3515 din 7 11ai(I I\JU�). 

---·---------

-·· 
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C:.'\PlTOU LX. 

STRTISTICR 

Jn Dobrogia, care pc o suprafată de 15,600 km. p. hrănesce zece nemut·1de populaţiun\' 
ptfodpale şi un îndoit numcr de popore diferite, venite ca ·ă-f;,I găscscă aci o nouă patrie, 
cum: Serbr, MuntenegrenY, Albanez't', ltalienr, Englezr, Francezr, PolonT, Belgienr, pană şi 
din extremul oriept, ca Persan\', CurzY, Indieni; într'o ţeră cu un amestec aşa de variat 
de pop6re, fie-care cu obiceiurile sale, o statistică rigur6să, dacă n'ar fi imposibilă, dar mar 
wcu de realisat, mar ales la începutul ocupărfî Dobrogier de căLre RomânT. 

AsL-fel Găgăuţi\' sunt nurneraţ\' une-orr între Românr, alte orr cu BulgariY, de aceea 
numerul lot' este nesigu1·. 

TiganiY, carT sunt ele doue tel ud: Lllf'ci(J :;;i cre!:;iLin\', s'au nurnerat cu Romc.\nit �i cu 
Tun.:ir, până mar anir trecutJ. 

Scopiţi!, nid astăzT nu se cun6sce exact numerul lor, de ,;;i sunt o sectă cu LoLul 
llif'cl'ită de Lipovenr, cu care î\' confundă stati ticele. 

LipowniT chiar sunt de mar multe secle, fără a fi împăl'ţiţ\' la numerătore. 
La început, greutăţile erau rnarY, rnulţ,\' din locuitori\' DobrogieT se sustrăgea11 unur 

l'Ontrnl riguros al autorităţilor, din causa temeri\' ce aveau de a face armata; reg'strele 
stărir ci vile nu se puteau ţ,ine cu exaclitudi ne. 

«Cer mort\' - zice Domnul D. Sturdza ') - se înscriu la sunetul clopotulur înmormân
tărff, iar strigătul celor ce se nasc riu iese clin casa părintescă, ca să'! audă cer carr ţin 
registrele». 

:Mi-ar fi fost greu, clacă nu imposibil de a duce la un bun sfârşit acest capitol, din 
causa lipser de isvore, dacă n'aş fi obţinut nisce date destul de preţi6se, pe cât de exacte, 
pentru ambele judete de la neobosiţff Prefecţ.\', Domnit Luca Ionescu şi Scarlat C. Vârnav 2).

Cu ajutorul acestor doue preţ.i6se isv6re, am putut întocmi tabloul de populaţiunea 
nobrogier pe timp de 20 anr, din 5 în 5, pe judeţe şi naţionalităţr principale: 1 8 8 O 1 8 8 5 

:_ 1 
,_._li 

1 8 9 5 
li 

-1 9 O O 
s. ol 

I
I ol I ol ol NAŢ'IONALITĂŢI 'i:° I Î � 

- � "' "' 
ol _g <:l _g ol _g "' "' "' "' "' • <..) U) ,:; 

I � I � 
"' <..) "' <..) "' 

:i 
"' 

'3 
"' 

:i 
"' 

'3 o o o o 

E--< u E--< u E--< u r 

I 15.2511 29.88611 32.5931 57.9711 H.omân'î : ! 25.24811 29.100 39.829 38.555 74.792 50.243 Bulgar'î 8.038 21.402 7.071 21.8511 9.076 2lf.67-ll 11.rml 24.6681 ·12.665 26.617 Turci . 1'1.126 5.322 0.304 4-.624
1 

8.014, 5.014
1 

7.870 8.3�i 7.920 3.588 Tăla1·I 23.!�98 4.408 28.989 5.336 25.682 3.828 22.0681 26.531 1.944 Tigan'î - 706 - 840 - 823 ·--., -, 790 1.493 Huş'î . 35 8.313 4.7 '178-12- 92 21 02:)! 226 22.331; 221 1M31 LipovenI . 5'13 9:170 844- -I 932 . 
--=1 1.204 6.6971 1.245 GrecI . ' 2.121 4.360 2.573 4.6941 2.20·1 5.202· 3.586 lt.357 4.748 Armen'î 215 756 506 8891 533 6041 898 753 1.445 902 Ovre1 .. 285 2.862 620 3.2061 653 3.2531 1.063 3.291j 1.268 2:147 GermanI 75 2.955 'l.108 3:1291 1.3'10/ . 2 683 4:195 3.936, 4.518 lt,233 �eritc naţiun'î . - I 4-04 '183 5ft lt76, 576, ·t:J88 1 897 'l.303,, . 1.309 :2.3::!"i Total pe judeţe . -11 61.561 I 85.68511 81.2061 92.21i.011 88.8<J81 ·101.0011/ 114-.6491 '109.\lOi/ 137.0B'LI 12v.29 Total general . !I. 147.246 li '173.452 li 

'189.959 li 224.55'1 
li 

261.490 
I, ,I ') «Suprafaţa şi populaţia H.egalulu'î Homâniefa, p. 13. ') A se vedea «Darea de semă a Jude1,ulu'î Tulcea µe anul 'J9U3 9i a .Jud. Constanţa pe anul Hl02». 

7H!Q!J l l't
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Din datele acesluT tablou 1) putem cleeluco:

a) D e n ş i t a t e a.

Dcnsilaloa lucuilol'ilo1· pc km. patrat este arătată în tabloul: 

DENSITATEA PENTRU: 

Judeţul Conslanţa . 
ii Tulcea .. 

Inlreaga Dobrogie 

1880 11-188511 '1890 '1895 ,, 1 

8.75 11.341 12.43 16.03 IJ 1 
10.14 10.91 11.96 13.00 1 
9.43 11.1'1 12.'18 14-.38[11 

: 

9001 

9.17 
4-.71. 
6.76 

Aşa clar am primit Dobrogia cu o populaţie ele 147.246 suflete, ceea cc reprnsinla în 
'1880 o densitate de 9.43 locuitorr pe un km. O şi după 20 an\:', acestă popula(.ie apt'<>pt' 
s'a îndoit. 

Dacă corn parăm între densele celo douc j udeţ,e vede1T1: 
Că în 1880 Jude(.ul Tulcea întrece pe Constanţa cu 24:124 su1fote; iar clin c;e Îll cu 

s<.;acle; ast-fel: 
In 1885 Judeţul Tulcea întrece pe Conslan:a numar cu 11.040. 

In ·1890 întrecerea este de 12.'163, pentru ca 
In 1895 întrecerea să trecă ele partea Jueleţulur Constant.a, cu dfra -au 4.7!�7 suflule, 

iar· în 1900, cu 12.632 suflete. 
Acesta so dalorosce în mare parte const1·uil'i1 poduluT <.le la Cerna voda. 
Se datorcsce acestă c1·escere �i excedentului născuţilor asupra morţilor'? 
Statistica tace. Totuşr este do bănuit, că mar sunt şi imigraţiunile care au sporiL 

numcrul populaţîunir . ·i cred că mar mult acestur din urmă factor se atribue o c;resccre 
aşa de mare a populaţie\' Dobrogie1 în general şi a Judeţulu1 Constanţa în special. 

b) Crescerea la 010.

Crcsceroa la sută în timp de 20 anr, din 5 în 5 anr e representată prin tabloul: 

CRESCEREA LA °Io ·1880-85 1885-90 1890-95 1895-900 I 
I 

I
Pentru Judetul Conslanta . 11 3l.9li li 9.4,7 29.00 li 19.55 

)) » · Tulcea · . : li 7.66 
li 

9.55 8.75 
li 

13.22 
)) lnlrega Dobrogie 17.80 9.52 '18.21 16.45 

In termen general, Judeţul Constanţa a ceescut în timp de 20 anr cu 122.76°/o, l)L) 

c1:'tncl Judet.ul Tulcea cu 45.26°/o numai, iar întrega Dobrogie c;u 77.61 °/o.

Cl'escerea anuală este representată în tabloul : 

CRESCEREA ANUALĂ LA 0/0 

li 
1880 85 ll '1885- 90 ·J890-95 ,r1895 · 9!JUilMed. Genei·.!

====·=-- - - =
==,=

===
\ 

Pentru Judeţul Constanţa . . 6 38 '1.89 I 5.80 
1

1 
3.91 1

1 

1�.49
1 » » Tulcea . 1.53 1.91 I 1.75 2.64 1.95 

» Inlrega Dobrogie 3.50 1.90 I 3.64 ,, 3.2\l I 3.09 

1) Nepotrivirea înlre cifrele din lablou şi cele-I'alle numerător1, provine din uşul'inţa cu care se făcea11
dă,·ile de sernă ale celor doue judeţe dobrogene . 

. Primele slalislid şi dări de semă rigur6se şi exacle sunt f'ăcule pentru Jud. Tulcea ele regrelalul 
Ion Neniţescu, da!' mai a les de 0-1 Luca Ionescu. iar pentru Jud. Conslanţa de D-l Varnav. 

Se pol dar lua datele aceslu1 ultim tablo(, ca definitive şi mai exacle. 
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c) N aţi o na 1 it ă ţI.

Am primit Dobrogia cu o populaţie romanescă de 40.499 suflete şi după 20 an\' de 
sl.ăpânire, cifra s'a LH'Gat la 125.035 adică de peste 3 orT mar mare. Crescerea e arătată 
in tabloul: 

LA 0/o PENTRU 

J11de1,ul Constanţa 
l) Tulcea ..

J n lrega Dobrogie

I 1880-85 li 1885-\JO 
General Anual General !Anual 

9'1.11 18.22 36.87 7 37 

: I 
18.40 3.68 909 1.82 
54.75 10.85 22.98 4. 59

'1880-1900 
G Anual 

45.60 9.12 2\J.05 5.81 10.13 
'18.03 3.60 32.43 6.48 3.89 
31.81 6.36 30,74 6:14 7.00 

BulgarT erau în '1880 un numer de 29.440 suflete, care după 20 anT au atins cifra fle 
39.282, crescerea anuală la 0tu fiind de:

2.89 pentru judeţul Constanţa 
'1.22 )J JJ Tulcea 
t.67 )) Dobrogia 

Am găsiL 11t Dobrogia la ocuparea er '16.448 Turcr, carT anual au emigrat, a�a că 
numerul lor a scă<).ut clupă 20 anr la H.508 suflete. 

Tătar\' erau 27.906 suflete in '1880, iar în 1900 sunt 28.475, decr numur·ul lor s'a 
m{Lrit cu 569 suttete, acum emigreză pe fie-care an. 

Asupra Ţiganilor nu se pote face raportul cresceri'î, datele stalislice lipsind. 
In '1880 erau 8.348 Ruşr, care după 20 anr au sporit la cifra de 13.652 sufiele, Gt·escerea 

la °Io anuală fiind de: 
0.28 pentru judeţul Constanţa 
3.13 )J JJ Tulcea 
3.18 )) Dobrogia 

Lipoveni erau 9.G83 în 1880, iar după 20 anr nu merul lor u Gre:;cut la 13.300, cre::;cerea 
la 0 ,u anuală fiind de: 

7 .00 pentru j udeţ;ul Constant.a 
t .58 JJ JJ Tulcea 
1.88 )J Dobrogia 

Am avuL in Dobrogia la ocuparea er, 6.481 Grecr, iar acum avem !J.105, aescerea 
anuală este de: 

5.30 pentru judeţul Constanţa 
0.48 » JJ Tulcea 
2.50 J) Dobrogia 

t\.rmunT erau 971, iar acum sunt 2.347 suflete; cresGerca la °Io anuală esLe de: 
30.75 pentl'U judeţul ConsLanţa 
1.40 J> >J Tulcea 
7.65 J> Dobrogia 

Ovl'ct am avut la ocuparea Dobrogier 3.147, iar aenm ·unt :3.-4:l5, Greseerea la 0/o 
anuală u aşa dar de: 

26.30 pentru judeţul Constanţa 
în descrescere J) )) Tulcea 

Germanr am găsit în 
cled anuală la 010 a fost:

0.43 )> Dobrogia 
1880, un numer de 3.030 suflete �i aGum avem 8.751; 

28ti pentru j udeţu1 Constanţa 
2.20 >J )J ·Tulcea 
9.53 JJ D obr·ogia 

Cf'CSGOl'Cc::L 

necapitulând spol'UI difel'itelor naţionalităţ\', cum şi crescerea anuală la 0/o, in timp 
ele 20 an'f, de la ocuparea Dobrogie\', avem tablo11I: 
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JUDETE 

����Eţa NA'fIUNI Sporul în 20 anI Crescerea anuală Ja "/o 
-----------�L Rom:inI . . ll 59.541 IBulgarI . - JI 4.627 RuşI. . . . . ·186 Lipo,•enI 732 GrecY . . 2.235 Armeni. 'I 230 Ovrei . . 983 Germani . . 4.443 Tătari . . . , 3.033 TurcI . . . . . . . . I l N

10.13 2.89 0.28 7.00 5.30 30.75 26.30 
li 286 0.65 

s 

J ud�_ţul Tule Sporul în ilO anI 
24 995 5.215 5.11 8  2 885 388 '14-6 

Crescerea anuală la "/o 3.89 
1.22 

3.13 1 58 0.48 1.40 în clescrescere 1.278 I 2.20 in scădere 
C Ă D 

TftBLOU 

h """"""'· . I 'ea Sporul I Cresce1 în 20 ani I anua1a la 010 84.535 7.00 9.842 1.67 5.304 3.18 3.617 'l.88 2.624 2.50 1.376 7.65 268 0.43 5.721 9.53 569 0.10 
E R E 

Arătând mişcarea populaţiei Dobrogiei în cursul anului 1900. , N A S C U T I V I I . M O R T I. =1 · I E X C E D E N T =-=-::=-

-�� . � - s e X li C (��rr ă� e Ii g iun e s e X li , Re ligi un_�� -I t 
11- 11 Mase. li Fem. li Ortod. li Catol. li Onei li_Alte -

:.i !� '§ 11111 II
I

'§ _.; ·;;:, I ,- \ I � ,_ I 'x ,_ -- .� ,_ :: ,_ li ., ·� li,_
� 

·� I li ,_\
�.:... 5: f: 2 ,_ :.::; ·ro .g § ·,- � � ,Q) .g :g ,_ -i;- ?·1t--;- - "5 � � ,�--;,--=- -s- �"5""j�-E.� ·;J I o 5 li �- � I ·ro � � .8 I � � o -f: E _g � � � � � 11 oii � t � � � ::... � ,:.. � ::...1 ·b; � 
o ...J ,- I ::: o I� Cl,) Cl,) el) ,:.. c'j > - ,,:d Cl,) � cd > - id '� •a:S o id o li id o ,i:,j o id o ,i;tl o o.. c. 

u I o ;- a: I t.. I ...J I z o c I o < ;- co I � 6 I u o I < z z I::. z I:;;; z I ::E z I::. z \ � z I ::E 
l====e=== I i'I 11 � I I I I 11 .. -�.-constanţa . 135.050 1\30 11 5.Sn:2.975 2.696 5.4611210 4.107 259 4811.2573.111.7181.411 2.027108 29 Yll5 

9
69 2.51�2 -1.527 - 1.285 -- 12.080,-151 �J 191-11292,-Tulcea 123.Hl2 731 5 5.059,?623 2.436 4.8.31!228 3.957 267 86 749 3.030 1.5951.435 2.399 93 46 492 72 2.029 - 1.028 - t.001 - 1.558 -174- 401-112571-Total . . 2� 1� jl;;

l
i:�15.132 10,2\}2 1438

1
8.06< s26134'2:iioo 6159'3:31.,2.ă45 4:w 2ii17s'ili7 1414 5711- 2-:;;1= 2:2.i = ms1=;; - I-;= ;.,;I= I !i : I I I I I I li I li I il I li I li I li I l

Populat.ia DobrogieT a crescut decT, in mod natural (fără imigrărT) cu 4.571 suflete, adică 2.542 în judeţul Constanţa şi 2.029
în i udeţul Tulcea. Acest spor adăogat la cifra populaţier de la începutul anului 1900, găsim la finele ncestur an 

137.592 pentru jude1ul Constanţa 
125.221 » » Tulcea 
262.813 >) într6gn Dobrogie. 

Cifra e.i::actii a popul atie1 p1·ntincel la sflÎ1';�itul anuluf 1900. 
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Acestă populaţie repartizată pe comunele urbane şi rurale stă ast-fel : 
-, 

-�-
ICOMUNELE URBANE 

pe 
JUDETE 

I Cernavoda. .;i_ Constanţa . � Cuzgun .. ciî Hâ.rşova c I Mangalia 8 Medgidia. Ostrov. 
Total . . � 

I 
Babadag .. 

cd Chilia-veche. 
Q) Isaccea ...
t.i 

I 

Mahmudia.
-; Măcin .... 
E-< Sulina. . . Tulcea . .

Total . . 1[
Total general 1[ 

a) Populaţia urbană pe judeţe :

NASCU'fl Vil 'o"'o
<) o, 
C: ..,,.... 

cd )5 

;g 

r S e X 
li 

"Sfar.
·1e � · 

1 
H e I i g i e 11=;===Jc i v � I I 

M o R T I 
1 11 

E X c E D E N T rs_e x R e I i g i e 
1 ,_I j 

Mase. Fem. Ortoct. C.at. 'ovrei Alte � ·1 1 I g1 I I I 
� ro 

� '5 
p.� 
o;::, 
P.. p. 

,-
t.. o 
Ul ·�
u 

';: 
t.. o > iS � o 

E-

- "' ., -&l I � 'E 1' 1' .-'§ I::: ,:; 
:::: 1:1. -;:, ·- Q) o! � 1I 6

,_ , -I 
'o I lc=

I
:=. :8 ':::; I:=.; :=. 

>;::. 'ia- :=. '-3. '-3. � , 
;::: ,7 ' � I� :d) 'C ;.= ,_ �I � �- g ;3 � � t �- g � B C � ;=, 
,2 9 a, ,5 -;:- 6 o O ;"I ci; UJ w :... r.n \:... w o:.. rn :... "fl � rn o:... rn o:... cd ;: I :o I o .� ., ;: e I :::: ::: •cd! ,:;; o ,oi o ,oi � •cd ol ,:,j o •cd � •cd oj 
U O I < f- o:l [=- 0 U O < , Z Z :a:: Z :a:: Z ,i<. Z ;al Z ;:;, Z ,;<. ,'; ;al 

2.259 12.7251 1.352 3.088 1.45913.251 3.0971 
8j- 1011 5(}1 3 400 
glii 1��14-! 521 20-' 132 18: 1[ 113

ii 571 501 94 13 1 76' 10 1 1, 221 1,9, 3138 32, 2211 43 43 . 35 271 58' 4' 62 -1 --' 79 57' 127 9! 951 -\ t281 2�1 
491 31 22 13. _

1 

15 57 I 128 /f 08 2 1 66 4.7,J 105, 81 1 Ll - 1 
li !I 'I 27.23111 1231 511'1.0021 561 44,1 929 7311_625: 68J 47 

3.3761 1611111261 66 odl 120 6 941- 10!2.565 161 - '112 60 52 103 91 88 - 3 3.3351 17I-! 1171 6'l 56' 109 s· rn1 - 211.sMI 2 - 63 :-io 33'1 61 2 381 1 5 4.0631 25! 1 \ 1261 63 631 1"16 101 98 2 t s.o11I 22 -. 2361 1351101;.I 20s 3'1 -197I 211 10118.880 711 21 5701 288 28:2, 523 4711 4521 121 45 
39.6Mil 169:14111.35011 7031 64�J.237 113:11.068 361 76
66.895:1 29211 9112.35:2J11.2o4L1.09/2.166 t86!j1.593110}113

1 

11 - I ' ·1 I I ' 11 I I I I I -20. 1 5 49 26 58 3 1 13 5 32 - 8 - 24 - 18 - 7 --- I -93' 3�6 20�1 1131 171 27 127 91i 9: 841 - '18- 66 - 50 - "16 -16- 2 --, .29 1�1 13- 29 -- - 1111 ��- 19- "14- 33- ----- -:--401 fi9 3;:i 241 34 - 1 24- 3.. / ,1- 44 - 33 - 6J -, ---- 16 -17
1 

481 301 181 25 3 - 201 11 4- - 2 61- - 3 10--- - 391 '1001 52 48, 27 -,- 73. 5 . 321- 23 - 9 - H -1 2 - 1 -, 18 -1 74- 52 22i 'i3 -- ll 'li 39
1
- 14 - 25- 38-=- -- 1- --

262:, 7011\ 43, 1 2MII ,'i-17: 33t9 2221125) 30111-11 12ff�l771-f 20� 3�1 351-�'J81-l 40I 3
221 1031 561 4 71 �.,4·1· 114 2i 21 231 -- '10--1 '13 1 -11 :201 - - 116 - -12 211 ssl 30 2s 53 - · 2 . 3' -I 541 _ 30 -' 24 - 35 - -- ,1 - tS -14[ 971 56 4 11 70 3 3 2-il 6 2ol -- 5 - 15-1 31- - 3 1 - 7rn, 31 !5 16 16 - 4 1·1I t! 32.- 15- nj--- 221- 1-11 - s -25 '100 o7 43 72 4 2 22 2 26 - 6 - 20 - 26 - - 2 - 1 31-81 132' 80 5:2' 105 10 2 15 8' 104 _I 55 _ 4.91 92'- 11 - s- - 7 611 464� 257/ 2071 351 8 26 791115 106'1-1 31 - 75 - 1011- 4 -119 - -18 

. ' ' ' I I_ I I'l 7ot 9851 551 1�3!�11 741 1 26 4.3 '[ 751 134-11 365l1-l�52 lJ 2'13HI 32,J-� t0�331 211 29 135
lt32Ji1.6�61! 9881 698:11:158 50,72 397ijs0;1 666\HI 2761 2:1 390 -lj 53\ 3:1 45 t 6:1s1 I 2:J 5913s

b) Populaţia rurală pe judeţe:

Constanta 
Tulcea .· 

107.819'11 si��1�-6691 2.4 t4 2.2551 4.5:32
1
13713.4821191 1 995'

1
'·"l'"1l'1.14-7

1
i1.610175 -1' 74314-4,12.241[1-l'l.133 -,r :108 -:11.8,21-''1'16'

1
-1�1 -112s2 ,-83.528 o� 1 13_70911.920 1.i891 3.594 115 .sso 231 10 5, 9 .045:1.0441.001 1.658 671 3 3njl38

11
1.'6o\-i 876 1- 788 -[1-231 -1it64 -1 7 -- 962 -

Total .11 191.34*·°'� •�·''� -.33'4.a.J02,l25�a.a111422 11 1.57� 473! .32sl2.148b.2'8!mi ,i1.00Jf,
11a.��f--l,2.ooo'-!li.oo,l-lb.1os1-l,.o-! 8 -�I-: 

Densitatea populaţier pe un kil. ,patrat la finele anulur 1900 este: 

'19-24 pentru judeţul Constanţa 
14.8 l i> » Tulcea 
16.84 » întrega Dobrogie � 

<l:: ""'77�. � 
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CAPITOLUL I 

PRZR FRONTIERII DE SUD fi DOBROGIEI 

Inainte de a intra în consideraţiuni asupra sistemu Jur de apărare al provincier n6stre, 
să tratăm cestiunea privitore la modul de pază al frontierir de Sud, care în felul cum este 
organizat astăzr, îm, pare defectuos. 

Propunem un alt sis'.em, care bazat pe principit militare, cu puţin ma\'. multe trupe, 
însă cu oboseir mar mid şi economff mar marr, să se potă păzi frontiera mar bine. 

Este vorba de un sistem de pază, care să radieze din doue puncte centrale. 
Acum paza frontieriT de Sud a Dobrogier e încredinţată următ6relor trupe: 
Un batalion permanent este aşezat la Ostrov şi are trer companii în Ostrov, iar una 

la Asarlîk, adică la aprope 69 km., de vom lua traseul frontierir. 
Tot în Asarlîk ma\'. este şi o companie teritorială din Regim. Constanţa No. 34. 
Intre Ostrov şi Asarlîc, paza se face: cele 3 companiY din Ostrov ocup pichetele 1-14 

inclusiv (pichetul No. 14 este aşezat la piatra frontieră No. 14). 
De la pichetul 15 până la 22 inclusiv (în dreptul pietrff frontieră No. 18), regiunea 

de frontieră e ocupată de compania. teritorială din Regim. Constanţa No. 34, la stânga, 
căreia pichetele sunt ocupate până la No. 28 inclusiv (apr6pe de piatra frontieră No. 22), 
de compania permanentă din Asarlîc şi care aparţine de batalionul de la Ostrov. 

Ast-fel dar frontiera pe o lungime de 68.440 m. este păzită de cind compani'î. 
De semnalat este intercalarea uner companir din Regim. 34, între cele patru ale 

batalionulur din Ostrov. 
Avem ast-fel o fracţionare de la drepta către stânga; o porţiune de frontieră păzită 

de 6menr din trupa cu schimbul, locuitorT vecin\', ded în legătură cu populaţiunea din 
Bulgaria, fie de interese şi chiar de rudenie. 

Orl'.-cine îş\'. p6te închipui câte dificultăţ'î întâmpină o companie din Ostrov ca să 
aprovizioneze, să schimbe 6menff şi ma\'. ales să-1 supravegheze pe cer din pichetul No. 14, 
aşezat pe frontieră la mar bine de 48 km. 

Aceleaşr dificultăţt întâmpină compania teritorială din Asarlîc, care trebue să trimetă, 
până dincolo de 20 km. spre Apus de reşedinţă, aprovizionărr şi 6menr de schimb, pe 
care trebue să-1 supravegheze. 

Spre Răsărit de Asarlîk, paza front.ierff e făcută de doue companH, carr stau în 
Caraomer şi de una la Mangalia. 

In Caraomer se află o companie terilodală din Regim. Constanţa o. 34, care ocupă 
pichetele: 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39 şi 40. 

Compania permanentă din Caraomer se află întreţesută în compania teritorială, 
căd ocupă pichetele: 32, 34, 35, 36. 

Aşa dar între pietrele de frontieră No. 22-28 (pichetele 29-40 inclusiv) se află doue 
companH, carr păzesc împreună o zonă de apr6pe 37 km. 

Şi aci avem a semnala, pentru compania teritorială aceleaşr dificultăţr, ca şi pentru 
cea din Asarlîk şi aceleaşr inconveniente. 

Forţele aci sunt distribuite de la stânga spre drepta. 
Compania JJermanentă din Mangalia păzesce frontiera de la piatra No. 28-31, avend 

a ocupa 5 pichete (41-:- 45). Supraveghiază dar o zonă de peste 27 km. şi are forţele distri
buite de la stânga spre drepta. 

In definitiv, frontiera de Sud a Dobrogier, lungă de 131 km. se păzesce de 8 com
panH adică doue ba1ali6ne, distribuite ne-egal, în care fortele se împart când de la drepta 
la stânga (cum este casul celor trer companff din Ostrov), când de la stânga spre drepta 
(cum este casul celor doue companH teritoriale din Asarlîk şi Caraomer şi al celeT per
manente din Mangalia), când în fine şi la drepta şi la stânga (cum este casul celor doue . 
companii permanente din Asarlîc şi Caraomer). 

71890 115 
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Astfel, cum se păzesce acum frontiera presintă următorele desa vantagir: a) că apro
vizionarea este forLe dificilă, mar ales că tote văile taie frontiera şi ded a merge de la 
un pichet la altul cu trăsura trebue un înconjur; b) pentru aceleaşr mot.ive controlul şi 
schimbarea omenilor este dificilă; c) că o dată trecut frontiera, un contrabandist, un 
dezertor sau chiar un tâlhar, nu are a mar întâlni înapoia frontiere\', nid patrulă, nicr 
măcar un agent al armate1 de care s'ar putea teme, căd geandarmeria e aşa de puţinii 
şi de respândită, că nu pote patru1a pA totă zona din 'napoia frontierff. 

Sistemul de pază ce propunem, se bazeză pe principiul radieril de la doue centrurr, 
aşezate în interior, către frontieră. Aceste doue centrurr ar fi Cuzgun şi Enghez, aşezate 
aproximativ la egală distanţă de frontieră. 

Mar întâiu propunem ca cele doue companir teritoriale ale Regim. Constanţa No. 34, 
care acum se găsesc la Asarlîk şi Caraomer, să fie strămutate la Cuzgun şi Enghez, aşezate 
la centrul teritoriulut acestor doue companir, ast-fel că omenilor din trupa cu schimbul, 
le-ar fi mar uşor de a veni în fie-care Duminecă la companie, pentru instrucţie, de cât 
acum când reşedinţele sunt aşezate la marginea teritoriulul' companiilor. 

Vom avea aşa dar doue centre mar\': Cuzgunul şi Enghezul, ocupate fie-care de câte 
un batalion permanent, avend a păzi: 

Cel din Cuzgun, o zonă de 67 km., de la punctul terminus până la piatra No. 20. 
Cel din Enghez, o zonă ele 64 km., restul frontierir până la Marc. 
Batalionul din Cuzgun, îş1 va împărţi cele patru companir ast-fel : 
O companie la Ostrov, care va păzi frontiera de la punctul terminus până la piat.ra 

No. 9, adică pe o luogime de 14 km. 
A doua companie aşezată la Cuiugiuk, va păzi frontiera pe o lungime de aprope 20 

km., de la piatra No. 9 până la No. 12.

A treia companie aşezată în Parachiot şi care va păzi frontiera între pietrele No. 12

şi 17, adică o zonă de aprope 19 km. 
1n fine a patra companie aşezată la Asarlîk, va păzi frontiera pe o lungime de 

15 km. de la piatra No. 17 până la No. 20. 
Batalionul permanent din Enghez să-şr împartă companiile ast-fel: 
O companie la Bairam-dede, pentru paza aprope a 16 km. frontieră·, între pietrele 

No. 20-23.

O companie la Caraomer, care ar avea de păzit frontiera pe distanţă de 21 km., 
între pietrele No. 23-27. 

O companie la Sarighiol, va avea să păziască frontiera pe distanţă de peste 17 km. 
între pi�trile No. 27 -29.

In fine o companie în Mangalia va avea de păzit o zonă de peste 10 km. de la 
piatra· No. ·29 până la Mare. 

· Cele 8 compănir sunt aşe<;late, după acestă normă, cam la centrul zoner de f rontieră,
ce are de păzit fie-care, căcT de la fie-care reşedinţă până la punctele exLreme ce arc de 
supraveghiat, nu ar avea de străbătut comandanţil companiilor pentru inspecţir, de cât 
cel mult 18 km., cea ma'f lungă distanţă. 

Pentru a concretiza mar bine ce tiunea, dăm mar jos tabloul distanţelor de la reşe-
dinţă până la punctele extreme de pe froţ1tieră: 

I-a e departe de puntele extreme de 7 şi 10 km. 
ll-a >> » » » » » 1 O » 9 »
lJI-a » » » » » » 5 » 13 »
I V -a » » » >> » » 9 » 6 »
V -a » » » » » » 11 » 14 »
VI-a » » » » » » 18 » 7 >>
VII-a » » » » » » 16 >> 8 »
VIII-a » » » » >> » 14 » 8 »
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Pe câtă vreme acum, de la reşedintele unora din companil până la punctele eh 
sunt 36 km. 

Numar examinând traseul frontierff ne putem da sema de avantagiile ce procură 
sistemul de pază ce propunem şi care se pot rezuma: 

I. Că se bazeză pe principiul avant-posturilor: cele două reşedinţe ale Balalionelor
�i în acelaş timp şi al companiilor teritoriale ar juca rolul unor reserve de avant-posturr ; 
cele 8 companil'., de garde marr, împărţite în posturr mid' (pichetele). 

II. Că distanţele ce sunt de străbătut de la centrele companiilor până la pichete sunt
mid şi în lungul văilor, care sciut este că taie frontiera, decr dificultăţile de a le străbate 
sunt mid'; de aci aprovizionarea, schimbarea şi inspecţiunile sunt mar înlesniciose. 

III. Că înapoia frontieril am avea o altă perdea de pază formată din cele 8 com
panil'. permanente, iar omenil'. cu schimbul din cele doue companir teritoriale să fie între
buinţaţr a patrula de la o companie la alta, supraveghiaţ1 de gradaţil'. trupelor permanente. 

IV. Diferitele cazurr întâmplate pe frontieră pot fi resolvite de coinandanţff de com
panil'. aflaţl'. în apropiere; iar în cas de agresiune din partea unor bande de tâlharr, piche
tele pot fi întărite în grabă. 

ln fine mar propunem ca centrele şi sub-centrele de pază (Batalionele şi Companiile) 
să fie legate între ele şi cu pichetele prin şosele şi telefon. 

, Lucrările de şosele să fie executate cu soldaţr din trupa cu schimbul şi de omenil'. 
permanenţ1, aşa că în 10 -15 anr, am avea o reţea complectă de că1 de comunicaţie pe fron
tiera de Sud a Dobrogier, reţea care ar fi şi în interesul economic, în acestă parte a pro
vincicr, unde căile de comunicaţie lipsesc. 

CAPITOLUL II 

l/"'\PORTi9NŢi9 /"'\ILITi9RR i9 DOBROGIE.I 

Con5ideraţiunr generale 

Dobrogia, prin situaţiunea sa dincolo de frontierele naturale ale României, ni se înfă
ţişeză ca un trunchiu de ·care se sprijină corpul întregil nostre Ţărr. 

In adever, de vom compara Muntenia şi Moldova cu corpul unul'. om (România) stând 
jos, şi avend piciorele întinse în susul Dunăril'., iar bustul încovoiat spre miază-nopte, ar 
avea mijlocul, representat prin curbătura ce descrie Dunărea între Ostrov şi Azaclău, reze
mat înapor ·pe un trunchiu format de stâncile străvechr ale Dobrogiel'.. 

In acestă ordine de icter, dacă am considera regiunea Focşan1-Nămolosa-Galaţr ca o 
cingătore de oţ.el cu care Maiorul Schumann a înzestrat Ţera nostră, acestă ·cingătore nu 
ne va servi la nimic, cât timp nu vom căuta să păstrăm neatins truncl1iul de reazim, 
Dobrogia, acest dar preţios născut din sacrificir de sânge ale armatel'. nostre, condusă de 
vitezul şi înţeleptul el'. căpitan, Regele Carol T.

Studiul celor patru resb6ie ale veculur al XIX-lea dintre Ruş'î şi Turcr ne dovedesce, 
că pentru îndeplinirea testamentului Jur Petru-cel-Ma1�e, Ru<;,ff nu uit.au să coprindă în 
planul combinaţiunilor lor strategice, pe lângă Terile Române şi Dobrogia. 

Şi pote că cea din urmă era mal'. în drumul atingerit ma.'î repede a punctuluT de 
miră al armatelor moscovite, Constar.itinopolul. 

Lunga campanie din 1806-12 este o dovadă viuc a intenţiunilor ruse cr. 
Huşil'. de şi ocup milităresce ambele Princip:1.te, însă totă ateniiunea lor se îndreptă 

către Dobrogia. 
Au în costa lor, pe teatrul de operaţie de la Smolensk întrega Europă condusă de 

puternicul Napoleon, şi totuşr Ruşir trimet Ia Dunărea-de-jos 80.000 omenr. 
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Resultatul scim, că a fost luarea Basarabier în 1812, de şi au suferit marr pierded 
în Polonia. 

Care au fost trecetorile Ruşilor în Dobrogia? 
Importanta posiţiune de la Bugeac, care le-a servit mar apor şi în 1877, cum şi tre

cerea de la Ismail la Tulcea, ajutaţr fiind şi ele flota stabilită la Sulina. 
In timpul durater acester campanii, er au avut un pod solid aşezat la Hârşova, peste 

Dunăre la Gura Ialomiţer. 
În resboiul următor, trupe însemnate moscovite, în cap cu Imperatul forţeză trece

rea de la Isaccea, de şi Principatele erau. ocupate cu alte doue corpurr de armată. 
Numar observaţ.iunile trase din aceste doue campanff ne îndreptăţesc să ne punem 

întrebarea: De ce n'au operat Ruşi\' cu masa forţelor prin Muntenia? De ce n'au trecut 
Ruşii' Dunărea între Olt şi Călăraş'(, iar prin Dobrogea să fi trimis numa'( un corp de 
armată, aşa după cum au făcut în 1877 ? 

u lungimea liniilor lor de operaţie au călăuzit pe Ruşr să graviteze către gurile
Dunării, nicr temerea ce putea să le inspire quadrilaterul bulgar. 

Se scie că amândoue aceste cause n'au împiedicat pe Ruşl' să-ş'î ducă grosul forţelor 
lor · pe la Şis.Lov, în 1877.

Respunsul aceste\' întrebărr ni-l va da însăş1 urmările acestor doue resboie: este ten
dinţa ce au avut în tot-deauna Ruşi'î de a face din Marea-Negră un lac rusesc şi a pune 
stăpânire pe g·urile Dunărff şi pe regiunea în veci nată 1). 

Resboiul din 1854-55 era proiectat a se desfăşura prin Dobrogia, pe care Ruşit o 
ocupaseră şi campania s'ar fi continuat pe aci, dacă nenorocitul fiagel, holera, n'ar fi 
forţat pe Fra.ncezr să-ş\' schimbe linia lor de operaţie, transportând armatele în Crimea. 

Resultatul acester campanii a fost depărtarea Ruşilor de planul lor, sau ma\' bine o 
stavilă vremelnică a proiectulu1 lor de cucerire. 

De şi prin constituirea uner Comisiunr Europene s'a pus întru cât-va frâu aspira
ţiunilor moscovite la gurile Dunărir, totuşr vedem ca consecinţă a resboiulur din 1877, că 
Ruşff se apropie de malul fluviulu'î şi că acum in urmă au canalizat braţul Ociacov, al 
doilea din delta ChilieL 

Şi să nu se erectă, că aspiraţiunile rusescr se opresc aci; er vor avea în tot-deau na 
ochil aţintiţi peste Dunăre, de care aşa de uşor şi repede s'au apropiat. 

Od-carr ar fi complicaţiunile de pe teatrul de resboiu din Polonia, unde se crede că vor 
fi viitoarele ciocnid rusesd cu apusul Europer, Rusia nu va negligea de a trimete forţe 
îndestulătore la Dunăre, pe care de vor reuşi să o trecă pe la Isaccea sau pe alt.-unde-va, 
er se vor întorce apor pe la Hârşova; regiunea nostră întărită Focşan\:=-Nămolosa-Galaţr. 

Iacă pentru ce spuneam la începutul acestur-capitol, că trebue cu or1-ce preţ să ne 
apărăm acest trunchiu de reazim al Ţeril nostre. 

O dată stăpân Rusul pe Dobrogia, cu greu ne-am putea închipui, c'ar părăsi uşor 
acest punct câştigat din testamentul lu'î Petru-cel-Ma.re, afară numar daeă am admite, că 
sorţi'î de isbândă ar fi nenorocoşr vecinilor noştri de la răsărit pe cel-l'alt teatru de ope
raţiune, şi chiar în casul ace-sta cestiunea e o problemă ca acea din 1812.

În caz de reuşită, Ruşi'î ocupând Dobrogia, ce va deveni Comisiunea Europenă, de 
cât o insulă cosmopolită în mijlocul uner măd rusescr? 

Care ar fi autoritatea aceste· Comisiunr? De sigur, nulă, dacă nu chiar isgonită de 
la gurile Dunăril, devenit atund un fluviu rusesc. 

Aşa dar apărarea Dobroger nu e nurriar o cestiune pur românescă, ci e de interes 
general european. 

Cred, că e.-e în de ajuns din aceste consideraţiunr, necesitatea de a studia apărarea 
trontieri'î formată de Dunăre, punctele favorabile de trecere Ruşilor în Muntenia, în casul 
că e'î ar reuşi să ocupe Dobrogea, cum şi apărarea litoralulur maritim, plămânul econo
mic al Ţeri'( nostre. 

1) A se vedea ffrul acesteI cesliunI la partea istorică, relativă la pacea din 1812 şi 1829.
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Mar avem către Sud o linie de frontieră deschisă. Apărarea er se bazeză numar pe 
formele terenulu'i', neavend de acestă parte nicT un element geografic de resistenţă. 

Pretenţiunile, pe care neîncetat le au Bulgari! asupra Dobroger, ne obligă să studiem 
cu t6tă atenţiunea mijl6cele de apărarea frontierff sudice a provincie1 n6stre cis-dunărene, 
acest mer al discordie\' aruncat din Berlin pe ţermurile Mărff-Negre, de puterile sem11n
toare tratatului' din 13 Iulie. 

Ded apărarea Dobrogie1 se bazeză pe studiul valoriT mililare a celor patru laLu1·T 
ce o conturneză : 

I. Dunărea ca frontieră;
II. Dunărea coprinsă între Ostrov şi cotul Pisica ;
III. Litoralul maritim;
IV. Frontiera de Sud.

1. Apărarea i"rontieri'î t'orn:iatlt de Dunăre.

Dunărea formeză frontiera Dobrogier despr.e Rusia pe o lungime de 54.634 metri (29 1/-; 

mile marine, de la 54-82 1/2; o milă = 1852111·) de la Gura Prutulu'i' până la Cealal-lsmail. 
De aci frontiera urmeză braţul Chilia şi gura Stari-Stambul până la Mare, o lun

gime de 104.700 metri. 
Dunărea de la Gura Prutulu'i' până la Ceatal formeză un obstacol serios treceril tru

pelor rusescr în Dobrogia. Lăţimea albie1 fluviulur, de acestă parte în timpul apelor mij
loci'i, este coprinsă între 400 şi 1500 metri 1). 

Natura malulul' drept (dobrogian) este stâncosă; de partea Basarabie\' ·argil6 ă. IJe 
partea Dobrogier, peste tot, ţcrmul drept domină pe cel stâng. 

De o parte ca şi de cea-l'allă, fluviul traverseză o regiune mlăşt.in6să şi acoperită c11 
lacurr, nelăsând terenul ferm a se apropia de albia fluviulu\', de cât numar în câte-va 
puncte, care pot fi favorabile uner trecerr. 

De partea Dobrogie1 avem trer pintenr muntoş\': Bugeacul, Eski-Kale �i Tulcea 2).

In Basarabia, ultimele ramificaţir de delurr sunt tăiate de la S. la N. de lacurile Cahul 
şi Ialpug-Cogurlu1. Avem aşa dar de acestă parte : a) Delul de la R.enT, care coboră 111 

pantă uşoră între Prut şi lacul Cahul până la Dunăre, formând chiar malul fluviulur, 
b) Delul dintre lacurile Cahul şi Ialpug-Cogurlu'i', care la rândul seu se împarte în douc,
spart de lacul Cartai aşezat între aceste doue, în faţa orăşelului Isaccea.

Ramura din spre apus este cleiul Cartalulut, care se termină la sat.ul rusesc Carla!, 
1leparte de ţermul fluviulu'i' ca la 1,700 metri. 

Ramura de la răsărit, subţiindu-se din ce în ce de la Satul nou (rusesc) căire S. vine 
a se termina în formă de pinten la Monastirea Teraponti, douc chilornetre departe de 
ţermul fiuviuluL 

Contra treceri\' pe care Ruşi! ar încerca-o pe la Renr s'ar opune regiunea mlăstinosă „ 

din cotul de la Pisica, sămănată cu o mulţime de lacur'i' rnarL Dacă ac6stă tl'ecere s'a 
efectuat de corpul al XIV-iea rusesc în 1877, ea a avut loc în punctul GalaţJsituaL pe teri
toriul Ţerir nostre. 

Depărtarea de aci până la pintenile Bugeaculu'i' era numar de la 7- 8 chilometri prin 
rnlaştin'i', pe când din od-care punct al ţerrnulur rusesc, de la Renl' până la înălţimile de la 
Bugeac, depărtarea este îndoită, în plus că trupele, carr ar încerca o. trecere pe aci, ar 
avea la j umetate distanţa, de trecut peste lacurile Crapina, Popina .;i altele mar mid ce 
se ţin lanţ până· la Gura Prutulur. 

Ideia uner încercărr de trecerl' din partea Ruşilor la delul Bugeculu'î nu trebue cu.· 
tote acestea exclusă şi prin posiţia sa naturală tare şi dominantă, înălţimea este favora-

1) Vez1 mal sus «Lăţimea Dunări1 în diferite puncteii.
2) VezI mal sus «Natura maluluI Dunărifa.
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bilă uner energice apărăd'. Numar câte-va bateri\' ar interzice cu 

Încerca-vor Ruşi\' să trecă Dunărea pe la Cartai? Pu
lea-vor er să construiască un drum prin mlaştinile ce des
part ţermul fluviului' de înălţimile satulu1? Şi chiar de vor 
reuşi a face acest drum, er vor avea în faţă, fluviul, a cărer 
lăţime este coprinsă între 1000 şi 1250 m., dincoce de care 
vor avea de străbătut o regiune mlaştinosă şi lacul Piatra 
Călcată pe o distanţă de 3000 metri până la ţermul nostru, 
unde pot fi întâmpinaţr de o ploie de glonţe şi obuze tri
mese de pe înălţimile dintre Isaccea şi Rachel. 

Decr totă atenţiunea nostră trebue îndreptată asupra 
posiţiunil de la Eski-Kale, pe care fortificându-o, vom putea 
resista cu succes, od'-care ar fi sacrificiile ce am face, ne
scăpând din vedere, bine înţeles, de a opune uner tentative 
de trecere la Cartal o parte din fort.ele nostre, lucru ce nu 
este imposibil din causa apropieri\' acestor doue posiţiunr. 

Şi pentru a fi mar prevezetot1, campania din 1828 ser
vindu-ne de exemplu, vom supraveghia de aprcpe totă 
populaţia rusescă din Dobrogia, şi cred mar nemerit a de
părta de la început.ul ostilităţilor acestă populaţie de fron
tiera ameninţată. 

O simplă inspecţiune a crochiulur 1) ne dă măsura apre
cieri! valorii militare a acester importante posiţiunr, care clin 
timpurile Jur Dariu, la anul 513 a Chr. şi până Ja resboiul 
clin 1828 a servit ca trecere de pe ţermul drept pe cel stâng 
al DunăriJ. Vadul de la Obluciţa sau vadul Jur Isac, de atâtea 
or\' citat la partea istorică, arată însemnătatea posiţiunff 
�i cât de mult preţ puneau Turci! în apărarea lur. 

Prin legătura ce se va face oraşulu1 cu o cale forată 2) 

apărarea posiţiuni\' va deveni şi ea înlesniciosă. 
In jos de Isaccea ambele ţermurr nu sunt favorabile 

u ner trecerr.
Promontoriul pe care era clădită vechea cetate Tulcea, 

distrusă în 1828, va servi de minune la instalarea unor ba
terff puternice, care să oprescă flota rusescă ce ar voi să 
urce cursul fluviulu\'. 

Posiţiunea dominantă de la Tulcea nu pote fi bătută 
CU foCUrl de pe malul OpUS, CăCl m]aştinele Şi revărsăturile Fig. 99. - Monumentul de Ia Bugeac.;. 

laculu1 Cogurlur se întind până la marr depăi:-tărr de la ţerm. (A se vedea. pag. !93). 

La Ceatal va trebui aşezat un baraj de torpile. 
O trecere în Deltă ar putea fi cu anevoie de admis, greutăţile:ce ar avea de învins 

Ruşi! în această parte ar fi marr. 
Intrarea uner flote pe braţul Sulina s'ar lovi de posiţiunea întărită de la Tulcea. Pentru 

siguranţă va trebui iarăş1 a păzi braţul Sf. Gheorghe, cu tote puţ.inele temerr ce am avea, 
că pe aci ar îndrăsni flota rusescă să pătrundă şi să debarce trupe pe ţermul Do
brogian. 

-

') A se vedea crochiul No. 3. 
') A se vedea capitolul «Căile de comunicaţie». 
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1n fine penlru complecLarea sisLemulut de apărare, avem în lungul Dunărir �oseaua 
de la Mahmudia la Azaclau, care e Le o forte bună linie de rocadă. 

Centrul apărării se va afla la j umetatea distanţe\'. şi în apropierea punctulur colur 
mar ameninţat. Bogatul sat Nicoliţel îmr pare c'ar corespunde scopuluT. 

Pordulă linia DunăriT, configuraţia terenulur şi traseul soselelor din Nordul Dobrogie'( 
no arată, că Ruşi\'. işY vor duce grosul forţelor lor către Babadag. 

Aci se pote iarăşr opune o rcsistenţă prin bateriile A, B, C şi D, care vor bate în 
lot lungul et soseaua şi podul do la Toprac-Kiopru 1).

Resislcnţa de la Babadag nu poto fi însă do lungă durată, Ruşil avend de obiectiv 
celP- două puncte de trecere peste Dunăre: Hârşova şi Cernavoda. 

2. Apărarea Dunărfî între Ostrov şi A zaclău.

Două sunl punctele către care este probabilitatea, că vor converge forţele rusescr, 
după ce ar reuşi să Lrecă Dunărea-frontieră. Aceste puncte sunt: Hârşova şi Cernavoda. 

Intre Brăila şi Galaţ'( malul stâng al fluviulu1 domină pe cel drept, ele ore-ce tot 
cotul dintre Măcin şi Azaclău este acoperit cu mlaştinr, peste .caro RuşiT nu vor încerca 
să trecă, pentru a veni la malul fluviulur dominat de pe ţermul stâng. 

Tentativele făcute în campaniile din 1806-12 şi 1877-78 ne dovedesc, că o trecere 
pe aci a fost imposibilă do pe malul stâng pe cel drept; cu atât mar mult nu vor putea 
să trecă din Dobrogia în Muntenia. 

Rămâne dar de studiat valorca defensivă a Hârşover şi Cernavocter. 
Penlru a opri flota rusă devenită stăpână pe Dunăre până la Galaţr, va trebui să 

aşezăm pe înălţimele de la Brăila nisce bateri\'. puternice să ia ln costă vasele rusescr, 
carr ar urca cursul fluviuluT. Tot-de-odată în dreptul Azaclăulu'î se va aşeza un baragii:i 
ele torpile. 

Dacă şi acestă resistenţă ar fi învinsă, nu no rcmâne do cât· în acţiunea câmpulur 
întărit de la Hârşova, în cotul de la Grapa Ciobanulu\', să se aşeze un nou baragii:i de torpile, 
care să împiedice flota rusescă de a cădea în spatele posiţiunir întărite de la Hârşova şi 
ast-fel să taie trupele apărărir aşezate pe malul drept, de linia lor de retragere către 
Gura Ialomiţei. 

«Hârşova, zice Mareşalul de Moltke 2), situată în puntul cel mar favorabil ele trecerea 
Dunărff, este un cap de pod stabilit, pentru a 'zice ast-fel, ele natură., contra Turcilor)). 

1n campania clin 1806--12, Ruşi'î au stabilit la Hârşova (sau mar bine zis la Vadul 
OiY) un pod, la capătul căruia er construiră nisce retransamente tarr pentru apăfare. 

Acest fapt deşteptă atenţiunea Turcilor, care întăriră posiţiunea de la Hârşova prin 
uvrage regulate în afară ele încingetorea ele zid a oraşului. 

Asupra tărier posiţiunir ele la Hârşova, tot 1Iaroşalul Moltke crede, «că conlra unur 
alac venit din Dobrogia s'ar putea opune o resistenţă vigurosă». 

Ultimele ramificaţ.iun1 ale d6luluY Ciobanul, ce par a coborî, cu cât înainteză către 
apus; din contră de la Cadi-Câsla urcă în formă ele glacis şi se termină la gârla Băroiul 
până la cota 84 metri, dominând tot terenul până la 8-10 chilometri spre răsărit 3).

Pc punctele dominante ale acestor contra forturr se mar vecl încă şi astă-z'î urmele 
lucrărilor de forlifica(ie A, B, C .;i D, înconjurale de alto mar miel' împreună cu care fac 
întregul sistem al unur câmp relranşat. clupă tipul propus de generalul Brialmonl în 
lucrarea sa ccDefense cles 6tats» 4). 

In punctele de minune alese în LrectlL s'ar putea reconstrui uvragil fortificate, cad 

1) Vez1 crochiul posiţiuni1 de la Babadag.
2) «Campagnes des Russes dans la Turquie d'Europe en '1828 eL ·J821J», vol. I, p. 76.-7.
3) Vez1 crochiul posiţiuni1 de la Hârşova.
')_Pag. ·159-172.

71800 116 

www.ziuaconstanta.ro



922 

să inlerc,lică c� desăvâr�ire trecerea Ruşilor pc ţermul slâng, de undo ar pulea înlorce 
linia fortificată Focşan1-Nămol6sa-Galatl 

!napoia câmpulur retranşat do la Hârşova să se construiască la Vadul OH, sau prin
mijlocul ostrovuluT Gâsca mare, un pod peste Dunăre, care să ne serv6scă a reîmprospala 
fort,cle �i a face din Hârşova o posiţiune inexpugnabilă. 

Cred, că apărarea Cernavode1 ese din sistemul defensiv al punctelor de pe Dunăre 
contra unur atac venit dinspre Nord, din Rusia. 

Odată pierdute cele doue puncte de trecere, Isaccea şi Hârşova, apărarea Cernavoder 
o găsesc de prisos, Ruşiî putend trece Dunărea pe la Hârşova în Muntenia, va cădea pe
linia de retragere a trupelor din Cernavoda şi vor înt6rce regiunea în1ări1ă Foe1;an1-
Nămol6sa-Galaţ1, îndreptandu-şr forţele către Bucuresc\'..

Cernavoda face sistem mar mult cu o apărare contra uneT invaziT venind de la Sud, 
do aceea ne reservăm descrierea pentru acestă parte. 

3. Apărarea litoralulu'i 1naritiin

Am văzut, când am vorbit despre curbele lJathymctrice, că în tot lungul custer 
Dobrogier despre Marea-Negră, atteragiul vaselor marr (cum sunt cele de resboiu), nu este 
po ibil, de cât Ia Constanţa şi Sulina. 

:Mangalia capătă şi ea o importanţă militară, putcnd adăposti în lacul do la sudul 
oraşul ur, flota nostră. 

Lacul l\Jangalia prin forma sa întortochiată feresce fiota de un bombardament de pe 
l\Iare din partea Ruşilor, contra cărora vasele nostre de resboiu nu ne-ar servi. 

Bulgarff au o flotă puţin de temut şi în acest cas vasele nostre vor sta -în portul Constanţa. 
Un atac de pe Mare al Ruşilor nu va fi nicT-odată îndreptat asupra Mangalier aşezată. 

excentric faţă de obiectivul lor, Cernavoda, ded fortificarea acestur port o găsesc de prisos. 
Portul Sulina a cărer neutralitate e garantată în vederea Cornisiunir Dună,rene, p6te 

lăsa liberă trecerea vaselor rusesd în Dunăre, unde se vor isbi de fortificaţiile Tulcer. 
Constanţa, cel mar mare port al Românie,, va fi în viitor primul obiectiv al unur 

atac îndreptat din spre Mare, de aceea apărarea Jur se impune mar ales cu clesvoltarea 
ce vor lua în curând lucrările de îmbunătăţire ale portuiur. 

Oraşul este aşezat pe un promontoriu escarpat, iar portul în fundul golfulur Con
stanţa, care din causa umplerir cu nisipul adus de valurr era inaccesibil vaselor de tonagiu 
mic chiar. 

Astăz1 lucrările de îmbunătăţirea porlu!u1 sunt prelungite în mare până la apr6pe 1400

metd în afara promontoriulur celu1 mar înaintat al oraşului, aşa că putem zice că golful 
Constanţer este o lucrare omenescă. 

Aşa dar, un atac venit de pe Mare va găsi portul Constant.a pe 2/3 părţr descoperit 
şi un bombardament din orT-care direcţiune ele pe Mare, 'l-ar putea distruge numar în 
câte-va ore. 

Necesită ded, orr-carr ar fi sacrificiile ce am face, să ţinem pe inamic Ia o distanţă 
aşa de mare, în cât loviturile trimese de pe vasele de resboiu, să nu p6tă ajunge până 
în porl 

Danezir în fortificarea capitaler lor au călcat peste orT-ce sacrificir bănescl' şi astăzl'. 
Copenhaga e -înzestrată pe uscat şi pe apă de o încinget6re întărită, care o pune Ia adă
postul orT-cărur atac. 

Şi-'ml'. pare, că Danemarca nu e ţeră mar mare sau mar bogată, ca a nostră. 
Afară de numer6se uvragi1 de uscat şi dt: Mare, Danezil au construit în faţa ora

şului' Ia 4 1/2 km. în largul l\!Iărer, unde adâncimea ape\' era 20 m. o insulă artificială for
tificată, Middelgrund, armat� cu 5 tunurr de calibru mare, 12 mijloci\' şi 13 tunurr cu 
tragere repede. 
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Inceputul fortificărer se datoresce iniţiativei oficerilor şi iniţiativer private 1). 
In Francia nu mar digul din faţa portulur Cherbourg a costat 69 milione Ier 2). 

Pentru apărarea oraşului şi portulur Constanţa, unul ma\' expus ca cel-l'alt, propunem : 
A se construi la biserica Armenă, la hotei Carol şi pe micul promontorHi de la Vil, 

câte o baterie de costă, armate cu tunur'i' d8 calibru mare şi cu tunurT cu tragere repede. 
In largul Mărer şi la 2 ½ km. înaintea digulur din spre larg (a cărur lungime va fi 

de 1377 metri) şi unde adâncimea aper nu pote fi mar mare ca 20 metri, să se constru
iască un dig de apărare, care să facă sistem cu cele doue baterH de costă de la hotel 
Carol şi ViY. 

Acest dig format dintr;o linie frântă sub un unghiu de 140°, avend 'laturile _neegale, 
să fie prevezut la mijloc cu un fort central, iar la ambele extremităţ:C cu doue fortur'î 
laterale, va putea ţine în respect la marr depărtărr o flotă inamică, fie ea orr-cât de 
puternică. 

In fine, pentru apărarea interioră a portulur să se construiască pe înălţimile de la 
Spitalul Militar un fort, tipul celur propus de generalul Brialmont şi care s'ar cam asemăna 
cu Spithead din întăririle de la Porthsmut, sau Cronstadt în faţa Petersburgulur 3).

Fortificarea Constanţer din spre uscat o cred de prisos; inamicul stăpân pe Dobrogia, 
în zadar am căuta să apărăm oraşul de acestă parte. 

4. Apărarea contra unul atac venind de la Sud.

In nid unul din tratatele nostre de geografie militară nu se găsesce care ar fi cea 
mar bună linie de apărare contra unur atac venind din spre Bulgaria. 

Cea ma\' complectă scriere asupra Dobroger, din punct de vedere militar, este aceea 
a Locotenentului Ath. Napoleon 4). Autorul găsescc trer lini! de apărare, care însă sunt 
departe de a se adapta formelor terenulu\'.. 

In adever: Putea-va îndeplini condiţiunile uner bune apărărr o linie ce s'ar sprijini 
pe traseul actual al frontierer şi pe punctele: Arab-Tabia, Tabaculu1 (localitate ce nu 
există), Asarlîc, Calfachio\' şi Mangalia� Când între aceste puncte sunt distanţate de mat 
multe zecimr de chilometri şi între ele vă\' prăpăstiose şi neaccesibile. 

A doua linie după autorul mar sus citat ar fi Rasova, Cocargea, Copadin, Musurat. 
Am avea dar şi în acest al doilea cas o lungime de apărat de peste 100 km., iar linia 
trasată de D-sa ar traversa în diagonal o vale forte importantă: Diordumgi-Orman, 
ceea-ce mi se pare o greşelă strategică. 

După modul defectuos cum este trasată frontiera de Sud a Dobrogei, după direcţia 
văilor cad o traverseză şi vin a se deschide la Dunăre şi după situaţia obiectivulur une\' 
armate năvălitore către Nord, putem face următorele_ consideraţiuni: 

Că unghiul intrând al frontierer în punctul Asarlîc ne este defavorabil nouă, ded 
de la început trebue să renunţăm nu numar la apărarea frontiere\' actuale, dar chiar la 
totă regiunea coprinsă în triunghiul dintre Asarlic, Cuzgun, Ostrov. 

Că direcţia forţelor bulgărescr nu va fi în lungul şoseler Ostrov-Cuzgun, de ore-ce în 
acestă parte va avea de traversat o regiune accidentată de delurT şi văr, ceea-ce le ar 
întârzia şi periclita marşul. A merge cu grosul forţelor direct către obiectiv, însemnă a 
apuca taurul de carne, şi la acesta nu se vor expune vecinii noştrir de la miază-zi. Apor 
marşul contra Cernavoder ar expune drepta armater bulgare .. 

De aceea, cred, că în direcţia Ostrov-Cuzgun vor opera numar câte-va detaşa
mente, iar masa forţelor venind de la Hagi-Oglu-Bazargic, va străbate frontiera în partea 

1) Brialmont. «Defense des etats», pag. 239-30'1.
�) E. Reclus. «Geographie», vol. II, pag. 660.
3) Brialmont. Op. cit., p. 189-190.
4) <(Dobrogea şi gurile Dunărel'.», Bucuresd, 1896, pag. 69-70.
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01 cea mar puţin accidenLată, adică în direcţiunea Bairamdede-Copadin-lVIedgidia, spre a 
face o conversiune cu aripa dreptă înainte. 

Obiectivul armate'( bulgare va fi poctul ele la Cernavoda, pentru a forţa trupele apă
răreT să părăsescă Dobrogea; căcr Lrebue sciut, E:ă acţ.iunea întreprinsă pe acest teaLru 
secundar de operaţiune nu va avea alt scop de cât ocuparea provincie'( nostre, dacă nu 
în întregul er, cel puţin numa\' până la valea Carasu. 

Din aceste consideraţiun\'. reiese, că apărarea nostră trebue să se bizue pe formele 
terenului, pe care trebue să le alegem cu mult înaintea văer Carasu, iar centrul apărărer în 
aşa fel aşezat, în cât să putem face faţă direcţiunilor urmate de amândouc forţele bulgare. 

De la Aliman pornesce către Sud importanta vale Urluia, în care dă mar la Sud 
de satul Ghiol-Punar o altă vale tot aşa de importantă din punctul de vedere al apărărer, 
este valea Borungea, perpendiculară pe cea d'întâiu. 

Văile Urluia şi Borungea pot să ne servescă de prima linie de apărare, iar centrul 
acester apărărr va fi la Enigea pe valea căreia ne putem mişca spre Sud către Chioseler, 
pentru a face faţă grosulu\'. forţelor bulgare ce s'ar îndrepta în direcţiunea Bairamdede
Copadin. 

La Cuzgun, posiţiune fortificată ele natură, după cum o probeză resboiele trecute, 
putem aşeza un detaşament care să oprescă înaintarea Bulgarilor pe şoseua Ostrov
Cuzgun. 

Apărarea Cuzgunulu\' se găsesce în condiţiuni tactice avantagiose prin delurile ce. 
înconjoră orăşelul, înapoia căruia linia de retragere coboră panta la Iusufunar în valea 
Urluia şi în legătură cu trupele din Enigea. 

Pierdută acestă primă linie de apărare, avem o a doua formaiă de valea Pesterea şi 
secundara er Ikingi-Dere, cu centrul apărărer în Medgidia. 

Urmele valulur celu'î mic de păment. «Traian» prelungesce acestă linie de apărare 
pe la Endec-Carachior şi Ki.iciuk-Murfat, până la Murfat.lar. 

Tabia franţuzescă este un punct judicios ales la centrul acester a doua linie de 
apărare. 

Aceste ar fi cele doue linir de apărare contra unu'C atac ce ar veni de la Sudul 
Dobroger. 

Flota nostră de Dunăre ne pate sprijini drepta apărărer. 
Acestea sunt consideraţ.iunile ce se pot face asupra frontierelor provincier nosLre şi 

litoralulur er maritim. 
In aceste consideraţiunr nu au intrat ca factor\'.-de cât în mod isolat cele doue staLe 

limitrofe ale Dobroger; căd în casul une\'. acţiunr comune din partea amendorora, am fi 
copleşit.\' şi de forţe şi de împrej urăr\'. 

Dar în acest cas problema se complică; a vend de partea nostră armate aliate, cine 
pate prezice în care parte se pot desfăşura marile acţiunr. 
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cS'i"le, 

d!teţă d?effa!ă, 

SlJo.amnelcvt si 5lJomnilo.t. 
' 

r 

Introducere 1). Sunt 28 de anr, de când Majestatea Vostră a profetisat Ia întemeierea 
acestei' Societăţl, că va avea menirea «de a scote Ţera nostră din regiunile newnoscutulu'iJ>. 

Aceste cuvinte pline de adevăr şi înţelepciune întrupeză chintesenţa scopului' Socie
tăţel nostre Geografice, ar cărer membri, aclunaţr din t6te ramurile activităţi\'. omeneşti', au 
lucrat fără preget acest pătrar de veac, sub îndemnul cuvintelor Majestăţ-ii Vostre. 

Nu ştiu întru cit, prin modestele mele cunoscinţe, voiu putea atinge scopul Societăţff, 
acela d'a arunca măcar o slabă rază de lumină asupra stării' economice a provincier 
n6stre trans-dunărene, pe care o cunosc de 12 anr, şi pe care am cutreierat-o în lung 
şi în lat. 

Considemţiunz generale. Dobrogia, cu o suprafaţ.ă de 15,600 k. p„ ne înfăţişeză carac
teristica unul'. ţinut, din care geologul, meteorologistul, medicul, etnograful, archeologul, 
istoricul, economistul, ca şi militarul, p6te trage atâtea exemple, câte sunt şi punctele de 
privire de a'l studia. 

In aclever, în nic\' o parte a Europei nu găsim, pe o suprafaţă aşa de restrînsă, o 
varietate aşa de mare de terenuri, un climat aşa de curios şi de schimbător, de aci 
condiţiunr aşa de felurite de traiu - căd într'un fel trăesce locuitorul din desfătăt6rea vale 
a Taiţe\', alt-fel Lipoveanul din Lagune şi cu totul alt-fel plugarul din câmpiile arse de 
sr'>re ale CaraomeruluT - un mozaic mar împestriţat de pop6re, fie-care cu datinele, ere
surile şi deprinderile Jur, un mar bogat material archeologic, un teren mar cutreierat de 
invazir şi mar călcat de răsb6ie şi în fine un câmp mar deschis exploatări\'. solului' şi sub
solulur, ca în Dobrogia. 

Dar nota cea mar caracteristică acestur petic de păment, aşezat la vărsarea uner 
marr artere fluviale şi pe c6sta uner MărY, cea mar furi6să şi odini6ră cea mar neospita
lieră, este, că natura a înzestrat Dobrogia cu un sol şi un sub-sol forte bogat, că posi
ţi unea er geografică este din cele mar fericite, dar că numar vitrega aducătură a împre-
jurărilor şi om ul s'au opus desvoltărir sale economice. • 

Şi p6te, că tocmar situaţiunea er fericită geografică a făcut, ca în t6te timpurile ochir 
cotropitorilor nesăţioş\' să fie aţintiţ1 asupra er. 

De la primele năvălirr ale barbarilor, din a doua jumetate a veculur al III-iea şi 
până în ultimul pătrar al veculur trecut, Dobrogia a fost necontenit frământată de răs
b6ie şi invazff, iar când acestea încetau, veniau b61ele, fometea, tâlhari\'. şi pe de-asupra o 
administraţie fără dor de inimă încheia seria nenorocirilor. 

Tuturor li da din belşug acest rodnic petic de păment, care nu primia în schimb nic\' 
o îmbunătăţire.

1J Acestă parte a făcut obiectul unei conferinţe ţinută la Societatea Geografică Romană, în sera de 
23 Februarie 1903, în presenţa M. S. Regelui şi A. S. R. Principelui. 
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Şi numar când ne gândim la câte năvălirr a fost expusă, de câte orr mănosele er 
câmpir au fost călcate în pidorele cail01·, în câte rânclurr oraşele şi satele sale au fost dis
truse şi reîntemeiate, iar locuitorH ucişr sau luaţr robT, să nu ne mire de ce, în nesigu
ranţa zilet ele mâine, Dobrogia a .remas o pămgină, aşa cum am găsit-o nor, să nu 110 

uimiască de ce pe întinsele şi rodr'.licele sale câmpi! cresceau bălăriile nesupcrate de plugul 
agricultorulur, de la o primăvară până la alta. 

Dacă ne aruncăm privirea in apusul Europe\', am vedea că progresele eGonomiec 
sunt din ce in ce mar slabe, cu cât înaintăm către resărit.ul Continentul ur nostru, . i dacă 
pentru deslegarea acester probleme am cerceta istoria diferitelor State, aşa după cum sunt 
ele astăzr alcătuite, am pulea stabili, că desvollarea economică generală stă în rapo1·L 
invers cu furia năvăliri\'. pop6relor şi cu timpul cât acestea au locuit o regiune ore-care. 

Să luăm d. ex. Belgia: - comparaţia între ea şi provincia nostră ar părea îndrăs
neţă şi totuş'( în câte-va părtr nu e aşa - acest mic Stat, în care progresele economice 
au ajuns la o desvoltare uirnitore, vedem că pe o suprafaţă aprope îndoită de cât a Do
brogier, să hrănesce o populaţie de 23 de orr mar numer<'Jsă şi aşa de densă, că se p<'>Lc 
zice, că locuitori! se lovesc cu cotul. 

Dar Belgia n'are nic\' 6°/o teren neproductiv, pe când în Dobrogia găsim i 7 J/o lercn 
productiv, dar necultivat. 

Aşa este. Comparaţia între starea economică a Dobrogier şi aceea a Belgier pare la 
prima vedere disproporţionată, însă nu trebue uitat un adever istoric, care vine în spri
jinul teorier mele. 

Pe câtă vreme cea d'a doua s'a bucurat de o pace îndelungată şi la adăpostul timpu
rilor fericite, a trăit nesupărată şi în linisce, întrebuinţându-şi totă energia numar în 
direcţia desvoltăril'. stări! sale economice, Dobrogia a fost - ca şi Tera nostră întregă, 
scut şi apărare pentru apusul Europer. 

In Occident,· natura însăş'î a răsboiulur a fost mar dulce, pop6rele mar civilisale şi 
dec\' relele ce lăsau în urmă mar lesne de îndreptat, de cât aci în răsărit. 

Numar în decursul celor tre'î d'intî\' sferturr ale veculuT ce trecu, Dobrogea a se1·vil 
în patru rândurr ca bază de operaţie armatelor rusesc\' sau turcescr, în patru rându1·1 
a fost pustiită şi tot de atâtea orr a renăscut. 

Dar nu nu mar situaţiunea geografică şi împrejurările s'au opus la desvoltarea economică 
a Dobrogie'î, ci omul tnsuşr, locuitor sau vecin, a ţinut în loc, prin starea luT înapoiată, 
progresele ce ar fi putut face acestă de Dumnezeu bine-cuvântată provincie. 

Dobrogia a fost locuită până mar acum 25 anr, de tot ce Rusia şi Imperiul Otoman 
a avut mar sălbatec, mar rebel şi mar fioros. 

Majoritatea Turcilor, Tătarir, Cerchezi\', Lazff, Curzir şi Lipovenit, nu se îndeletniciau 
de cât cu prădăciunile, care se practicau pe o scară destul ele întinsă şi chiar ziua; nu 
zic la drumul mare, căcr drumurr de asemenea natură abia se pomcniau. 

Singurele nemur'î muncitore erau RomâniY, BulgariT şi Germanir, în sarcina cărora 
trăiau cele-l'alte. 

Dar relele lăsate de resb6ie tot ar fi putut fi îndreptate, dacă bandele de Cerchezr, 
Curzr şi Tătarr nu complectau în scurtul timp de pace opera de distrugere, de jaf şi 
nenorociri', rămasă cum-va nedesăvârşită de resb6ie. 

Ce dor de muncCi putea să mar aibă populaţiunea padnică, când tomna se aştepta 
la depradaţiunile bandiţilor 1

Iar ce bruma mar scăpa de furia jefuLorilor, cădea în mainile fi.sculu'î, prisosul în 
punga neguţătorilor viclenr şi răpitorr, nerămânend nenorocitulur sătean, de cit abia cu 
cc să-şr p6tă duce zilele dintr'un an într'altul. 

Din acestă lipsă a mijlocelor de traiu se încingeau b6lele, care domniau în pace ad, 
unde ajutorul medical nu exista. 

Toţr scriitorii, ca1·1 vorbesc rle Dobrogia până pe la a G-a decenie a veculur al 19-lca, 
o numesc «stepa dobrogiană», teren arid, lipsit de ape, fără drumurr; un ţinut locuiL de
neamurr semi-sălbatice.
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Aşa era şi aşa am găsit nor Dobrogia la reîntruparea er cu 
Insă «Quantum mutatus ab illo !». 
Nimic nu ne p6te zugrăvi mar bine ic6na progreselor făcute in Dobrogia, ca o compa

raţie între starea în care am găsit-o şi aceea din pragul veculur al XX-lea. 
Datele statistice fiind mai'. elocvente de cât vorbele, să controlăm dările de semă 

oficiale ale celor doue judeţe dobrogene, din cer 20 de anr de stăpânire românescă. 
Să cântărim, după aceea datele statistice ale provincier nostre de peste Dunăre, cu 

părţr din tera nostră sau ale celor-l'alte ţerl'. din Europa şi vom vedea, că de multe orr 
balanţa înclină de partea Dobroger. 

· Ora1rnle .�i satele. La începutul ocupărer n6stre, Dobrogia era o grămadă de ruine.
Puţinel.e sate ce am găsit, abia puteau merita acest nume. Numar câte-va colibe sărăcă
ci6se. adăposteau 10-15 familil miserabile, cart formau populaţia satuluL Restul, dărâ
măturr, peste care glasul cobitor al cucuvaier vestea căletoruluT, că pe aci miseria a 
domnit ·de vrcmurr îndepărtate. 

Aşa erau satele în Dobrogia la 1880. Figurau i'n adever pe hărţi'. un numer de 296,
însă forte multe neputend suporta cheltuelile celer mar modeste administraţiunr, erau notarr 
carr funcţionau la câte 2, 3 şi chiar 4 comune, atuncr când depărtarea de la una la alta 
le permitea. 

Cu t6te stăruinţele puse, totuşr au mar remas înmormîntate-pote pentru vecie--115 
localităţr, despre a căror existenţă nu ne mar vorbesc de cât scrierile din trecut, pentru 
cele f6rte vech'î; ruinele, urmele cimitirelor şi spusele betrânilor, pentru cele, despre carr 
scriitoriT nu fac nicr o menţiune. 

Patru-spre-zece oraşe am primit nor de la Turcr. Singurul Tulcea, capitala Sangia
culur, era la drept vorbind, un oraş. T6te cele-l'alte, un amestec de bordeie şi căsuţe 
respândite fără nic)' o ordine, şi 2 sau 3 case mar de semă; una din. ele ser via de reşe
dinţă Caimacanu Jur sau Mudirulur; acesta era Conacul. 

Astăzr avem în Dobrogia 14 oraşe şi 360 sate, formând 129 comune rurale. 
Pe fie-care an se întemeiază sate nour românescr, cu case solide şi higienice; iar 

aspectul celor vechr s'a schimbat cu desevârşire. 
S'au construit apr6pe pretutindenr localurr pentru primării şi şcolr. Bisericr măreţe 

s'au ridicat şi se ridică încă; multe din ele aJ putea face fală Capitaler Regatului, căcr 
Românul aşa de sobru pentru existenţ,a lur chiar, este mână spartă, când e vorba să dea 
pentru sfintul locaş al lui'. Dumnezeu. 

Dintre oraşe, numa\' cele remase în afară uner mişcărl'. comerciale însemnate, au 
progresat f6rte încet. Babadagul, Mahmudia, Chilia şi Cuzgunul, oraşe carr pe la înce
putul secolulur al XIX-lea numerau între 30--40.000 locuitod, acum abia au 2-6.000
suflete. 

Populaţie. Când am luat în stăpânire 1)obrogia, am avut o populaţie de 147.000 suflete, 
adică 9 1ocuitorr pe 1 k. p. 

La sfirşitul anului 1900, cifra populaţier a fost de 263.000, ceea-ce represintă o densi
tate de 17 locuitorr pe 1 km. p., densitate apr6pe egală cu· a Rusiei'. şi îndoit superi6ră · 
Suedo-Norvegie1. 

Pe suprafaţa Dobroger se pot hrăni în condiţiunr bune peste 900.000 suflete, căcr 
pămentul er este rodnic şi virgin. 

Şi aci este, cred, locul de a. vorbi despre colonisarea Dobrogier, care în modul cum 
s'a făcut până azr a dat resultate negative, căcr nour coloniştr au trecut din Patria-Mamă, 
unde au remas locurl'. g61e şi au venit în Dobrogia, care trebuia colonisată cu Românr de 
peste Prut şi Carpaţi, din Macedonia şi Albania şi chiar cu Italienr şi Germanr, Ja cas de 
neajungere. 

Da_că din întrega suprafaţă a provincier nostre scădem pe cea ocupată de vetrele 
satelor, bălţr, drumurr, cariere şi pădurr, ne remân 1.092.000 hectare teren propriu pentru 
cultură. 

Populaţiunea agricolă este acum prea rară faţă chiar cu suprafaţa cultivată. In 
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Dobrogia, un plugar lucreză în mediu 22 hectare, pc când în Francia un agricu11or 
cultivă 5 hectare; în Italia, Belgia ,;;i Germania, 1 hectar, iar în Anglia, numa'( 8.900 m. p. 

In raport cu întrega suprafaţă proprie culturer, densiLatea populaţicr agricole este �i 
mar slabă: 1 pi ugar la 52 hectare. 

Este dovedit din experienţă, că pentru ca pămentul să dea în mod aprope conslanl 
cea mar bună product:iune, trebue ca agricultura să fie făcută în mod raţional. 

Od, nu putem ajunge la acest sfârşit, de cât dând unu'( sătean atât teren, cât să-l 
p6tă munci cu cer dor bor de care di pune. 

Când voiu vorbi despre animale, voii:i arăta câte hectare ară o vită de plug 111 
Dobrogia, şi câte în cele-l'alte ţcrr din Occident. 

Aci voii:i spune numar, că cel mar bun sistem agricol de adoptat în Dobrogia, a1· fi 
de a se încuraja proprietatea mică, ca cea mar bună pentru desvoltarea er economică şi
a se da unu'î locuit.or cel mult 15 hectare teren de cultură. 

Acum plugarul de peste Dunăre are 25 hectare proprietate absolută ,;;i mar 1nchil'it1z[t 
încă pe atâta de la Stat sau_ moşier. 

De aceea resultatele muncir agricole sunt aşa de slabe, mar ales în plăşile Mangalin, 
Medgidia, Constanţa şi Babadag, unde, din causa slabei densităţi, un agricultor culLivă in 
mediu între 30-32_ hectare, aşa că şi media producţiuni\'. la hectar abia atinge, 111 nrc'slc 
plăşr, cifra de 9 hectoliLri în anir bunr. 

«În cele mar multe părţ'î - zicea un fost prefect bine-cunoscător în alo gospodăric't 
rurale-numar se sgârie pămentul, care nu produce nid jumetate din ceea cc ar trebui 
să dea)) . 

Plugul, aşa de pcimHiv la mulţr din locuitol'Îl noştri trans-cJunărenr, ară 30 lmclarc 
pe an, pc când în Franţa - do unde am date statistice amănunţite - un plug a1·ă 8 h{ctare. 

Nu mar vorbesc despre cele-l'alte maşinr agricole, carr abia ele cât-va limp s'au 
introdus în Dobrogia, pe când Franţa posedă una, la 35 hectare. 

Băncile populare, care acum sunt la începutul organizării lor, vor trebui, c1·�d, să 
ia clesvoltarea asociaţiunilor sindicale şi cooperative din Franţa. 

Din .fericire avem în Dobrogia câte-va exemple de mid asociaţiunr agricole. 
Sunt sate, in care locuitorii au cumperat în comun maşina de treerat şi locomobila, 

necesare trebuinţelor obştie\', care plăteste în rate, proportfonal cu averea ue-�rur 
sătean. 

Încurajân u-se clar proprietatea mică şi dându-se unu\' agricultor 15 hectare Lerrn 
de cultură, Dobrogia ar putea hrăni o populaţ,ie rurală ele 3 1 12 ori' ma\' mare ca cea actuală, 
sau 717.500 suflete, în loc de 205.000.

Mar trebue de adăogat P.Opulaţia oraşelor. 
Cu desvoltarea pe care au luat-o unele oraşe din Dobrogia, desvoltare şi ma\' marC' 

într'un viitor forte apropiat, nu exagei0ez, de voiu socoti ţifra popu1aţier celot' 14 ma�e la 
204.500 suflete,· adică apr6pe întreitul celer actuale. 

Am ajunge dar la o populaţie de 922.000 locuitori', trăincl din belşug şi explantând 
·cu pricepere o suprafaţă ele 15.600 km. p.; ded am avea o densitate de ap1·6pe GO locuilol'T
pe km. p., adică 3 1 /2 ort mar mare de cât cea actuală.

Multă vreme a subsistat -icleia, că Dobrogia este un focar de bale. Acestă credinţii
p6te să fi foşt adeverată în trecut. Însă astăzr datele statistice ne dovedesc, că în nicr o
parte a Europe\' crescerea populaţier nu este mar mare c.a în Teră la nor şi în special în
D�ro�� �

În cursul anulur 1900, populaţia provin�ifJ nostro trans-dunărene a crescut în mod
natural (fără imigrărr) cu aprope 4-.600 suflete, ceea-ce dă un coeficient anual de 17 la
mie, coeficient pe care nu-l întâlnim nicăierr în Europa.

Coeficienţi'î crescerir anuale la mie a populaţiei din statele 
România 

-·

Dobrogia 
Rusia 

•

Europet sunL: 
18,7. 
17,0. 
15,G. 
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Bulgaria, Olanda şi Germania între 14 şi 15.

Grecia . . . 12,0. 

Portugalia . . . . .. . . . . 11,5. 
Turcia . . , . . . . . . . 10,5. 

Belgia, Austro-Ungaria, Danemarca şi Peninsula Scandinavică . 10,0.

Serbia, Elveţia şi In ulele Britanice între 9 şi 10. 
Spania 4,7. 
Italia . 2,4. 
Franţa 1,7. 
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Aşa, dar condiţiunile climaterice şi higienice sunt prielnice crescerff populaţiu�i'( 
dobrogene. 

Colonizarea Delter şi insule\'. Dranovulu\'., doue regiunr cu terenurT întinse de cultură, 
păşunr şi bogate în pescării, va trebui să atragă în deosebi luarea aminte din partea 
acl ministraţie\'. j udeţulu\' Tulcea. 

Un început îmbucurălor se făcuse în acest sens de regretatul Prefect Neniţescu; 
îm1 pare că nu se ma\'. continuă cu aceiaşi perseverenţă, ci din contră; în tomna anulur 
Lrecut am vezut părăsite câte-va din satele înfiinţate de curend în lungul tăieturi! buclelor 
rnarelur M, 

Dran.ovul, până în 1900 nu se scia încă de ce fel de nemurr de omenr este locuit; 
raportul prefecturi\'. de Tulcea din 1899 vorbesce despre acest ţinut ca despre o lume din 
poveştr. 

Că-ile de comunicaţie. Am moştenit de la Turcr 100 km. şosele; în 1900, Dobrogia 
avea 840 km., ceea-ce reprezintă 54 metii pentru un km. p. 

Faţ.ă de j udeţ,ele Ţerit nostre, cele dobrogene stau nu mar înaintea Vasluiulul'., Brăilel'. 
şi Ialomiţel'.. 

Dobrogia este aprope egală cu Bulgaria şi Spania, întrece Portugalia, Peninsula Scan
dinavică şi Grecia şi este îndoit superioră Rusiel'. :în privinţa şoselelor.· 

Este însă mult săracă în căr ferate . 
Podul «Regele Carol». Vorbind despre căile de comunicaţie, nu trebuesc trecute cu 

vederea doue lucrărr de o forte mare importanţă pentru Dobrogia. 
:Măreţul pod de peste Dunăre «Podul Regele Carol» unesce nu nuw r Dobrogia cu 

Tara-Mamă, ci Orientul cu apusul Europer. 
Asupra colonizăre'î Dobrogier, Podul «Regele Carol» a avut ·o influenţă considerabilă. 

Datele statistice ne dovedesc, că de la stabilirea acester comunicaţi un\'. înlesniciose, populaţia 
a crescut prin imigrăd' cu 70.000 suflete, în mare parte R001ân1 veniţ'î din stânga Dunăril'., 
pentru a înfiinţa sate nour. 

Podul «Regele Carol» nu e numar o lucrare măreţă, e un monument neperitor, în 
care architectura şi industria secolulu\' al XIX-lea îş\' au expuse resultatele progreselor 
lor; căd în adever, podul nostru de peste Dunăre pote fi citat în capul operilor de artă. 

Dacă Elveţia şi Italia se fălesc cu lungile lor tunelurr; Rusia, cu podul de .Ja Syzram 
lung de 1.fi00 metri şi care a costat 20 milione Ier, iar Olanda cu podul dintre Breda şi 
Dordrecht, lung de 2 1/2 km., din care 1 1 /2 km. numar podul propriu zis, apor Dobrogia 
se pote mândri cu măreţa lucrare de la Dunărea-de-jos. 

Cele trer podurr dintre Fetescr şi Cernavoda au o lungime totalii de 4.088 metri şi 
costă numar"ele singure 24.240.000 lel'.. 1663 metri este· numa\'. lungimea Podulur c<Regele 
Carol», cu podul de inundaţie. 

Portul Constcmfa. O a doua lucrare tot aşa de măr�ţă este portul Constanţa, care a 
început ·să dea de pe acum un mare avent, comerciulur ţercr nostre în general şi al Dobro
giel'. în special. 

Se zice, că o ţeră respiră prin :porturile er de mare; acest adever este învederat 
prin portul Constanţa, plămânul Ţerff nf)stre. Dovadă: 
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In 1880, mişcarea acestur port a fo t, de 6.500 tone; peste 20 an,, acestă mişcare s'a 
mărit de 50 orr apr6pe, urcându- e la 3L2.500 tone. 

Numa\: cereale s'a exportat într'un an 1ti3.000 tone, cifră îmbucurăLore pentru o (el'il 
agricolă, cum e te a nostră. 

O a doua dovadă este val6rea mărfurilor trecute prin vama Const.anta în ultima 
periodă decenală 

De la 14¼ milione, val6rea s'a urcat la 43 1/2 mili6ne, adică de peste trer orr ma\' mult. 
Se înţelege, că şi podul a contribuit mult asupra mişcări! comerciale a portului. 
Am cumperat în 1884, de la Compania Englesă de exploatare, porLul Constanţa, catl' 

avea atund 800 m. desvoltare de cheu, dar numar pe 300 m. puteau acosta vasele. 
La terminarea lucrărilor vom avea 3360 m. lungime de cheiurr, carr vor adăposti 

trer bazinurr cu o suprafaţă de 78 hectare. 
Tre1-zed de vap6re marr vor putea să acosteze în portul nostru dobrogian. 
Marina nostră de comerţ numeră 8 vap6re, cad plutesc până in Mările din apusul 

Europe1, ducend în ţerile cele mar civilizate numele nemulur românesc. 
Lucrările Comisiunii europene dunărene. Ca lucrări' de o forte mare importanţă, ma\' 

ales pentru desvoltarea economică a Dobrogier, sunt şi cele executate la una din gurii<' 
ftuviuluT nostru, de către Comisiunea europeană dunăreană. 

Aci, ca şi în Olanda, omul a avut să lupte contra naturir, căreia 'T-a pus stavilă, �i 
a modulat-o după trebuinţele luL 

Braţul şi gura Sulina aveau la începerea lucrărilor o adâncime de 2.50 m.; plutirea 
era nesigură şi chiar periculosă. 

Astăzr avem pretutinden'î 7.30 m. adâncime, care permite vaselor de cel mar marc 
tonaj de a intra şi încărca în porturile n6stre fluviale. 

Prin îndreptarea coturilor şi tăerea marelu'î M s'a scurtat distanţa pe braţ, cu '11 Mile. 
Tonagiul mediu anual s'a urcat de la 146, cât era în 1861, până la 1051. 

Patru-zecr şi doue milione hectolitri cereale au eşit prin portul Sulina într'un an, 
acum în urmă, pe când în 1867 nu s'a exportat de cât 7 mili6ne. 

Taxa de transport pentru cereale a scăzut de la 61 Ier, cât era în 1860, la 14 Ier de 
tonă, de la Brăila sau Galaţi, în orr-care din porturile AnglieL 

Şi tote lucrările făcute pentru îmbunătăţirea şi îndreptarea braţulur şi gurer Sulina 
au costat 42 milione ler, cheltuelT acoperite, plus 2 milione fondul de rezervă al Comisiunc{ 

Consideraţiuni economice. Dacă ne uităm pe o hartă geologică a Dobrogier, vedem 
că 2fo din suprafaţa er este acoperită cu loss, peste care este aşternut un strat de păment 
negricios asem_enea «Cernoziomulufo rusesc, adânc de 0.50-1.00 m. 

Acest păment vegetal dă provincie1 nostre de peste Dunăre - ca şi ŢeriT no ·Lrr. 
întI egr - o mare putere de fertilitate. 

Din întrega suprafaţă a Dobrogiel', 30 °/o ocup vetrele satelor, lncurile, rnlai;,tinclc, 
drumurile şi carierele, 17 J/o este teren necultivat, 21 °/o ocupă izlazurile şi păci urile, şi numa\' 
32°/o sunt întrebuinţate pentru culturJ'. şi vir. 

Aşa era în 1900. 

Cu totă insuficienţa datelor statistice, progresele ce a făcut Dobrogia sub raportul 
agricol, în cer 20 anr ar stăpânirer nostre, sunt destul de repez\'. 

In 1880, culLurile ocupau 123.000 hectare culturr, carr dau un randament de 7 hectolit.ri. 
Acum avem în mediu 500.000 hect. cult.urr, car'î dau un randament de 10 ltectolit 1:i. 
Cerealele. lntr'o periodă cincinală, cerealele au ocupat o întindere în mediu de 408.000 

hect. şi au produs 4.890.000 hl.. adică un randament. de 12. 

DobrogiEJ. este superi6ră ca productivitate la hectar, tuturor ţerilor din Sudul Europei 
(afară de Grecia), Elveţ,ie'î, Suedo-Norvegier şi RusieT. 

Principala producţiune este orzul, şi sub acest raport judeţul Tulcea esle al lt--lra 
clasificat intre judeţele Ţerir, după Romanaţr, Botoşani' şi Dorohoi. 

Ceva mar slab este judeţul Constanţa (afară de plasa Silistra-Nouă). Cultura e prea 
întinsă şi populaţia agricolă prea rară. 

-·
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Totuş\' Dobrogia dă 13,60 randament şi dintre ţerile agricole e întrecută numa'i' de 
Anglia, Austro-Ungaria, Germania, România şi Frant;a. 

Rusia, reputată între cele d'întâ1 ţerr agricole, nu dă de cât 11.7 hi. randament. 
Plăşile carY dau cel mar mult orz sunt: Tulcea şi Sili tra-Nouă; iar între comune: 

Somova (40), Oslrov (30), Teliţa şi Tulcea (25), Malcocr (23) şi Regep-Cuinsu (18). 

Un bun randament dă şi ovezul (14.2 hl. la hect.) şi se cultivă cu succes în Sudul 
Dobrogier, unde se produc 23 hl. la hectar. 

1n al doilea rând stă cultura grâuluz şi a secarez, care dau 10.60 randament. 
ln Nordul f;tl Sudul Dobrogier, producţiunea este cea mar bună. 
Porumbul !;li meiul ocupă cel din urmă rând între culturile cerealelor din Dobrogia. 
Turcii şi Tătarff nu se ocupă cu cultura acestor doue felurr de cereale, ci numa\'. 

Romanii şi Bulgaril; de aceea avem şi acum plăşile, carr dfo vechime au fost locuite de 
aceşti din urmă, dând cel mar bun randament: Tulcea şi Silistra-Nouă. 

Plantele oleoyinose. Plantele oleoginose abia de câţ1-va anr au început a se cultiva; 
Lotuşr datele statistice pun judeţele Dobrogier la mijlocul judeţelor Ţeri\'. 

Tutunul. Dintre plantele industriale me opresc puţin asupra culturil' tutunulur. 
Tutunul şi via erau sub Turd ocupaţiunile de căpetenie a locuitorilor din Nordul 

Dobrogier. 
Baronul d'Hogguer spunea în 1879, că tote satele d'a-lungul Dunărff, de la Parkeş 

până la Grecr, cultivau pe o scară forte întinsă şi cu mult succ0s tutunul. 
De aceea şi Regia noastră a construit în Isaccea ateliere şi magazff, pentru conser

varea şi împachetarea tutunulur. 
Astăzr aceste construcţiunr abia îşr mar au întrebuinţare, căcr locuitori! nu se rriar 

ocupă cu acest fel de cultură. Dovadă, că în 1892, tutunul ocupa o întindere de 620 hect., 
iar peste 8 aor a fost redusă la j umetate. 

Cunosc în Isaccea locuitorr, carr au pfordut capitalurr însemnate şi au remas săracr 
numal'. din cauza culturii tutunulur. 

Frumosa vale a Capaclier, odinioră renumită prin producţiunea tutunulu1 de calitate 
superioră, acum este acoperită cu cereale şi vil'.. 

Locuitorff din Parkeş, Somova, Nicoliţel, Rakel, Văcărenr şi Garvan s'au lăsat cu desă
vârşire de a mar cultiva spre paguba lor acestă plantă. 

Viile. Intre principalele isvore de bogăţie şi pote cel mar de semă, sunt viile. 
Din renumitele podgoril ale Saricer se exporta anual, sunt acum 150 ani', atâta vin, 

cât astăz1 abia - ne vine să credem datelor, pe care ni le-a lăsat un bun cunoscetor al 
Dobrogier de pe acele vremurr. 

Peyssonel, care a trăit 12 anr ca consul francez la curţile SultaoHor şi Khanilor Tătă
resd din Crimea, în tratatul seu asupra comerciulur de pe Marea-Negră, scris în 1762, zice: 

«La Isaccea, Tulcea şi Măcin, vin în fie-care an din Rusia şi Polonia, 5-6000 căruţe, 
pentru a încărca vinurr din Dobrogia, unde _se produce în destul de mare cantitate)) . 

Tot el nrăta, că o căruţă putea încărca până la 5 quintale, care după mesurătorile 
de azr cântăresce 1340 kilograme. 

Aşa dar, anual se exportau 8 milione kilograme vinud, în Rusia şi Polonia. 
Pentru a ne fa.ce o ideie de marea productivitate de vinurr a Dobrogier din a doua 

jumetate a veculur al XVIII-lea, vom spune, că Ţera nostră a exportat în cel mar bun an, 
în 1888, o cantitate de 9¼ milione kilograme vin. 

Cifrele întăresc zicătoarea remasă până acum în gura locuitorilor din Nicoliţel: «că 
podgoriile Sarice\' erau beciurile împerăteser Caterina II-a>>. 

Datele statistice actuale ne îndreptăţesc să credem, că spusele lur Peyssonel nu sunt 
de loc exagerate. 

În 1900, producţiunea vinulur în Dobrogia a fost evaluată la .4.178.800 le1, adică atât 
cât n'a produs totă regiunea Carpatină a Muntenie1, de la Buzeu până la Severin. 

Numar judeţul Tulcea a produs vin de 3.843.900 şi, afară de judeţul Putna, nid un 
alt judeţ nu l'a întrecut, nid ca producţiune totală, nicT ca rang.ament. 
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Si trebue seiut că din causa a:reutăţ.ilor de transport, vinurile Tulcer s'au vcnclut c.:u 
, ' ' L.I' • 

Ier 1.25 decalitrul, mar eftin de cât în orr-care altă parte a Ţeri\'. 
Judeţul Tulcea a dat 52 hectolitri la hectar. 
Sub raportul randamentuluT, Dobrogia cu aprope 40 hectolitri, cât a produs în HlOO,

esle superioră tuturor Ţerilor din Europa. 
Clasificaţia ţerilor vinicole ar fi: 

Dobrogia dă 40 hectolitri la hectar 
Elveţia )) 33 )) )) )) 

Franţa . )) 28,68 )) )) )J 

România . )) 26 )) )) )) 

Grecia . )) 22 )) )) )) 

Portugalia )) 20 )) )) )) 

Austro-Ungaria )) 14,30 )) )) )) 

Spania şi Turcia . )) 14 )) )) )) 

Serbia. )) 12,50 )) )) )) 

Bulgaria . )) 12 )) )) )) 

Italia şi Germania )) 8,20-10 )) )) )) 

Plă.5ile carr produc ce_l mar mult vin sunt: 

Tulcea )) 64,5 )) )) )) 

Măcin . )) 57 )) )) )) 

Bahadag )) 45 )) )) )) 

Avem în Dobrogia comune, ca: Agi-Ghiol, Baş-Chioi, Beidaut, Câ�la, Cerna şi Turcoaia, 
cad'. au dat în 1900 între 100 şi 200 hectolitri la hectar. 

Alte 16 comune au dat între 50 şi 100 hectolitri. 
Păduri. Pădurile ocup 1/s-a parte din suprafat.a Dobrogie\' şi, s'ar fi putut numcra 

între bogăţiile provincie1 nostre, dacă exploatarea vitregă a guvernulur Otoman n'ar fi 
distrus întinsele şi bătrânele pădurr, carr acoperiau totă partea de la Nordul văff Casâmcea 
până în Dunăre. 

Baronul de Tott, călătorind prin Dobrogia în a doua jumetate a secolulur al XVIII-lea, 
ne lasă să întrevedem în volumul al II-lea al memoriilor sale, că pădurile se întindeau 
până la Tulcea. 

În primele trer sferturr ale veculur al XIX-lea, Dobrogia a furnisat lemnăria nece
sară şantierelor pentru construcţiunea bastimentelor din Constantinopol şi Syra, arsena
lelor marine\'. şi artilerier imperiale, iar mar apor Comisiunil Europene Dunărene ; aşa că 
esenţele preţiose au fost distruse, şi nu ne-a mar remas ca moştenire de cât teiul, ceva 
carpen şi forte rar stejar. 

Azr, pădurile sunt grupate pe yăile superiore ale râurilor Taiţa, Teliţa, Slava şi 
Casâmcea, acoperind câte o pătrime din plăşile Măcin şi Babadag. 

Pădurile din Deltă, Letea şi Caraormanul, au fost la îndemâna Comisiunir Europene. 
Deliormanul dobrogian are câte-va pădurr tinere, care nu pot fi încă exploatate. 
Lipsa pădurilor a făcut ca centrul Dobrogie1 şi mar ales litoralul maritim să fie puţin 

favorizat de plor, de aceea s'au luat mesurr a se planta în aceste regiunl' salcâmul şi resul
tatele sunt mulţumitore. 

Avem astăzi în diferite părţr din Dobrogia peste 3.000 hectare plantaţir, care coslă 
în mijlociu câte 90 leT hectarul. 

Animale domestice. Nu unul, ci aprope toţr călătorir carr au vizitat numar în LrecăL 
Dobrogia, nu au uitat şă însemne în scrierile lor bogăţia în vite de tot felul, ce se hrăniau 
pe acest petic de păment, prelungil ca o peninsulă între Dunăre şi :Mare. 

Numirile geografice, ca : Văcărenr, Câsla, Coium-Punar, Cara-Coium, Coium-Baba, 
Teliţa, Ese-Chioi, Checige, Checi-Deresi, etc., sunt încă o dovadă, că pe aci a fost pe vremurr 
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un ţinu L propriu cresceril animalelor domesLice. Vad ul-Off, de lângă Hârsova, .1'.t-J,o' , 1 V $
de trecere peste Dunăre a turmAlor Mocanilor, veniţ\'. cu oile la iernatic în Dobrog· ::'C1plUl � � · 

Şi datele statistice întăresc spusele călătorilor. «Caii- scrie Domnul şi istoricul Moldo 
Dumitru Cantemir - sunt forte iuţ\'. la fugă». 

«Mid 9i puternicT, ca ce\'. tătăresc\'., însă ma\'. bine făcuţ.r şi mar gingaşfo - adaogă 
Peyssonel. 

«Dobrogan - zice Baronul de Tott - e renumită prinLr'o rasă de car mic\'. buestraş\'., 
forte estima(;\'. de Turcfo. 

La cursele ce s'au făcut ma\'. acum câţT-va anr la ConsLanţa 9i Iaşr, calul dobrogian 
n'a dat de minciună laudele ce i se aduceau acum doue sute de anr. 

Dobrogia a intrat în veacul al XX-lea cu o populaţie cavalină de 91.000 capete. 
Se socotesc 6 car la 100 ·hectare şi, din acest punct de privire, Dobrogia e supe

rioră Moldover, tuturor peninsulelor din Sudul Europer, Elveţier, Peninsule\'. Scandinavice 
şi Rusier. 

Cu tote relele răsboiulur trecuL, am avuL în Dobrogia, în primff anr ar ocupaţiuni\'. 
nostre, un numer de 300.000 capete de cornute mar'i. 

Prin întinderea terenurilor de cultură s'a tot mic,;;omL loc:urile de păşiune şi cu ele 
numerul vitelor de plug, din a căror lipsă agricultura suferă. 

Am zis mar sus, că pentru ca pămentul să fie c:ultivaL raţional, ar trebui încurajată 
proprietaLea mică, nedând unur agricultor mar mulL de 15 hectare, atât cât pate să lucreze 
cu cele doue vile- de plug de care dispune. 

Aceiaşr ţifră găsim, dacă ne raporLăm la Limpul de muncă. EsLe sciuL, că un plug 
cu 4 bor, pentru a face o muncă agricolă în condiţ,iun, bune, pate ara zilnic 35 ariL 

La no'î se al'ă în mediu 80 zile pe an, adică un agricultor pote lucra cu 4 bor 28 
hedarir, sau 7 hectarH revin pentru fie-care vită de plug. Cifra este cam exagerată pentru 
Dobrogia, de ore-ce - după datele statistice - o vită pote ara până la 4 hectare pe an, 
clin causa rele'î înt.r'eţinerr. 

Luând îiră maximum de 7 hectare, revine că pentru un plug cu 2 bor nu putem 
cla agricultorulur dobrogian mar mult ca '14-15 hectare. 

În raport cu întrega suprafaţă proprie a fi cultivată, Dobrogia stă ast-fel: la 100 
hectare corespund 24 vite de plug, pe când Moldova şi Muntenia au 36, de aceea cerealele 
dau un randament mar slab dincolo, de cât dincoce de Dunăre. 

Comparate cu cele-l'alte Ţer\'., este natu_ral ca Dobrogia să fie superioră acelora care 
dau relativ mar puţine cereale de cât ea la hectar. Aşa bună oră: 

Portugalia are tO vite la 100 hecLare 
Rusia )) 9 )) )) )) )) 

Peninsula Balcanică şi Spania . )) 7 )) )) )) V 

Peninsula Scandinavică )) 5· )) )) )) )) 

Face excepţ.ie Elveţia, ţeră eminamente muntosă şi cu păşiunr intinse. Aci majoritaLea 
vitelor o formeză vacile, al căror produs a dat nascere industrie\'. destul de bine cunoscută 
a brânzeturilor. 

Provincia nosLră este egală cu Italia şi inforioră : 
Franţer . care are 30 vite la 100 hectare 
Austro-Ungarie\'. }} )) 3t )) )) )) )) 

-

Germanier )) )) 38 )) )) )) )) 

Angliei )) )) 40 )) )) )) )) 

Olande\'.. )) )) 53 )) )) )) )) 

Danemarcer )) )) 56 )) )) )) )) 

Belgier )) )) 57 )) )) )) )) 

Am avut în Dobrogia la începutul veaculur al XX-lea un numer de 151.000 vite cor-
nute marr. 
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Vilele cornute miez erau cu mult mar numerosc altădată ca acum; o nol.i(.ă a D-lur 
ViscovicT, consul austriac la Tulcea, dădea pentru anul 1863 peste un milion ele 01, cc se 
hrăneau numar în Nordul Dobrogier. 

Aceiaşi cifră o găsescc în 1876 Baronul d'Hogguer.
Dobrogia hrănea în 1900 peste a 8-a parte a oilor şi caprelor din întrega T6ră. 
în raport cu suprafat,a sa, Dobrogia vine în al treilea rând după Insulele Britanit.:c 

şi Grecia. 
Proporţia este : 

Insulele Brilanicc hrănesc 100 01 pe 100 hectare 
Grecia )) 92 )) )) )) )) 

Dobrogia )) 47 )) )) )) )) 

România )) 43 )) )) )) )) 

Portugalia . )) 42 )) )) )) )) 

Franţa )) 41 )) )) )) )) 

Spania )) 35 )) )) )) )) 

Danemarca )) 33' )) )) )) )) 

Germania şi Austro-Ungaria . )) 32 )) )) )) )) 

Raportată la cifra populaţiei, Dobrogia este superioră orJ'.-cărd tcr'î clin Europa: 
Proporţ;ia este de 3 o\' pentru un locuitor în Dobrogia, pe câ1ă vreme Grecia are numar 2 1

/,, 

Bulgaria 2, Serbia 1 112, România 1, Spania, Portugalia şi Anglia ma\' puţin ele o vită co1·
nu1ă mică pentru un locuitor. 

Plăşile cele mar bogate în animale domestice sunt: Babadagul (cu vile în valore de 
4.700.000 ler), Mangalia (4 1

12 milione), l\!Iedgidia (4.400.000), Hârşova (3.300.000) şi Constant.a 
(3.100.000), adică acolo unde agricultura este mar slabă şi locurile de păşunat mar întinse. 
Acestă bogăţie o formeză mar mult oile şi cair de herghelir. 

După datele statistice am putea împărţ,i azr .Dobrogia în doue regiuni: 
I. Regiunea agricolă, vinicolă şi forestieră sau dunăreană;
II. Regiunea pastorală sau maritimă.
Pescăriile. Pescăriile de la gurile Dunării şi lagunele Razelrri au fost înainte vreme,

pote, cele mar marr din Europa. 
In lipsă de date certe şi statistice oficiale, avem scrierr demne de totă încrederea, 

care împuternicesc afirmările nostre. 
In 1569, Andrer Taranovsky vorbeşte în· scrierea sa: «despre locul din Dunăre aprope 

de Chilia, unde se prind morunifo. 
Mar târziu călătorul francez, Frarn;ois de Pa vie ne spune: «c'a vezut pescăriile cele 

marr de la gurile Dunărifo. 
Archidiaconul Paul de Alep, în notele culese din călătoria PatriarhuJur Macarie de 

Antiochia, între 1653-59, pomeneşte de pescăriile cele marr de lângă Chilia: «Se prindea 
atâta morun, că vameşul îl dădea gratuit corăbiilor ce treceau pe acolo>). 

«La Chilia se face în fie-care an cel mar mare pescuit de rnorunfo, adaogă Jean 
Baptiste Tavernier. 

In trer rânduri, citatul Consul Peyssonnel, vorbind despre Chilia, ne spune: 
«Bogăţia-\: principală o formeză pescuitul morunilor». 
De la o margine până la cea-l'altă a Europer se dusese vestea despre pescăriile din 

Dobrogia. 
Cu puţin înaintea stăpânirer nostre, bălţile de la gurile Dunărff erau arendate de 

TurcT cu 29.000 lire anual şi betrânir spun, că antreprenorul scotea până la 35.000 lire, 
adică 805.000 ler pe an. 

In 1895, hălţ.ile clin Dobrogia nu mar produceau de cât 610.000 Ier venit anual şi 
graţie mesurilor de îmbunătăţire luate de neobositul Şef al pescăriilor, D-l Dr. Antipa, 
venitul s'a urcat în 1900 la cifra de 1.300.000 Ier anual, adică aprope cât jumetate din acel 
similar al Belgier. 

-·
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Cariere şi minereurz. Stâncile străvech\' din colul N.V. al Dobrogier ascund în sânnl 
lor un nesecat isvor de bogăţie, care aşteptă nu atât capitaluri mar\'. de exploatare, câl 
căr înlesniciose pentru transport. 

Un început îmbucurător s'a făcut de Capitala Regatului cu exploatarea granilulur 
pentru pavele de la Iacob-Deal (azr Carol I). 

Şi azr avem în Dobrogia cind cariere de granit, care, după afirmările D-lur Alimă
niştianu, pot concura cu străinătatea şi bat pe piaţa nostră pavelele de Quenast şi Sainl 
Raphael. 

Sute de lucrătorr sunt întrebuinţaţi la carierele: Carol I, Piatra Roşie, Ţugulea, 
Cara-Balî şi Grecr. 

Dacă pentru exploatarea granitulu\' natura a favorizat Dobrogia, să aibă în apropiere 
Dunărea, ca mijloc de transport. nu tot ast-fel stă cu cele-l'alte bogăţir ale sub-solulur er. 

Vreau să vorbesc de ferul, cuprul şi chiar aurul, ce se găsesce în basinul superior 
al Taiţer, unde căile marr de comunicaţie lipsesc. 

l\tlinereurile scose până acum au dat între 20-70°/o fer, 10°/o cupru, iar în unele 
părţ'i' urme de aur şi de mangan: 

lncheiere. Datele statistice neîndoelnice şi descoperirile sciinţifice dovedesc, că pămânlul 
Dobrogier este rodnic şi îmbelşugat în tote: 1,elina de odinioră a fost spartă de plugul 
agricultorului' şi dă cereale din destul; p,lşiunile hrănesc multime de animale domeslice; 
podgoriile produc o cantitate .uimitore de vin; bălţile sunt pline cu peşte, iar sub scor1a 
sa, pămentul a ascuns barbarilor şi ignoranţilor bogăţir, nu ·necunoscute, dar neînchipuite 
pană mar acum câţ.T-va anr. 

Dar aceste avuţir ale solulur şi sub-solul ul Dobrogier suferă de un mare neajuns economic. 
Dacă o cale ferată ar uni Constant.a cu Tulcea, ar fi de mare folos pentru pescăriile 

Hazelmulu\'; iar o ramificaţie prin vale&. Teliţer, pe la podgoriile Saricer, până în regiunea 
minieră a Lozove'i' şi Carapelitulur, ar da vinurilor valorea ce merită, avânt exploatărer 
ferulur, cuprului' şi cine ştie dacă nu şi aurului, într'un viitor f6rte apropiat de nor. 

Acestă provincie reîntrupată cu Ţera nostră, în scurtul timp de 25 anr a dat dovezr 
că sub raportul economic merge cu paşr gigantid pe calea progresului, sub blânda şi 
înţelepta Domnie a Majestăţiz Sale Regeluz Carol I.

71890 118 
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Ali-Be1 (de la Inan-Cisme), 371. 
Ali-Be1 _(allul), 448. 
Ali-Bel-Ceai?' (sat), 178, 446, 448, 

454, 621, 69ft. 
Ali-Bet-Ceafr-13ai?' (deal), 102, 127, 

178, 454,, 
Alibichioi (carieră), 838. 
Alibirhiol (comună.), 113, 228, 232, 

346, 359, 360, 361, 365, 375, 382, 
387, 402, 651, 685, 686, 687, 688, 
706, 709, 7H, 714, 717, 720, 725, 
728, 733, 736, 743, 750; 756, 771, 
784, 788, 793, 796, 853. 

AUbichiol (deal), 99, 126, '153, 169, 
688. 

Al'ibichioi (sat), 99,167,169, 170, 458, 
460, 622, 625. 

Alibichiot (vale), 113, 153. 169, 230. 
Alibichiol-Aca,lân (pădure), 771. 
Aliculac cpârâ.u), 216, 240. 
Aliculac-Bair (deal), 121, 132, 216. 
Aliculac-De?·e (vale), 121, 216, 240, 

371, 428. 
Ali-fac(), (deal) 12'1, 132 214. 
11li-f ac(). (sat), 122, 2'13, 214·, 22'•, 

244, 336, 360, 368 . 
Ali-fakilar (sat), 39. 
Aliinan (comună), 32, 97, 98, 16ft, 

1l'>5, 166, 451, 452, 455, 470, 47'1, 
4-72, 474, 480, 64:?, 693, 706, 709,
711, 714, 717, 720, 725, î28, 733,
736, 743, 783, 787, 793, 795, 828,
853, 924.

Aliinan (deal), 165. 
Alimănişteanu (inginer), 823, 8lt9, 

937. 
Alimpiu (archiereu), 331, 640. 
Aliontf' (ostrov), 180. 
Ali.os/.i (cotnl-), 25/4,, 250, 259, 208, 

818. 
Aliosti (gârla) 254, 813, 8'18. 
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Aliosti (grind), 254. 
Al'iosti (pichet), 259. 
Aliosl'i (punct), 250. 
Ali-Pa.'7a (de la Babadag), 356, 364. 
Ali-Paşa (din 1877), 6H. 
Ali-Paşa (de la Coslugea), lt79. 
Ali-Paşa (cucer. Dobr.), 550. 
Ali-Paşa (de la !anina), 586. 
Ali-Paşa (Mare Vizir), 572. 
Ali-Paşa (de la Silistra), 565. 
Ali-Paşa (de la Tulcea), 4'14. 
Allard (Dr.), 52, 58, 321, 325, 412. 
Almali (sat. părăsit), 30. 
Almalî-l'ulac (movilă), 93, 94,, 161. 
Almalî-rular· (vale) 03, '160, 235. 
Almalia (deal), 114,115,129, 152, '189, 

rno, 228, 229, 382, 384, 386. 
Almr1l'ir'ulul (vale), 93, '161, 235. 
Almaliu (comună), 32, 34, 39, 62, 

90, 91, 154, '155,156,157,350, 470, 
/i,7'1, 472,- 473, 477, /178, lf81, 4\')i, 
/i-98, 499, 586, 642, 695, 697, 700, 
709, 711, 7'14, 717, 720, 725, 7.28, 
i33, 736, 743, 750, 752, 755, 756, 
783, 787, 793, 795, 828, 853. • 

Almaliu (pârau) 83, 89, 90, 9'1, '155, 
156, 235, 472. 

Alina/;iu (vale), 90, 150. 
Almasy (Dr.) 773, 775. 
Almisa (vapor), 899. 
Alte naţionalităţi 67, M'i, 4L8,4l?6, 

lt46, 471, 905, 907. 
Altin-'l'epe (carieră) 830, 850. 
Altin-1'epe (deal), V. Ciamurli. 
Alunga (ostr. cu pădure), 773. 
Alvă11Psci(carieră), 79,825, 834, 81-4-, 

84-5, 846.
AlvO.nesd (vale) ·J49, '181, 238, 822, 

825. 
Alvan tu la Camrlum t (carieră), 827. 
Alvenslebe·n (deal C. E. D.), 281. 
Amaslris, 317. 
Amaz6nele, 314. 
Ame_dia-1'abia. (fort). ()0, 

America, 549, 884,. 
Aini!l-U::.um (sat părăsit), 350. 
Arnl-Boue, 69 70, 434-, 475. 
Ammian-Marcelin. V. Marcelin. 
Ainof'allri (sat părăsiL), 350. 
Amores, 43'1. 
Amphithrite (vapor), 899. 
Amphilhrite (Zeiţă), 313. 
Amurat I (Sultan), 547, 550, 870. 
Arnurat II (Sultan) 553, 554-. 
Amurxa-Be1, 342 
Amullu-Culac (vale), 225, 240, 241. 
Amyntas, 247, 464. 
Ainza (pădure), 773. 
Amzacnt (sat), 62, 100, 167, 168, 

169, 209, 2'10, 458, lf50, 462, 464 
469, 470, 647, 693. 

Amzacea-Bai1· (deal), 100, 126,167, 
109. 

Amzacea-Bonwyea, H.19, 236, 

A.mzacea-Dei·r> (vale), 100, 103, 167, 
169, 236. 

.\.mzalai· (nu AmzalăI, deal), 1'15, 
130, 152, 189, rno, 229, 382, 384, 
688, 849, b50. 

Amzalî-)Jai1' (deal), 102, 127, 174·, 
1'i5, 179, 453. 

Amzalia (sal), 82, 446, 781. 
Amze-Sa·isl (deal), 121, 132, 223. 
Ana-Baş (carieră), 828. 
Anaclolchioi (carieră), 825,834,840. 
Anadoll'll'iol (lac). V. Tăbăcaria 
,-\.nadolchioi (sal), 124, 211, 212, 336, 

426, 429, 434, 435, 442, 443, 444, 
445, 502, (:i/f7, 670, 684, 694, 697, 
T79, 798. 

,-\.11adolchiol (largul de vite de la-), 
443, 670, 682, 68/4-, i98, 800, 80 '1,
802. 

Anastasie (lmperat), 540, 5lf'l, 632. 
Anastasiu Victor, 72, 77, 78, 79, 

80, 8·J, 82. 
Anatolia, 443, 565, 573. 
An auros (rîu), 51 J. 
Anchialos (oraş), 317, 5/4-2, 809, 88 I. 
Ancona (ornş), !�32, 522. 
Andrassy (n. pr.), 624. 
Anclre Lavertujon, 281. 
Andrei (apostolul), 625, 626. 
Andrei II (Regele UngarieI), 544. 
Andrei Barcsai (n. pr.), 560. 
Andrei Tara!1owsky (n. pr.), 261, 

804-, 936. 
Andreolo da Guasco (n. pr.), 871. 
Andronic II (Imperat), 546. 
Andronic Comnenul, 250. 
Andros (vapor), 898. � 
Andrusor (geolog), 219, 242. 

- Angelus (vas), 302.
Anghelescu G. (gen.), 49/�, 495, 499.
Anglia (ţară;, 36, 267, 271, 272,

282, 285, 31)4, 435, 551, 554-, 00'1, 
624, 8,4,, 876, 878, 882, 884, 885, 
897, 930, 932, 933, 935, 936 

Angora (oraş), 552, 553, 875. 
Ankodinow (gură), 252. 
A1;1s�lm (gen. rus.). 589. 
Antiloc (n. pr.), 310, 312, 313. 
Antiochia (Patriarchie), 636. 
Antipa (călugăr), 388. 
Antipa (Doctorul), 775, 806, 936. 
Antonin Pius (Imper.), 205. 
Antoninii (!'am. Imper.), 4-35, 526, 

530, 531, 536. 
Antoniii (Imp.), 5'19. 
Antonius (Episc.), 63,, 638. 
Anvers (port), 898, 899, 900. 
Apa Calist1·ci (v. Calistra). 
Apa · Visle1'1ia (v. Visternst. Ca

samcea). 
Apollo (vapor), 899. 

. Apollodor (scriitor), 5'1 L 
A.polon (zei'.!), 3t2, 3'17. 
Apollonia, (oraş), 307. 

943 

Apollonia din Caria (oraş), 317. 
Apolloniu ele la Rodos (n. pr.), 

247, 2/i-9, 341�. 
Apsimar (Imper.), 542. 
Aquilea (oraş în Italia), 512. 
Arabagi (sat), '100, 101, 171, 446, 

452, 455, 472, 781. 
Arabagi (vale), 100, 171, 236, 23,. 
Amba(Ji-Bafr (deal), '100, 127, 171. 
Arab1 (popor), 343, 622, 659. 
Arabi-Alciala (deal), 101, 127, 1G8. 
Arabi-Aldala (vale), 101, '168, 230. 
Arabi-tul, (movilă), 102. 
Arabi-luk-Baii' (deal), '102, 12,, 168, 
rlmb-Tabia (carieră), 829, 838. 
rl1'ab-Tobia. (fort.), 34, 36, 38, 90, 

'154, 501, 586, 591, 603, 605, 923. 
Araci (W) 4'1. 
Aralrla1· (movilă), 1'19, 186. 
rlra/clw· (sat părăsit), 422. 
Aralo-Caspiană (depresiune), 72. 
Amm-Dei'e-Ceşme (vale), 2:!G, 24'1, 
Arc-Cariola (vapor), 899. 
Arcadiil I (Episcop), 330, 33'1. 
Arcadiil II (Episcop), 330,331,640. 
Arcadi11 III (Episcop), 33'1. 
Archipelagul (mare), 522, 868, 883, 

898 
Arctinus din -Milet (n. pr.), 307, 

308, 51ft. 
Ardagh (căpitan), 31, 33 .. 
Ardali (sat bµlg.), 95. 
A1'dal i-CPa'ii' (vale), 95. 
Ardeal (v. Transilvania). 
Ardeleni (v. Transilvăneni). 
Ardeskos (rîil), 513. 
Arendt (n. pr.), 281. 
Ares (zeu), 510, 511. 
Argaanis-mare sait supe?'., 293, 295, 

296. 
A1·yaanis-mir sai:t in{er., 293, '295. 
Argeş (judeţ), 696, 698, i05,- 707, 

710, 713, 7'15, 718, 724, 727, 731, 
745, 749, 754. 

Argeş (rîil), 513. 
Arghiropol (herghelia lu1), 781, 782. 
Argonauţilor (expediţia), 247, 510, 

511, 512. 
Argos (n. pr.), 5'11. 
Argos (vapor), 898. 
Ariadnei (firul), 85. 
Arianism (doctrină), 534, 627, 630. 
Arie (n. pr.), 534, 627, 628. 
Arietis frons (promont.), 308. 
Ariminium (oraş), 629. 
Arion (colonel), 31, 36. 
Arios (gură), 247. 
Aristot (n. pr.), 247, 249, 250, 512. 
Annancaia (carieră), 834. 
A.nnan-ceşme (vale), 116, H 7, 152,

226, 240, 362, 370.
A1·11w11-ceşme (vîrf), 75. 
A1·11w11-Tl'JJP (deal), 122, 132, 21-1-, 

2'15, 357. 
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A1·mamchi (cherhana), 816. 
Ai'meanca (carieră), 828. 
Armeni ,popor), 67, 68, 267, 346, 

347, 348, 359, 381, 395, 396, 4'13, 
414, 416, 417, 418, 426, 440, 446, 
450, 458, 465. 1m, o10, 644·, 874-, 
876, 905, 908. 

Armenia (ţeră), 537, 543. 
Armut-Bair (deal), 124, 133. 152, 

176, 177, '179, 45L 
Armut-Co11ac (deal), 109, '128, 199, 

233. 
A1·mutlia (comună), 113 ,  117, 226, 

228, 22\l, 230, 232, 233, 359, 361, 
362, 364, 365, 372, 375, 378, 494·, 
051, 687, 706, 709, 711, 714, 717, 
720, 725, 728, 733, 736, 743, 750, 
753, 755, 771, 784, 788, 793, 796, 
802, 829. 853. 

Armullia (sat părăsit), 35, 4-0, ld, 
96, '166, 474, 479. 

A1'11tu!lia (vale pe frontieră), 4-t. 
96, 97, 160, 236, 479. 

A1·1mtllia (vale pi. Babadag). 230, 
241. 

A1·mutlia-Camber (pădure), 771. 
Armutlu-Bail' (deal), 102. 
Ar11ăut-Bosta11-Dere(vale), 209, 239, 
Arnăut-Paşa (n. pr,), 411. 
ArnăuţiI, 555, 586. 
Aron (Domn), 560, 56'1. 
Arpad (vapor), 414. 
A1·1;alî-Iu/c (movilă), 103, 207. 
A1·1Jall-faittlc (deal), 209. 
Arpalî/c (deal), 95, 'I 26, 164. 
Arrian Flaviu (n. pr.), 244, 24-9, 

250, 25'1, 310, 311, 312, 530. 
Arntbium (Măcin), 391, 525, 529, 

5'30, 
0

637. 
Ars amandi (scriere), 432. 
Arsănesci (carieră), 825. 
Arsenius (Arch. de Sugdae), 637. 
Arta-Bu1·u11 (deal), 99, 100, 126, 153, 

168, 169, 208. 
Artamonof (Colonel) 620. 
Artemidor (n. pr.), 249. 
Arlin Effendi (n. pr.), 281. 
Artiscos (rîu), 514, 515. 
Arvali (n. pr.), 522. 
A1•va11esct (carieră), 844, 845, 840. 
Asadîc-orman (pădure), 95, 770. 
Asan (muntele lui), 107, 128. 
Asan-Bet (pădure), 768. 
Asan Ion I (Imper.), 544, 635. 
Asan Ion II (Imper.), 544, 545, 636. 
Asan Ion ill (Imper.), 546. 
Asan Pehlivan (lllhar), 350. 
Asan-Oba-TeJJP.(movilă şi deal), 103, 

208. 
Asarlî/c (comuna), 35, 40, 96, 97, 

162, 163, 350, 448, 452, 470, 471, 
/172, 473, 476, 477, 478, 479, 480, 
48'1, 482, 41.J7, 498, 502, 503, 508, 
622, 642, 693, 697, 700, 709, 711, 

714, 715, 717, 720, 725, 728, 729, 
'i33, 736, 743, 750, 755, 770, 783, 
787, 793, 795, 853, 913, 914, \l23. 

A.sarl'ic (deal), 40, 83, 9ti, 126.
Asarlic No. I (p. trigon.), 96.
Asarlîc No. Il (p. trigon.), 96.
Asarlic- Vale (pădure), 770.
Ascila1· (sal), '103, 208, 209, 1�58,

454, 4o9, Ei!t7, 095. 
AsaniziI (familie), 544, 545, 868. 
Asia, 247, 517, 537, 553, 554, 556, 

558, 559, 560, 624, 628, 870, 875. 
Asia-mică, 204, 336, 347, 379, 43'1, 

444, 514, 543, 625, 626, 027, 629, 
031, 758, 883. 

Aslama-Sirtî (deal), 95,125,161,162, 
476. 

Asmala-Bair (deal), 1'17, 130, 162, 
230, :,61, 364. 

As-mandrn (carieră), 838. 
Aspar (n. pr.), 540. 
Asparuch (Hege), 541. 
Assar-i-Tevfik (vapor), 624. 
A le (Marquis el'-), 280, 281. 
Astrakan (oraş), 878. 
Asyria (ţeră), 516. 
Asyrieni (popor), 513. 
AtCW'USlt (pădure), 770. 
Al.hamas (n. mil.), 5'10. 
Alhanaric (Rege), 536, 628, 629. 
Athanasie din Alex. (n. pr.), 028. 
Alhanasie Oteţ (Archim.), 4-07, 408, 

409, 410, 64-1. 
Alhanasius (Episc.), f:i37, 638. 
Athena (oraş), 431. 
Athena (zeiţă), 5tl. 
Athos (vapor), 898. 
Atila (Rege), 538, 631. 
Atirnaţi (car. Ghizdăr.), 825, 834-. 
Atirnafi (car. Ostrov), 146, 181. 
Atîrnaţi (car. Topal), 834, 844·, 845. 
Aţâ-Sadîr; (sat părăsit), 41, '166,479. 
Atmagea (comună), 54, 58, 74, 75, 

82, 87, 1'16, 135, 187, '189, 190, 
226, 229, 230, 345, 359, 362, 365, 
370, 375, 384, 424·, 425, 654, 706, 
709, 711, 714, 717, 720, 725, 728, 
733, 736, 743, 750, 755, 771, 770, 
784, 788, 793, 796, 853. 

Atmagea (deal), 225,. 226, 230, 689. 
Atmagea (pădure), 771. 
Atmagea (pârâu), 116,117, 226,241, 
Atmagea (vale), 116, 117, 226, 241, 

362, 370. 
Atmagea (vîrf), 74, 75,116, 152, 226. 
Atmagea-cula (pădure), 769. 
Atticus (n. pr.), 243. 
Aubigny Cogordan (Conte d' -) 281. 
AudieniI (secta), 629. 
Audius (n. pr.), 029. 
August (Imperat. Octavian), 431, 

432, 433, 435, 521. 
Aurarii (sal), 873. 
Aurelian (Imper.), 533, 626. 

Aurelian P. S. (Economist), 789. 
Aurelius Fuscus (n. pr.), 431. 
Auriates (popor.), 518. 
Aurora (vapor), 899. 
Aitsti·ia (p. pe br. Sulina), �<;J/�, 29U. 
Aiistria-in(e1"i6i-ă (idem.), 29i. 
Austria-tavola (idem.), 294. 
Austro-Ungaria (ţeră), 31, 30, 3i, 

4-2, 52, 69, 141, 265, 267, 270, 27'1, 
272, 273, 2i5, 279, 280, 281, 284, 
325, 330, 381, 395, 396, 416, 571,
576, 577, 601, 606, 624, 877, 8i8, 
880, 88 '1, 882, 883, 884-, 885, 897,
931, 933, 934, 935, 936.

Auslriaci (popor), 267, 877, 880. 
Autorul anonim, 308. 
Avien, 312. 
A varii (popor), 541. 
Avram N. (preot), 752. 
Avramide & Sotiriu (fabr.), 8:'il. 
Avretiic-Tepe (movilă), 124,429,502. 
A vrii (Baron' d' -), 281. 
Avril Ph. (misionar), 569. 
Axiopolis (cel.ale veche), 529, 63i. 
Aza- eI (din Tighina), 568, 
Azaclii'i't (pichet), 147. 
Azaclau (sat), 43, 106, 107, 134, 11�c;, 

'147, 152, rn1, ma, rn4, 195, rnu,

'197, 381, 391, 392, 394, 581, 582, 
ti'l3, 615, 652, 683, 686, 688, QCJ?, 
915, 921. 

Aznplar- (comună), 89, 99, 103, 153, 
169, 208, 457, 458, 459, 460, lt62, 
463, 454, 647, 706, 708, 711, 714, 
7'16, 719, 725, 726, 728, 729,. 732, 
i35. 7112, 755, 782, 787, 792, i95, 
853.

Azaplar (deal), 208. 
Azarian Effendi (n. pr.), 28 '1. 
Azeddin (Prinţ Seleucid), 545. 
Aiizia (sal), 446, 456, 642. 
Azow (Mare), 204,245,329,571,878. 
Azow (oraş), 270, 564, 507, !'iO\.l, 

570, 571, 877. 

Traducerea numirilor streine. 

Aaslâ. (lrebue zis Agâ.slâ.) = gură. 
Abdulah = n. pr. 
Ac=alb. 
Acargea = curgetor. 
Aci=lemn. 
Acic = deschis. 
Acsan-Oemir = (lrcbue zis Acsac

Demir). Aşa numiau Tnrciî pc 
Erdogrul. 

Ada= insul'ă. 
Adam=om. 
Adassi = vezI Ada. 
Adi!= n. pr. 
Adin = închinălorI. 
Aga= Aga, în înţeles de şef. Oe 

la vechiul turcesc Aka. 
Aganim = genelivul luI Aga. 
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Agemler = Al /Agemii or. Agemii erau un trib Turc. Aghad = arborî.Agi=amar. Agige = amara.Ahmet. = n. pr.Ahmut = n. pr. A'î=urs. Aidanlîk= luminos. (De unde con-rupt Ailan). Aigâr = armăsar.Ailemir = n. pr. Aiva = guturn. (De unde Aiva-lîc). Akîngi = curgetor. Ala= vărgat. Alah = Dumnezeu. Alar (mar corect Aglar) = plângere. Aleea, alcia, alceac sau algea = jos (prin cxlens vale). Ali= n. pr. Almalî = (lrebue zis Elmalî) vezIacest nume.Allîn = aur. Amet (iar nu A mal)= n. pr. AmuzacI = (lrebue zis HamzacI), V. acest nume.Amzală1 = (trebue zis Amzalar), _ genelivul de la Hamza. V. acest nume. Ana =mamă. ArabagI = căruţaş. A ralîclar = Lrecă L6re. (Con ru pl s'azis Araclar). Aram= spurcal. Arclalî = cu rapiţă.Arman -= arie de treicral (se mal zice şi Harman). Armut = păi· (pom). Armutlî = cu perl. Arnăut= Albanez. Arpalî = orz. Arta = (trebue zis Orla). V. acestnume. Artassi = (trebue zis Ortassî). V. acest nume. Asadîc= n. pr. Asan = n. prAsarlîc = loc de spânzurăl6re. (De la Asmak = a spânzura).Ascilar = bucătar. Aslama = (trebue zis Asmalar) = spânzurăL6re. Asma = cumpănă de puţ.At = cal.Aţâ Sadic=a JuI Sadic. ALmagea = şoim. Avrel.Cik (de la Av1'0L)=f'cmeie. Aul= (lrebuc zis Oul). V. acesl nume. Azaplar = liberal.

71890 

B 
Baarllt-Bai1· (deal), 171�. 
Babri-Baii' (Jeal), 1Hl, 131, 187. 
Baba şi Cell'a (pădure), 768. 
Baba Hasan (gură), 30, 203, 252. 
Babada.y (barieră), 1'10, 415, (j82, 685. 
Babadag (carieră la Tulcea), 838. 
Babadag (carieră Jn malul JaculuI), 838, 840. 
Babadag (caza), 31, 327, 347, 348, 353, (j25, 779, 785, 789, 794-. 
Babadag (culme), '111, 116, 118, 130, 225, (j85, 747, 753. 
Babadag (lac), 78, 109, 1'14-, 118, 140, 14"1, 218, 219, 227, 228, 230, 231, 24 l 251, 363, 364, 372, 37,, 379, 682, 684, 685, 686. 
Babadag (munţI), 82, 135, 218, 244, 323, 350, 593, 757. 
.Babadag (oraş), 54, 57, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 78, 80, 82, 84, '109, 110, J:11, t12, '117, 118, 140, '185, 191, 199, 218, 220, 225, 22(j, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 252, 325, 330, 335, 336, 3/4-1, 346, 347, 355, 356, 359, 360, 301, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 383, 384, 385, 386, 398, 399, 404, 406, 407, 4'1'1, 414, 417, 424, 427, 434, 483, 494, 496, 497, ,'l:98, 499, 500, 502, 508, 509, 559, 561, 562, 563, 565, 566, 5(j7, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 592, 602, 606, 608, 611, 6'19, 638, 639, 641, 646, 65'1, 654, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 697, 699, 700, 701, 706, 709, 711, 714, 717, 720, 725, 728, 733, 736, 743, '750, 7-6, 757, 760, 761, 766, 771, 784, 788, 793, 796, 797, 829, 838, 840, 852, 857, 860, 867, 904-, 909, 921, 929. 
Babadag (pădure), 2M, 444,504, 771. 
Babadag (pîrît1, 230, 241, 685. 
Babadag (plasă), 328, 342, 843, 3'i5, 346, 347, 31-8, 357, 358, 300, 365, 380, 395, 425, 492, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 71'1, 712, 713. 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724-, 725, 726, 727, 728, 729, 7311, 732, 733, 7M, 735, 736, ,37, 738, 740, 741, 743, 744, 74(j, 747, 750, 75'1, 752, 753, 755, 75(j, 763, 771, 7,2, 784, 785, 788, 789, 793, 794, 79(j, 802, 803, 804, 829, 853, 930, 931-, 936. 
Babadag (vale), 227. 
Babai1· (culme), 75. 
Bab/Ja (Babadag), 434. 
Ba.balcC'U (pădure), 768. Babilonia (ţeră), 8(j7_ 
Habina (insulă), 253. 

�N 

rr, f 
�= ,:9_4� .• � � 
�V. '-.:.,./ $ 

Bab-ir1a (lac), 255, 256, 814; iW,ş:1.RJL\\\ � _ 817, 818. 
Babucci-Culac (vale), 95, 164, 236. BacM (Jud.), 696, 698, 705, 707, 710, 713, 715, 718, 724, 727, 731, 745, 749, 754, 785. Baccesarai (capitala Hanilor), 575. 
Baccuiusu (pădure), 476. 
Baccuiusu (sat părăsil), 97, 98, 164, 471, 472, "474, 476, 480, 693. 
Baccu·iusu-Culac (vale), 98, 164, 236. Bach (fraţiI), 851. Bachus (zeu), 435. 
Ba.cim (lac), 255, 813, 814. 
Baciu (deal), 101, '127, 148, 165. 
Batiu (lac), "100, 1u-1, 148, 165, 170, "171, 172, 236, 237, 452, 692, 693. 
Bacin (lac în De! lă), 255, 394, 397, 814. Bădălan (sat), 29. 
·Baclalar (movilă), 103, 208 .
Bădila (valea viilor de la-), '108,199, 231, 239.
Badila ( viI), 108, 199, 231, 382, 38u,388, 389, 404, 687, 751, 752.Baer (legea luî), 138, 139, 245.Bagdad (oraş), 867.Bagdad (vapor), 900.
Bagelei Canam (carieră), 828.
Baghict (grind), 192.Bagofsky ( colonel), 598.Bagralion (Prinţ), 583, 584, 585,586, 587, 588.Bahna (munţii), 757.Baiazicl (fiul lui Soliman), 559.Baiazid I (Sultan), 550, 551, 552,553, (j36, 637, 870, 875.Baiazicl II (Sultan), 555, 557, 558.BăI (linie), 682.
Bair (carieră), 828.
Bair-Iuiu/c (deal), 99, 126, 153, 109.
Bafr-1lfe;:;arlik (de!), 99, 126, 167.
Bafrar (deal), 118, 130, 227, 364.Bairactar (Mare Vizir), 579.Bairam (serbăt6re), 337.
Ba.iramclecle (comună), 40, 99, 100,107, 169, 170, 441, 445, 448, 460, 46'1, 470, 47'1, 473, 474, 478, 479, 047, 695, 697, 706, 709, 711, 714, 717, 720, 725, 728, 729, 733, 736, 743, 783, 787, 793, 795, 853, 9t4, 924. 
BairamcleclP-Bafr (deal, ramif. lu'î Dcrechiui), 99, '12(j, 16u, -169. 
Baim11ulede-BaiT (ram. lui B�Punar), 99, 126, 167, 170. 
Bale-Ceauş (deal), '117, 130, 225, 22(j, 230, 362, 365, 370. 
Bale-Ceauş (vale), 117, 230, 21�1, 365. Bakmentiew (general), 591. Bakt Ghira'î (general), 575. Baku (vapor), 901. Balaban (căpitan), 176. 
Balaban (oslrov), '146, 180, 18L 

119 
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Balaban (pădure). 768. 
Balaban-ceail' (pădure), 7fj8. 
Balabancea (comună), 75, ·J 05, 1'12, 

115, 189, 11:JU, '191, 228, 2:29, 232, 
361, 375, 380, 381, 382, 383, 381-, 
385, 386, 387, 389, 390, 4-02, 404, 
652, 655, 706, 709, 712, 714, 717, 
720, 726, 728, 733, 736, 743 750, 
755, 772, 784, 788, 794, 796, 849,
853. 

. 

Balabancea (pădure) 7'i2. 
Balabancea (munţ1), 75. 
Bălăceanu (n pr.) 281. 
Bttlăreanu (vale), 184-, 238 
Balahani (vapor), 901. 
Bălanul (gârlă), 188, 392. 
Balar--Bai?' (deal), 117, 130, 229 230. 
Bala1'-Cula (carieră', 829. 
Băluşeşa (baltă), 193. 
Bal-Bai1' (clei), 120, 131. 
Balcan1 (munţ1), 89, 136, 242, 327, 

363, 432, 513, 514 515, 518, 521, 
523, 532, 533, 537; 54'1, M4, 551, 
569, 576, 622, 623, 674-. 

Balcani1-Orienta11, 99, 135, 5'15. 
Balcano-Carpalin (unghiul), 51. 55, 

24-2.
Balcic (caza), 353. 
Balcic (port), 554, 575, 598, 607, 623. 
Balcic-lulc (deal), 206, 207. 
Balda.1•âlr-Ceair (vale), 98, 166, i 70, 

236, 470, 4 76. 
Baldara11-fuk (movilă), 103, 209. 
Baldouin (lmpărat), 636, 872. 
Balghiu (carieră), 834. 
Balgiu (deal), 1' 19, 131, 184, 186. 
Balgiu (sal), 119, 184, -185, 186, 417, 

419, 420, 422. 
Balibeg Malgociogli (general), 558. 
Bali-Iult (movilă) 99, 150. 
Balla (între Borcea şi Dunăre), 

677, 678, 679, 680. 
Balta (podul din), 678, 679. 
Baltă (insulă între Dunăre şi Cre-

menea), 182, o45. 
Balta-Bair (deal), 118, 130, 231, 364,. 
Balia ele mijloc (la gura Buaz.), 217. 
Balta ma?'I' (la gura Buaz.), 217. 
Balta salului (vale şi lac), 106, '198. 
Băltăgescl (sat), 82, 122, 123, -180, 

181, 336, 417, 424-, 4lt4, lt46, 455, 
456, 694-

Baltagi Mohamet (Vizir), 570. 
Baltica (Mare), !'i36, 878. 
Banatul (provincie), 70, 242, 756, 

757. 
Banca Agricolă, 902. 
Banca Naţională, 90'1. 
Banca Generală, 901. 
Banca Germană, 282. 
Banca Otomană, 282. 
Banca de Scont, 902. 
Bandini (n. pr.), 564, 8'70. 
Bărăganul (regiune), 351. 

Bamge (p. pe br. Sulina), 293. 
Barboş'î (podul de la-), 579. 
Barbot ele Marny (n. pr.), 242. 
Bai·botaşi O1'man (pădure), 30, 125. 
Barcelona (oraş), 874. 
Ba1'cclonel te ( oraş), 53. 
Barceman (sat bulg.), 39. 
Barcley Trewor (n. pr.), 437, 06'1. 
Barcsay Acat (Domn), 565. 
Barrere (n. pr.), 273, 281. 
Bărat (carieră), 79, 884. 
Betrol (gârlă), 149, 183, 184, 186, 

419, 921. 
Baross (vapor), 901. 
Barrow (oraş), 302. 
Bârsa (ţinut), 791. 
Barsach (n. pr.) 832. 

-Barolzi (colo11el şi genet·al), 43,500,
502.

Ba.sa-Iuk (movilă), 171.
Basarab (vapor) 900.
Basarabia (provincie), 27, 31, 136,

137, 24-2, 245, 262, 271, 317, 327, 
341, 346, 365, 379, 380, 384, 387, 
389, 390, 392, 393, 394, 395, 398, 
404, 405, 406, 407, 408, 413, 560, 
562, 566, 568, 570, 576, 578, 579, 
582, 583, 593, 594, 610, 611, 624-, 
646, 761, 764, 779, 780, 781, 790, 
910, 918. 

Basarabi'î-Negri, 202, 547, 866. 
Baş-buzuc'î (trupe), 581, 582, 606, 

608, 611, 613, 616, 622. 
Baş-cPşme (carieră), 82\:l, 838. 
Baş-chio'i (carieră), 838. 
Baş-rhiot (comună), 76, 78, 1"13, 

1-10, 1t 7, 22s, 229, 230, 232, 233,
359, 361, 362, 363, 365, 370, 372, 
375, 378, 494, 651, 687, 688, 697, 
706, 709, 711, 714, 717, 720, 725, 
728, 733, 736, 743, 750, 755, 700, 
771, 784, 788, 793, 796, 830, 842, 
853, 934. 

Bas-chiot (vale), 116, 117, 229, 230, 
241. 

Baş-chiot-Ci11eli (pădure), 771. 
Başculac (vale), 179, 237. 
Basla-musu (pădure), 769. 
Baş-punar (deal ramif. Ciucurove1), 

119, 131.,. 225, 226, 357. 
Baş-Pw1a1' (sat pi. Bab.), 118, 119, 

120, 185, 214, 224, 225. 226, 360, 
369, 377, 378, 42/4-, 651. 

Buş-Pww1· (vale pi. Bab.), 119, 120, 
225, 240, 241, 357, ,370. 

Baş-Punar (sat părăsit pi. Mang ), 
206, 207, 208, 458, 464, 695. 

.Baş-Pm1et1· (sat pi. Silistra-Nouă), 
99, 167, 169, 170, 448, 461, 47'1, 
474, 479, 647, 695. 

Baş-Punar-Ba.ir (deal ram. Carao
mer), 99, 126, 169. 

Ba.ş-Punet1°-Sirlî (deal ram. Sarî
Iol-B.), 95, "125, 16'1, 167. 

Baş-Puna1'-SÎ1'ti (deal ram. Sînîr-
Iol-B.), 95, 96, 126, 162, 164,476. 

Bassoli (n. p1'.), 306. 
Bastarni (popor), 515, 520. 
Bastami1-Peucini (v. Peuci). 
Bata/"li (sat părăsit), 350. 
Batacl'i-Alceac (vale), 226, 230, 241, 
Bata.rli-Başa (deal), 120, '131, ·185, 

357. 
Batatli-De1'e (vale), '181, 238. 
Bataett (gârlă), ll55, SU, 815. 
.Ba.taw (lac), 255, 81/�. 
Batalionul Doroban1J Dobrogea, 
· 500, 502.
Batalionul I Vanător'î, 494, 49G,

lt97, 501, 502, 504, 505, 506. 
Batalionul li Vânălor1, 502, 503, 

504, 506, 507, 860. 
Batalionul III Vânători, 504. 

>> IV " 494, 495, 
497. 

Batalionul V 
" VI 
» VII 

)) 

)) 

)) 

505, 506. 
505, 506. 
800. 

Batalzes Ion Duca (lmpăr,), 5'tl�. 
Batel'i.t (cariere), 822. 
Bathori (Rege), 560. 
Bathori (Prinţ), 560. 
Ba.tmir-h Cavar (p. pe. br. Sulina), 

293, 293, 296. 
Batmith-Cavac SUJJ1'1'. (p. pe. br. 

Sulină), 294. 
Balu (Kan), 545. 
Batum (vapor), 901. 
Bauclry (n. pr.), 527. 
Bauduin I ([mpăr.), M4-. 
Ba varia (ţeră), 271. 
Bavi-Biilbiil-Kiuriu/r (deal),'101, 127, 

168. 
Bazancourl (n. pr.), 53, 71. 
Baza1·ghian (sat), 95, 97, 98, 101, 

103, 164, 47·], 475, 476, 477, 48'1, 
o47. 

Bazm·yhia.n (vîrf), 95. 
Bazargic (caza), 353. 
Bazargic (oraş bulg.), 38, 40, 85, 

135, 154-, 156, 157, 31�1, 350, 450, 
4-53, 476, 507, 575, 584-, 585, 590, 
592, 593, 595, 597, 598, 599, GOG, 
607, 6�0. 621, 622, 623, 674, 923. 

Baziaş'î (oraş), 24-2. 
Bechet (Dolj), 277. 
Becke (n. pr.), 280, 281. 
BedPlot (pădure), 772. 
Beclje (Salul-Nou, pi. Babad.), 372. 
Bedreddin (n. pr.), 552. 
Bei-Aslan-Bai1' (deal), 102, 127, 175. 
Be-i-Aslan-Culac-lia.utlai· (vale),102, 

175, 237. 
.Bei-bugeac (sat), 79, 234, 342, 390, 

401, 403, 404, 406, G53, 655, 669. 
Beiclaul (carieră), 838. 
Beiclaut (comună), 120, 121, 224, 

225, 359, 366 368, 369, 371, 372, 
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375, 376, 378, 379, 406, 651, 689, 
690, Ci97, 705, 709, 711, 714, 717, 
720, 725, 728, 733, 73Ci, 743, 750, 
771, 782, 784, 788, 793, 796, 830, 
838, 853, 934 

Beidaul (pădure), 771. 
BPiclaut (rîu), 76, 90, 120, 121, '131, 

132, 141, 214, 216, 224; 225, 240, 
366, 369, 375, 689, 690. 

Beilir (ballă), 98, 1B2, 163, 235, 236, 
474. 

Bcil'ic No. 1 (vale), 94, 96, 125, '126, 
'163, 164, 235, 236, 474. 

Beilic No. 2 (vale), 164, 236. 
Beilic (comună), 32, 96, 162, 153, 

1Ci4-, 452, 470, 47'1, 472, 474, 475, 
476, 480, 623, 64-2, 706, 709, 711, 
714, 717, 718, 720, 725, 728, 733, 
736. 743, 750, 752, 755, 769, 783,
787, 'i93, 795, 853.

Beilic (pădure), 769. 
Beilic (sal, jud Ialomiţa), 642. 
13eilic-Ceair (vezi Almalîu). 
BPilir-CP.air (allă vale), 96, 97, 98. 
Beily (deal), 110, 129, 201. 
Ber-01·1na11-Bai1' (deal), 31), 92, 125, 

'155, 158. 
B1,frimga-Baii' (deal), 124-, 133, '176, 

'l78. 
Bekimga-Culac (vale), 178, 237, 4-5'1. 
Belriraga-Gilcazai· (vale), 178, 237. 
BPkler \sal), 82, 99, 1Ci7, 169, 170, 

448, 458, 4-61, 473, 590, 647, 695. 
Bela IV (Rege), 544, 636. 
Bela (vapor), 901. 
Belciugata (lac), 183. 
Belciugul (gârlă), 811, 818. 
Belciuaul (lac), 258, 269, 8-10, 811, 

818. 
Belrillaulut (grinrl ul-), 258. 
Belecl'ia (carieră), 832, 838, 846. 
Br.l11cl'ia (Conslanţa), 439 
Beleclia {Tulcea), 78. 
Bel1diki-Sii·li (deal), 39, 91, 125, 

155, 156, 157. 
Belgarod (gură), 252. 
Belgia (ţeră), 349, (i78, 790, 802, 

8.23, 885, 897, 928, 930, 93·1, 935, 
935. 

Belgieni, 347, 381; 905. 
Belgrad (cap. Se1·bieI), 544 900. 
Belgrad (tralalul de la-) 571, 877, 
BPl'ib1·ov (gârla lui-), 255, 807, 813, 

814. 
Belizariu (gen.), 541. 
Bender (Tighina), 561. 562, 565, 

572, 573, 576, 577. 
Benkendorf (general), 599. 
Benjamin de Tuclele (n. pr.), 867, 

8Ci8. 
Bentulur (val�), 184, 238, 4Hl, 422. 
Beoţia (provincie), 312, 5'10. 
Berber Hagi Alunel (n. pr.), 392. 
Be1·botasi Oi·m'cm (pădure), 92. 

Berclari (sat părăsit), 350. 
Beclzan (Dobrogia), 27, 28, 244. 
Berechel-su-cesme (1'6ntână), 4-77. 
Berezan (insulă), 307, 309. 
Bergner (n. pr.), 52. 
Berio (cavaler), 281. 
Berke (Kan), 335, 545. 
Berlad (oraşi, 506, 547, 871. 
Hcrlad (republica), 871, 872. 
Bel'lie (colonel), 589. 
Berlin (traLalul de la-). 30, 31, 32, 

37, 262, 272, 273, 279, 624, 625, 
676, 7f>6, 918. 

Beris-Tepessi (movilă), 123, 214, 
215, 428. 

Bernard (doctor), 87. 
Beroe (în Dobrogia), 529. 
Beroe (Eski-zagra). 532. 
Bertesci (vale), 119, 149, 150, 186, 

238, 419. 
Beşaul (sal). 102, 167,168,441, 445, 

446, 448, 459, 461; 464, 647. 
Beşaul-clere (vale), -101, Hi8, 236. 
Bespopovi (sec�ă), 66, 329, 331,332, 

359, 377, 378, 381, 390, 395, 396, 
401, 416, 653, 654. 

Bessarabec (vapor), 900. 
Bessi (popor), 48, 518, 519, 520. 
Beştepe (carieră), 838. 
BeşteJJe (munţi), 69, 70, 71, 77, 78, 

111, 1'12, 129, 135, 136, 137, ·J39, 
"195, 201, 246, 397, 399, 400, 4-12, 
593, 761. 

Beştepe (pădure), 773. 
Beştepc (vale), 201, 239. 
Beştepe-român (sat părăsit), 350, 

397, 400. 
Beştepe-lu1·c (comună), 110, 111, 

'112, -152, 201, 350, 379, 395, 396, 
397, 3g3, 399, 400, 40-i, 404, 4G5, 
406, 5 73, 639, 652, 655, 686, 706 , 
709, 712, 714, 717, 720, 726, 728, 
733, 73e, 743, 751, 761, ,8,�, 788, 
793, 796, 802, 838, 853. 

· Beslepenilor (mahala), 640.
Belfrchift (sat), 590.
Bezac (n. pr.), 585.
Bielev (regim. de-), 618.
Bila1·la1· (deal, ramif. Dorobanţul),

124, 132, "li9. . 
Bilarlar (sat, vez'i Dorobanţul).
Bila?'lar-.Bai1· (deal, vezi Doro

banţul). 
Bilarlai·-Tepcssi (movilă), 123, 124, 

425. 
Bimbâşa (ostrov), '146, 155. 
Bimbaşa (pădure), 769. 
Bi-arman (pădure), 770. 
Bfringi-Meclgicl-ie-Dere (vale), '102, 

-178, 237. 
Bisaţji lung (lac), 255, 814-. 
Bisagi mic (lac), 255, 814. 
Bischofl'scheim (bancă), 282. 
Bise1'icu{a (carieră), 840. 

947 

Bisericuţa (cetate la Garvan), 196. 
Bisel'irufa (cel. la Dolojman), 82, 

218. 
Bisei·icuţa (cetaLe la Mahmudia), 

111, 201, 397. 
Bisericuţa (gură), 224. 
Bisericuţa. (p. trig. la. Doloj), 224. 
Biserica arme11ă (Constanţa), 429, 

437, 642, 923. 
Biserica grecă (Const.) 84, 429, 642. 
Biserica g1·ecă (Mangalia), 465, 645, 

870. 
Bistonienii (popor), 432. 
Bifa (carieră), 824. 
Bilinia (provincie), 627. 
BiLter (n. pr.), 280, 281. 
Bivolul (gârlă), 257, 8'11. 
Bizantin (Imperiul), 538, 542, 543, 

633, (vezI şi Imperiul Bizantin). 
BizanLinil, 260, 261, 335, 404, 436, 

437, 546, 632, 633, 634, 635, 636, 
867, 868, 869, 872. 

BizanLiu (oraş), 317, 335, 625, 637, 
868. 

Bizone (oraş), 84, 247, 248, 434, 
521. 

Blasova (ins.), 75 187, 385. 
Boazgic (rîu), 90, 122, 123, 149, 172, 

180, 423, 424-, 455, 659. 
Boazgic (sat), 43, 62 79 172 173 

180, 181, 417, 418: 424, 425: 455: 
456, 642, 670, 805, 806, 904. 

Boa.zgic (vale), 122, 123, -I49, 180, 
237, 417, 445, 694. 

Boazgic-mai·e (ostrov), '146,173, 4'17. 
Boazgic-ma?'e (pădure), 768. 
8oazgic-mic (ostrov), 146, 173. 
Boaigic-mic (pădure), 768. 
Boazgic-TeJJe (movilă), 123, 180. 
Boazului (gură), 30, 76, 89, 2-17, 218, 

223, 427. 
Boboc N. (n. pr.), 752. 
Boclogea (deal), 75, -109, 112,129, 229, 

231, 232, 358, 380, 382, 402, 849. 
Boclogea (pădure), 773. 
Boclogeri (vale şi pârîu), '112, 1'13, 

232, 24'1, 402. 
Boemia (ţeră), 343, 551, 555, 871. 
Boemia (vapor), 899. 
Boemiel (munţiI), 73. 
Boemond de Tarent (şef crucial), 

543. 
Boerebiste (Rege), 519. 
Boerescu (ministru), 676. 
Boga�-chiol (Cernavoda), 69, 14'1, 

357, 449, 577, 638, 670, 903. 
Bogclap1·oste (carieră) 826, 834, 844. 

846. 
Bogdap1·oste (lac), 255, 8'15. 
Bogdan (Domn), 547. 
Bogdanof (general), 618. 
BogomilH (sectă), 636. 
Bogoris sau Boris (Rege), 542, 633, 

Ci34, 635. 
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Bogulubow (n. pr.), 31, 32, 37. 
. Bohemiens (ţiganl), 343. 

Boian (şei' avar), 541. 
Boleslawski (cavaler de-), 28t. 
Bolgaria � vapor), 900. 
BoJgrad (judeţ), 610. 
Bolgrad (oraş), 613. 
Bolonia (oraş), 53. 
Bone-Sirtî (deal), 01, 92, 125, "155, 157. 
Bonn (oraş), 53. 
Boos (vapor), 901. 
Borănescu (colonel), 4-94. 
Borcea (canal), 29, 32, 154, 155, 

156, 182, 585, 501, 677, 678, 679. 
Borcea (hallă), 680. 
Borcea (pod peste-), 677, 678, 679. 
Bordeaux (oraş), 53, 376. 
Borrostoma (gură), 2lf8, 249, 521. 
Borg-slrom (colonel), M8. 
Borhek (De-), 281. 
Boris Antonovicl (inginer), 36. 
Burlak (Chiostel), 447, 621. 
Borotlino (regim. de-), 618. 
Borreion (gu,·ă), 248, 250, (v. i;;1 

Boreostorna), 
Boi·un-Baii'(deal), 1"16, '130, 'l80, "190. 
Borungea (deal), (v. Mezarlik-Bo-

rungea-Bair). 
Bont11gr'a (movilă), 100. 
Ho1w1gca (pădure), 100. 
Borungea (sat), 99, 100, "167, 170, 

446, 448 . 
Borungea (vale), 'i9, 81, 83, 80, 08, 

99, 100, 102, 126, '167, H.i8, 169, 
170, 208, 209, 210, 236, 44.-1, H5, 
448, 449, 452, 453, ltM, lf73, 474-, 
479, 691, 695, 024·. 

Boryslhene (Dnipru), 307, 308, 309, 
310, 313, 514·, 520. 

Boryslhenis (insulă), 309, 310, 311, 
312. 

Boscovilcb Iosef (n. pr.), 874. 
Bosforul Cimeric (slriml6re), 47. 
Bosforul Thracic (sa(1 Bosfor), 202, 

204, 296, 309, 535, 551, 550, 590, 
870, 874, 877, 88'1. 

Bosnia (provincie), 24-2, 5lt9, 551. 
Bosnia (vapor Florio), 899. 
Bosnia (vapor Lloyd), 899. 
Bosniac-Aga (n. pr.), 578. 
Bosquel (general), 606. 
Bosphorus (Kertsch), 860. 
BosW.11ă.ri'ilo1' (deal), 113, 129, 232. 
Bosl,a11elor (vale), 105, 194-, 238. 
Boloşanl (judeţ), 696, 698, 705, 707, 

710, 713, 715, 718, 724, 727, 731, 
745, 749, 754, 932. 

Boucicaut (mareşal), 551. 
Bozaurl-Culac (carieră); 828. 
Bozlutak-Iuk (deal), 210. 
B1'ăila (garlă), 197. 
Brllila (grind), 197. 
Brăila (judeţ), 62, 380, 383, 391, 

392, 393, 394, 4'16, 419, MO, 6\J6, 

_,. 

698, 705, 707, 710, 713, 715, 7l8, 
724, 727, 731, 745, 749, 754·, 031. 

Br.siila (oraş), 84, 106, 135, 137, 143, 
144, -147, 150, 188, 219, 220, 261, 
277, 279, 283, 285, 296, 304·, 391, 
392, 393, 421, 494, 495, 499, 502, 
528, 561, 57'1, 573, 579, 580, 583, 
584, 587, 588, 593, 595, 596, 598, 
590, GO-!, 602, G'l1, 612, 013, 6H, 
6'15, 617, 618, 6'19, 669, 700, 761, 
812, 873, 874,, 876, 877, 881, 884, 
898, 899, 900, 901, 92'1, 932. 

Bran (pas şi sat), 550, 646. 
Bmn (valea lui-), 106,194,238,389. 
Brâncoveanu (vapor), 900. 
Brandză (doctor), 756,757, 760, 774. 
Brant III (general), 618, 62'1

. 
Braşov (oraş), 874. 
Brateş (lac), 137, 872. 
Brătianu I. C. (om de stat), l1,96, 624. 
Brezului (deal), 107, 108, t28, '195, 

Hl9, 231, 382, 386, 392. 
Breda, 931. 
Bretannion (Episcop), 536,629,630. 
Brialmont (general), 921, 923. 
Britania (ţeră), 625. 
Britania (vapor), 609. 
Brulus (n. pr.), 243, 431. 
Brusa (oraş), 549, 550. 
Bruzen la Marlinierre (n. pr.), 4,3ft. 
Buching (n. p1·.), 248, 249, 250. 
Bucovina (provincie), 135, 330, 089, 

883. 
Bucuresc'i (oraş), 35, 43, 278, 280, 

334, 374, 466, 494, 497, 498, 499, 
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 
578, 579, 588, 638, 639, 64-6, 675, 
076, 677, 681, 780, 791, 798, 802, 
822, 823, 880, 902, \122. 

Bucuresc1 (tratatul de Ia .. . ), 270, 
592, 599. 

Bucuresc1 (vapor). 898. 
Bucuresc1-Cernavoda (linie), 501. 
Hucure,cl-Feleşll. 50 l. 
Bu<la-Pesla (oraş). 900, 901. 
Bugeacul Basarabiei, 27, 324, 327, 

341, 403 561, 5u3, 564, 565, 5ou, 
567, 568, 560, 570, 571, 572, 570, 
610, 639, 876. 

Bugeacul,(sal în Basarabia), 30, 
138, 252, 259. 

Bugcac (baltă V. Goloviţa Ezer). 
Buuea.c (comună), 62, 9!, 'llt6, 154-, 

155, 156, ·I 50, 160, 4 70, 471, 4 72, 
473, 474, 478 481, 482, 042, 691, 
706, 709,711, 71(717, 720, 725. 
728,. 733, · 736, 74-3, 750, 755, 769, 
783, 787, 793, 795, 828, 835, 853. 

Bugeac (culme), 90, 106, 107, 128, 
142, 150, '152, 191, 193, 194, 195, 
196, 473: 612, 613. 614, 615, 616, 
617, 688, 916, 917, 918, 919 

Buyeac (deal, pi. Silislra), 91, 125, 
148, 153, 154, 155, 156. 

Bugea.r (vale), 91, 156, 235. 
Bugek (şef tătar), 545. 
Bug (rîu), 204, 598. 
Buiulc-Beily (deal), 201. 
Bttiuk-Bilf/.rlw·-clei·p (vale), 170,237. 
Buiult Biil/Jiil (comună), 62, 100, 

102, 168, 178, 425, 4't0, 4H, 'i/f2, 
443, 4-15, 446, 447, 448, lf53, lfM, 
459, 467, 468, 622, 61,7, 691, 706, 
709, 71'1, 7'14, 717, 720, 725 nu, 
728, 729, 733, 736, 742, 781, 783, 
787, 792, 795, 853. 

Bnittk-Biil/Jiil-Bafr (deal), 102, ·127, 
H7. 

Buittk Caceamar (vecJI Cacearnac). 
Buiuk Cainardgi (sal bulg ), 39. 
Buiulc-Cara-Tepe (movilă) 113, 233. 
JJ1tiulc-Cartal'l/c (vale), 232, 241. 
Bttiitk-Cai'van. (v. Carvan mare). 
Buiulc-CP?'al-Ceair (vale), 100, 171, 

236. 
Buiulc-CorJPlac-J'epc (mov.) 121, 21(\, 

371. 
Bttittlc-Dere (vale sec a Borung-ei). 

89, 99, 169, 236. 
Buiuk-!Jer!' (vale la Tallagcac), 

200, 239. 
lluittlc- lJPi'e (vale sec. a Tibrinulu1) 

'179, 237. 
Bu'ittk-Dei·e-Seid-Cttrl-Culal' (vale), 

102, '174, 237. 
.Buittlc-Enghe; (v. Eno·hez mare). 
.Bttiuk-Iuiu!. (movilă), '122. 
Buiult- ll!P:arlllr- Bair (<leal), 101, 

'127, '171. 
Buiuk-Afumtrm (sal.), 4-58, tf67, lH9' 
Buiuk-Onnrw (carieră), 838. 
Buiuk-Ormrw (părlul'e Pa1·::tchiol), 

04, 160, "161. 770. 
Buiitk-Onnan ;pădure Hegep-Cu

iusu), 77'1. 
Buiulc-O1·ma11-Bai1· (deal), 'l'l8, 13() 

227, 366, 367. 
Buiitlc-Orman-Cular· (vale), 94, 95. 
Buiuk-Paşa (amiral), 6'12. 
Buiitlr-J'alla(lrw· (v. Tal!. mare). 
BuillC'itt (deal), 07, 163. 
Btt.fO?' (carieră), 830, 8't0. 
Bujor (deal), "115, '130, 189, HJO, 384. 
Bulalow (general), 581, 582. 
Bulbttlei' (pate BiHbul), 450, 674. 
Bulgaria (ţeră), 27, 30, 31, 32, 

36, 37, 38, 39, lf0, 41, 42, 
4-3, 04, 81, 85, 90, Ol, 02, 
94, 95, 96, 97, 08, '103, ·135,

136, 137, 154, 156, 157, 158, 15�,,
161, 162, 163, 160, 167, 170, 204,
206, 207, 235, 242, 273, 275, 277, 
350, 351, 353, 416, 434, 457, lt59, 
46", 462, 468, 470, 472, 473, 475, 
476, 477, 478, 479, 48'1, 502, 507,
541, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 
554, 561, 584, 588, 508, 624, 625, 
631, 632, 633, 634, 635, Oul, 076, 
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700, 757, 761, 823, 867, 874, 878,
8,9, 880, 897, 913, 923, 931, 934,,
936. 

Bulgaria (vapor), 899. 
Bulgarii (popor), 28, 51, 57, 62,

67, 68, 140, 259, 260, 267, 321,
323, 325, 326, 327, 328, 330, 336, 
31�2, 3'�3, 347, 348, 349, 350, 351, 
359, 365, 366, 367, 368, 369, 371,
374, 375, !376, 378, 379, 381, 384,
387, 393, 395; 396, 398, 406, 413,
4H, ld5, 417, 4'18, 426, 428, 433, 
/�34, 435, 440, 446, 448, 453, 458,
4-61, 464, 465, 471, 472, 496, 498,
501, 541, 542, 543, 544, 547, 548,
54.9, 581, 582, 583, 585, 600, 607,
610, 011, 613, 618, 632, 633, 634,
635, 63(i, 637, 639, 641, 64-2, 643, 
644-, M5, 646, 653, 762, 780, 794,
860, 862, 867, 869, 905, 907, 908,
9 l8, 922, 923, 924·, 928, 933. 

Bulgaro - Română (frontieră, v.
!'ronliera de Sud). 

Bumbac (colţul, mlaştină) 2'l7.
Burbaki (colonel), 606. 
Burgas (golf'), 203, 514·. 
Burgas (oraş), 70, 88l. 
Burghelea Gr. (n. pr.), 640. 
Burgundia (provincie), 551, 555.
Buri (şef' Tătar), 545. 
Bu1·tm-Sii'ti (deal), 91, '125, '155, 157.
Burlacu Slefan (n. pr . .), 36'1.
Burman (seriilor), 434.
Bursuc (vale), 693. 
Bursuca (gârlă), 257, 8'1'1, 8t2.
B'lwsuru (movilă), 112.
Bulirsk, 6t8. 
Buzeu (judeţ), 696, 698, 705, 707,

710, 7'13, 715,, 718, 724, 727, 73'1,
745, 74\1, 754, 933. 

Buzeu (oraş), 81·, 506, 579, 584.
Buzei'.1 (pas), 874.

Traducerea numirilor străine. 

Baarlîc = primă-vara.
Baba= tală. 
BabuccI = papugiu, care fa.ce pa

pucI. 
Bac= vie (loc unde se planteză

viţă). 
-Badalar = (trebue zis Bagelar) =

coş de fum. Genitiv.
Bagelâ = coş de fum.
Bair= deal. 
Bairac= steag. 
Bairam= serbăt6re la Turci.
Bal=miere. 
Balaban = (În tătăre8ce) mare

(grancl). 
Balt.laran = (Lrebue zis Baldârgan)

cu cuculă. 
Baldarîc = (Lrebue zis Baldârgan)

cucută.

Balic= peşte. 
Baş= cap, şef, început, întâiul.
BaşI-buzucI = fără căpătâiu.
Başi-ceauş= Sergent-Major.
Balac = mlaştină. 
Bataclî = mlăştinos. 
Batar = care se scufundă. 
Balmîs = supus înecul ul, înecat. 
Bavi = (lrebue zis Mavî). V. acest

nume. 
Bazarghian = negustor.
Bazargic = târguşor.
Beghir= cal. 
Bel= titlu de nobleţă.
Beilic= corvadă. 
BeJedie = pt·imăric. 
Belezlichi = belciug.
Bender = n. pr. 
Bendge = n. pr. 
Berdari = (slavon) spală de ţesut

pânză. 
Berechet = abondent.
Beriki = de dinc6ce. 
Beriş = (trebue zis Bal'is)=cârliţă.
Beş = cinel. 
Belirchiu'= (trebue zis Beder-chi

oI). Beder = rău.
Bila!= n. pr. 
Bilalar = în loc de Bilarfar) = a

luI Bila!. 
Bimbaşa = Maior.
Biringi = întâiul.
Boaz sau Bogaz = canal, gâtlej.
Boazgic = diminutivul Iul ·Boaz.
Hoclogea = murdărie. 
Bor lac, burlac= neînsurat. 
Borun, burun = nas, promontoriu.
Borungea = în ·formă de nas.
Bostan= dovleac. 
Bozaurt = cenuşiii. 
Bozlutac = (de la Bozii) - cu

ghiaţă. 
Buba= tată. 
Bugeac = colţ. 
Buiuc = mare. 
Buiucce = mărişor. 
Bulb(il = privighet6re. 
Bulbu Ier= pluralul Jur R(ilb(il.
Burun = vezi borun.

C 

C. F. R. (atelier), 851.
C. F. R. (haltă), 205. 
Cdble-Bair (deal), 124, 132, 179, 180.
Cablovat (lac), 255, 815. 
Cabula-Bair (deal), 102, 127, '167.
Caciamac (carieră), 840. 
Caciamac (sat, pi. Babadag), 121,

214, 350, 360, 368, 424, 690. 
Caciamac (sat, pi. Medgidia). 101,

171, 174, 441, 446, 448, 449, 452,
453, 643, 64 7.

-------cr,.-.�----.r,1'T'O.---
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\� , ,I � � , <S" Caciamac (vale pe fronlieră.��/J!'iU\.�\ �Caciamac (vale sec. a Casîm� 

214, 240. 
Caciamar-Dere (valeJ 452. 
Caciamac-mare (sal părăsit), 41,

103, 207, 350, 468. 
Caciamac-mic (sat pără il), 350. 
Caciamac-Orman-Bafr (deal), 101,

127, 171. 
Caciatna (loc. isolată) 403, 795.
Cacique (vapor), 608. 
Cadan (şef tătar), 545. 
Cadâr-Ali-Asan (herghelia Jur . .. )

781. 
Crffli-Câşla (deal), 122, 132, 149, '181,

184, 185, 186, 419, 604. 
Carli-Câşla (sat), 184, 185, 350, 417,

419, 4-20, 423, 421�, 619, 620, 921.
CadichioI (sat bulg.), 36, 40, 94, 95. 
Car/ichio'i, (sal, pi. Mangalia), 41,

103, 207, 458, 461, 462, /197, 498,
499, 648. 

Cadiu (judecător), 337,338,341,355. 
Cadiului (deal), 107, 108, 128, 195,

'197, 229, 231, 382, 386. 
Cruliultl'i (pîrîu), 107, '197, 231, 24t.
Carii-ului (vale), 107, 197, 231, 241.
Cadmos (n. pr.), 510, 511. 
Caclmular Aleea (vale), 169, 236. 
Caelino Calgagnini (n. pr.), 433,

434. 
Caf'!'a (oraş), 260, 545, 546,556,557,

868, 869, 870, 871, 875.
Cahul (judeţ), 610. 
Cahul (lac), 138, 594, 918.
Cahul (oraş), 573. 
Cai-culac (vale), 225, 240, 241, 357.
Cailclere (t.leal), '120, 132, 224. 
Cailclere (sat), 216, 224, 359, 366. 
Cciilclere (vale), 120, 224, 240, 366.
Caillard (locotenent), 36. 
Ca'imacli-clere (vale), 122, 182, 238,

419, 420, 422. 
Caimriclia (deal), 14\1. 
Caimaclia (vale), 149. 
Cainac (fântână), 223, 240.
Cainac (pirîu), 223, 240. 
Cainac-baş (loc. isolată), 371.
Cainardgi (vezi Kainardji).
Caina1·geanu (carieră), 829. 
Cairac (deal), 119, 131, 186, 419. 
Cairk-Cairac (culine principală.

Sarighiol), 120, 132. 
Cairic-Cairac (ram. din Dolama),

120, 131, 224. 
Cairacil (deal), 110, 111, 129, 195,

201, 234, 397, 400, 405, 406. 
Ckiraculiti (câmpia), 112, 234. 
Calabalîk-bair (deal), '118, 130, 228,

231, 364. 
CalachioE (carieră), 825, 834, 844,

845. 
Calacho'i, (ruine), 79, 146, 181,424,

525, 529.
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Calachiot (vale), 149, 18·1, 237. 
Calacula-baii' (deal). Vezl Culacula. 
Calacluca (sat părăsit), 350. 
Calafat (oraş), 84, 544,593,873, 874. 
Calafat (vapor), 900. 
Calaicea (carieră), 834. 
Calaiyi (deal', 97, 126, 166, 170. 
Calaigi (p. trigon), 41, 95, 97, 164. 
Calaigi (sat), 34, 40, 94, 161, 471, 

475, 477, 478, 480, 481, 482, 648. 
Cala·igi-ceair (vale\ 161, 162, 235. 
Calaigi-dolojan (vale), 225, 240. 
Călăraşi (oraş), 32, 33, 156, 277, 

481, 494, 579, 586, 587, 590, 591, 
602, 619, 669, 678, 700, 916. 

Călăraşi (vapor), 900. 
Călăraşi ( n rus), 901. 
Calbtwgina (deal), 96,126,162, 474. 
Calbu·rgina (vîrf), 96. 
Cale (deal, ram. lui Haidân). 121, 

132, 223. 
Calea săpatei. (pădure), 76\l. 
Cale-bair (deal, ram. lui Ciubucluc), 

115, 130, 189, 362. 
Calencleru (carieră), 828. 
Calfa (vale sec. a Urluici), 96, 99, 

167, 236. 
Calfa sa{i Cesme-Gulac (vale sec. 

a Diordumgil, 101, 17'1, 236. 
Calfa (comună), 1 l9, 122, 184, 185, 

214, 3ti8, 369, 4'17, 418, 419, 420, 
422, 424, 425, 644, 706, 708, 711, 
714, 7'16, 719, 725, 728, 732, 735, 
742, 750, 768, 782, 786, 792, 795, 
853. 

Cal/a (vale), 224. 
Calfachiot (sat), 96, 99, 167, 458, 

459, 460, 4 3, 474,923. 
Calfaclei·e safi Caramcea (vale), 173, 

237. 
Calga (Kan), 565. 
Calica (deal), 110, 129, 234. 
Galica (mlaştine), 227. 
Calica (sat), 64, 110, 140, 234, 325, 

396, 404, 405, 406, 653. 
Calichiot (sat părăsit), 350. 
r:aligeorge ( ostrov), 155. 
Caliman I (Imperator), 545, 636. 
Caliman II ( l> ), 545. 
Călinescu (n. pr.) 752. 
Calinova (grind), 258, 269. 
Calinova (pădure), 773. 
Cal-inova (pescărie), 13\l, 246, 250, 

269, 394. 
Galinova-S( Gheorghe(pădure), 772. 
Cali-Petri-Ceair (vale în Bulg ), 38. 
Caii-Petru (rîuşor în Bulg.), 586. 
Cali-Petrovo (deal), 586. 
Cali-Petrovo (vale), 586. 
Calipso (vapor), 89\l. 
Calistra (pârâu), 104, 105, 1'14, '115, 

129, 190, 191, 238. 
Cal·istra (vale), 115, 129, 190, 238. 
Callatis- (Mangalia , 247, 248, 307, 

317, 321, 4-30, 4.34., 4-64-, 513, 517, 
518, 521, 525, 529. 

Calliope (muza), 313. 
CallipiziI (popor), 317. 
Callistrat (n. pr.) 307. 
Callistus (episcop), 637. 
Galon sai:t Calqnstoma (gură), 24-7, 

21-8, 249, 250, 310, 521. 
Caloianes (v. Asan Ion II). 
Calpurnius Iulianus (general), 522. 
Calu (n. pr.), 83'!. 
CălugărenI (bătălia ele la-) 56'1, 

864. 
CălugărenI (vapor), 900. 
Ccî.lugcirulut (vale), 226, 220, 241, 

370. 
Calulu-t (grind), 256. 
Calypso (corabie), 609. 
Camber (carieră), 840. 
Gambei' (sat), 1'l 7, 226, 228, 229, 

230, 325, 328, 359, 361, 362, 370, 
372, 378, 573, 651, 687. 

Gambei· (vale), 230, 24'1. 
Cainbei·-J'epessi (deal), '1'19, '13·1, 

187. 
Cambodge (vapor), 900. 
Camcik (rîil.), 136, 554. 
Camena (carieră). 830. 
Camena (deal), 117, 130, 364. 
Came11a (ram. celuI de sus), 11.7, 

130. 
Camena (pârâu), 120, 226, 240, 369. 
Came11a (sat), 120, 225, 226, 330, 

360, 369, 378, 640, 651. 
Camenka (Carcaliu), 136, 383. 
Camenica (oraş), 567, 569. 
Câmpul-Lung (oraş), 547. 
Câm11ul Merelei Agighiol (car.), '840. 
Canâ-Mesea (pârau), 187, 238. 
Canagic-Bair (deal), 113, 129, 233. 
Canara (carieră), 80, 684, 834. 
Canara (carlerăcom. Bugeac), 828. 
Canara ( » » Enişemlia), 

828 .. 
Canara (lac V. Sutgbiol). 
Canara (sat), 124, 153, 212, 213, 

426, 427, 428, 442, 443, 444,, 449, 
648, 670, 68·], 684, 690, 695, 697, 
699, 700, 701, 834, 836. 

Canara (vale la Boazgic), 1Ml, ·18'1. 
237. 

Canara-Aurel (carieră), 825, 834, 
846. 

Canar·a-Baba (carieră), 829, 840. 
Canara-Baba (deal),· 'l'l8, 130, 228, 

231. 
Canar-Bai?' (carieră), 822. 
Canara-Baii· (de!), '102, 127, 178, 

362. 
Canara-Ceair (carieră), 825, 834, 

844, 845, 846. 
Canara-Ceair (deal), 'l 17, 130,230. 
Ca11ara.-Ceai1· (vale), 39, 40, 89, 02, 

93, 94, 96, 125, 161, 235, 472, 475. 

Canam-Geai?' (vale sec. a TaiţeY), 
'116, 117, 230, 24'1. 

Ca11a1·a-Del'e {vale), 103, '168, 236. 
Canam-(Jhiol (carieră), 831-
Canam- 01'man (pădure), 771. 
Canam-J'arla (carieră), 825, 84ii. 
Canaraua (pădure), 770. 
Canaraua clin clrumul l'ulcit, 831-. 
Canarauci f'etii (carieră), ·834. 
Canaraua f'etit (pădure), 760. 
Ca11at-Cal/a(cleal), 119, '131,180.358. 
Canat-Calf'a (pădure), 772. 
Canat-Calfa (rîu), 119,189, 238, 385. 
Canat-Cal/a (sat), 78, 79, 189, 336, 

381, 384, 385, 425, 652. 
Canat-Calfa (vale), 119, 189, 238. 
Candiano (colonel). 463. 
Cancliano P. (general), 506. 
Canea (oraş), OOO. 
Canen-Gu?'Se (deal), 100, 127, '167, 

168. 
Canli (de!), 10'1, 127, 17'1, '173. 
Ca11li-Bugec(comună), 118,224,227, 

231, 359, 364, 366, 367, 368, 369, 
372, 374, 651, 689, 706, 709, 7H, 
714, i17, 720, 725, 728, 733, 736, 
743, 750, 784, 788, 793, 796, 802, 
853. 

Ca11lî-C-icu1· (sat), 35, 41, 103, 207, 
458, 460, 462, 648. 

Canl-i-Der·e (deal), 94, 125, 148, 155, 
159, 160. 

Ca11U-De1·e (vale), 91-, 14 8, 150. 
Cant-ia (comună), 32, 37, 93, 91-, 

159, 160, 161, 350, 470, 471, /�74, 
478, 480, 482, 623, 643, 69J, 706, 
709, 711, 714, 717, 720, 725, 728, 
733, 7°36, 743, 750, 755, 769, 783, 
787, 793, 795, 828, 853. · 

Caulia (vale), 159, 235, 474. 
Ca11lia-veche (vale), 159, 235. 
Canos/ci (sat părăsit), 350. 
CanroberL (general), 604, 606, 608, 

609. 
CantacLizen (regent), 546. 
Cantacuzen (scriitor), 546. 
Cantemir D. (istoric şi Domn), 248, 

249, 324, 344, 363, 558, 568, 570. 
778, 871, 935. 

Cantemiresc'î (fam. tătară) 546, 566, 
Cantili (colonel şi general), 405. 

504. 
Cantu (istoric), 875. 
Cai;aclia (baltă), 199, 386. 
Cavaclia (vale), 108, 119, 239, 380, 

386, 389, 685, 739, 933. 
Capadocia (provincie), 3to, 630. 
Cap-cle-clrac (ostrov), 252. 
Capalan-culac (vale), 168, 236. 
Ga11iclava (oraş vechiCI), 4-24, 525, 

529. 
Căpităneanu (Lt.-Colonel), 502. 
Capitolin (seriilor), 532. 
CapitoJiu (la Roma), 431. 
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Caplevala (grind), 256. 
CapotPsct (carieră), 846. 
Caprel (valea), 116, 189, 238. 
Capugi (deal), 122, 132, 184. 
Capur,i (sat), '181, 4'17, 420, 423, 

424, !�25, 648. 
Capugi (virt), 180. 
Capul Hinogulu'i (carieră), 834. 
Capusr·hio'i-brti'r (deal), 94, 125, '161, 

'162. 
Cara (scriitor), 433 
Gara-aci (vez'î Sarapcea Cara-aci). 
Gara-aci-aleea (deal), 78, 126, 476. 
Gara-aci-aleea (vale), '170, 236. 
Cara-acic-Bair (deal), 102, '127, 178. 
Cara-aci-wrusu (pădure), 94. 
Cara-ali-corustt (pădure), 39, 769. 
Cam-amal (sat), 97, 98, 162, 163, 

170, 471, 476, 478. 
Cara-rimal-brtir (deal), 97, 126, 163, 

'l70. 
Cara-bacri (comună), '100, 'lo7, 169, 

171, 440, 441, 445, 446, 448, 453, 
459, 461, 643, 706, 709, 71'1, 714, 
717, 720, 725, 728, 733, 736, 742, 
781, 783, 787, 792, 795, 853. 

Cam-bai1· (carieră), 832, 840. 
Cara-bair (deal), 78, 79, 111, 129, 

140, 170, 403. 
Cam-balu (carieră), 822, 831, 840, 

846, 847, 937._ 
Carabeţ (n. pr.), 558. 
Carn-bm·un (carieră), 840. 
Cara-bui·un (deal, ram. luI Haidân), 

121, 132, 223, 224, 225, 366, 368. 
Cara-burttn (deal, ram. Testemel), 

120, 131, 224, 225, 226. 
Cara-bunm-Bair (deal, ramif. luI 

Carvan), 39, 93, 125, 158, 159. 
Caracala (Imperat), 433, 435, 464, 

531. 
Cam-ceallic (pădure), 769. 
Cara-ceallic (vale), 230, 241. 
Cara-ceall'ic-culac (vale), 98,170,236. 
Cam-chiot (sat\ 100, 153, 167, 168, 

169, 208, 409, !�58, 459, 463, 464, 
648. 

Ca.rachio'i-bair (deal ramificaţia luI 
Armul-Bair, 124·, 133, 213, 214. 

Camchioi-baii' (deal ramificaţia luI 
Buiuk-Bulbul), 102, 127, 174. 

Caracimla (deal ramif'. lul Pri
opcea), 115, '130, 190, 384. 

Caracicula (sat), 41, 206, 207, 458, 
468, 642. 

Caracli (sat bulg.), 586. 
Cam-coiwn (pepinieră), 762. 
Cam-coittm (plantaţie), 763, 768. 
Caracoimn (sat), 43, 62, 65, 11-1, 

213, 217, 336, 426, 428, 442, 646, 
648, 690, 768, 934, 

Cara-coi·u (pădure), 770. 
Gara cuiusu-clcre (vale), 102, 176, 

178, 237. 

Cura-rnlac (vale), 158, 235. 
Carada-ba'ir (deal), 117, 118, 130, 

225, 226, 227, 230, 231, 364, 378, 
689. 

Caraclecle- baii· (deal ramificaţia 
luI Muuruazliki ; [g']; 74,, '175. 

Caractecle-baii' (altă ramii'. tot a 
Iul Muuruazliki [n'], 102, '127. 

Crimclere (vale) '103, 207, 239. 
Caradgilar (sat bulg.), 36, 41. 
Camclw·ac-bair (deal), 102, 127, '!79, 

45'1. 
Camclurat-culac (vale), 178, 237. 
Caradural (sat părăsit), 350, 4-52, 

781. 
Caragea (Domn),· 502, 639. 
Caragea (movilă), 94, 125. 
Caraghios-ceair (vale), 93, 159, 235, 
. 475. 
Caraghios-cuiusu (sat bulg.). 623. 
Caragia-punar (deal), 120, '132, 214, 

216, 224. 
Cw·agidi-ba'ir (deal), 1'17, 130, 361, 

364. 
Caraharman(comună), 54, 80, 141, 

217, 222, 223, 34,2. 357, 368, 425, 
4-27, 428, 434, 44'1, 444, 572, 575,
648, 706, 708, 71'1, 714, 716, 7'l9.
725, 726, 728, 732, 735, 742, 750,
762, 782, 786, 792, 795, 806, 853,

Caraibil (mlaştină), 227. 
Caraibil (sat), 110, 234, 325, 350, 

3\Jfi, 397, 398, !�Ot, 405, 406, 655, 
686. 

Cam-iuk (deal), 153. 
Car.a-iuk (movilă), 122. 
Cara-iuiuk, (ramif. din dealul Ca-

raomer, basinul Dunărean,deal), 
99, 126, 169. 

Cara-iuiuk, (ramif. din dealul Cara
omer, basinul Pontic, deal), 103, 
128, 207, 208. 

Cara-·iuk-clere (vale), 210, 239. 
Cara-ittk-lepe (deal), 103, 128. 
Cam-ittk-lepe(mov. pe vallum), 153. 
Caralmus-Orman (deai), 95,125,126, 
Caralmus-uzum -culac (vale), 40, 

95, \)(i, 

Camman-ceair (carieră), 827, 838. 
Caramancea (deal), 10·1, 127, 173. 
Caramancea (vale), 89, 'iOO, 101, 

148, 173, '174, 237, 445, 451, 455. 
Caramanchio'i (cari@ră), 840. 
Caramanch·ioi (comună, 118, 231, 

327, 359, 360, 367, 372, 374, 651, 
689. 706, 709, 7'11. i14, 717, 720,
725, 728, 733, 736, 743, 750, 771,
784, 788, 793, 796, 830, 840, 853,

Caramanchioi (deal), 118, 130, 227, 
367, 689. 

Caramanch-ior (pădure), 771, 
Caramcmlia (pădure), 770. 
Caramiclet (deal), 91, 125, 155, 156, 

472, 473. 
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Caramţşea-Tepe (deal), 120, 131, 
184, 185. . 

Caramlău (n. pr.), 822. 
Caramural (comună), 54. 62, 90, 

123, 124, 133, 152, 177, 213, 426, 
427, 428, 444, 440, 508, 575, 642, 
646, 648, 682, 684, 691. 695, 697, 
706, 708, 711, 714, 716, 719, 725, 
728, 732, 735, 742, 750, 779, 782, 
786, 792, 795, 853. 

Caramurat (deal), 123, ·132, 215, 
427, 428, 684, 690. 

Caramurat (movilă), ·152. 
Caramurat-Ceair, (vale), 124, 177, 

2'13, 237. 
Garam urat-Tepe, (movilă), 124, 153. 
Gara Mustafa-Paşa (Mare Vizir), 

567. 
Caranasuf (comună), 62, 71, 76, 

'l 2'1, 140, 218, 222, 223, 359, 360, 
367, 368, 371, 4,27, 442, 598, 644, 
651, 684, 690, 697, 706, 709, 711, 
714, 717, 720, 725, 728, 733, 736, 
743, 750, 771, 784, 788, 793, 796, 
853. 

Caranasuf (deal) '12'1, 132, 222, 223, 
36_8. 

Camnasnf' (pădure) 77'1. 
Caranasuf (pepinieră), 762. 
Caranasuf (pâreu), 223, 240. 
Caranasuf (plantaţie), 763. 
Caranlîc (comună), 95. 160, 161, 

162, 163, 164, 470, 471, 474, 475, 
476· 477 478, 480, 48t, 644, 648, 
694, 706, 709, 711, 714, 717, 720, 
725, 728, 729, 733, 736, 739, 743, 
750, 755, 770. ,83, 787, 793, 795, 
828, 853. 

Caranlic (pădure). 770. 
Caranlîc (p. trig.). 96. 
Caranlîc (vale), 164, 236. 
Caranlîc-vale (pădure), 770. 
Carnnlina (picheL), '147. 
Cara-Oba-Bair (deal), 102, 127,168, 

214, 217. 
Caraomer (comună), 41, 54, 55, 

99, 103, 153, 170, 207, 208, 457, 
458, 459, 450, 461, 452, 463, 464, 
467, 468·, 473, 479, 497, 498, 499, 
503, 508, 623, 642, 648, 693, 695, 
697, 699, 700, 701, 706, 708, 711, 
714, 716, 719, 725, 728, 732. 735, 
742, 755, 779, 782, 787, 792, 795, 
853. 885, 890, 913, 914, 927.

Caraomer (pepinieră), 762. 
Caraomei' (plantaţie). 763. 
Caraomer-Baii' (deal) 99, 103, 126, 

128, 169, 208, 693. 
Caraorman (carieră), 840. 
Caraorman (comună), 28, 256, 257, 

263, 264, 395, 403, 652, 706, 709, 
712, 714, 717, 720, 726, 728, 733, 
736, 744, 750, 765, 766, 772, 783, 
788, 794, 796, 810, 840, 853. 
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Camonnan (grind), 256, 257, 263, 
264, 268, 807, 81'1, Ş'l8. 

Caraonnan (insulă), 254, 256. 
Caraorman (pă<lure) 137, '130, 254, 

25'\ 257, 765. 7u6, 772, 034 
Caraonnan (pădure pL Medgiclie), 

,u9. 
Caraorman, (sat bulgăr.), 34, 39. 
Gara pat-daga ( deal). 124, 132, 179, 

180, 451, 455. 
Campcea (deal), 1'15. 130, 152, 190, 

229, 382, 849. 
Campcea-Balabancea (deal, ram. 

lui Amzalar), 75, 115, 130. 
Carapeletli (deal), 97, ·J26. 
Carapeletli (vale). 170, 236. 
Carapeliclic (d1;al) 99, 126, ms, 167. 
Carapelit (munţi), 75, 119, 131, 849, 

850, 937. 
Carapelit (pădure). Ti2
Cata11elit (sat) 1'10, '!84, 185, 4'17, 

418, 419. 420, 422, 423, f:i4.4, 648. 
Campel'il-bair (deal), 1'19, 131, 184, 

185, 694. 
Carnperetl'ic-ai·tctSS'i (deal) 40, 94,. 

125, 162. 
Carapi-coi-usu (pădure), '161. 
Cărărilor (deal) 73, 106, 128, 152, 

193, 194, 195, 197. 
Carasan (vale), 98, 148, 165, 236. 
Carasu (baltă), 175, 176, 237, 355, 

437, 4lt7, 449, 450, 451, 452, 453, 
455, 587, 597, 673, 674, 675, 684, 
903. 

Caras·u. (sat părăsit) 244, 342, 350, 
450, 453, 566, 575, 584, 587, 599, 
670, 674, 683, 903. 

Carasu (vale), 57, 69, 70, 81, 
83, 84, 89, 90, 98, 99, 100, 

102, 103, 104, 108, 124, 125, 128, 
134, 148, 173, 175, 176, 177, 178, 
210, 2'11, 237, 242, 243, 244, 336, 
342, 425, 442. 443, 445, 447, 449, 
452, 456, 598, 659, 670, 672, 673, 
731, 747, 881, 924. 

Carasu(u-dere (vale), 178, 237. 
Carn-suhat (carieră), 840. 
Cam-suhat (lac), 397, 400. 
Carn-suhat, (pădure), 773. 
Cara-suhat, (sat), 151, 152, 200, 201 

396. 400, 401,. 653, 8W.
Cara-suhat (vîrf), 1'10, 201. 
Carasulw·-bair (deal), 99, 126, 169. 
Camsuluc-ceai?' (vale), 169, 230. 
Cm·asuluc-dere (vale), 102. 
Carntai, (comună), 177, 213, 350. 

42 \ 427, 428, 442, 444, 445, 446, 
447, 448, 449, 4-56, 508. 647. 670, 
673, 706, 709, 711, 714, 717, 720, 
725, 728, 733, 736, 742, 783, 787, 
792, 795. 853. 

Caratai (deal), 124, 133, 176, 1'l7. 
Caratat (vale), 124. 177, 237, 449. 
Carataf-Alceac (vale), 177, 237. 

Cam-Tepe (deal în dealul Rama
zan) 119, 131, 186, 214. 

Cam-Tepe (movilă), 102. 152, 214. 
Cw·a-1'epe-Bai1' (deal în dealul Do

roban1,ul), 123, 132, 179, '180, 2'14·, 
215, 357, .368. 

Caratheodory (n. pr.), 28'1. 
Camula (deal, ramii'. din Cadi

Casla), 122, 132, '14-0, '!84-, 4Hl, 4l!2. 
Camula (alt deal, ramii'. din Ghiol-

Punar), 07, '126. 
Camula (p. trig.), 98, 164-. 
Caraulac-,-ilcea (vale), 168, 236. 
Carbuccia (generali, 606. 
Cărbw1a1·ia (valeJ, 229, 241, 36'1. 
Că1·bu11a1·ilo1· (vale), 108, 100, ' 113, 

233, 241. 
Că?'bit11elo1· (vale), 195. 
Canaliu (balla), 06, 150, '!88, 101, 

383, 391. 
Ca'l'taliu (carieră), 831. 
Ca1'Cal·iu (comu,nă), 29, 63, '147, ']88, 

194, 380, 381, 383, 384, 386, 391, 
392, 394, 640, 653, 688, 697, 706, 
709, 712, 714, 717, 720, 726, 728, 
î33, 736, 743, 750, 755, 772, 784-, 
788, 794, 796, 831, 853. 

Caccaliu (deal), 106, 128, 19·J, 383, 
386, 391. 

Carcaliu (garlă), 188, 191. 
Carcaliu (insulă), 187, 383. 
Carcaliu (movilă), 106, 383, 386, 

391, 688. 
Carcaman-Bair' (deal), ·I '13, 129, 232, 

361. 
Canevat (garlă), 815,816,817, 818. 
Carcevat (Jac), 255, 815.-
Cardam (Rege), 542. 
Carclonulitr (movilă), 196, 
Carclomilut (vale), 110, 11i!, 195, 234-, 

241, 399. 
. 

Cariem ele lângă 1viacus, 84-0. 
Cai·ierelor (deal), 392. 
Cm·ierii (deal), 110, 129, 200. 
Cari-îol-dere (vale), 364. 
Carinthia (vapor), 899. 
Cdijelarr (carieră), 831, 840. 
Ccfrjelai·t (comnnă) 76, 78 79, 1'18, 

187. 189, 190, 226 336, 362, 363,
375, 380, 38'1. 382. 384, 385, 393,
424, 425, 652. 689, 697, 706. 700,
712, 714, 717, 720, 726. 728, 733, 
736, 7lt3. 750, 755, 772, 784. 788, 
794, 796, 1i02, 831, 838, 840, 853. 

Ct.ir·jelarr (pădure). 772. 
Cdi'jelai·i (pîrîu), 116, HS, 119, ·1;�9, 

238. 384.
Cdi'jelai·t (vale), 1Hi, 118, 119, 189, 

238. 
Cârjelari (vîrf'), 74. 
Carlar-Bair (deal), 228. 
Carlichiot (carieră), 826. 
Carlichiot (sat), 209, 210, 458, 4-07, 

692. 

Cartir-hinr (vale). 2'10, 230. 
Carlovitz (tratalul de la -) 5GO, 8ii. 
Carma�i111 ( carieră). 832. 
Cnnnen-Silva (sat în DcHă), 25!i, 

257. 2G3, 268.
Carm.r•n-Silva (sat la Techirghiol). 

4-/4-5, 602. 
Carniolin (vapor), 89\l. 
Carnu Munteanu (n. pr.), 751. 
Cnml r (cariere), 937. 
Crm1l [ (comună), G2, 71, 82. ·123, 

'124·, 'l 77, 179, 215, 42G, 427, 428, 
4.4.4., 41-9, 45(i u42, 044, 64 8, 601, 

· 706, 708, 711, 714, 716, 71\l, 725,
728, 732 735, 74-2, 782, 786. 702,
705, 82ft, 853.

Cm·ol r (deal), 4,25, 4,27, 4-28, 601. 
Ca1'ol I (hotel), 83, 104, 203, 420, 

438, 923. 
Cal'ol I (piaţă), \l04. 
Carol I (Regele Româniel), 14-2, 172, 

264, 292, 388, 414, 494, 496, 503, 
505 506. 624, 875, 915, 937. 

Carol Quintul, 335. 
Carol VI, 551. 
Carol Xll, 570. 
Carol Schmidt (n. pr.), Sfii. 
Carol Winke Olbendorf, 670. 
Carolus Primus (vapor), 302. 
Carpanos (lac), 255. 814. 
Ca1·paţi1 Muntenie1.(jude1,ele din-), 

705, 707, 710, 713, 7'15, 718, 72ft. 
727, 73'1, 745, 754, 933. 

CarpaţI (munţii-), 73, 242, 324, 7Gl, 
929. 

Carpaţii MolcloveI (judeţele din-), 
705, 707, 710, 713, 715. 718, 72ft, 
727, 731, 745, 754. 

Carpi1 (popor), 532. 
Carsî-clere (v1:t.le), 211, 240. 
Cai·s·i-orman (pădure), 771. 
Carsium (Harşova), 525, 520. 
Cai· t (ţinut), 57, 85. 
Car·tal (deal). '122. ·J32 152,214,215. 
Carla! (deal în Basarabia), 918. 
Carla! (lac în Basarabia), 504, 9l8. 
Cartai (sat în Basarabia), 151. 350, 

4'17, 572, 573, 581, 613, 918, om

Cartal (pîrîi:i), 122, 152, 185, 1-23. 
Cartal (vale), J22, '152, 185. 
Gartal Seleuş (sat), 215, 423, MO, 

G20, 644. 
Ca1·tal-Te11e (deal, ramif. dealului 

Caşla. Tulcea), 1'10, ·J29, 195, 
233, 398. 

Cai'lal-Terzichiot (vale, vezr Ter-
zichio1). 

Carus (scriitor), 43'1. 
Carva11 (p. trig.), 02. 
Carvan-Bair (deal), 39, 83, 02, 125, 

155, J'58, 159. 
Ca1·va11-Mare (comună), 31· 39, 02, 

93, 158, 159, 160, 16'1, 350, t\-'iO, 
471, 475, 477, 478, 4,80, 481, 497, 
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4-08, 4-99, 501, 503, 504, 508, 684
706, 700. 7t1 ,  714, 717, 720, 725,
728, 733, 736. 7/�3, 750, 755, 769,
770, 783, 787, 703 705, 828 838,
853.

C'a1'va11-.Mare (v.), 30, 02. 03.150. 235. 
Cnrvan-Mic, (sat) 39 03, '158, 4-71, 

/�75. 
Carcan-Nic (vale), 02, 03, 475, 
Casa de depuneri, consemn. şi 

economie, 002 
Casacaia (carieră), 834,. 
Casdcl"i (sat), 99, 100, 167, '169, 458, 

459, 461, 463, 467. 648 
Casdmcea (carieră). 840. 
Casâmcea (corn. Tulcea), 54, 12[, 

·]22, 184·, 185, 2'14, 2'16, 357, 359,
360, 366, 368, 369, 3i'l, 376, 379.
4'18, 423, 42/�, 651, 685, 686 689,
690, 697. 70u, 709, 711, 711�. 7'17,
720, 725, 728. 733 736. 74 3, 750,
766, 77'1, 784, 788 703, 796, 802,
840, 853.

Cas{t'mrea (deal), 208 
Casd.mcea (pădure) 771. 
Cnsâml'ea (pepinieră), 762. 
Casdmna (rîu) 76, 00, '120, 122 ·123, 

132. 152, 213, 214·, 215. 216, 221�,
2fi.0, 34-2, 351, 357, 368, 378. 4-23,
4-25, 428, 444._ 659, 682, 684. 689,
690, 7/�7, 934.

Casâmcea (sat, pi. Mang.). 208. 458, 
451, 464, 78'1. 

Casâmcea (vale, pi. Mang.). 103, 
132, 208, 230, 598. 

Cast/.mcea (vale, pi Tulcea,) 57, 76, 
12'l, 122, 123. 

Casapchiot (carieră). 840. 
Casapchiot (comună). 199, ·223, 251, 

321, 327. 359, 360, 367, 368. 369, 
371, 372, 375, 525, 651, 684, 690, 
706, 707, 709. 711, 714, 7'17, 720, 
725, 728, 733. 736, 743 750. 753, 
784, 788, 793, 706, 840. 842, 853. 

Casapchioi (pîrîu), 223, 240. 
Casopchio'i (vale), 223, 240. 
Casa]Jl'hioi (vîrf), 121. 
Casavl't-Bair (deal), ·!'18, '130, 3(17. 
Co.s('[(lâA-lJoir (deal). '121 132. 21!�, 

2'l6 223, 357, 3,t. 4,27, 428. 
Ccîşla (carieră la Esechio1). 834-. 
Cd.�la (comună, pi. Tulcea), 62, 1'10 

200; 395. 3�)6, 398, 399, 406, 414, 
653, 685. 706, 709. 712 7'14, 717, 
720, 726. 728, 733, 736, 743. 750, 
753, 778. 784, 788, 793. 796, 842, 
853, 934. 

Câşla (deal, v. dealul de d'asupra 
Câşle1). 

Câşla (deal, pi. Tulcea), 78, '1'10, 
129, 200. 

Câşla (lac). 109, 398. 
Câşla (sat la Ollina), 32, 96, 164, 

471, 480, 642. 
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Crişla (valea Afighinea), 169, 236. 
Crişlo (valea sec. a Silişle'î). t80, 237. 
Câşla (valea sec. a Enisara'î), t84, 

238. 
Cd.şla-Alibithiot (sal), 160. 
Câşla-Aliuichiot (vale), 99. 
Crişla-Bair (deal), 87. 
Cd.şla-liti-Ciiciulă (loc. isolală). 177. 
Ccişlri-lut-fon (loc. isolală). 2"lo. 
Câşla-lut-Manasie-J ecu (loc. iso!.), 

177, 
Câşla-P1m1,1· (vale) 9li, 164, 236. 
Câşla-Svinăulut (loc. iso!.), '102, l94-. 
Ccîşla-Târcă (punct), 184. 186. 
Ccişld-Teoclorof' (loc. iso! ) 303. 
Câşla-Zaharia-7'iţei (loc. iso!). 2"16, 

371 
Caslamuni (oraş), 552. 
Caslilia (provincie). 52. 54. 
Castore (vapor), 899. 
Castrul-cle-la-Nicoliţel, 108, 23"1, 404. 
Cataloi (carieră). 832. 
Cataloi (comună), 62. 78, 109, HO. 

114, 200. 233, 234, 325, 345, 3li1, 
3()2, 372, 375, 377, 395, 306, 397, 
398, 399, 401, 1�02, 406, 414, 4-92, 
509, li52, 654, 682. 685, 687, 688. 
li97, 706, 709, 712, 7'11�, 717, 720, 
726, 728, 733, 734,, 736, 743, 751, 
773, 784, 788, 793, 796 832. 838. 
842, 853. 

Cntalot (deal), 1"13, 129,229,233,399. 
('a/ana (pădure), 95, 770. 
Cataractele Dunăriî ( v. Porţile-de-

fier). 
Catargia (pădure), 768. 
Cateclrala (Constanţa), 642. 
Catedrala (Tulcea), 639. 
Catellianus (Episcop), 632. 
Caterina II (Imperâtea,:ă), 330, 333' 

570, 576, 595, 74-8. 878, 933. 
Catineţul-mare (lac), 256, 800. 
Cati11eţul-mic (lac), 256, 809. 
Catifa (deal), 08, 126, 1G2. 163, 165, 

166. 
Galiţa (vale), 08, -165, 16G, 2!36 
Caucas (M-ţi), 77. 
Cawulac (pădure) 771. 
Cauaaai (pădme). 77l. 
Cauyayi (sat pi. Babadag). 82 117, 

·1'18 120. 225, 226. 227. 231, 327,
360, 3li9, 370 378. 685, 689.

Caugagi (vale pl. Babadag), 227. 
24,1. 

Caugagi (sat pl. Medgidia). 100 
'102, 167, 168. 44-6, 448, 4G'l, 781. 

Crwgayi (p trig.). 102. 
Caula-Ceair (vale), 169, 236. 
CăuşanY (localit.), 550. 
Căuşu (carieră), 840. 
Căuşul-mare (carieră). 840. 
Clîuşul-11w1·e (deal), 112. 129, 23t 
Căuşul-inic (deal) 77, 78. 
Că·uşul-mic (carieră), 810. 
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Cava.c-Culac-Ceaii' (vale), 158. 253. 
Ca:vac-Culu-Ceair (vale) 30, 92. 
Cavaclac-Caii'ac (pîrîO), 120, 224, 

240. 
Cavatlar (carieră), 826, 831�. 
Cavaclar (corn.). 83, 99, 167, 169, 

44-8. 457, 458, /�59, 460, 461, 462,
463, 464, 467. 474, 648, 691, 692,
693, li94, 695, 697, 706, 708, 7i·j,
714, 116, 719, 725, 728, 732, 735,
71�2. 750. 782, 787, 792, 795, 826,
834, 853.

CavaleriI de Rodos, 555. 
Cawrgic (sat), ·12t, ·216, 371, ai2, 

426, 427, 4-28, 44-2. 444, 684. 
Cavarna (oraş). 434, 554, 575, 585. 

589, 598, 607. 622. 
Câz-bair (deal), 116, 130. 

Cazaci (popor).· 28, 321, 328. 329, 
330, 331. 341, 347, 369, 560, 56'1. 
56'2, 563, 564. 565, 566, 567, 568, 
569, 570, 573, 579, 581, 583, 584, 
588, 591, 598, 599, 600, 602, 606, 
608, 614, 618, 619, 620, 62t, 622, 
640, 874. 

Cmacicli (carieră), 834. 
Cazacul (gring), 257. 
Cazacu.lut (gârla-), 107. 
Cazdlgic-Bair (deal) 112, '129, 233. 
Cazâlyic-Dere (vale), 102, 174, '175, 

237. 
Cazdlma (vîrf), 97. 
Cawngia (vale), 112, 233; 234, 24'1, 

359, 376, 379. 
Cazaria şi CazariI, 542, 86G. 
r:azai·ma Jnf'a11lcriet (Conslanţa), 

84, 203. 
Cazarma Jnf'ant. (Mangalia), 602. 
Cazarma Inf'ant. (Galaţi), 29. 
Cazm'ma Caval. (Const.), 429, 684·. 
Cazîl-.Murat (comună), 99, 167, ·169, 

4-48, 457, 458, 459. 460, 461, 463,
4-73, 474, 479. 642, 648 691. 693,
695, 697, 706, 708, 711, 714, 716,
719, 725, 728, 729, 732, 735, 742,
782, 787, 792, 795, 853.

Cazîl-Murat (vîrf), 99. 
Cazil-Murnt-Bafr (deal), 169. 
Cazîl-Jlfoi-at-Ceaii· (vale), 169, 236. 
Ccî�la1'-Bair (vîrf), 1-16. 
Ceacaria (Ins. Şerp.), 318 
Cearatina (pădure). 773. 
Ceairelor (vale), 231, 241, 364, 372. 
Ceait-Orman (pădure), 770. 
Ceair-Orman (alt trup de pădure), 

770. 
Ceair-Orman (vale), 97, "163, 235, 

476. 
Ceairnl de mijloc (vale), 101, '172, 

237. 
Ceaintlu'i (valea-), 107, '198, 239. 
Cealcî-Perde (deal), 99, 12li, 169, 170. 
Cealcî-Penle (movilă), 99. 
Ceanac-Cole (fort), 183. 

120 
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Cenlril (pichet), 259. 
Ceatal saf1, Salul noii (in ulă), 254, 

256, 259, 268, 578, 581, 582. 
Ceatal-Bai1· (deal), 112, 129, 233, 

234, 399, 441. 
Ceatal-ctei·ede (carieră), 828 
Ceatal-Iol-Bair (deal), 92, 155, 158. 
Ceatal-1 ·rnail, 29, 30. 110, 1H, 138, 

'143, 146, '147, ms, 200, 221, 245, 
246, 252, 253, 254, 259, 279, 291, 
293, 296, 398, 414, 699, 700. 701, 
806, 9t8, 919. 

Cealal-luiulc (movilă), 122. 
Ceatal-fale (n:10vilă langă Const.), 

124, 153, 2H. 
Ceatal-Juk (movilă în Edilchioi-

Tepe), 100. 
Ceatal-chiot ( cot), 252. 
Ceatal-ckioi (pădure), 773. 
Ceatal-chiot (pichet), 259, 4Q0, 503, 
Ceatal-chiot (sat), 254,259, 268, 396, 

406, 652. 
Cealal-orman (deal Bulgaria), 91. 
Ceatnl-oi·man (ramificaţia dealului 

Coslugea), 93, 125, 160, 161. 
Ceatal-arman (deal, ramif. luI Dis

trai!). 96, 126, 164. 
Ceatal-arman (pădure Cuzgun), 770, 
Ceatal-arman ( » pi. Sil. iouă), 

07. 
Ceatal-orman (sat bulg.), 39. 
Ceatal-arman (şat, Pantelimon), 

123, 180, 215, 34-2, 369, 423, 444. 
C,iatal-onnan (vale), 123, 215, 240, 

357, 423. 
Ceatal Sf". Gheoi·ghe, 138, 146, 147, 

253, 283, 289, 290, 291. 292, 293, 
295. 301, 669.

Ceatal-Tepe (deal), HO, 129, 195, 
405, 414. 

Ceatal-Tepe (movilă). 102. 
Ceatmalar (carieră). 826. 
Ceatmalar· (sat părăsit), 209, 210, 

458. 467, 692.
Ceatmalar (vale), 210, 239. 
Ceatov-O1'man (pădure), 770. 
Ceaus-chioi (sat), 122,214, 350, 357. 

360, 368, 418. 
C.e�i-culac (pădure), 771.
Cecige (v. K.ilege).
Cecina. Severus) (n. pr.), 432.
Ced renus (n. pr.), 51. 
Ceelin-chioi (vale), 118. 225, 227, 

23 L. 24-1. 366, 682. 
Ceemsicu-Bair (deal). '119, 131, ·184. 
Ceh'i (popor), 867. 
Celaclar-Ceair(vale), 171,172 237. 

582, 583. 
Celea (deal) 122, 132. 
/.Jelea mai·e, 79. 
Celea mică No. 1 (car.), 834. 844, 

845. 
Celea mijlocie 
Celea ele sus 

( » ). 834.
( » ), 834.

C.eJebi Muslafa (n. pr.), 580, 58·1,
Celsius (scriitor), 431, 432.
Cechfrgea (carieră), 834, 844, 845.
Cechirgea (movilă). 122. 182, '181.
Cechirgea (sat părăsit), 350.

· Cechii'gea (vale), ·122, 180, 181, 238.
420, 424.

Cechii·gea (vîrf), 78, 79.
Cechii·gelet (piciorul-), 181, 238
Cerbului (cariera-) 8!�0.
Ceres (vapor) 899.
Ce1'1rez (pădure). 771.
Cerkezi (popor). 264 325, 354, 377,

4-JS, 479, 608, 610, 61'1, 6'13, 616, 
6'1\J, 621, 622, 623, 646, 928. 

Cerlcez-luk-Baii· (deal), 103,128,167. 
Cerkez-Paşa (beglerbeg), 575. 
Cerlcez-Kioi (sat). 64, 96, 99, 166. 

167, 458, 459, 460, 623. 
Cerlrez-Kioi (vale), 4,1, 9Ci 98, 99, 

i(i7, 236, /�5g_ 
Cerlrinez-Dolan (carieră), 828. 
Cei·na (carieră), 840. 
Cerna (comună), M, 74, 1'15. '180, 

rno, rn1, 220, 336, 380, 381. 382, 
384, 385, 386, 392, 393, 394,, 399, 
508, 652, 655, "(i87, 688, 607, 706, 
709, 712, 714, 717, 720, 726, 728, 
733, 736, 743, 750, 755, 757, 766, 
772, 784, 788, 794, 796, 804,, 83'1, 
840, 842, 848, 853, 934·. 

Cei·na (deal), 115, 129, 130, 190. 
Cer·na tMunţl). 75, 114. 115. 
Cenia (pădure), 772. 
Cerna >1 în Deltă), 773. 
Cenw (ramificaţie), 129. 
Cerna (rîu). 114. 115, 130, 152, 190, 

229, 238, 384, 392, 393, 688. 
Cerna (vale). 114, 115, '130, '135 

152, 190, 229, 238. 688. 
Cerna (vîrJ"), 115, 384. 
Cernagoria (vapor), 900. 
Cer·11asuf' (sat părăsit), 350. 
Cernăuţi (oraş), 874. 
Cernavocla (ballă). 176, '178. 
Cernavocla (deal) 124. 133, 148, 149, 

179. 
Cernavocla (district), 348 
Cernrwocla (murdiclik), 357. 
Cernavocla (oraş), 29, _54, 62, 64.

66, 69, 72, 80, 81, 89, 124, 141, 
146, 147, 149, 172, 175, '176, 178, 
179, 242, 244, 357. 420, 424. 425, 
436, 441, 445, 44Ci, 44,7, 449, 450, 
45'1. 453, 455, 456, 483, 492, 495, 
496, 497. 498, 499, 500, 502, 504, 
505, 506, 507, 508, 5Ci1, 576, 577, 
583, 584, 587. 588, 592, 597, Ci00, 
601, 612, 6·13. 620, 621, 622. 623, 
638, 639, 642. 643, 647, 661, 664, 
669, 670, 676, 678, 68'1, Ci83, 692, 
5g3, 694, 695, 697, 699, 700, 701, 
706, 709, 711, 714, 717, 720 725, 
728, 733, 736, 742, 750, 766, 768, 

783, 787, 792, 795, 797, 826, 834, 
836, 851. 852, 856, 860, 884, 88Ci, 
888, 89'1. 901, 903, 904,, 909, 021, 
922, 923, 924 

Cernavoda (pichet), 147. 
Cernavoda (punct trigon), 692. 
Cen1avocla (staţie). 450 671, 676, 

677. 
Cer-navoda (vapor), 900. 
Cemavoda-Con,lanfa (cale ferată), 

53, 69, 80, 89, 153 175, 176. 177, 
178, 2'12, 284. 356, 4,25, 429, lt35, 
4,37. 442, 443, 447, 449, 450, 453, 
601, Ci13, Ci17. 620, 621, 622, 6M, 
669, 670, 675, 67Ci, Ci77, 680, 600. 
822. 

Cernaooda-Co11,ta11fa (drumul-), 60, 
601. 670, 821, 881.

Cwma�ocla-Pocl (staţie), '102, 451. 
671. 675, 67Ci, 680. 681, 700

Cerneţ (garlă), 2'18, 258, 394, 4,03, 
Gen1eţ (grind), 258. 
Cerne/ Floi·il garlă), 258, 3\l4·. 
Cerneţ Flo1·ii (grind , 258. 269. 
Cerneţ Florii (punct trigon ), 394. 
Cernica (lac), 183. 
Cernichioi (sat părăsit), 350. 
Cernigow (vapor). 901. 
Ce1·no/'ca (braţ), 255, 8'14, 8·15. 
Cerna/ca (ins.), 29, 253. 
Cesar Durando (cavaler). 28'1. 
Cesarea clin Palestina, 625. 
Cesma (vapor), Ci24. 
Celte (oraş', 667. 
Cetatea (carieră). 83"1. 
Cetatea-Albă (v. Akierman). 
Cetatea ele la N'itoliţel, 108, '190. 
Cetatea Oi'i (v. Yadul Oii). 
Cetatea veche de l.a Camnasuf'. 2'18 

222 (v şi Istropolis). 
Cetatea Zapornjenilor, 258. 
Cetăţuia (de la Morugiol), 402. 
Chal'ei (disc. lui Mahomed), 337. 
Chalciope (n. pr.), 511. 
Chalcoconclylas (seriilor). 2Ci0, 547, 

873. 
Chanitus (n pr.), 317. 
Charmois (tip de oaie), 802. 
Chata (ţară). 335. 
Chaten (ţară), 335. 
C!tawria (ins. Serp.), 318. 
Chazarii (popor), 318, 867. 
Chazdai (n. pr.), 867. 
Ch.eci-cleressi (v. Keci-deressi). 
Chedi-/'ulac (pădure), nl. 
Cheia (deal). 105, 128, 19'1, 194,389, 

391. 
Cheilbasek (sat părăsit) 350. 
Chele (oraş). 250. 
Chelleve (cariera Enişemlia), 828. 
Cheltepe (cariera Nalbant), 830. 
Cheltepe (vîrf') 78. 
Chernal-Agi-Amet (n. pr.) 827. 
Cherbourg (por{J, �123. 
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Chereci-Bau1· ( carieră). 829. 
Cherr.slic- Orman (pădure), 94·. 
Chermsicle (inginer), 33. 
Cherim No. ,, (garlă), 807. 
Cheriin No. 2 (garlă), 807. 
Chem ei (movilă); '100, 'l 71. 
Chersonesul Tauric (Tauricla) 308, 

528, 534·. 
Chersonesul Thracic, 315. 
Chestakof (locotenent). 612. 
Cheti.c-Pwna1·. (V. KeLic-Punar). 
Chiaşna (pădure), 7,0. 
Ghidu (carieră). 834. 
Chiciu (garlă), 196. 
Chici'll (ostr. pl. 1-Iarşova). '14-13, 182. 
Chiriu (ostr. pl. Măcin), Hl6. 
Chiciu (ostr. în faţa Călăraşilor), 

585, 587. 
Chiciu (sat), 32. 
Chici'll (pădure), 768. 
Ciciu (altă pădure), 769. 
Chiciu Carcaliu (allă pădure) 772. 
Chiciit Dobre (pădure), 772. 
Chilia (braţ), 29. 31. 137, 138, 139, 

143, 250, 252, 253 254, 255, 256, 
259, 260, 262. 268, 270 279, 284, 
286, 291, 305, 394, 395, 553, 582, 
592, 600, 610, 625 806, 808, 8'12, 
813, 814, 815, 8'l9, 918. 

Chilia (caza). 31, 348. MO, 625. 
Chilia (grind), 254,255,268,807,814. 
Chilia nouă (oraş), 30, 137, 248, 

260, 262, 407, 553, 557, 558, 560, 
563, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 
572, 573, 576, 577, 578, 579, 582, 
588, 592, 6'10, 613. 8'15. 

Cli-il-ia veche (oraş), 29, 30, 54·, 65, 
138, 246, 250, 251, 252. 255. 256, 
259, 260, 261. 262, 263, 265, 268, 
358, 395 , 397, 483, 495, 497, 498, 
499, 503, 508. 552, 553, 554, 556, 
559, 5(:i'l, 562, 592, 6'10, 652, 653, 
654, 699, 700, 701, 706, 709, 712, 
714, 7 17. 720, 726, .728, 733, 736, 
744, 750, 756, 764. 773, 783, 788, 
794, 795, 706, 797, 804. 805, 814, 
815, 818. 852, 857, 867, 86ţl. 870, 
871, 873, 874, 875, 876, 877, 880, 
892, 904, \l09, 920, 936, 

Chilia veche (pichet), 250, 499. 
China ('fară), 53, 569, 
China (vapor), 899. 
Chiogherciu -Amar -Cea ii· (vale), 

169, 236. 
Ch'iot-cleressi (vale), '102, 174-, 237. 
Ch'ior - cuiusu (culme principală, 

Ghiol-Punar), 97. 126. 166. 
C.'iior-cuiusu (alt deal, ram. celuî 

cl'întaî), 98. 120, Hi4, 165, 472, 
4-74.

Chiorci[t (vale), vez'î Kiorciu. 
Chiorrn-Baii' (deal), 100, 12"i, 171. 
Ch_ios (ins.), 317-
Chios (vapor), 898. 

Chioşr--culac (carieră), 840. 
Ch'iosselei· (corn. V. Kiosseler). 
Chioserel-ic (vale), 113, 232, 241. 
(,'hiostel (carieră), 826. 
Ch'iustel (deal), 121�, 133, 170, 177. 
Chiostel (vale), 121�, 177, 237. 
C/i'iostel (sat), 124, 176, 177, 428, 

44,6, 447, 448, 647. 670, 673. 
Chi peresd (loc ), 568. 
Ch·ircisaias (pădure), 771. 
Chiresli-Onnan (pădure), 93. 
Chii·iaşlic (movilă), 109. 
Chiri-glik ( ii ), 200. 
Chiriac (garla lu1-). 255, 814. 
Chirişlilc (carieră), 842. 
Chirişlik (vale), 123, 215, 240. 
Chir'işWc (pădure) 771. 
Chirişl-ic (saL), 121, 123, 214, 2·J5, 

216, 300, 378, 379, 417, 424, 425, 
!�44, 655, 600, 697.

Chireşlic-Bair (deal, ram. Jur Mu
uruazliki-Bair), 101, 127, 17'3. 

Chii'eşlic-Bair (deal, ram. lu1 Ghe-
lingec). 123, 132, 2H, 215, 357. 

Chireşlic-Culac (vale), 101, 173, 237. 
Chiron (centaur). 5'11. 
Chişineu (oraş), 568. 
.Chiustenze (Constanţa). 434. 
Chreteus (n. pr.), 51'1. 
Ciacal (sat părăsit), 350. 
Ciacal-Ba'ir (deal, ram. din· dealul 

Distrai]), 96, 126, 160, 162. 
Ciacal-Bair (deal, ram Jur Muuru-

azliki), '102. 127, 174, 175. 
Ciaca.l-llere (vale), 102, 175, 237. 
Ciaikovsky (n. pr.), 330. 
Ciali-Cea'ii' (vale), 94, 161. 235. 
Cialicavac (pas), 561. 
Cialic-cum-ceai1· (vale), 99, 167, 168, 

236. 
Cialmai·gea (sat), 96, 09, 167. 461, 

471, 473, 474, 479, 648. 
Cialmal'i (pădure), 770. 
Ciamurli (deal), 120, 13'1, 22ft. 225, 

226. 
Ciamurli (p. pe br. Sulina), 257, 

268, 295, 700, 701, 812 
Ciarnurl·i (vîrf), 120. 
Ciamu1'lio (baltă), 160. 161, 235. 
Ciamurli de jos (comună), 118, 

221�, 225, 227, 230, 231, 327, 359, 
360, 364, 366, 367, 368, 369, 372. 
373, 375, 376, 651, 682, 689, 706, 
709, 711, 7'14, 717, 720, 725, 728, 
733, 736, 743, 750, 753, 77'1, 784, 
788, 793, 790, 830, 853. 

Ciainurli de sus (comună). '120, 
2%, 359, 360, 366, 368, 369, 370, 
371, 372, 375, 376, 378, 65'1, 689, 
690, 697, 706, 709, 711. 714·, 717, 
720, 725, 728, 733, 736, 743, 750, 
753, 755, 77·1. 782, 784, 788, 793, 
706, 830, 853. 

Ciamurli de s·us (pădure), 771. 

Ciamurli Tunesc ( 
R75. 

Ciamurlu (ca.rupie 
550. 

Cianga-iara (carieră), 840. 
Ciarcla/c (saL părăsit), 350. 
Ciardnci (vale), 120, 224, 240. 
Ciatacu_lac (pădure), 771. 
Ciatlrîk-ceair' (vale), 101, 17'1, 236. 
C-ibucci (p. pe br. Sulina), 295.
Cicero (n. pr.), 430.
Ciconi (popor). 512.
Cicrâcci (carieră), 8-24.
CicrâcC'i (comună), 124, 177, 213,

426, 427, 428, 441, 444, 449, 684, 
690, 605. 697, 706, 708, 711, 714, 
716, 719, 725, 728, 729, 732,. 735, 
742, 750, 762, 768, 782, 786, 792, 
795, 824, 836,. 838, 851, 853. 

Cicrdcci (deal), 213. 
Cicrâcci (vale), 213, 240. 
Cicur (lac). 86, 87, 103, 208, 
Ci!'ut-Cuiusu (saL bulg ), 35, 4'1. 
Cigains (Tigan1), 343 
Cigala-Zade (amiral), 562. 
Cilibichior (carieră), 827. 
Cilibichior (sat), 62, 124, 177, 350, 

446, 453. 456, 670, 675. 
C·ilibichio-t (vale), 177,237, 454.456. 
Cili/Jichiât-Bi:r.ir ( deal), 124, 133,179. 
Cilibiulur (deal), 119, 13'1, 184, 186. 

419. 
Cilicul (deal), 113, 114·, 129, 229, 

232, 233, 402. 
Cilicul (monăstire). 58, 109, 113, 

233. 325, 390, · 396, 399, 402, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 640,
641, 651, 687, 697, 753, 760, 761.

Cilic-dere (carieră), 840. 
Cilic-dere (pîrîu), 113, 233 241,lt10. 
Cilic-dere (vale), 113. 233, 241,410, 
Cimeri1 (popor), 513. 
Cim'itirul-Otoman (car ), 836. 
Cimericum litus (ţară). 520. 
Cinamon din Adrianopoli (n. pr.), 

633. 
CinganH (popor), 344. 
Cinghene (ŢiganH), 343, 344. 
Ci11ghene-Orman-Bair (deal), 101, 

127, '171. 
Cinghene-Orman-Ceaii' (vale), '100,

101, 171, 236, 448. 
Cinginea-Oi-man (pădure). 77'1. 
Cineli (deal), 113, 229. 
Cineli (munte), 75 
Cineli (sat). 116, 228, 229. 23:2. 325, 

359, 361, 365, 651, 687. 
Cinnamus (istoric), 868. 
Ciobanul (deal), 122, ·132, 14\.l, 419, 

4-22, 921.
C-ioban·ul (garlă), 397, 400.
Ciobanul (lac şi sat). Vezî Gr6pa

CiobanuluL 
Ciobanul (pădure), 768. 
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Ciobanul (vale), '153, 4·43, ,l-4\J. 
Oiobanulit'i (grindul-), 254-. 
Cioban-dere (deal), 177, 2·13. 425. 
Cioban-Cuiusu (sat bulg ), 623. 
Cioban-Gârlă (pădure), 773. 
Oioban-ittiu/i: (movilă), 103. 
Cioban-Gârliî(p pe br. Sulina). 294. 
Ciobanisa (sal), 100, 102, ·167, 168, 

161:J, 457, 458, 459, 647. 
Ciobanisa-Baii· (deal), 10-J, 127,167, 

168. 
Ciobanisa-Dei·e (vale sec a Borun

gel) l 168, 236. 
Ciobanisa- lJere (vale prel. a Ho-

roslar). 177, 237. 
Ciocanulitt (dealul-). 10L 127, '172. 
Ciocarmlu-t (valea-), 101, 172. 237. 
Ciocuralr-Baii· (deal). 124, 133, 176,

177, ·l7a. 
Cionga (garlă), 139, 254, 268. 307, 

400, 582, 807, 8·15, 816, 817. 
Cioi·nofi:a (ins. v. CernoJ'ca). 
Ciornoiu (insulă). 253. 
Cior·oiu (baltă) 183, 184, 238, 419 
Cioroiu (sal), 37. 
C'iarniu-Ceaii· (vale), 160. 236. 
Ciraclm· (pădure), 760. 
Circa (n. pr.). 325. 
Circasia (p1·ovincie), 338, 805. 
Cirlagi-Iol-Bair (deal). 39, 93, 125, 

150. 
Cirîl-Misi.r-Ceair (deal), 158, 235. 
Cirini (sat părăsit), 350. 
Cisme (deal, ramif. lui Muuruaz-

liki-Bair), 101, 127, 172, 1-73. 
Cişmeaua ( carier"ă), 829, 836. 
Cişmeaua de la K. 120 (car.), 836. 
Cismegiu (lac), 863. 
Cişme-bafr (ram. luî Ciali-Perde). 

oo, 126. 160, no. 
Oişme-bail' (ram. Iul Mezarlîk-Ro

rungea-Bair). 100, 126, 166, 167, 
'170, 171. 

Cişme-bafr (carieră), 828. 
Cişme-bair(ram. culmer Sarighiol), 

120, 132, 221�. 
Cişme-Culac (pădure), 770. 
Oişme-Culac (vale la Ciucurchioi), 

95, 164, 236. 
Cişme-Culac (vale sec. a Borungel'.), 

100, 101, 102, 170, 236. 
Cişme-Culac, sau Calfa (vale a 

Diordumgi), 17'1, 236, 452. 
Cişme-Culac (vale a lac. Cochir

len1)� 174, 237. 
Cişme-Culac (valea EnisaraI), '185, 

238 .
. 

Cilime-Culac-Ba'ii' (deal ramif. Jur 
Mangala-Culac-Bair), '10:2, 127. 

Cişme-Dolo'i (deal), 644. 
Cişmelit (vale sec. a Carasu), 178, 

237. 
Cişmelit (vale sec. a Enisara1), '!22, 

·J85, 238.

Cişmelit sait Af'adân (vale sec. a 
Tai ţeI) 113, 232, 241, 402. 

Cişmeaua nstl'ovenilor, (fânt.), 00, 
01, 156. 

Cişmeaua Ulucelo,· (J'ânt.) 687. 
Ciubărciu (loc.), 550. 
Ciubucluk-Baii- (deal), '115, 11!:i, 130, 

180, 190, 362. 
CiuC'iugea-Cttlac (vale), 122,185, i38. 
Oiuciuc-Algea (pădure), 770. 
Ciulnw-Kiot (deal), 164. 
Ciukui--Kiot (sat). 164, 4·71, !�75, 476, 

477, 478, 481, 648. 
Ciurlcur-Kiot (vale), 05, -164, 236, 
Ciucui·ova (comnnă), 80, 82, 117. 

119, 185, 189, 226, 230, 345, 359, 
360. 362, 363, 365, 370, 375, 378,
384, 418, 419, 422, 424, 425,. 651,
654, 655, 687, 688. 689, 691. 693,
604, 697, 70(i, 709, 711, 714, 7'17,
720, 725, 728, 733. 736, 743, 750,
762, 766, 77'1, 784, 788, 793, 796,
853.

Clucui-ova (deal), 118, 119, 131, 226, 
370. 

Clucw·ova (vale), 226, 24'1, 370 
Cinrnrova (pădure), 771. 
Ciucw·ova (pepinieră), 762. 
Ciufutu (pădure), 769. 
Ciulneful (garlă), 106, 196, 107, 

386, 390, 615. 
Ciulniţa (gară), 669. 
Ciumacul (grind), 258, 269. 
Ciumacul (lac), 258. 
Ciungite (lac), 183. 
Ciup'lt6ie'i (grindul-), 196. 
Cius (cetate veche), 525, 529. 
Civitas J'ropceensium (cel. veche), 

525, 536. 
Claclova (oraş), 900. 
Claudiană (cale), 431. 
Claudiu (Imper), 519, 52'l. 
Claudiu II (Imper.), 533, 534, 626. 
Clecea mare (grind), 192, 194. 
Clement VIII (Papă), 560. 
Cleopatra (vapor), 899. 
Clineţul (garlă), 258, 4·03. 
Cline/ul (grind), 258. 
Clineţul (gura-), 258. 
Clisi-gie (carieră), 829. 
Clotar (Rege) 54-1. 
Oluciu (baltă), 196. 
Cluciu (grind), 196. 
Cluciu (pădure·. 183, 768. 
Coazima (deal), 'l 10, 129, 200, 398. 
Coba-Iuk (deal). 121, 132. 
Coba-Iulc (movilă), 121, 223, 368. 
Cobailir (lrib ), 371. 
Coca1'Cea (carieră) 827. 
Cocaryea (corn), 78, 79, 10'1, 171, 342, 

445, 446, 448. 449, 452, 453. 454, 
495, 643, 706, 709, ,11, 714, 717, 
720, 725, 728, 733, 736, 742, 781, 
783, 787, 792, 795, 827, 853, 392. 

Cor·m·gen (movilă), 101. 
Cochlrlen-t (carieră), 836, 844, 81t5. 
Cochii'lPnt (comună), 62, SO, 81, 

·J4,6, 112, 173, 175, 357, ,�45, 41-o,
4.51, 4·52, 4•53, 4,55, 456, 474, 407, 
64-3, 602, 706, 709, 711, 714, 7'17, 
720. 725, 728, 733, 736, 742, 750,
783. 787, 792, 795, 827, 836, 853, 

Coch:il'lent (lac), 101, 148, 173, 451, 
4,53, 602, 603. 

r:ochii'leni (vale), 148. 237. 
Coci-Tepe (movilă). 114, 229, 233, 

358. 
Cocoşul (deal). 71, 107, 108, 128, ms, 

199, 231. 382. 
Cocoşul (monasLire). 58, 76, 108, 

ms, 199, 229, 231. 258, 325, 3frl, 
380, 38'1, 382, 383, 386, 387, 388. 
389, 390, 404, 405, 410, 582, MO, 
650, 684, 687, 697, 730, 751, 753, 
76'1, 795. 

Cocorul (vale), '108, 23'1. 
Cocorescu (sluger), 576. 
C6cla-bălţlt (baltă). '112, 228, 233, 

379, 4,04, 406, 682, 685. 
C6cla Ghiolului (car. Aliman), 828. 
Cuda Ghiolului (car. Esechio1), 831). 
r:oda Spinaului (grind), '102, rn4, 
Cocfrulv.i (movila-) 106, 198. 
Codmlut (valea-). 106, 198, 230. 
Coea (garla sau privalul lui-). '102, 

193. 
Coea (balia lu I-), I 92. 
Cogălniceanu, 33/4·. 466, 610, 024·. 

· Cogalniceanu (cărieră), 824.
Cogeali (sat), 124, 212, 2'13, 426,

427, 428, 4.42, 444, 449, MB, 648, 
684, 690, 607. 

Coge(J.li (carieră), 824. 
Cogelac (comună), 54, 88, 121, 122, 

2'16, 223, 358, 359, 360, 36li, 367, 
368, 37'1, 372, 375, 378. 379, 427, 
428, 444, 508, 509, 654-, 655, liOO, 
697, 599, 700, 701, 706, 700, 711, 
7']4,, 717. 720, 725, 728, 733, 736, 
743, 750, 779, 784, 788, 703, 70(i, 
830, 842, 853. 862. 

Couelac (deal), 684. 
Coyelac (pîrîu), 223, 240, 37'1. 
Cogr:lac (vale), 223, 240. 
Cogea-Bair (deal. V. Gogea-Bair). 
Gogea-Cea.ii· (vale sec. a BeidauL), 

22ft, 240. 
Cogea-Ceaii' (vale sec. a Borunge1), 

40, 97, 170, 236. 
Gogea-Gara-Ba-ii' (ramif. deal. Cili-

cul). '113, 129, 233. 
Gogea-Coru (pădUl'e). 770. 
Gogea-Iul, (movilă), 101. 
Couea-fuiu/i: (movilă), 90. 

. Coaea-Sii'tî-.Bair (deal, ramii'. din
Caraome1·), 100. 103, 126, '153, 
208, 209. 

Cogurlu1 (lac), 594, 9'18, 919. 
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Cojan'i, 62. 324, 
Cojocari� (pădure), 05. 161. 
Coim-lufe (movilă), 103. 208, 209. 
Coium-Baba (deal), 1l8. 130, 778, 

934. 
Cuium-Pu11aT (carieră). 840. 
Coium-Pw10.1· (comună), 119, 187. 

189, 325, 358, 380, 381. 38lt, 385, 
392, 393, 422, 4-25, 052, 706, 709, 
7-J2, 714, n 7, 720, 726, 728, 733, 
730, 743, 750, 755. 772, 778, 78ft, 
788, 'i94, 796, 802, 831, 838, 840, 
853, 934. 

Coium-Pu11a1· (deal), '119. ·J31, 149, 
150. 

Coium-.Pu11ar (pădure), 772. 
Coiwn-Punra (alt trup de pă1lu1·e), 

772. 
Coiitm-Pimm· (pîrîu), '187, 238. 
Coiitm-Punar (vale), 18,, 238, 335. 
Colbert (ministru). 878. 
Colcea (deal), 149. 
Colceac-Alcea (vale), 168, 236. 
Colchida (ţară). 202, 510. 
Colchiî (popor), 512, 520. 
Colias (şef gol), 537. 
Coliba popi-t (loc. isolală), 250, 200. 
Colic, Ghincu Irina (n. pr.) 830. 
Col11irul Horer (movilă), 4l'f, 4'l5, 

ve<;l.'i şi Hora-Tepe. 
Colona I, 494. 
Colona II, 4135. 
Colona III, 495. 
Colona IV, 490. 
Colson Felix (n. pr.), 866. 
Columnele Ju'i Bercule, 307, 
Comachio (în ILalia). 221. 
Comm·nitschu (garla-), 255,807,813, 

814, 8'18. 
Comârzan (grind) 257. 
Combrct (garlă). 192. '193, 39'1. 
Combrer (gl'incl). 192. 194, 39'1. 
Comisiunea Europenă Dunăreană, 

53, 70, 72,111, 138. U7, '15'1, 201t, 
24-5, 240. 253 203, 205. 266, 207,
27(), 271, 272. 273, 274, 275, 279,
280, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 296,
207. 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 353. 413, 4-15, /l-4.4_ 609, 
(.i'lO, 62ft, 625. 660. 008, 609, 699. 
70'1, 807, 815. 8H'>, 8'17. 821, 822. 
832, 851, 882, 916, 922, 932, 934, 

Comisiunea Europeană ele deli
mitare, 30, 3'1, 32, 33. 30, 37. 38, 
30, 40, ,�1, 42, 4-3, 490, 501, 625, 
070. 

Comisiunea mixtă. 273, 274, 275, 
270, 277, 2,9. 

Comisiunea riverană, 271, 272. 
Comisiunea de su pra veghere, 273, 

274, 275, 270, 277, 278, 279. 
Comisinnea Lechnică internaţio

nală, 285. 

Comneana Ana (scriit6re), 248, 249, 
543, 868. 

Comneanul Alexie, (Impewat.), 543, 
868. 

Comneanul Emanuil (Irr>perat.), 
543, 807, 868, 87'1. 

Comnen Ion Caloianes, (lmperat.), 
555. 

Comorii (deal , 109, ·J JO, ·J29, 199, 
200, 233, 685. 

Compania I. & R. (pr. nav. pe Du-
năre). 900. 90'l. 

Compania II Geniu, lt94-, 495, 497 
Compania V subsist., 503, 508. 
Compania apărări'i port. Consl., 

505, 508. 
Compania floL. Chilia, 259,503,508. 
Compania flot. Isaccea, 50g, 508. 
Compania flot. Sulina, 259. 503, 

508. 
Comp. geandarmI rural'i (Const.), 

508. 
Compania geanclarm'i rura!I (Tul

cea), 500. 
Canarul lul 1'1anole (loc iso!), 182, 

183. ·
Concordia (vas), 302. 
Congaz (comună), 1'12, 233,359,360, 

361, 364, 365, 372, 375, 377, 379, 
380, 389, 307, 309, 651, 682, 085, 
706, 709, 711, 714, 717, 720, 725, 
728, 733, 736, 7ft3, 750, 782, 784, 
788, 793, 796, 853. 

Congaz-Bafr (deal, pl. Medgidia), 
102, 127, 17't, 175, no, 454_ 

Congo (vapor), 900. 
Conopa ('?), 543. 
Conopon diabasis (W), 248. 
Conoveira (grind), 256. 
Constant (ImperaL), 628. 
Constanţa (cap.), 30, 203, 2d, 429, 

665. 
Conslanfa (capul de la viI), 104, 

203, 205, 2'11, 420, 697, 023. 
Constanfa (gara.-), 41�3, 670,671, 073, 

075, 682. 
Constanfa (golf'), 7'1, 140, 209, 211, 

4-29, 665, 922.
Co11sta11fa (judeţ), 43, 54, 61, 62, 64, 

65, 67, 81, 118, 122, '148, 185, 187, 
212, 213, 214, 328, 334-, 336, 31-2, 
343, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 
357, 358, 367, 368, 369, 370, 371, 
380, 384·, 385, 392, 416, 417 425 
460, 483, 484, 486, 488, 490: 492: 
509, 642, 088, 690, 694,, 696, 698, 
700, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 716, 717, 718, 719, 720, 72·], 
722, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 
730, 731, 732, 734, 735, 737, 738, 
739, 740, 741, 744, 745, 746, 747, 
748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 
755, 756, 701, 766, 768, 779, 780, 

957 

781, 782, 783, 785, 786, 787, 789, 
790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 
801, 802, 803, 804, 824, 834, 835, 
836, 837, 838, 844, 847, 851, 852, 
853, 854, 855, 856, 858, 859, 901, 
903, 906, 907, 908, 909, 932. 

Co11.sta11ţa (oraş), 53, 54, 57, 64, M, 
67, 70, 71, 72, 78, 79, 82, 83, 84, 
88, 89, 90, 98, 103, 104, 118, 121, 
123, 124, 133, 135, 140, 1ft1, 152, 
153, 175, 176, 180, '181, 184, 202, 
204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 
2'l3, 214, 215, 217, 222, 223, 224, 
227, 228, 229, 230, 233, 234, 242, 
243, 244, 321, 336, 340, 31-5, 340, 
347, 350, 354, 356, 357, 363, 304, 
365, 366, 367, 369, 3i1, 372, 375, 
378, 379, 418, 419, 420, 421, 422, 
423, 424, 426, 4-27, 4-28, 429, 430, 
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 
ft40, 441, 442, 443, 44/f, 445, 447, 
448, 451, 454, 457, 459, 460, 461, 
462, 463, 464, 460, 467, 468, 469, 
473, 474, 478, 483, 494, 495, 497, 
lt98, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 513, 521, 525, 
554, 562, 582, 584, 585, 587, 588, 
600, 606, 607, 608, 609, 613, 620, 
02'1, 622, 623, 624, 642, 646, 647, 
664, 665, 669, 670, 673, 077, 681, 
682, 683, 684, 688, 689, 690, 691, 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 
700, 701, 706, 708, 7'1'1, 714, 710, 
719, 725, 728, 732, 735, 742, 750, 
752, 753, 758, 766, 779,-780, 782, 
786, 792, 795, 797, 798, 824, 825, 
834, 836, 851, 852, 856, 860, 866, 
867, 870, 881, 884, 885, 886, 887, 
890, 897, 898, 899, 900, 902, 903, 
904·, 909, 922, 923, 932. 935, 937, 

Constanţa (plasă), 167, 328,342,345, 
346, 357, 358, 416, 417, 425, 420, 
427, 445, 457, 702, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 713, 71ft, 
715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
729, 730, 732, 734, 735, 737, 738, 
740, 741, 742, 744, 746, 747, 750, 
755, 768, 782, 783, 786, 787, 792, 
793, 795, 802, 803, 804, 824, 853, 
930, 936. 

Constanţa (porL), 80, 140, 141, 204, 
209, 2'12, 351, 352, 429, 443. lt53, 
495, 505, 597, 599, 060, M1, 602, 
064, 665, 666, 667, 668, 609, 071, 
672, 676, 677, 681, 682, 825, 870, 
876, 893, 895, 922, 923, 931, 932. 

Constanţa (sala de cură),-203, 009 . 
Constanfa (vapor), 898. 
Constu.nţa (valea de la Nordul-), 

104, 21'1, 240. 
Constantia sau Consta11tia11a (Con

stanţa), 434, 435, 437, 535, 538, 
626, 630, 631, 635. 
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Constantia (sora lui ConsLantin-
cel-Mare) 534, 535. 

Constanlinea (Constanţa). 434. 
Conslanlie (Imper.), 1328. 
Constantin (vapor), 1324. 
Constantin Asan (hnper.), 545, 546. 
Constantin-cel-Mare (Imper.), 323, 

435, 534, 535, 5313, 554, 1325, 1327, 
628, 1329 630, 875 

Constantin Moruzi (Domn), 539. 
Constantin IV Pogonatul (Imper.), 

541. 
Constantin V Copronymul (Imp.), 

344, 542. 
Constantin Porph�rrogeniLul (Imp ). 

27, 2135, 433, 4134, 542. 8137, 8138. 
Constantin Cantemir (Domn). 5138, 

5139. 
ConslanLin Ibiş (n. pr.), 826. 
Constantin Şerban (Domn), 5135. 
Constantin Tech (Im per.). 5lt5, 5413. 
Constanlinus (Arch. de Sugdae) 

637 
GonsLantinescu (Doctor), 58. 
ConsLantiu Cloru (Imper.). 533. 
Constantinopol (oraş), 27, 31, 33, 

36, 37. 42, 51, 139, 14'1. 175, 220, 
2135, 284, 303. 330, 33'1, 335, 337, 
340, 342 344. 379, 388, 4.09, 435, 
436, 534 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 550, 554, 555, 556. 557, 558, 
561, 562, 563, 564, 566, 568, 569, 
572, 580, 583, 592 606, 607, 621, 
624, 626, 629, 630, 631, 632, 1333, 
634, 635, 661, 76-1, 778, 786, 791, 
8130, 867, 870, 87'1, 872, 876, 878, 
879, 880, 881, 882, 883. 88lt. 896, 
898, 899, 915, 934, 

Consul (deal). 116, 117, 130, 228,
229, 232, 361, 365, 687, 13

.
88. 

Consul (mume), 75, 117, 130, 375. 
Consulenc'i (gârla fraţilor-), 810. 
Copăcenî (sat), 591. 
Copadin (comună), 132, 89, 100, 101, 

168, 171, 425, 4213, 440, 445, 447, 
448, 452, 453, 459, 463, 467, 468, 
646, 648, 659, 682, 691, 706, 708. 
711, 714, 716, 719, 725, 728, 729, 
732, 735, 742, 779, 782, 786, 792, 
795, 853, 923, 924, 

Copadin (deal), 101, 127, 168. 
Copaclin (p. trig.), 101, 168� 445. 
Copadin-De1'e, (vale), 185, 238 
Copadin-Vest (p. trig.). 101, 171. 
Copceak (regiune), 335. 
Copenhaga (oraş), 922. 
Copucci (movilă şi deal) 103, 207. 
Copucci (sal), 103, 208, 209, /i-58 4-59, 

402, 464, 468, 642. 
Corabia (oraş), 873, 900. 
Coralli (popor), 520. 
Coran (carlea sfânlă Mahom.), 336, 

339, 340, 355. 
Coray (n. pr.), 464. 

Carea (pădure), 770. 
Corea (ţeră), 53 
Cor/ia (pădu1'0), 769. 
Co1'îia-Jvlai·e (pădure), 770. 
Corina (n. pr.), 4-31 
Corint (istm), 432. 522 
Corint (oraş), 630. 
Corneliu (carieră), 836. 
Cormesius (Rege), 542. 
Cornelius Fuscus (gen.), 522. 
Corneliu Roman (n. pr.) 751. 
Cornilă Săbăreanu (slariţ), 388. 
Cornulu'i (valea-), 850. 
Corocli/r-Bair (deal), 97, 126, 166, 

170. 
Correard (n. pr.), 72 298. 
Cortel (deal), 110, 129, 200, 398. 
Corli (n. pr.), 624. 
Coni-Bafr (ram. din Adam-Clisi

Tarâfi), 100, 127, 171. 
Coru-Bair (ram. din Dolama), 120, 

122, 13'1, 152, 184, 185, 214. 
Goni-Bai?' (ram. din Sarî-B.), 99, 

126. 
Co1'u-Sarî (deal), ·153. 
Coi·u-Sb·tî (ram. din Caraomer), 

103, 128, 169, 208. 
Cosgulin (n. pr.), 375. 
Cosiu-Iuc (movilă), 102. · 
Cosiu-Sâl (deal), 228. 
Co:;lige (sal bulg. v. Coslugea), 
Coslug (deal). 105, H4, 129, 190, 

191, 229. 
Coslugea (deal pi. Babad.), 1 l2, 129, 

229, 232. 
Coslugea (deal pi. SilisLra), 93, 94, 

125, 159, 160, 161. 
Coslugea (movilă), 93, 159. 
Coslugea (sat). 32, 93, 94, 158, 1130, 

'161, 471, 474, 479, 480, 482, 623, 
643 

Coslugea (sat bulg.), 575, 576, 599, 
607. 

Coslugea (vale pl. Silistra), 160, 
161, 235. 

Coslugea (vale sec. a Taiţe1), 112, 
232, 241, 382. 

Coslugea m6i·ă (movilă), 94. 
Cosma (n. pr.). 851. 
Cosowo (câmpie), 28, 550, 554. 
Cosla (trimesul lui lvanco), 548. 
Costin (lac), 255, 813. 
Costache D. Bombă (n. pr.), 640. 
Cote)as (n. pr.), 517. 
Coticerulu'i (gârla sau privalul-), 

105, 191, 192, 391. 
, 

Coticerulil't (grindul-), 191, 192, rn4. 
Colta (consul), 431. 
Cotu (în lacul Razelm), 377, 379. 
Cotyso (Rege), 432. 
Courcelle Seneuil (n. pr.), 352. 
Coucy (Le Sire de-), 551, 552, 
Coutouly (n. pr.), 009. 
Cowes (oraş), 302. 

Covaciul (gârlă), 254 
Covaciul (lac). 254. 
Covurlul (judeţ), 280, 380, 393, 60G, 

608, 705, 707, 710, 713, 715, 718 
724·, 727, -;31, î45, 749, 754, 8n: 

Cozulgilr-rlei·e (vale), 174, 1 i5, 237. 
Ci·âcic-ceair (vale), 90, 170, 236. 
Crăciun Moş (n. pr.), 392. 
Crăiniceanu (Doctor), 61. 
Craiova (oraş), 278, 500, 502, 500, 

579. 
Cranova (sat bulg.), 34, 39, 40, 94, 

158, 161, 4, 5. 
C1·ano1,a saii Dermen-Sîi't (deal), 

ve\U Dermen-Sîrt. 
Grapina (lac), 106, HJ6, 197, :'190, 918. 
Cmpina (pichel). 504. 
Crasescu V. (n. pr.), 264. 
Crasnirola (grind), 258, 269· 
Creditul agricol, 902. 
Creditul funciar rural, 902. 
Creditul funciar Urban, 902. 
Cremenea (braţ), 182. 
Ci·emenea (pădure), 769. 
Ci·euşa (păd. Mahmudia), 773. 
Creuşa (păd· Morughiol), 773. 
C1·euzot (casă), 678. 
Crîm (Crime8:), 330. 
Crimea (peninsulă), 28, 53, 84, 135, 

141, 205, 308, 335, 385, 389, 4-53, 
528, 529, 545, 557, 562, 563, 5Gtt, 
566, 567, 569, 570, 571, 573, 57G,.

577, 593, 606, 609, 756, 757, 758, 
778, 805, 875, 916, 933. 

Crirnea (resboiul-), 53, 71, 262, 329, 
330, 342, 343, 346, 369, 371, 3,2, 
'375, 379, 382, 383, 384, 392, 393, 
398, 40'1, 407, 418, 422, 423, 4-24, 
453, 610, O!tO, 643, 1344, 674. 

Crîm-Ghira1 (Kan), 572. 
Crispus (fiul lui C-Lin cel mare), 

534. 
Ci'isticof (gârlă), 254,, 813. 
Criu Melopon (cap.), 308. 
Croaţiî (pop), 55'1. 
CrobyzH (popor), 515, 521. 
Cronica moldo-polonă, 554. 
Cronstadt (fort la Petersb.), 923 
Crotonaţi1 (popor). 315. 
Cmcea (sat părăsit), 350. 
Crucea lui Agian (loc isol.), 73, 382. 
Crucelar'f. (vale), 104, 105, 191, 238. 
Cruciadele (expediţi'i), 436,543, M5, 

550, 554, 560, 872. 875. 
C1·ugli-Mare (lac), 201, 816, 818. 
Crugli-Mic (lac), 201. 
Cmglic (grind), 257. 
Ci·uglic (gârlă), 816, 818. 
Crum (Rege), 542, 632, 633. 
Cruşow (general). 591. 
Cruţescu (colonel), 50'1. 
Cuan-Derasi (vale), 178, 237. 
Cuau-Dernssi-Baii· (deal), '178. 
Cuba-Dete (vale), 2-JO, 239. 
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Cuban (riu), 341. 
Cubascoie (gură), 252. 
Cubrat (Rege), 54'1. 
Cucelia (carieră), 830. 
Cuci (vale) 200, 239. 
Cuiu-culac sait Toxoj' (vale), 121, 

216, 240. 
Cuiu-Tepe (movilă), 104. 
Cuiur-cular- (vale). 170, 236. 
Cuiu-Iuk-ulu'i (vale), 93, 94, 158, 

159, 235. 
Cui'llgiuk (pădure), 771. 
Ouiugiulc (p. trig.). 93. 
Cuiugiu/r (mov. pe front.}, 39, 92, 

158. 
Cuiugiu/i: (sat), 39, 92, 93. ·158. 159, 

351, 471. 475 /�77, 480. (i4./f, 648, 
82\l \H4. 

Cuiugiulr-Ceai.r (vale), 39, 92, 93, 
158, 235, 4,77. 

Cuiugiuk-culac (vale), 95, 161, 235. 
Cuiuaiuk-Iol-Bair (deal), 93, 152, 

155, 157, 158, 159. I 

Cula (carieră), 840. 
Culac-Alcea (vale), 216, 240. 
Culac-Bair (rleal), 99, '126 167,168, 

169, 23l. 
Culacula-Bafr (deal). 1'18, 130, 231, 

364. 
Culac-Cnrlm· (vale), 1'13. 232, 241. 
Ciilac-Ceair (vale), 169, 236. 
Culac-Puna.1·-CPair (vale), 39, 92, 

158, 235. 
Culac-Sînir (vale), 185, 186, 238. 
Culcer (căpilan), 33. 
Culelia (sat), 21l:i, 3Ci0, 369, 378, 379, 

654, 690. 
Cultimes-Bafr (deal), H:i9, 169. 
Oultimcs-Ceafr (vale), ·157, 168, 169, 

236. 
Culuc-Bair (deal), 102, 127, 176. 
Cumanir (popor), 544, 54Ci, M-7, 872. 
Cumarova (lac), 86, 87, 208. 
Cumaroi,a (movilă), 103_, 101�, 208, 

209. 
Cumarova (pepinieră), 762. 
Cuma1·ova (plantaţie), 763, 7o9. 
Cumm·om (8at), 104, 209, 458, 4M, · 

466, 469, 692. 
Cunesi-iu/r (movilă), 12i. 
Curwsu-.Mare (vale), 110,152, 20·1, 

239, 397, 401 . 
Cunleli(deal), 93,125, 15!'i, 159,160. 
Cur�lit (popor), 905, 928. 
Cario Scribonius (n. pr.), 518. 
Cursa Jur Achilie, 307, 308, 309, 

310, 3'11, 315. 
Cunus rpă.dure), 773. 
Curtagi (herghelia lui -) 780. 
Curtagi Ali (n. pr.), 824. 
Curt-Baba-iulr (mov.) 102. 
Ou1·t-Bair(deal), H4, 1'15, 130, 190. 
Curt-Baldr (vale), 216, 240. 
Curt-Bet-Est (insulă), 223. 

Cu1·t-Bet- Vest (insulă), 223. 
Curt-Cular (vale), 101,171,236.237. 
Curt-Onnan (pădure). H:i0. 
Curdgi (comp. de vap6re), 900. 
Cu1·u-Alceac-Bair(deal), 98,126,170. 
Curu-Bai1· (deal. ram. Cilic), 113. 

129, 361. 
Cu1·u-Giugiuk-Bair (deal, ramific. 

Jur Muuruazliki-Bair). 100, 103, 
127, 168. 169, 171. 

Curu-Alceac (vale), 168, 236. 
Curu-Canam (vale). 39, 91, 92. 157, 

235. 
Ciwu-Culac (vale), 100,171,237,357. 
Cu1·u-clere (vale sec a Casamceî), 

214, 240. 
Cuni-rlere (vale sec. Râmnic). 216, 

240. 
Curu-Ol'man (sat), 96,160,164. 47'1, 

!�75, 478, 48'1, 623, M8.
Cur-u-Orman (vale). 96. 
C uruc-Canara (car. Enişeml ia). 829. 
Cunic-Canam (car. C::ernavocla). 

836. 
Gurugea (sat). 122, 185, 357, 369, 

4-'17, 4'18, 423, 424. 
Cu1·u-Saia (pădure), 770. 
Cuţaru fraţii (n. pr.), 829. 
_Cutuclia (sat bulg.), 39, 475. 
Cuuiu-Culac (vale), 98. 
Cuzgun (deal), 97, 126, 164, 4-76. 
Cuzgun (oraş). 54, 57, 9'1, 93, 94. 

96, 97, 98, 100, 101, 15/, 161,162, 
163, 164, '170. 171, :356, 449, 45'1, 
452, 453 455, 470, lf71, 472, 473. 
4i4, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 
481, 483, 496, 497, 585, 587, 590, 
597, 599, 622, 643, 644, 692, 693, 
694, 695, 696, 697, 706, 709, 711, 
714, 717, 720, 725, 728, 729, 733, 
736, 743, 750, 755, 756, 770, 783, 
787, 793, 795, 797, 852, 856, 904, 
909, 9H, 923, 924, 929. 

Cuzaun (vale), 163, 235. 
Cu�r;un-Barcuiusu (pădure), 770. 
C-uzlw; (loc.). 385.
Cuzu-lilal'e (deal), H7, 130,229,230.
Cyrill ( călugăr). 634.
Cyrrillus (Arch. de Axiopolis), 637.
Cyzic (oraş), 317.
Czerno-Bolgaria (ţară), 27.
Czikaun (baron de Wahlborn), 281.

Traducerea numirilor străine. 

Cahle = de la miază-zi. 
Cabula= primitor. 
Caciamac = fugarr, car iuţr la fugă. 
Cadân = nevastă. 
Cadi = judecător. 
Caclmular = (trebue zis Cadanlar) 

= al femeilor. 
Cai= potrivit. 
Cai = (trebue zis Caia). 

Caia = stîncă. 
Cail = (trebue zis Caialî). 
Caialî = stâncos. 
Caimac= smântână. 
Caimaclî = smantanos. 
Cainac = isvor. 
Cainargi = fierbător. 
Cairac = gresie. 
Cairac = pir (iarbă) . 
Cai racii= de gresie. 
Cala= (trebue zis Caleh) v. acest 

nume. 
Calabalâc= mulţime. 
Calaigi = spoitor. 
Calburgina = ciur. 
Caleh = fortăreaţă. 
Calfa= calfă. 
Calica == săraca. 
Camber = n. pr. 
Camcic = biciu. 
Camena (rusesc)= piatră. 
Cana = sînge. 
Canagic = s6cră. 
Canara = car-ieră. 
Canat= ,iripă. 
Cangali de certat. 
C I' \� an 1 =S ngero . 
Capaclî -= coperit. 
Ca palan= închis. 
Capu= portă. 
Capugi = portar. 
Capulan = tigru. 
Ca pus= închis6re. 
Car= zăpadă. 
Câr=câmp. 
Cara = negru. 
Cara-amat = (Trebue zis Cara-

Amet) v. aceste nume. 
Carabaca = tot-de-una negru. 
Caraci = ulm. 
Caraclî = (tâtăresce) hoţ. 
Carada = (Trebue zis Cara-Dagh) 

v. aceste nume).
Caradurat = (Trebue zis Cara-du

rac) v. aceste nume. 
Caraecil = (trebue zis Cara-cil) v. 

aceste nume. 
Caragea =negricios, sa(1 căpri6ră 

selbatică. Mai bine acesta din 
urmă. 

Caragilar = care înegresce ; sau 
Cara-Hagilar (v. aceste nume), 

Caralmîş = spart. 
Caraman = blând. 
Caramancea = a blanc).ilor. 
Caranasuf = (De la Cara-Nasuf) 

v. aceste nume.
Caranlîc = întunecos. 
Carapcea = arţar. 
Carasan = (Trebue zis Corasan) 

v. acest nume.
Carasuluc =umed. 
CarataI = mânz. 
Caraula= streajă. 

.. 
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Cardon= (rusesce) pichet. 
Cârjelari =de la Cârjeali (un trib). 
Carlar = câmpenesc. 
Carlî = cu zăpadă. 
Oarsi = de vis-a-vis 
Ca1·tal = vu!Lur. 
Cartalîc ,= cu v ullu rî. 
Carvan = ală. 

Casă.cei = lingurar. 
Casavet = necaz. 
Casâmcea = Sf. Dumitru. Măsură 

de Limp. 
Casap= măcelar. 
Casla = fermă, turmă. 
Catîrlez = sr. Gheorghe. Măsură 

de timp. 
Caugagi = bălăuş. arţăgos 
Câvârgic = ol cu co<;lI late.· 
Câz = fală. 
Câzîl = roşu. 
Câzîlgic = carne (pame). 
Cazîlma. = (Trebue zis Cazîl-Alma) 

v. aceste nume.
Câzlar = al fetelor. 
Caza= Plasă. 
Cea= La sfârşitul cuvinte.lor are 

înţelesul rom. de: eseu sau eanu. 
Ceair = vale. 
Ceanac = strachină. 
Ceatal = furcă. 
Ceauş= sergent. 
Cechirgea = lăcustă. 
Cec'î = (Mal propri(1 ChecI)= capră. 
Cec1ge = căpriţă. 
Ceelin = vesel. 
Ceemşicu = (Trebue zis cemşic) = 

fulger. 
Celaclar = argaţi. 
Celea= (trebue zisCilea)=cuptor. 
Celebi = fi(1 de hoge. 
Cenghel = cârlig. 
Cerdac= foişor. 
Cerna= (slavon)= negru. 
ChecI = capră. 
Checige = căpriţă. 
Chedi = pisică. 
Cheilbasec = humă. 
Chel= pleşuv. 
Chenge = tenăr. 
CherecI = var. 
Chessen = care laie. 
Chelie= şlirb. 
Chezlen = (Trebue zis Ghezilen). 
Chilege = care măsară cu chi la 
ChioI = sat. 
Chior= orb. 
Chiorcu = (Trebue zis Coreu) = 

frică. 
- Chiorgherciu-= (Trebue zis Chior-

ChircI) v. aceste nume.
Chiosc = umbrar.
Chioseler = al spânilor.
Chioserelic = (Trebue zis Chiose-

lelic) = gresie. 

Chiostel = pripon. 
Chiragi = Chirigi(1, care trans-

portă cu chirie. 
Chirci= n. pr. 
Chirişlic = vărărie. 
Chisle = (Trebue zis Cliilisc, clise), 

Biserică. 
Chiuciuc = mic. 
Chiumbel = cocaşe. 
Clissi = biserică. 
Clissi-gie = a bisericeI. 
Ciacal = brez. 
Cialmargea = (De la Cialmac) a 

rura. 
Cialmalî = hoţ. 
Ciailîc = cosit· 
Cialî = mărăcine 
Ciamur = noroI. 
Ciamurlî = cu noroI. 
Ciaşllîk = piaţă. 
Ciallî = otgon. 

. Ciatîrîc = respânlie. 
Cialmalar = încrucişat. 
Ci buc= Julea. 
Cibucci = ca Jule,1ua. 
Cicrâcci = cel care face rodane. 
Cicur = grapă. 
Cicurova = gropenî. 
Ciflic = moşie. 
Cifut·= jidan. 
Cil= potîrniche. 
Cilic =,= oţel. 
Cinghene = ţigan. 
Ciocurâc = (Tălăresce) isvor. 
Ciraclar = vezi Cela€1ar. 
Cîrîl = scorboros. 
Cisme = fântână. 
Ciubucluc = nuiele. 
Ciuciugeac = (Trebue <;lis Giugiu-

geac) v. acest nume. 
Coba = (Trebue zis Caba) afânat. 
Cocargea = pulur6să. 
Cociu = Locul unde se sll'îng că

lăreţii penlru a alerga. La nun
ţile lurcescI. 

Cogea = (Trebue zis Gogea) v. 
acest nume. 

CogeJac = bărbătesc. 
Cogiular �= (Trebue zis Hogialar) 

v. acest nume.
Coium= aie. 
Coleeac = (Trebue zis Al ceac) v. 

acest nume. 
Conac = casă de pază. 
Congaz = (De la gaz) gâscă. 
Cop= mulţi. 
Copadin = (De la cop-adin) v. 

aceste nume. 
Copucci === rupt. 
Corasan = asfalt. 
Coru= păzit. 
Coruclic = de păzit. 
Corusu = locul unde se ţine o 

herghelie. 

Coslugea = păreche. 
cu·an = stup. 
Cuiu= l'ânta1�ă. 
Cuiugiuc = fontânică. 
Cuiusu = fontână, 
Cu lac= ureche. Prin cxlens. vale. 
Culeli = turn. 
Cum= nisip. 
Cumarova = şes întins. 
Cumessi = (iar nu cunesi) = ni-

sipos. 
Curcusu = fricos. 
Curdeli = al Curzilor. (Un trib.). 
Curt = lup. 
Curu� uscat. 
CuruJgea = puţin uscat. 
Culuclî = buturugă. 
Cuzu = miel. 

D 

Dabija (n. pr.), 318. 
DacI (popor). 142, 5'15, 516, 518, 

519, 520, 52'1, 522, 524, 629, 872, 
873. 

Dacia Aureliană (prov.), 326, (i37, 
Dacia Medileraneă (prov.), 632. 
Dacia Ripensis (prov.), 632. 
Dacia Traiană (prov.), 350, 533, 

Mi, 625, 626, 63i. 
Dacia-Romania (soc. de asigur.), 

902. 
DăP11l (comună), 29, 59, 13i, H2, 

146, 149, 183, 184, 186, 187, Ui, 
418, 419, 422, 423, 425, 644. lYiO, 
706, 708, 7'11, 714, 710, 719, 725, 
728, 729, 73:e!, 735, 742, 750, 755, 
756, 768, 782, 786, 79�, 795, 836, 
853. 

Dăenl (pădure), i68. 
Daghislan Ali-Paşa (general), 572, 

573, 575. 
Daiaman-Bai?' (deal), 73, 76, 1 Iii, 

129, 189, 190, 382, 384,, 386. 
Daicul (Achim.), 388. 
Dalaclâ (Jeal), '120, '131, 225. 
lJalboc ( carieră), 827. 
Datr·lcessrm-ba.şa-rnlru· (vale), ·185, 

238. 
Daler I sau mic (ostrov), 29, 252, 

814. 
Dalei· II sai't marc (oslrov), 29,252, 

259. 814.
Dalcr (pichet), 259, 4-99. 
Daler (pădure), 773. 
Dalmaţi (Regim. de-), 870. 
Dalmaţia (prov.), 57, 552, 87/i-. 
Damasc I (papă), 629. 
Darnechioi (pădure), 7i0. 
lJanathiol (sat, v. Carol I). 
Danemarca (ţeră), 885, 8m, 922, 

93 I, 935, 936. 
Danezi (popor), 207, 3113, 3'tî, ::1\)5, 

922.
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Danu (Dunărea), 28. 
Daniel (Q. p.), 831. 
Danielescu N. R. (n. pr.), 72. 
Dan Vodă I (Domn), 54-6. 
Dan Vodă II (Domn). 553. 
Danubio (vapor), 89\J. 
Oanubius (Dunărea), 11t2, 516, 5m, 

520, 521, 553. 
Danubius (comp. vap.), \JOO. 
Dardan (n. pr.), 3·14. 
Dardania (prav.), 632. 
Dardanele (strimt6re), 270,510, 599, 

877, 878, 881, 8\J8. 
narî-Iuiulc (movilă �i rleal), t03, 

206, 207. 
Darit1 Hystaspe (Imper.), 321, 5tlt, 

5'16, 867, 919. 
Danwiu (gârlă), 110, 201. 
DR-rslorul (Silistra ), 03i. 
Daphne (vapor), 8\J\J. 
Dapyx (n. pr.), 519. 
Dasius (li:pisc. Silistrcl), 037. 
Daulurhioi (sat), 35, 41, 103, '169, 

207, 208, 458, 460, 462, 498, 648, 
77\J. 

lJaulwhiQt-rnla (vale), 153,208,239. 
Daui·inr·hioi (pădure), 160. 
/Jautr:ea (deal), 116, 117, ·130, 229, 

230, 362, 365. 
Daut1·ea (pârau), 75, 1t6, 22\J, 230, 

232, 241, 361. 
Dautcea (sat), 75, 116, 229, 230, 360, 

36'1, 362, 365, 375, 655. 
Dautlar (&at. părăsit), 350. 
Dautlar-bit-iu!c-dei·e (vale), 102, J75, 

237. 
Dautlar-clei·e (vale), 102, 174, '175, 

237. 
David (deal). 114, '115, 152, 189, 

190, 229, 382, 38ft. 
JJavitl (grind), 256. 
David (vale), 115, "130, 229, 241. 
Davila (Doctor), 414. 
Decebal (Rege), 522. 
Decit1 (Imper.), 532, 533. 
Dede-agad (port), 898. 
Dede-bali (pădure), 769. 
Decle-bali (sat părăsit), 98, 1i0, lt52, 

472, 470. 
De la Parent (n pr.), 72, 2lt\J. 
Deleui·usi (sat), 103, 207, 4-58, 4-59, 

461, 462, 648, 695. 
Deli-Ali (lâlhar), 350, 504-. 
Deli Ali-Baii' (pădure), 770. 
Deli-Iusuf-Cuiusu (sat bulg.), 40, 

103. 
Deli-Orman (regiune). 28, 85, 326, 

470, 552, 934. 
Delta (vas), 302. 
Delta Ch-iliei, 138, 218, 253, 259, 284, 

916. 
DPlta Dunării, 29, 31, 53, 58, 61, 

62, 68, 09, 70, 72, 83, 84, 111, 134-, 
135 136, 137, 138, 139, 'l\')8, 217, 

718\JO 

218, 242, 245, 246, 248, 251, 252, 
253, 254-, 255, 259, 262, 263, 265, 
267, 2ti8, 20<J, 270, 282, 288, 291, 
2\J7, 329, 394-, 395, 4-00, 401, 406, 
501, 502, 505, 507, 515, 521, 528, 
542, 553, 556, 592, 610, 62t, 625, 
652, 750, 795, 804, 806, 807, 808, 
809. 810, 811, 812 815, 816, 817,
818, 819, 881, 9'19, 931, 934.

Delas (vapo1·), 8\J8. 
Delphi1 (oracolul <le la-), 510, 511. 
Delphin (vas), 302. 
Dealul Băclila (carieră), 831. 
Dealul Crtafii (carieră Măcin), 840, 

846 . .  
Dealul cu Cetate (de la Morughiol), 

1'10, 1'11, 129, '195. 201. 
Deal'ttl Cireşul (carieră) 840. 
Dealul r:u Cununa 112, 120, 234. 

· Dealul tţt },fovila Cama'ia, \J4, 125,
16'1.

Dealul cu J.l1.011ume11l, 106, '128, 152,
194, 'Hl5, '197. 

Dealul rn Pil'li·i (carieră), 840. 
Dealul cu Pomt, 1' 12 129, 234.
Dealul rle la Gelate, 93, 125, 148, 160. 
Dealul ele cli11colo ele Silişte, \J3, '125, 

160. 
neal'Ltl ele cl'asupra Cdşlei, 90, 120, 

160, 162, 164. 
Dealul ele la Movila Greculu'î, 123, 

'132, 180, 4-24, 455. 
l)ealttl clin (unelul Găvanului, 1'12,

12\J, 228 233, 379.
Dealul Fetii, 11o, 130. 
Dealul la cluuă Movile, 93, 125, 148, 

410. 
Dealul la lre'i J,fovile, 122, 123 ·132, 

181, 182, '18lt. 
Dealul lui Manole, 115, 130. 
Dealul clin lzla;, 124, 132, 149, '17\J, 

180. 
Dealul Mm·e (carieră), 840. 
Dealul Uai·e (deal intre Jacul Baciu 

şi valea Caramancea), 148, 173, 
455. 

Dealul J.l1ai·e (culme principală). 
109, 128, 195, 200. 

Dealul }dare (la răsărit de Tulcea), 
110, 112, '1'13, 12\J, '195, 200, 201, 
233, 234, 39\J. 

Dealul J,fare (ram. lu'i Ceşme), 101, 
127. 

Dealul Motii (pe frontieră), 4'1, 69, 
126, 167. 

Dealul Morilot (poclgorieJ, 752. 
Dealul Oi·tachio'î (carieră), 840. 
Dealul Roşu (carieră), 831. 
Dealul Simian (carieră), 836. 
Dealul Valului ele Norcl, 148. 
Dealul Valului de Sucl, 148. 
Dâmboviţa (judeţ), 696, 698, 705, 

707, 710, 713, 715, 7'18, 724, 727, 
73'1, 7lt5, 749, 754. 

961 

Demecican (pădure), 76\J. 
Demecitan-Cula-Ceair (vale), 3\J, \J2, 

'158, 235 
Demen-Culac (vale), 102, 175, 237,
Demetriu (istoric) .

. 
30\l. 

Demir-BeI (n pr. ), 3i'l. 
Demircca (deal, ramii'. dealulu'i 

Docuzac'i), 96, 126, 160. 
Demircra (alt deal, ram. clin Mâr

leanu) 98, 126 163. 
Demiuea (şat al Beiliculu'i). 97, 98, 

09, 163, 164, 166, 471, 472, 474, 
4-i6, 644, 648, 78'1.

Demircea (sat al Hairamchio'i) 90, 
471. 4i4, 479.

Demirrea (vale a Beilici). 163, 235, 
236. 

])emircea (vale a Urluiel'), 90, \J9, 
166 167, 236. 

Oemircea (vale sec. a Urluie'i), 97, 
98, \J9. 166, 167, 236, 47\J. 

Demoni'i (pers. mitol.), 313. 
Dendil-Tepe (carieră), 832, 840. 
Deniz-Ialassi-Baii· (deal), '103, 104, 

128, 211. 
Deniz-Tarâfd-Tepe (mov.). 104. 
neniz-Tepe (munte), 78, 114-, 129, 

228 229. 233, 359, 372, 685. 
Dennet (Colonel), 6'18. 
Deolniulc-Brtfr (deal), 120, ·131, 226. 
Deras1-Caimc (vale), 120. 
Derbent (vapor), 901. 
Dererhioi (ramif. lui'. ArmuL-B.), 

4'1, 124, 133, 177. 
Derechiot (sat la Caraomer), 35, 

41, \J9, 167, 45\J. 
Dei·echioi sa (1 Dee?'inrhio'i (saL la 

Tortoman), 124, 1i\J, 446, 447, 
456, 619, 694. 

Detr.chio'i (vale a Tibrinulu1), 124-, 
17\J, 237, 425. 

Derechioi (vale Afighinea), 99, '153, 
160, 236. 

Derechiot-Bai?' (qulme principală 
pe frontieră), 99, 126, 153, 167. 

Derr.a-Oeair (vale), 93, 10·1, 235. 
De·re-Cula (vale), 230, 241. 
Dei·e Iol-Carî (vale), 1'17, 220, 241. 
Dei·inea-Ceair (vale), \J4, 95, 96, 97, 

\J8, 163, '164, 235, 236. 
De1·in-Alceac (vale), 102, '174, 237. 
Dei·inclere (vale), 082 
Derinei· Canrtm (carieră), 828. 
Deris (pădure), 770. 
Del'men-Bair (deal), -103, 128, 209, 

210. 
Dei·men-Ceaii· (vale), 92, 94-, 161, 

235. 
Dennrmgiului (deal), 124,. ·133, '1i8, 

179. 
Dermen-Iuiuk (movilă), 97. 
Dermen-Sirtî (câmpie), 100, '191. 
Dei·men-Sirlî (deal la Cranova), 

94, 125, 161. 

121 
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Dei·ment-:Ylrti (deal la Dobromir), 
40, 95, 96, 126. 

nertmuth (oraş), 302. 
Derven Tepe (deal), 110, 129, 200. 

201. 
Dei·vent (deal), 04, 125, 146, 148, 155. 
De?'vent (gârlă), 94, 155, 473, 585, 

670, 691, 904. 
Derviş-Pasa (begl. Sil.), 565. 
Desaint (colonel), 606. 
Descriptio orbis terrae, 310. 
Desli-Cairac (deal), 112, 129, 399. 
Desjardins (n. pr.), !�35. 
Despina D6mna (vapor), 900. 
De Thou (Cronicar), 56'1. 
Deutsche Levante Linie (comp. de 

vap6re), 898. 
Deutcher ·Fischere1 Verein, 220. 
lJeveatca (g,arlă). 227, 258. 
Devcea (carieră), 827, 836, 84-4, 845, 

846. 
Devcca (sat), 121�, 1i8, 17\:J, 4-46, 

456, 648. 
Devrea-Bair (deal), 12-'f, J 33, 177, 

179. 
Develtum (oraş), 633. 
Devlet (Kan), 566. 
Devno (oraş), 602. 
Devno (rîu), 136. 
Diana (zeiţă), 3l7. 
Dichisen1 (sat), 31, 37. 
Didiu Marcu (n. pr.), 51.8. 
Diebid (Contele), 605. 
Dicrml'n 1'abiassi (fort), 34, 37, 38. 
Dieu ( colonel), 605 
Dimcea (n. pr.), 752. 
Dimitrio (şef ele trib. tătar), 341, 

547. 
Dimoticum (oraş), 544, 558. 
Dinogetia (cetate). 106, 530. 
Dijkadael-Baii' ( deal), 116, 130, 190. 
Dijon (oraş), 551. 
Dikili-Taş (deal), 99, 126, 169. 
Dikili-Tas-Alceac .(vale), 12'1, 216, 

237. 
Dikili-Taş-Ba-ir-Sfrtl (deal), 10'1,

127, 171. 
Dikili-Taş-Dere (vale), 102,175,240. 
Dia Cassius (n. pr.), 515. 
DiocleLian (Imperat.), 27, 533, 534, 

626, 627, 637. 
Dione Chrysostom (n. pr.), 308. 
Dionisie (Episc. la Tulcea), 641. 
Dionisie (Episc. Corint.), 630. 
Dionisie Periegetul (n, pr.), 309, 

310. 
Diordumgi-Orman-Ceaii' (vale), 89, 

100, 101, 171, 172, 236, 237, 445, 
448, 452, 923. 

Diordumgi-Oi·man-Baii' (deal), 101, 
127, 171, 

Dionysopolis (oraş), 27, 3'17, 533. 
Dfrecli Gara (carieră), 828. 
Discia (pădure), 770. 

D·ismahale (carieră), 825. 
lJistmil-Bair (deal), 95, 96, '126, 

'160, 162, '163, 104. 
Ditcov (vale), 105, 107, 191, 1\)5, 

229, 238. 
Diuc (deal), 100, '127, '165. 
Divizia activă, 176, 494, 495, 496, 

497, 499, 500, 501, 505, 506, 507, 
508. 

Divizia de ma1·e 506, 508. 
Divizia I, 503. 
Divizia III. 497, 503. 
Dlugosz (cronicar), 557. 
Dnipru (v. Nipru). 
Dobrogia (vapor). 898. 
nobrnmir clin clP.al (sat), 40, 95, 9Ci, 

'l64, 350. /�71. 476. 
lJobi·omir din vale (comună), 94-, 

95, 96, 162, 163, 104, 351, /i-70, 
1111, 473,476, /177, 478, 1i.s1, ,�32, · 
lf99, 500, 64'�. 69 I, 706, 70J, ,H, 
714, 717, 720, 725. 728, 729, ,33, 
736, ,4-3, 750, 755, 756, ,70, 783, 
787, 793, 795, 853. 

lJobromir clin vrile (deal), 95, 125. 
f)obtomir clin vale (p. trig.), 95.
Dobrnmir-I::.ii' (v. Iukari Mahale).
Dobromii'-Techechiot- Vale(pădure),

770. 
Dobrotitz (Domn) 28, 547, 548, 5 1t\J,

550, 869. 
/Joruzact sau Dolm:-agaci (sal), 35, 

4-0, 41, %, 160, 343, 458. lt59, liGO,
474, 479, 49u, u22, 6!18.

Docuzaci (deal), 4'1, \Jo, 126, 166, 
167. 

Docuzac'i (vale), 4-1, 96,166, 167, 23Ci. 
Docuzol (carieră), 820. 
Docuzol (pârâu), 1 i7. 
Dornzol (p. trig.), 124-. 
Docuzol (sal), 54, 124, 177, 427, 4-28, 

446, 44'7, 456, 621, 644-, 648, 673, 
674. 

Docuzol-Baii· (deal). 12li. 133. 170. 
177. 179. 4M. 694.

nocuzol-Ccair (vale), 'li6, ţ77, 237. 
Dodona_(oraş), 511. 
Doeran'f, (pădure), 708. 
Doeran-i (sat), 120,· 122, 185, 4-"18, 

424, 644. 
Doerar rt (vîrf) 120, 152, 185. 
Dolarna (platou), 120, 122, 13'1. 214,. 

224, 225, 226. 
Dolaşma-Culac (v,ale), 181, 238. 
Dolgoruky (Prinţ), 575, 589. 
Dolj (judeţ), 696. 098, 705, 707, 710, 

713, 715, 718, 724, 727, 731, 745, 
749, 751, 754. 

· Dolojan (deal), 120, 13'1, 225.
Dolojan (vale), 120, 225.
lJolojman (cap), 65, 82, 90, 116,

118, 140. 141, 218, 224, 227, 669,
Dolojman (deal), 1'18. 130.
Dolufactl (deal), '124, 133, 427, 428.

nolufacâ (sat părăsit), 213, 2·15, 
4-26, 427. 428.

Dolu/'acâ (vale), 2·13, 240, 428. 
DomiLian (Imperat ), 522, 529. 
Domneasca-mare (lac), 149, 170. 
Domneasra-micct (lac), 1'i9, 603. 
Domnica Belei-Canci (n. pr.), 259. 
Domnul Tudor (vapor), 900. 
Domu::,-Giuc (carieră), 830. 
Domuz-Gtilac (pârM1), 190, 238. 
Domuz-Otman (pădure), 77'1. 
Don (fluviul), 204-, 564, 569, 5,3, 

588. 
Donasoubow (general), 023. 
Donaurov (general). 018 
DordrechL 931. 
Dorgut (pădure), 7i'O. 
Doi·iner (pă<lure), 770. 
Dotobanful (deal), 123, 12ft, 132, 

152, 179, 214-, 215, 'lt25, 427, V.4, 
69L 

Dorobanţul (sat), 123, 179, 180, 
426, 427, 428, 41-4-, fi.50, Ci20, fi2I, 
6lt4, 648, 69'1. 

Dorobanţul (vapor), 900. 
Doroho'f (judeţ), 696, 698, ,05, 707, 

710, 713, 715, 718, 72/i-, ,2,, 731, 
745, 749, 751, 754-, 932. 

Doroho1 (oraş), 5u8. 
Dorolhe'i (Patr. Ternova), G3u. 
DosiLhe1 (scriitor), 629, G31, 03:2, 033 
DoLLain (n. pr.). 3 1t8. 
nouri. Ma-t (carieră), 83Ci. 
Două Jlfat (sal), 334-, /i-�8, lt6f,, ltCi8, 

779. 

Dovinca (lac), 255. 
Dovlecelului (vale), '184, 238. 
Draca (deal), 94, 125, 155, 159. 
Dradaular (sal părăsit), 350. 
Di·ăgaico (cariera Caramanchioi), 
· 830.
Di·ăgaica (cariera Teliţa), 832, 840.
Dragoş (vapor), 900.
Drăghicescu (n. pr.), 244.
Drăguşan1 (sat pe Prut), 84.
Dranov (gârlă), 394, 403.
Dranov (gură), 227, 258, 391t.
Dranov (grind), 258.
Dmnov (insulă), 139, 253, 254, 258,

259, 267, 268, 269, 931. 
Dmnov (lac), 218, 227, 258, 269, 

394-, 403. 
Drăstiorul (Silistra), 577, Ci37, Ci38. 
Dravai·schi (movilă), 12t. 
Dresda (oraş) 302. 
Drigalschy (n. pr.), 280. 
Drigiasa (�), 550. 
Dristra (Silislra), 543. 
Dromichete (Rege), 322, 517. 
Dramul lu'f Achilie (vez1 Cursa-). 
Drouyn de Lhuys (n. pr.). 272. 
Drumul lu'î Justin, 392. 
Drumul-Păcluret (la Sarichio'î), 377. 

Duanchiot-O?'man (pădure), \)(i, 1fi2 
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Dubasow (Locotenenl.), 612, 615, 
617. 

Duca (inginer),· 43. 
Dudimg·i (Joc), 553. 
Diicl-iitl-iilc-Cucu-Cinalcea (vale), 97, 

'163, 235. 
Duguesclin (n. pr.), 551. 
Duimgi (carieră), 840. 
Dui171gi (deal), 222, 427. 
IJuimgi (movilă), 357. 
TJuimgi (pârau), 121, 122, 214, 223, 

224, 240, 367, 371, 684, 690. 
Dttimgi (sat), 76, 121, 122, 140, 222, 

223, 358, 360, 367, 368, 371, 427, 
008. 651, 655, 682, 684-, 690, 697,
782, 873.

Duimgi-dere (vale), 223, 240, 690. 
IJulgca (vale), 120, 224-, 240. 
Dulgherul (deal), 122, 132, '152, 184, 

185, 214-, 215, 357. 
Dulgherul (pârau). 122, 185, 238, 422. 
Dulghenil (sal), '185, 215, 350, 368, 

369, 417, ,4,'18, 422; 424, 619, 620, 
644. 

Dulgherul (vale a Slave'i), 117, 22(\, 
241, 362, 370. 

numaşew (Colonel), 42'1. 
Dumitraşcu Cantacuzino (Domn), 

567. 
Dumitrache MedelnicGru (n. pr.), 

576. 
Dumitru Exar (n. pr.), 375. 
Dumitru Ivanciu (n. pr.), 361. 
Dumitru Văleanu (herghelia lu'î-), 

781. 
Dumont (geolog), 69. 
Duna (vapor), 302. 
Duuărea (�asinul dunărean), M, 

72, 89, 134, 135, 189. 
Dunăna (basinul Nord-dunărean), 

107, 109, HO, 134, 152, 191, 193, 
195, 197, 198, 228, 229, 233, 239. 

Dunărea (basinul Vest-dunărean), 
116, 134, 152, 153, 167, 191, 194, 
195, 196, 197, 208, 209, 210, 211, 
213, 214, 215, 224, 225, 229, 235. 

Dunărea (braţele), 72, 111, 242, 250, 
251, 252, 271, 759, 806, 807, 808, 
809, 810. 

Dunărea (braţul al V), 84, 109, 195, 
199, 233. 

Dunărea (braţul la Constanţa), 84-, 
24-3, 244.

Dunărea (fluviul), 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 37, 38, 43, 49, 50, 5-1, 
52, 55, 57, 58, 59, 01, 62, 63, 64, 
65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 
79, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 91, 93, 
94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
104, 105, ·106, 107, 108, 109, 110, 
111, 114-, 115, 116, '119, 122, 123, 
124, 125, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 1/�7, 'U8, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 159, 100, 102, 
165, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 
180, 181, 182, 183, 185, '186, 187, 
188, 189, 191, 192, 193, 194,, 195, 
196, 197, 198, '199, 200, 201, 204, 
218, 219, 220, 221, 222, 224, 233, 
234, 21�2, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 24-9, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 258, 259, 260, 261, 265, 260, 
268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
277, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 
286, 289, 290, 291, 292, 295, �98, 
300, 301, 302, 304, 305, 318, 321, 
323, 324-, 325, 326, 328, 331, 334-, 
336, 341, 344, 349, 351, 356, 358, 
363, 380, 383, 386, 387, 389, 390, 
391, 392, 393, 395, 398, 403, 404, 
405, 406, 407, 411, 412, 4'14, 415. 
416, 417, 419, 420, 42"1, 422, 424, 
425, 436, 437, 445, 449, 450, 451, 
453, 455, /�70, 472, 4-73, 474, 478, 
480, 48·1, 482, 483, 494, 496, 497, 
4-98, 501, 503, 505, 507, 5"12, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 526, 528, 529, 531, 532,
533, 534, 536, 537, 538, M·l, 543,
544, 545, 546, 547, 549, 550, 551,
552, 553, 554, 556, 557, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 564, 566, 567,
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 58"1,
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602,
605, 606, 609, 6"10, 61' 1, 612, 613, 
614, 618, 619, 621, 622, 624, 025, 
626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 
637, 639, 642, 645, 646, 659, 667, 
668, 669, 670, 674, 675, 676, 677, 
6,8, 679 68<\ 684, 685, e86, 688, 
689, 691, 692, 693, 694, 695, 699, 
700, 748, 758, 760. 761, 764, 778, 
804, 805, 806, 807, 808, 813, 821, 
823, 85"1, 866, 867, 868, 872, 873, 
874, 875, 876, 8i7, 878. 879, 880, 
881, 882, 884, 899, 900, 9"15, 916, 
918, 9'19, 921, 922, 923, 1)24, 927, 

. 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 
936, 937. 

Dunărea (gurile), 28, 47, 48, 65, 70, 
71, 137, "140, 202, 219, 221, 245, 
246, 247, 249, 250, 252, 254-, 265, 
266, 267, 270, 271, 272, 275, 280, 
282, 284, 3 1'1, 321, 363, 4-03, 432, 
434, 514, 516, 5"17, 519, 520, 521, 
526, 528, 529, 531, 537, 541, 542, 
543, 544, 548. 551, 552, 553, 556, 
557, 558, 560, 56'1, 562, 563, 564, 
566, 572, 573, 576, 577, 579, 595, 
599, liOO, 601, 6'10, 611, 623, 660, 
M9, 758, 766, 777, 8Glt, 805, 866, 
807, 871, 872, 874, 875, 876, 879, 
880, 916, 936. 

Dunăi'Ni (haltă), 680. 

963 

Du11ăi'ca (Judeţele clin şesul-) 705, 
707, 710, 713, 715, 718, 724, 727, 
731, 745, 754. 

lJunarea (valea-), 81, 54-5, 00\J, 723 
731 , 739, 747. 

Dunărea-d.-j. (Episcopie), 388, 4-'14. 
Dunri1•ea-veche, 29. 182,183, 188, 189, 

'!91, 192, 391, 393, 39( 580, 583. 
Dunaslrn (vez'i Nistru). 
D'ltnaveţ (gârlă). 77, 79, 84, 109, 

110, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 
143, 147, 151, 152, 195, 201, 202, 
218, 219, 220, 221, 222, 227, 250, 
252, 253, 258, 101, 402, 403, 404-, 
669, 817. 

Du11avet (grind), 258. 
Dunavet (gură), 152, 219, 222, 258. 
Dunavet (pădure), 773. 
Dunavet-cle-jos (sat), 111, 220, 22'1, 

234, 257, 258, 342, 350, 396, 402, 
403, 404, 406, 653, 686, 697. 

lJunavet-cle-sus ( carieră), 840. 
Dunavet-de-sus (deal), 152. 
Dimavet-cle-siis (p. trigon.), 111, 

195. 
nunavet-de-sus (sat), 111, 202, 220, 

221, 258, 269, 342, 350, 396, 4-02, 
403, 404-, 406, 653, 686. 

Dunca (general), 501, 504. 
Du1'ac (n. pr.), 566. 
Durac (pichet), 29, 188. 
Durale (deal), 120, 131, 224, 225. 
Duran-Baii' (deal), 124, 133, 177, 

211. 
Duran-Cula (sat bulg.), 41. 
Duran-Te11e (movilă), '153. 
Dumsâ-Cai1;ac (parâ.u), '120, 221�, 

240. 
Durasi (sat bulgăresc), 40. 
Durazzo (oraş), 544. 
Durostorum (Silistra), 27, 323, 525, 

529, 533, 549, 637. 
Duruy (istoric), 522, 527, 531, 533. 
Dupont (n. pr.), 568. 
Duva (podul-), 118, 231, 378, 089. 
Dyonisos Sabazius (div.), 322,. 

Traducerea numirilor străine. 

Dagh = munte. 
Daiac= splină. 
Dalaclâ. = cu splină. 
Dana = viţel. 
Darî=meiu. 
Daut=n. pr. 
Dautlar =al lu'î Dant. 
Daulu = Tobă. 
Dede = călugăr. 
Deli= nebun. 
Delie= găurit. 
Demur = de fier (conrupl se zice 

«demirll ). 
Dcniz sau Denghiz = marc (mer 
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Deolniuc = (lrebue zis delie), v. 
acesl nume. 

Derassî = în formă de vale (mal 
bine zis deressî). 

Dere = vale, pârâ.Ci. 
Derin = adă.he. 
Deriner=plural de la «Derin)). 
Dermen =·moră. 
Dervenl = drum în săpătură, tre-

căl6re. 
Dij = din afară. 
Dijcadael = din af'ara cetăţil. 
Dikili = fundament, temelie. 
Diortlumgi = al patrulea. 
Dislî F cu dinţi. 
Diuc ±= (lrebue zis Dikl), pră

păsljos. 
Doice :::= (Lrebue zis deiuce), zme11 

(dragon). 
Dolrnz = noue. 
Dolama = imprejmuil. 
Dolasma = înconjurător. 
Dolojan = (lrebue zis Dolaclan), 

care se în vârlesce. 
Dolojman =(lrebuezis Delaşman), 

ca nebun. 
Dolu= plin. 
Domuz = pul'cel. 
Duan = care nasce. 
Duimgi = (lrebue zis Dnghirngi), 

nuntaşl. 
Duli.ic = (vez1 Doli.i). 
Durac = staţ,ie, loc uni.le stau că

ruţele pentru a poposi. 
Duran şi Durasî = care slă. 

E 

EbechioI (sat. v. Elibechiol). 
Hbechioi-ceait (vale), '168, 236. 
Ebre'i (v. Ovre1). 
Ebrul (fluviu), /�32, 522, 531!. 
Echenli-Otman-Bair (deal), HiO. 
Rchetl-i-Orman (pădure), 93. 
/?('hin-Otman (pădure), 769. 
l�dilrhioi (comună), 100, 103, 167,

168, 2'10, 457, 458, 4-59, 4f>2, 463,
4M, 467, 468, 469, MS, 693, 706,
708, 7'11, 7'14, 7'16, 7'19, 725, 728,
732, 735, 742, 755, 782, 787, 792,
795, 853.

l?clill'hioi-Tepe (deal), 100, '126, 107,
169.

Edmond Mahler (n. pr.), 280.
Edrissi (n. pr.), 27, 28, 2114, 867,

868, 87'1.
Edward Bruce Slamley (IJ. pr.), 36.
Efes (oraş), 317, 631._
Eforia spitalelor civile, 68.
Efrasiiap palatul Perşilor, 554,
Eftimie (Palriarch nrnova), 630,

637.
Eflimiu H. (n, pr.), 822.

Egee (comp. de vap6re), 900. 
Egi-luiuk (deal), 103, '128, 207, 208. 
Egipt (ţ,eră), 313, 516, 558, 558, 625, 

627, .867, 808. 
Egiplenl (popor), 14-2. 
Egira (eră la Turcl), 337, 552. 
Ekerli-Orman-Bair (deal), 95, 125, 
Eki-fak-Orman (deal), 153. 
Eki-Iuiuk-Alcealr (deal), 97,126,163, 

164, '166, 170, 474. 
Ekrene (oraş), 27, 523, 533. 
Elada (ţinut), 629 
Elba (fluviu), 541. 
Elchingen (Ducele d'-), 006. 
Eleklra (vapor), 899. 
Elena (fiica lui Asan II), 54-4. 
Elena (n. milo!.), 310, 313, 3'14, 3i5. 
Elenl (popor), 11�2, 307, 313, 3'15, 

316, 318, 32'1, 404-, 512, 5'13, 516, 
5'19, 520. 

Elhagi Isperaga (general), 575. 
Eli (oraş), 517. 
Elibechioi (movilă), '103. 
Elibechiot (sal), 103, 167, 168, 441, 

448, 458, 463, 467, 468, 648. 
ltlibichioi-Bai?' (deal) 103, 128, 168. 
Elik-Oglu (comand. Silistre'i), 584, 

587, 589. 
Elisaveta (Reg. Romani ei), 388, 505, 506. 
Elisaveta (Reg. Angliei), 876. 
Elisaveta (Bulevardul), 429. 
Elisa vela (Crucişetor), 507, 508. 
Elmeliki-Bafr (deal), 119, 131, ']81�. 

Elphinslone (amiral), 878. 
Elzener (Sub-U.), 616. 
Elveţia (ţeră), M4, 931, 932, 93'i-, 

93:i. 
Elveţienl, 347. 
Emanuel (Episc. Provalonulu1), 

635. 
Emil Flamm (n.' pr.), 822. 
Eminek (cap.), 136. 
Emirzian Degr. (n. pr.), 824-. 
Emfr J\.scm C-ulac (vale), 116, 2:30, 

241. 
Enache Andrel (herghelia Iul-), 

78-J. 
Enache Văcărescu (Spătar), 880. 
Encle (Pădure), 773. 
Enclec-Camchioi (mov.), '102. 
Enclec-Carnchiot (!::al), 89, '102, 174-, 

/i.fi,3, /�46, 4-1-7, lt4·9, 4-53, 6/4-1�, 64-8, 
673, 674-, 924. 

EncleccTepe (movilă), 102. 
Enei (gârlă), 815, 810. 
Ene Nedelcu (n. pr.), 827. 
Engellrardl(n. pr.), 246,252,280,281. 
Enghez Mai·e (sat părăsit), 167, 169, 

458, 463, 693. 
Rnghez mic (comună) 99, 100, "167, 

"169, 457, 458_, 459, 460, 461, 467, 
048, 706, 708, 7U, 7"14, 7'16, 719, 
725, 728, 732, 735, 7lt2, 782, 787, 
792, 795, 853, g u. 

1 Enghez (vale). 99. 
Englez1 (popor), 135, 2'12, 2'19, 265, 

267, 34.3 347, 381, 395, 426, 437, 
4.50, 602, 604, 609 661, 870, 87fi, 
878, 905. 

Englitera (v. Anglia). 
E1ri Biilbiil (v. Kiuciuk Bulbul 

sal), 447. 
Enicert (deal) 120, '131, 224, 225, 220. 
Enichioi (pădure). '112, 773 
Enichioi (sat), 62, 233, 372, 377, 3Qri, 

398, 399, 414, 652, 682, 685. 
Euichio1 (sat bulgar) 39. 
Enic·hioi (v. satul nou pl. Tulcea). 
Enigea (comună), 79, 100, 166,170, 

t n, t 73, ·17,1., 4't5, 446, 448, 44(), 
4-5'1, 452, 453, /155, 463, 473, 4,4, 
476, 706, 709, 7'11, 714, 7"17, 720, 
725, 728, 733, 736, 742, 755, 768, 
769, 781, 783, 787, 792, 795, 853, 
92ft. 

Enigca (vale), 109, 171, 237, 452. 
Enige sait lnqe Mahale (sat) 103, 

'167, 108, 210, HI, 458, 1162, ff63 
648. 

En-i-Onnangir.·cTepe '.deal), 1'13, ·12\l, 
232, 361. 

Enişala (carieră). 840. 
.Enişala (comună). 76, 78, 118, i!tO. 

141, 218, 231, 325, 359, 360, 362, 
363, 364, 365, 3li6, 367, 372, 374, 
377, 379, 651, 686, 689, 697, 700, 
709, 7'11, 714, 717, 720, 725, 728, 
733, 736, 743, 750, 752, 702, 771 
784, 788, 793, 796, 802, 830, 842, 
853. 

Enişala (deal), 367. 
Enişala (mlaşline), 227. 
Enişala (vârf), 367. 
Enişala- Visterna (pădure) 771. 
EnicSarnt (deal), 119, 131, 180. 
Eni-Sarai (rîu), 90, 1'18, 119, 120, 

"122, 131, '184, 189, 2'[/�, 215, 238. 
Eni-Samt (sal v. Sara11. 
Eni-Sarnt (vale), 118, 1' 19, 120, 131,

215, 238. 
E,iisemlia (comună), 35, 40, 95, 9li, 

97, 98, 101, 'lfi2, 163, 1M, 170, l116, 

!t70, 4-71, 473, 475, 476, 477, 478,
G08, 049, 691, 693, 697, 699, 700,
701, 706, 709, 711, 7·14, 7'17, 720,
725, 728, 733, 736, 743, 755, ,liG,
783, 787, 793, 795, 828, 830, 853,

Eniscml'ia (vale), 40. 94, 9u, 97. 
163, 235, 236, 47.7. 

E11isemlia-Nristrarli,11 Vali' (pădul'o). 
770. 

Enos (oraş), 880. 
Enos (vapor), 898. 
Epiclel (n. pr.), 317 
Ephoros (n. pr.), 21�7, 249. 
Epsibol' (n. pr.), 377. 
Equalor (vapor) 900. 
Emclea (v. Heraclea). 
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Ernrl'i (gârla lu'i), 817. 
Eraloslhene (n. pr.), 2117, 2HJ. 
Ercule (zeu), 142. 
Erdogrul (n. pr.), 335. 
Ereb (înf'ernul), 310. 
Rl'ebiler (sat), 100, 11)7, 1o9, M,8, 450, 

461, 462, 4(',1., 64-8, 693, 78"1. 
Erenciuc (lac), 257, 26\.J, 810, 8'1'1. 
El"enc'iuc (pădure), 25'7, 772. 
Eremia Popa (n. pr.), 785. 
fi)rghinanld/i: (deal), '100, ·J27. 
Er-Ghiobea-1'epe (p. trig.), 120, ·152. 
Ei·iclia (plantaţie), 763. 
Ei·irlic-Cttlac (vale), 226, 240. 
B,·im-iu/i: (movilă), 122. 
Erilhrca (mare), 5'12. 
Erivan (vapor), 90'1. 
Erlieselc (movilă), "181, 417. 
Erkeselc (sat), 122, ·123, '181,350,418, 

420, 423, 425, 45Ci, 644, 691, 6911, 
607. 

El'l,ese!t Bair' (deal), "122, 132, "180, 
181, 4-IQ, 420, 423, 42lt. 
Ermon (Palr. Eruşalim), 626. 
Erzerum (vapor), 901. 
Erzh. Franlz. Ferd. (vapor), 80\l. 
E,;;ara (n. pr.), 377. 
Esc. II Tren 404-, 495, 497, 408, 40\l. 
Esc. Ul T1·cn, H7, 4-99, 500, 506. 
Esc. V Tren 506, 508. 
Esc. ele Că\firaş'i de Dobrogia, 500, 

504-. 
Estki-Baba ( al), 120,225, 360, 366, 

369, 370, 376, 65·1, 689, 6QO, 697. 
Eschi-Baba (vale), 120, 225, 240. 
Eschi-Balâc (deal), 1"13, '129,229, 23�, 

36-J."
Eschi-Baltic (vale), -113, 232, 241. 
&chi-Biilbiil (v. �i Buiuk Bulbul), 

447. 
&chi-Cale (carieră), 831, 840, 846. 
Eschi-Cale (loc.), 107, 146, 150, '151, 

198, 19\l, 380, 389, 525, 530, 5Q4,, 
. 597, 669, 918, 910. 
R5chi-Cale (pichet), 147, 504 .. 
Eschi-Dumn-Iul-1'abiassi (fort), 425. 
Eschi-Iuiu!c-Bai'I' (deal), 89. 
Eschi-Kili (v. Chilia Veche). 
&chi-Sarai (deal), 122, 132, 14·0, 

184-, 186. 
Eschi-Sarni (pârâ1'.'L), 119, 186, 238. 
Eschi-Sarai (sal părăsit), 119, :IJ9, 

'184, 419, 422. 
Eschi-Sarar (vale), 119, 186, �38. 
Hschi-J'epe (movilă), 153. 
Eschi-Zagra (oraş), 53:2. 
Eschili-01'man (deal), '117, 130, 230. 
Esechiot (comună), 34, 39, 79, 91, 

92, '155, '15Ci, 157, 158, "159, 35'1, 
470,471,472,477,478,407,499,502, 
503, 504,, 64.4, 649, 706, 709, 7'11, 
714, 717, 720, 725, 728, 738, 73Ci, 
743, 755, 769, 778, 783, 787, 793, 
795, 829, 83/4·, 836, 853, 931:. 

liJserhior (p. trig.), 91, 92, 157. 
Esechiot-Ceai1' (vale), 91, 92, 157, 

158, 235, 477. 
Rtil-Ju-iitk (movilă), 97. 
h'ril-Tepe ( deal), t rn, '13'1, 233, 3G'I, 

365. 
Eş·il-Tepe (movilă), 113. 
Espero (vapor), 899. 
Espinasse (gener-al), 53, 6Uli, Ci07, 

608, 600. 
Essen I (general), 581. 
Essen III (general), 57\l, 580, 587, 

589. 
Hster (sal), 170, 2·J 3, 215, 216, 426, 

427, 428, 4H, Ci49 .• 
ester (vale), '123, 215, 240. 
Este1'-Cara" Tepe (mov.), 123. 
Elhnica (scrie1'e), 308. 
Etienne (Contele de Perche), 544. 
Ellore (vapor), 899. 
Eltore-Ferari (sculptor), 433. 
Eudoxi11 (Archiepiscop), 62\l. 
Eufrale (flu viu), 555. 
Eugeniu IV (papă), 554·. 
Eumene ,auto1·), 533. 
Enrahola (n. pr.), Ci33. 
Euripidc (n. pr.), 307, 308, 312. 
Europa (conlin.), 52, 53, 58, Ci9, 76, 

175, 202, 220, 221, 245, 247, 251, 
270, 327, 335, 340, 34-3, 3lk4, 345. 
356, 438, 515, 5'16, 536, 542, 543, 
546, 547, 550, 553, 554-, 555, 556, 
560, 572, 593, 600, 601, 602, (HO, 
6'1'1, 624, 659, 757, 758, 765, 804, 
800, 870, 874, 875, 871:!, 915, 910, 
Q27, 928, 9�9, 930, 931, 932, 934, 
935, 936. 

Eusebiu (seriilor), 433, 534, 625,627. 
Eusebius (Arch. de Sugclae), 637. 
Euslatie Plachida (sfânt), 626. 
Euterpe (vapor), 899. 
Evangelius sau Evangelico (Epis-

cop), 027. 
Evelin (vapor), 898 . 
Ewlia (scriitor), 335, 564. 
Eyub Ahmed (general), 573. 
Ezekiel (profet). 548. 

Traducerea numirilor străine. 

Ebe =m6şe. 
Echerlî = (trebue zis Egherli), cu 

şea. 
Echim == cultivat. 
Edi= şepte. 
Edil-Chio'i = (trebue zis Adil-

Chio'î), v. aceste nume. 
Ekenlî = cu cultur'i. 
Eki = dos. 
Elangic = al mirese'i. 
Elibichio'î = (trebue zis Ali-be'i

Chio'i), v. aceste nume. 
Elmalî ·= cu mere (iar nu Almalî). 

Elmeliki = (trebue 
nod. 

Endec = şianţ. 
Eni = nou. 
Enige = apr6pe nou. 
Enisala ·= (lrebue zis Eni-Hisar), 

v. aceste nume.
Erghiven= (Lrebue zis Erghivan', 

liliac (plantă). 
Erghivenlîc = Lrebue zis Erghi

vanlic), cu liliac. 
Ericli = Primărie. 
Erkesek = (trebue zis Ierkesik)= 

· abrupt.
Eski = vechi(1.
Eskili = cu vechilur'i.
Eşek = măgar.
Eşil = verde.

F 

Făcăien'î (sat), Ci46. 
Fac1'ia (sat) 446 456, 646. 
Făgăraş (în Trans.), 388, 547, 873 
Fr.'î(Jăr-aş 11oi't (sat), Ci2, 119, 186, '187, 

385, 418, ld9, 420, 422, 4,23, 424, 
425, 644. 

Fahri-Bey (n. pr.), 281, 354. 
Fălciu (judeţ), 696, 698, 705, 707, 

7'10, 713, 715, 7'18, 724, 727, 731, 
745, 749, 754 

Fălciu (oraş), 572, 581. 
Fălcoianu '(polonel), 31, 32, 3ti, 43, 
Falta11u-Duclă11, (pădure) 773. 
Fântâna Albă (în Bucovina), 330, 

331, Ci89. -
Fdntcina lui Bujor (carieră), 840. 
Fân/cina Cerbulut, 687. 
Fcinldna Dulce (sal) 254-, 255, 260, 

268. 
Fdntâna Maiciloi· (carieră), 840. 
Fcintcina Neclelil (Nicoliţel), 350,404. 
Fdntcino Smeulul (în icoliţel), 404, 

640. 
Fântdna Smeulur(carieră), 832,840. 
Fant6me d'Orient (armăsar), 781. 
Fai·ul clela Puzla 469. 
Fa1'ul clela Constanfa 437. 
Fa1'ul cl·in 111s. Şe1·pilo1· 273, 297, 

298, 305. 
Fanti'ile l[in Deltă 139, 246,267,287, 

297; 298, CiOO. · 
Farul sa[t baliza enyleză 227, 3 59, 

367, 394. 
Fantl dela Sţ: Gheo1'ghe 253, 296, 

297, 298. 
Farao Nemzelzeg (Tigan'î), 343. 
Fatra (vapor), 90L 
Fazel-Ullah-Rasid (crouicar), 545. 
Fazii-Paşa (Serasch. Silistrei), 565. 
Felix (Episcop), 627. 
Fenicien'î (popor), 142, 510, 512, 5'13, 

516. 
Fental (sat p<i.răsit), 350. 
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Ferae (oraş), 317. 
Ferara (oraş), 433. 
Ferd. Maxim. (vapor), 899. 
Ferichide Mih (deputat), 3l, 32. 
Fert6 (vapor), 901. 
Fessler (n. pr.), 344. 
Fostu Rufu A vien (n. pr.), 310. 
Fetesd (sat), 507, 678. 
FetescI (staţie), 450, u i7, 680. 
FetescI-Bucuresci (linie ferată) 676. 
Fetesci-Cerna voda ( » » ), 677, 

680, 931. 
Feth-i-Bulend (vapor), 624. 
Pillonissi (Ins. Şerpilor), 135, 318. · 
Fierulut (deal), 382 
Filip li (Reg. Macedoniei) 517, 777. 
Filip II ( « FranţeI), 560. 
Filip Arabul (Imper), 4-35, 532. 
Filip N. (n pr.), 780, 789. 
Filipescu (n. pr ). 661 
Filipopoli (oraş), 532, 544-, 547. 
Firaşelizade-Mahomet-Aga (gen.), 

573. 
Fives-LiJJe (Comp.), 680. 
Flacus Pomponius (n. pr.), 520. 
Flaminiană (cale), 431. 
l< 1andra (prov .), 555. 
Flavius Arrianus (vezi Arrian 

Flaviu). 
Fligely (Feldmareşalul-), 69. 
Floci (oraşul de-), 560, 873. 
Flora (vapor), 302. 
Flora (vapor Lloyd), 899. 
Florenţa (oraş), 637. 
Florescu (n. pr.), 752. 
Floriile (sat), 256, 257, ·263, 268. 
Florio & Rubattino (comp. de va-

poare), 884, 885, 899. 
Foc�anI (oraş), 278, 4-99, 501, 503, 

504, 506, 575. 
Fi:ieroer (insule), 55. 
Formosus (papă), 635. 
Fortuna (lac), 254, 397, 815, 8'16. 
Forum TerebtoniI (f), 533. 
Franţa (ţeră), 30, 31, 36, 37, 42, 52, 

53, 58, 271, 272, 273, 280, 281, 284, 
344, 551, 554, 555, 571, 601, 609, 
61'1, 661, 666, 802, 823, 878, 881, 
882, 883, 884, 885, 897, 923. 930, 
931, 933, 934, 935, 936. 

FrancezI (popor), 57, 71, 205, 222. 
267, 343, 347, 381, 395, 417, 418, 
426, 446, 471, 551, 552, 555, 563, 
577, 602, 604, 606, 607, 608, 778, 
878, 880, 905, 916, 933, 936. 

Frangois de Pa vie (Baron de Four-
quevaux), 708, 936. 

Frasinul (grind), 258. 
Frantzius (inginer), f\61. 
F1·ecăţei (comună), 78,109, 199, 200, 

233, 234, 252, 325, 361, 372, 375, 
387, 389, 395, 396, 398, 399, 406, 
407, 653, 682, 687, 697, 706, 709, 
712, 714, 717, 720, 726, 728, 733, 

736, 74,3, 75-L, 761, 773, 784, 788, 
793, 796, 832, 840, 853. 

Frecă/ er (pădure), 773. 
Frederic Barberose (şef cruciat), 

543 
Frederic VI (Comite de Zollern), 

55'1, 552, 874, 875. 
Fredutius de Ancona (n. pr.), 318. 
Fridigern (şef ostrogot) 536, 537, 

629, 630. 
Friede (general), 618. 
Frise (rasă de berbec\ 802. 
F1·ontiera ele Suc/., 29, 30, 3-1, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 
4-3, 57, 64, 83, 85, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, �6. 97. 98. 99, 104, 134, 
146, 148, 152, 153 154-, 156, 157, 
158. 159, 160, 161, 162, 1fi3, 164-,
166, 167, 170, 182, 206, 207, 208,
235. 236, 237, 239, 350, 351, 416,
4:22, 456, 459, 460, 461, 468, 470,
472, 473, 474, 475, 476, 477, 478,
479, 481, lt82, 494, 496, 497, 498,
499, 501, 502, 503, 504,, 505, 506,
507, 508, 586, 592, 622, 623, 624.
625. 659, 669, 695, 913. 914, 915,
918, 923.

Frum6sa (sat în Basar. de jos), 579, 
Fuclulul (gârlă), 255. 
Fudulul (lac), 255, 814 
Fudulul (loc iso!.), 256, 268. 
Fulgerul (vas), 6H. 
Punctul Burţii (deal), 113, 120, 2::!0, 

232, 233, 234, 402. 
Furiile (n. mit.). 313. 
Furdogador (gârlă). 615. 

Traducerea numirilor străine 

Facâ =evlavios . . 
Fachii ar= evla vioşI. 
Ferit= n. pr. 

G 

Gabriel Doria (n. pr.), 870. 
Gabriel Effendi Naradoungham 

(n. pr.), 36. 
Gabrovifa (mov.). 3\l, 91, 156. 
Gabrnvita (pichet), 154. 
Gab1·o'Vi.ta (podgorie\ 752. 
GabrO'V'ita (vale), 1fi6, 235. 
Gaertner (casă), 678. 
Gafencu (n. pr.), 53. 
Gagarin (soc. de navigaţie), 900. · 
Găgăufl (popor), 267, 343, 359, 361, 

381, 395, 396, 468, 646, 905. 
Galata (în C-pol), 545. 
Galaft (grind), 196. 
Galaţ'i (oraş), 29, 84, 90, 106, 107, 

135, 136, 137, '138, 142, 1/4,3, 144, 
145, '146, 147, 150, '191, 2'19, 220, 
24/i, 245, \271, 272, 273, 277, 278, 

279, 280, 282, 283, 284,, 285, 206, 
30'1, 304, 334, 392, 393, 4,66, 4-U7, 
498, 500, 503, 569, 572, 575, 577 
579, 581, 582, 583, 585, 588, 001'. 
602, 01'1, 612, 613, 614, 615, 6[8, 
688, 699, 700, 757, 761, 805, 805 
812, 822, 872 874, 876, 877, Bio: 
880, 881, 882, 883, 898, 899, OOO, 
901, 918, 921, 932. 

Galatea (vapor), 809. 
Gaida?' (sat părăsit), 350. 
Ga!I (popor), 518. 
Galia (ţeră), 625. 
Galeriu (Impel'.), 533, 62 ·. 
Gal'ita (deal), 155. 
Galita (sal), 32, 94, 155, 159, 351, 

471, 474, 477, 478, 480, 407, 623, 
644. 

Gr1lita (vale), 94, 159, 235. 
Galicea (sat în Transilv.), 3::!5. 
Galiţia (prov.), 871, 872. 
Galipoli (oraş), 335, 546, 547, 553 

602, 606, 607. 
Galitzin (Prinţul). 580. 
GalJien (Imper.), 533. 
Gallus (guv. Moesiei si lrnpcrat.), 

532, 533. 
Gallus (seriilor), 431. 
Galma-mare (deal), 107, 108, J28, 

198, 229. 
Calmele înşfrate (deal), 107, 108, 

128 197, '198, 229, 382, 386, 3\'J0. 
Ganah1 (Maior), 69. 
Ganciu N. (n. pr.), 752. 
Garam (vapor), 901. 
Ga1·galîk (lac), '122, 2'l3, 217, 240, 

441, 690. 
Gargalîk (pârâu), 122, 217, 240, 441. 
Gai·galîk (vale), 122, 217, 240. 
Gargalîlc-mar·e (sat), 122, 217, 222, 

327, 426, 441, 442, 608, 644, 600. 
Gm·galîc-mic (corn.), 54, 122, -211, 

213, 217, 327, 426, 427, 428, 441, 
442, 644, 684, 090, 706, 708, 711, 
714, 716, 719, 725 728. 732, 735, 
742, 750, 762, 782, 786, 792, 795, 
836, 853. 

Gargalic-B'liiuk,..foiult (mov.) 12i, 
44'1. 

Gârla Cio/Janulv.'i (pescărie), 254-, 
260. 

Gdrla-C-iobanultt'l (gârlă), 254. 
G!trlrt-mare (gârlă), 106, 193, 19G. 
Gâ?-la-noroi6să (garJă), 188. 
Gârla-nouă (gârlă) 107. 
Gârla gdsci-l (gârlă), 610. 
Gârliciu (comună), 29, 119, 146, 

149, 182, 183, 184. 186. 325, 417, 
418,. 4HJ, 420, 422, 425, 645, 706, 
708, 711, 714, 716, 719, 725. 728, 
732. 735, 742. 750, 755, 768, 782, 
786, 792, 795, 853. 

Garlitiu (deal), 1-HJ 131. ·WJ, 150, 
186.
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Gdrl,iC'iu (pădure), 768. 
frcfrliţa ( carieră), 836. 
Gârl-iţa (comună), 32, 34, 30, 78, 

82, Q1, <J2, <J3, 155, 156, 157, 158, 
15<J, rno, 351, 470, 471, 472, 473, 
4-74, 475, 477, 478, 480, 4<J6, 4<J7, 
023, 644-, 706, 70<J, 71'1, 714, 717, 
720, 725 728, 729, 733, 736, 743, 
750, 756, 783, 787. 793, 795, 820, 
853. 

Gârliţa (deal), 93, 125. 155, 157, 
159, 477. 

Glir'l-ifa (vale), 8<J, 01, 92. 125, 158, 
235, 475, 477, 478. 

Gdr·l·if a (lac), 3<J, 82, 91, <J3, 94, 148, 
155, 156, 157, 15<J, 235, 472, 473, 
474, 477, 478, 601. 

Gei?'luţa (baltă), 183. 
Garvnn (carieră), 840. 
Garvan (ballă), 103. 
Grt1·van (sal), 62, 73, '106, 152, 1.95, 

196, 197, 381, 390, 3\)3, 3Q4, 615, 
616, 617, 618, 652, 685, 686, 688, 
607, 840, 933. 

Gar·va11 (vale), 152, 1\)5, 1Q7, 230. 
G<lsca-rnare (oslrov), 146, 182,922. 
Gâscă (fam.), 400, 4Hi. 
Gaspar Bruchius (seriilor), 4-33. 
Gătilesc1 (sal), 613. 
Giivarra-ma.re (carieră), 830, 840. 
Gciva11a-mică (carieră), 830, 840. 
Gazi-Fezil (general), 546. 
Gazi-Ghirai (general). 5lî6 
Geabacu ( al), o5, 179. 4,46, 456. 
GPabac-Ba-ir (deal), 124, 132, 179,

451. 
Geabac-Ceai1· (vale), 124, 179, 237, 

4-56.
Geabac-Culac (vale). 124, 179, 237, 

451. 
Geam-Paşa (deal),. 101, -127, 173. 
Germina (pădure), 772. 
Geallat (carieră), 830. 
GeallaI-deressi (vale), 227, 2/d, 3M. 
Geaun-Mârza (şef Tălar), 5'71. 
Gebeleizis (zeu), 322 
Gembloux (oraş), 802. 
Gemen-i'i (grind), '1Q6. 
Gemen-ir (pădure), 19G. 
Generală (soc. de asigur.), 002. 
Gengis�Kan, 54-5. 
GenovezH, 28, 14Q. 218, 260, 261 

262. 264, 400, 403. 436, 437. 465,
466, 5-[3, 545, 547. 548, 540, 553,
556, 557, 592, 660, olii, 868, 869,
870, 871, 872, 873 874, 875, 876.

Gentile de Grimaldi (n. pr.) 548. 
Genua (oraş), 53. 548 M7, 870. 
Genucla (1). 322 519. 
George (Arch. Bulg.) 635. 
George (Episc. Deve!Luluî), 633. 
Georgia (ţeră), 204, 338. 
G<;Jorgescu (chimist). 67. 
Georgescu (doclor), 6,2. 

Germania (ţeră), 31, 36, 37, 42, 273, 
280, 281, 3H, 515, 554, 555, 556, 
5oO, 569 600, 601, (i'l1, 625, 878, 
880, 881, 884, 885. 897, Q30, 931, 
933 034,, 935, 936. 

GermaniI (popor), 6'1, 62, 68, 267, 
324·, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 
351, 35<J, 370, 37"1, 381, 395, 3%, 
401, 413, 415, 4i7, 418, 420, 426, 
4-27, 446, 458, 460, 463, 470, 471,
537, 551, 571, 779, 798, 860, 862,
880, 005, Q07, Q08, 928, 929.

Geronlius (episcop), 538, 630, 63-L 
Germeli (deal), 100, 127, 165. 
Geta (Imperat), 4-35 
Geţi_( (popor) 43, 50, 51, 14-2, 2lk4, 

321, 322, 323, 430. 432, 433, 514, 
515, 5'16, 517, 518, 519, 520, 521, 
522. 525, 532, 777, 778.

Gelruzi1 (popor). 536, 029. 
GetuJia (ţeră). 625. 
Ghebet,,a (carieră), 840 
Ghebelche (v. Ghiobilclie). 
Ghecet (pichet). 147, 499. 
Ghecet (sal), 29, 43, 146, 147, 150, 

187, 188, 191, 192, 194. 358, 381, 
391, 392, 393, 494, 580, 583, 612, 
613, 614, 618, 610, 66Q, 684, 685, 
686, 697, 882. 

Gheci-Or·man-Ba'ir (deal), Q5, 125, 
126. 

Ghel-Tepe (deal), 113, 129, 228, 229, 
232, 233, 361, 365. 

Ghel-l'epe (movilă), 113. 
Ghelangic-Tepe (vîrf); 152. 
Ghelingek (sat, pl Constanţa), 123, 

180, 215, 424, 426, 4-28, 444-, 4-56, 
648. 

. 

Ghelingek-Ba-ir (deal', 123,132, 2-15, 
357. 

Ghelingek-Tepe (movilă), 123, 124, 
2-15.

Ghenadie Enăceanu (seriilor), 629. 
Ghenciu (valea luî-), 96, 164, 236. 
Ghenciu (podul luî-), 405. 
G!te11iz-Baii' (deal) 102, 127, 174, 

175. 
Gheorghe Ştefan (Domn), 565. 
Gheorghe Ghica (Domn}, 565. 
Gheorghent-01'1nan (pădure), 1M. 
Gheorghent-Onnan-Bair (deal), 05, 

96, 126. 
Gherase (cârciuma luî-), 256, 268. 
Gherdap (vapor) 900 
Ghercli11e-Cesme (carieră), 828. 
Ghe?'en-Ceair (vale), 94, Q5 96, <J7, 

163 164, 235, 236. 
Ghe?'ingik (comună), 54, 62, 100, 

'103, 208, 20<J, 457, 458, 459, 46::l, 
464, 466, 467, 468, 460, 470, 64-2, 
592, 695, 697, 706, 708, 71'1, 714, 
716 719 725, 728, 732, 735, 742, 
750, 781, 782, 787, 792, 795, 853, 

Gheringik (movilă), '103. 

967 

(lhe!'malat Nirhilof (gârla luî-), 8'10, 
812. 

Ghetmea (cetăţuie), 194, 39!�. 
Gherme-Bai1· (deal), 124, 133, 176. 
Gherootie (n. pr.), 388. 
Gheşova (gârlă , 610. 
Gheviz-Or·ma11 (pădure), 771. 
Ghica Ion (Prinţul-), 279. 
Ghica Ion Grigorie (del C. E. D.), 

280, 28'1 
Ghidric'i (pădure), 772. 
Ghiclrici (gârlă). 197. 
Ghiclrici (grind), 197. 
Ghida (lac), 254. 
Ghiaconco Gr. (n. pr.), 752. 
Ghiaur Amzal·i (sat părăsit), 350, 

453. 
Ghiaw· Amzalî (vale), 102, 179, 237. 
Ghicle-Ptmar (deal); 163. 
Ghiobilche (vale), 75, 87, 116, 'll7, 

230, 241, 362. 
Ghiobilche-Bair (deal), 116,130,229, 

230, 362. 
� Ghioclomez (pădure), 770. 

Ghiol-Bascu (sal părăsit), 452. 
Ghiol-Ciair (vale), 93, 161, 235. 
Ghiol-Ghelic-Bafr (deal), Q7, 126, 

163. 
Ghiol-Basm (sat părăsiL), 165. 
Ghiol-Punar· (deal), Q7, 126, 163, 

166, 170. 
Ghiol-Punar (sat), 78, 79, 97, 08, 

100, 166, 170, 448, 471, 473, 4,6, 
644-, Q24. 

Ghiol-Punar (vale), 97, 166, 236. 
Ghiol-Pimar-vale (pădure), 770. 
Ghiolgik-Bair (deal), 1 l8, 119, 131, 

184, 187, 189, 357, 358, 380, 425, 
688, 694. 

Gh-iolgik-l'eJJe (movilă), 119. 
Ghiulele-Tepe (deal), 114, 129, 233, 

399. 
Ghiim-Gh-iurmes (deal), 118, 110, 

131, 14Q, 150, 187, 189, 358, 385, 
392, 425. 

Ghiim-Ghiur·mes-Der·c (vale), 187, 
238. 

Ghiurgeamrîc (deal), 120, 132, 224. 
Ghiitrghelic-Cula (pădure), 760. 
(Jhiuvegea (carieră), 836. 
Ghiuvegea (comună), 67, 94, 95, 96, 

'160, 161, 164, 448, 455, 470, 471, 
475, 477, 478, 480, 481, 482, 691, 
li<J3, 694, 6<J7, 706, 709, 71'1, 714, 
717, 720, 725, 728, 733, 736, 743, 
,50, 755, 783, 787, 793, 795, 829, 
834-, 836, 838, 853. 

Ghiuveleme� (carieră), 836. 
Ghiuvenli ( at), QQ, 167, 169, 208, 

458, 459, 460, 461, 464, •!74, 623, 
644, 649, 693, 695. 

Ghiuve11li II (mov.), 9Q, 153. 
Ghiuvenli-Bair (deal), 99, 126, '169, 

695.
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Ghiiwenli-Ceair sau Ghiuvegea 
(v. în lac. OJtina), 04·, 95, ffrl, 235. 

Ghi1we11li-Ceai1' (vale a Borunge'i), 
169, 235, 605. 

Dhil'i:lirn-11w1·e (vale), 150, 235. 
Ghl::,dtîi·esd (comună), 62, 78, 70, 

14G, Wl, 180, 18'1. 182, 417, 41Q, 
420, 422, 1-23, 424·, 646, 607, 700, 
,08, 711, 7'14·, 71G, 710, 725, 728, 
732, 735, 74·2, 750, 755, 768, 782, 
786, 702, 7\:J5, 825, 83ft, 853. 

Ghizdc"i?'esci (ostrov), 182. 
Ghi.:clăresci (păuure), 768. 
Gia(e1·ca (deal), 75, 112, 129, 229, 

232. 
Gio(ena-msă (pădure), 772. 
Giafcrca-rusa (sal), 109, 112, 228, 

220. 231, 232, 381, 382, 383, 402,
405.

Giannone clei Bosco (n. pr.), 548. 
Giall'i-Bai, (deal), '100, 127, 17'1. 

Gibbon (istoric), 555. 
Giovanni Carnana (alelieT), 851. 
Giovanni Muazzo (n. pr.), 548. � 
Giovanni de Mezzano (n. pr.), 54-8. 
Gisela (vapor), 809. 

Gilanos (Tigani'i), 31-3. 
r:iuini(a-Ceşme (l'ontană), 164. 
Giumna-Cesme ( » ), 96, Hi3. 

Giuge-Aga (n. pr.), 580, 583. 
Giura-Paşa (n. pr.), 37'1. 
Giurgea Ion şi Niculae (hergheli'i), 

78'1. 
Giurgiu (oraş), 270, 532, 552, 568, 

873, 880. 
Giurgiu (vapor), 000. 
Gladki (hatman), 320, 505. 
Gloclulut (vale), 106, 152, 105, 107, 

230. 
GJ-ycas (n. pr.), 51. 
Gobi (deşert), 54. 
Godel'roy de Bouillon(şef cruc.), 543. 
Goetleno::, (carieră), 828. 

Goelz (casa), 764. 
liogea-Ahmerl (podul lu'i-), 122, 215, 

357. 
Gogea Bai?' (deal, ramif. lui Cairîk-

Cairncl, 121, '132, 224. 
Gog'i (numele Tătarilor), 371. 
Gogona (pădure), 760. 
Gogoncea (grind), 196, Hi7. 
Gogoncea (deal), 105, 107, 198, 38�, 

385, 386, 390. 
Goldschmidt (bancă), 282. 
Golăşei (pădure), 30'1, 77t. 
GoUişeiloi· (pădure), 193, 104. 
Gol-Tepe (deal), 230. 
Golovâr-Bair (deal), 118, 130, 227, 

357. 
Golovita (ezerul), 1'18, 12'1, 2'18, lc24, 

225, 366, 374. 
Goloviţa (lac), ·121, 218, 222, 223, 224, 

227, 366, 368, 369, 374, 375, 669. 
Golubad (loc), 553, 

Golubincev ·(colonel), 618. 
Gonciarof Osip Semenovic'i (n. pr.), 

330, 33 '1. 640.
Gorciacof (Prinţ), 30, 272, 602, 605, 

624. 
Gordian III (lmper), 532. 
Gordon (n. pr.), 280, 281. 
Oorgoştel (lac), 257, 8'10. 
Uorgova (deal), 115, 130, -LOO. 
Gorgoua (sal), '130,256, 263, 268, 306, 

4,00, 401, 652, 810„ 8'16, 8'18. 
Oorgova (lac), 256,257,400,403. 809, 

81 O. 
Gorgova (p. pe br. Suline'i), 204-, 295, 

296, 690. 700. 70'1. 
Gorj (judeţ). G96 698, 705, 707, 710, 

7'13, 715, 7'18, 724, 727, 731, 
0

74,5, 
749, 754. 

Gojan (colonel). 495. 
Goţia (ţeră), 628. 
Goţi'i (popor). 51, 321, 531, 532 533, 

534, 535, 536, 527, 538, 626 628, 
029 630. 

Gotlicus (Episcop). 620. 
Grădina lui Omer (loc isol.), 262. 
Grt'tclişteu (ins.), 227. 

Grado (loc. în llalia), 221. 
Graecinus C. Pomponius (n. pr.), 

21�3, 520, 521. 
Graf Ignaliew (vapor), OOO. 
Graf Wurmbrandt (vapor), 800. 
Gl'Os (Jealul), 118, t30, 680 
G ralian (Im per), 537, 538. 
Gral.z (oraş), 24·2. 
Gratzoşky (n-. pr.), 6,8. 
Greacă (limbă), 267. 
Grece{ (garlă), 256, 809, 8'10, 818 
Oi·ec'f. (comună)', 73, 74, 76, 00, '105, 

106, '114, 115, 190, 191, 104, 220, 
336, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 389, 390, 391, 392, 394, 652, 
655, 697, 706, 709, 712, 714, 7'17, 
720, 726, 728, 733, 736, 'i39, 74,3, 
750, 752, 753, 755, 767, 761, 766, 
772, 784, 788, 794·, 795, 83'1, 84:0, 
84-2, 847, 853, 933.

Greci (pârâu), 73, 150, 152, 385, 389, 
688. 

Grec'i (popor), 27, 57, 67, 68, 265, 
267, 330, 343, 346, 347, 348, 359, 
381, 395, 396, 411, ,a·, 414, Mo, 
4'17, 418, 426, 436, 4lt0, 446, 450, 
453, 458, 471, 54-5, 548, 592, 635, 
637, 867, 868, 874, 875, 878, 905, 
907, 908. 

Cred (vârf), 73, 114, '152, 101. 
Grecia (ţeră), 416, 431, lt32, 5H), 

518, 538, 625, 882, 883, 885, 897, 
931, 932, 1)34, 936. 

Grecit (carieră), 822, 823, 84('), 037. 
Grecilor (deal), 104. 106, 128, 191, 

386, 39'1. 
Grecilor (pa.râu, afl al Cal islrc'i). 

104, '191, 238. 

Gi·ecilor (pârâi't, afl. al Jijile'i), 101-, 
105, 19'1, 23!'l. 

Grecilor (vale), 105, '!05, 194, ms.

Greci'i Byzantin'i (vez'i BizanLini1). 
Greci'i vechi (vezi Elenii). 
Grecului (grind), 258. 

Greenwich (meridianul din-), 33, 
38, 5't, 298. 

Grellmann (n. pr.), 341.. 
Grieg (amiral), 315. 
Grigol'ie (Mitr. bulg. la. Tulcea), 

64'1. 
Grigorie IX (Papă), 544, 636. 
Grigorie Duca (Domn), 566. 
GrigorieGhica (I Domn), 566,571, 

637, 638, 630, 880. 
Grigorie Ghica (II Domn), 638. 
Gi·inclul-mare (deal), 101, ·J27, 172. 
G1·i11cluşele (grind), 257. 
Grişa Ivanow (n. pr.), 830. 

Grăller (Cavaler de-), 28L 
G1'6J:a Ciobanului (corn.), 146, '183, 

'184, 186, 325, /�17, 419, 420, 422, 
423, 61-3, 695, 607, 7U6, 707, 'i08, 
71'1, 7'14, 716, 710, 725, 728, 732, 
735, 74,2, 750, 755, 756, 768, 782, 
'i8G, 702, 71)5, 853, 021. 

Gl'uJJa Ciobanului (baltă), 183, 41\l. 
Grosselin (n. pi·.), 46!. 
G1'lthlia (grind), 258. 
Gi·uhlia (lac), 258. 
Gsiller Carol, 28'1. 
Gyăz ( vapor), 00 I. 
Gyula ( ,i ), 90·1. 
Gypsies (Ţiganii), 343. 
Gudovid (general), 577. 
Guerard (Ing.), 6(j1, 665, 557. 
Gttlanti labia (fort), 603. 

Guilelm de Prala (n. pr.), 553. 
Gume'i Ilie (n. pr.), 36'1. 
Gura gârlii Somova (pădure), 773, 

Gura Ialomiţei (sat), 84, 183, 57\), 
584·, 611, 613, 619, 678, 016, 021. 

Gura văiI (sal), 135. 
Gum Smeuliti (deal), 379. 
Gurgan (carieră), 842. 
Gurg6ia (viile de la-), 380, 404, 687, 

75'1. 

Gurma Ceşme (carieră), 828. 
nuro/Jala (Y ), 575. 
Guy Je _la Tremouille (n. pr.), 551. 
Guyon (n. pr.), 82"2. 
G uzcral (pen.), 3!14. 

Traducerea I\Umirilor străine 

Geabac = alipit. 
Ghelancic = <lrebue <Jis Elangic) 

v. acest nume.
Ghelingic = nevesţică. 
Gheren = ap1·6pe. 
Gheringic = v. Ghelingic. 
Ghezilen = loc de plimbare. 
<ihiaur = fără religie 
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Ghide = (trebue �lis Edi) v. acest 
nume. 

Ghiobilche = Fluture. 
Ghiol= lac. 
Ghiolgiu = lăcuşor. 
Ghiun-Ghiurmes = nu vede ziua. 
Ghiurghelic := carpiniş. 
GhiurghenI = carpen. 
Ghiuvegea = (Ll'ebue c;lis Ghiu-

veige) ginere. 
Ghiuvelemez = (trebue <;lis Ghiu

venilmez) nesigur. 
Giugiugeac = copilaş. 
Giumna = (Lrebue t;lis Giumma) 

VinerI. 
Gogea = mare (grand). 
Gol = (lrebue ·. <;lis Ghiul) tran

dafir. 
Gurma= (trehue ţlis Curma) ţevă. 

H 

Haan (Baron de-), 281. 
Habs.burg (vapor), 899. 
Haernius (n. pr,), 515. 
Hafa w puiul gâscil (pădure), 768. 
Hagi-Abdur-Aman (herghelia luI-) 

780. 
H,1gi-Avat (deal), 121,132,223, 224. 
Hag·i-Avat (sat părăsit), 121, 225, 

376. 
llagi-Aval salt Beidaut (râu), '12'1, 

224·, 225, 240, 371. 
llagi-1-ivat (pârâu, afl. al Beidau

tul uI), 121, 225. 240. 
Hagi-Avat-Dere (vale, afl. al Ragi

A val), 121, 225, 240. 
llagi-Bairnm-Te11e salt Ba-ir (deal), 

123, 132, 152, 180, 214, 215. 
Hagi-Bai1'am.-Te11e (movilă), 123. 
lfagi-Cabul (deal), 124, 133, 177, 

425, 427, 449. 
Hag·i-Cabul (sat părăsit), 124, 177, 

427, 428, 446, 447, 449. 
Hagi-Cabul (vale), 124, 177, 237. 
Hagi-Devlet-Azap (herghelia Iu'i-), 

782. 
Hagi-Durnc-Sirt·i (deal), 39, 01, 92, 

125, ']57. 
Hagi-Ghirai (Serasch. de Bugeac), 

572. 
Hagi-Husein-Aga (general), 262. 
Hagi-Ilbeki (general); 550. 
llagi-Kapai·-Tq1e (deal), I HI, 131, 

'184. 
Hagi-Mehmet-Aga (n. pr.), 465. 
Hagi-Nie.ulae Ghiţă Poenaru (n. 

pr.), 388. 
Hagi-Oglu-Razargic (v Bazargic). 
Hagi-Omer (sat), 120, 122, 185, 224, 

225, 360, 369, 370, 4'18, 424. 
Hagi-Omer-nere (vale), 119, 120, 

122, 185, 2'14, 238, 357, 369, 424. 

97180 

Hagi-Pandele (n. pr.), 467. 
Ragi-Suma Seit-Mehemel(herghe-

lia l uT-), 781. 
Hagi-Talip (n. pr.), 479. 
Hagi-1'epe (vârf), 116, 362. 
I1agi-Vfrt-Dei·e (vale), 179, 237. 
Hagilm· (deal), 207. 
Hagilar (plantaţie), 763. 
Hagilar (sat, pi. Babadag), 114, 

233, 360, 361, 362, 365, 372, 399, 
651. 

llagilar (sat, pl Mangalia), 4L 
104, 206, 207, 458, 468, 649, 781, 

Hagilar (vale şi pârau), 114, 233, 
21�1. 372, 685. 

Hagilar (vale), 206, 207, 239. 
Hagilai·-Balcik-luk (movilă), 104. 
Hagililea (carieră), 824, 836. 
11.'aidcin (carieră), 842. 
Haiclcln-Baii' (deal), 121, '132, 223, 

225, 368, 371, 684. 
Haiclar (pâriu), 184, 185, -238. 
Haidar (sat), 184, 185, '186, 417, 

418, 4'19, 420. 
Jlaiclarchiol (sat părăsit), 103, 458, 

464, 695. 
llaimmch'iot (comună), 40, 41, 57, 

97, '166, 170, 448, 460, ,461, 4 70, 
471, 473, 474, 478, 479, 645, 64\:J, 
695, 697, 706, 709, 7'1'1, 7'14-, 715, 
717, 720, 725, 728, 729, ,_33, 736, 
743, 755, 771, 783. 787, 793, 795, 
853 

Haimmchiol (deal), 41, 97, 126, 
166, ·no.

llimmc-h-iol (vale), 41, 97, 170, 236, 
479. 

Haisarlâk (sat bulgăresc), 41. 
Halicarnas (oraş), 514. 
Halii Effendi (clin Babada,g), 573. 
Hali"! Paşa (ger::ernl), 570. 
Haliciul mic (oraş), 871, 872. 
Halilz (oraş în Galiţia), 558, 872, 
Hallier (antreprenorul porl. Con-

stanţa), 668. 
Halling. (n. pi:.), 513. 
ll'almy1'is (golf), 247, 248, 250, 25'1, 

521. 
llamanîgi (sat), 62, '120, '12'1, 224·, 

225, 231, S27, 360, 366, 368, 369, 
370, 372, 374, 375, 376, 651, 685, 
690, 697. 

Hamamgi (vârf), 121: 
Hamazlî-Ceair (vale), ·157, 235. 
Hambarulit'l (gârlă), '19'7. 
Hamburg (oraş), 282. 
Hamburg (port), 898, 899. 
Hammer (scriitor), 558, 562, 563, 

566, 573. 
Hamper (general), 591. 
Hamza-Paşa (Mare Vizir), 572. 
Hancea1'ca (deal), 75, 115, 130, 152, 

229. 
Ranceana (pădure), 772. 
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Ha�''"''." (s�t), 75, 180, 5¾, �. ' . ,§';y 229, 381, 38-, 383, 385, !f 1r-rh-J�ir.-\\\\}\.\;\)':...,/11.anceana (vârf), 115. � 
Harami (ŢiganI), 343. 
Hardali (sat bulg.), 40. 
Harem (la Turci), 338, 339. 
Harmanul (pădure), 772. 
Hârşova (carieră), 822, 825. 
Hârşova (caza), 31, 347, 348, 353, 

625, 779, 785, 789, 794. 
Hârşova (pădure), 768. 
Hârşova (pichet), 147. 
Hdrşova (plasă), 64, 85, �28, 342, 

345, 346, 347, 357, 358, 380, 4'16, 
418, 445, 492, 702, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 716, 717, 7'18, 719, 720, 72'1, 
722, 723, 72!�, 725, 726, 727, .'i28, 
729, 730, 732, 734, 735, 737, 738, 
739, 740, 741, 742, 74\., 745, 746, 
7lt7, 750, 75'1, 753, 755, 756, 768, 
782, 783, 785, 786, 787, 789, 792, 
793, 794, 795, 802, 803, 804, 825, 
853. 

Hdrşova (oraş), 29, 51, 54, 62, 64, 
67, 69, 70, 78, 79, 85, 106, 122, 
123 124 135 136, 137, 142, 146, 
147: 149: 'l80: 181, 182, 183, 184, 
185, 186, '188, 213, 215, 225, 244, 
325, 355, 356, 369, 370, 377, 384, 
385, 386, 392, 393, 394, 4.'17, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 
427, 444, 455, 456, 483, 495, 499, 
508, 525, 529, 550, 560, 561, 573, 
575, 580, 582,. 583, 584, 586, 587, 
588, 589, 590, 591, 596, 597, 598, 
599, 600, 602, 611, 613, 6-14, 6-17, 
618, 619, 645, 649, 669,' 674, 678, 
683, 684, 688, 690, 691, 6�3, 694, 
695, 697, (399, 700, 701, 706, 708, 
7-Jl, 714-, 716, 719, 725, 728, 732,
735, 742, 750, 766, 768, 778, 782,
786, 792, 795, 797, 825, 8 {4, 836,
838, 842, 852, 856, 89j, 904, 900,
916, 921, 922, 935, 936.

Hâ1·şova veche (ca-r. Murfatlar), 836. 
Harling (general), 581, 583, 590. 
Harlrnw (vapor), 901. 
Hartley Sir Charles (Inginer C. 

E. D.), 280, 283, 284·, 285, 286,
-288, 289, 290, 291, 292, 661, 664,
665, 666, 667.

Hr rlley Sir Charles (vapor), 302, 
Hâl'top (movila), 111. 
ll{p·topitl 1'0ŞL( (pădure), 773. 
Hasamceasa(1 Hasanchi (satbulg.), 

35. 
Hascin (deal), 199. 
Hasan (Paşă), 343. 
Hasan-Ali-Paşa (general), 579. 
Hasan-Beg (Paşă Ia Chilia), 559. 
Hasan-Ormnn (deal), 96, 126, 163. 

'164-. 
Hasan Paşa Capudan (gen.), 576. 

122 
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Jlnsnnc,w (car.), 836. 
Hasancca (comună), ·J7li, 178, 2 '11, 

213, 426, 4-42, 441, 445, 619, 672, 
691, 706, 708, 711, 714, 716, 719, 
725, 726, 728, 732, 735, 742, 780, 
782, 7lm, 792, 705, 802, 824, 830, 
853. 

llasancea (vale), 104,124,176,177, 
178, 211, 237. 

llasanesd (sat părăsit), 350. 
Hasa11la1' (carieră), 838. 
Hasanla)· (deal), 116, 130, 190, 384. 
Hasanla�· (pădure), 772. 
Hnsanlar (sal), 74, 116, 188, 190, 

325, 336, 381, 384, 385, 392, 393, 
li55. 

Hasanki (sal bulg.), 40, 41, 97. 
Hasdeu (seriilor). 27, 48, 248, 249, 

432, 547, 548, 87'1, 872, 873. 
IIasnale l'epe (movilă), ' 119. 
Hasi-DiWlk (deal), 176, 178. 
Hasi-Diiliik (sal), 211,330,426, 442, 

Mt4, 445, 467, 468, 508, 622, 623, 
649, 672, 093, 694, 697, 780. 

Ha.vale Hurun (carieră), 828. 
Hnuale Canara Ba:ir (deal), 100, 

126, 166, 167. 
Havzi Rahman (vas), 612. 
Hazapla1· (v. Azaplar), 
Ho.zarl1/r (v. Asarlîc). 
lfazarlîl, (deal), 122, 132, 14-9, 184-, 
Ilazarlî/c (vale), 149. 
Haza1·Wc-Ghiol (lac), 122, WJ, 183 

184, 238, 419, 422, 525, 529. 
Hector (n. pr.), 314 
Helespontul (strimt6re), 510, 5'15, 

546, 877. 
Helios (fabrică), 851. 
Helios (vapor), 899. 
He·lles (n. mit.), 510. 
Hellis (W), 322. 
Hemus_saii Haemus (v. Balcan'f), 

515. 
Heniochr (popor), 520. 
Henri de Bar (n. pr.), 55'1. 
Henri de Flandra (Imper. Latin), 

544. 
Hepites (scriitor), 53, 54, 55. 
Hera (zeiţă), 511. 
Hem lea (oraş dispăruL), 84, 248, 

52t 
Heraclea (oraş), 632. 
Heraclea din Bilhinia, 3'17. 
Heraclea din Ionia, 317. 
Heracleienr (colonişt:f), 247, 464. 
Heraclea Kersonesus (oraş), 529. 
Heraclea de la Enişala, 118, 140, 

141, 218, 227, 362, 373, 089. 
Herbette (n. pr.), 281. 
Bercule (vezi Ercule). 
Bercule Ciofano de Sulmona (n. 

pr ), 433, 434. 
llermanarich (Hege gol). 536, 029. 
Hermes (Mercur), 5'10. 

Hernacl (vapor), 'JOJ. 
Hernak (fiul luI Atila), 538, 631. 
Herodian (scriitor), 531. 
Herodot (scriitor), 47, 50, 100, 2lt5, 

247, 249, 250, 251, 321. 322, 335, 
344, 5'13, 514, 515, 778, 866. 

Heroica (scriere), 308, 314. 
HerlzegovinenI (popor), 611. 
Hesiod (n. pr.), 5'10, 513. 
Heruli (popor), 531. 
Hesychiii (n. pr.), 308 
Heyde (maior), 36. 
Heydens (Tiganl'.) 343. 
Hierocles (n. pr.), 433, 464. 
Hieron (gură), 248, 249, 251. 
Hierotheus (Episc. Sil.), 637, 638. 
Higeret (Egira), 337. 
Hile1·u (gârla lu'f-), 193. 
Hilkoff (Prinţ), 43. 
Hîncu (boer), 566. 
Hinog (insulă), 8-J, 146, 172. 
Hinog (pădure), 708. 
Hiperborei (popor), 3'12. 
HippemolgI (popor), 513, i77. 
Hisa1'lili: sa-ii Hazarlîlc (v. Asarlîc). 
Hister (Dunărea), 247. 
Rlibor-a-Suhat (gârlă), 255, 8·U. 
HobarL Pasa (amiral), 611. 
Hochsteter (n. pr.), 242. 
Hofmann (n. pr.), 434. 
I-fogea Ahmet (podul lul'.-), 378. 
Hagii (valea-), 150, 187, 238, 358. 
Hogguer (n. pr.), 58, 00, 348, 748, 

789, 791, 933, 930. 
Hollenzolern (fam.), 866. 
I-folbina (golf), 227, 258. 
Boluclii (vale), 112, 231, 24'1, 382. 
Home Robert (n. pr.), 31, 37. 
Homer (poet), 47, 307, 308, 31'1, 

312, 313, 510, 512, 5'13, 515. 
Homurlar (pădure), 772. 
Homw·la1· (parau), 115, 116, 189,238. 
Homurla1· (sat), 75, 115, 116, "189, 

375, 381, 384, 393, 655. 
Hvmurlar (vRle), 115, 116, 189, 238. 
Ho11ţul-mare (lac), 254·, 813. 
Ho11ţul-mic. (lac), 254, 268, 813. 
Hopa (carieră), 829, 836, 844, 815, 

846. 
Hopa (insulă), 33, 146, 153, 154, 591. 
Hopa (pădure), 769. 
Horaţiu (n. pr.), 431, 
Hora-Tepe (carieră), 842. 
Rom-Tepe (movili), 76, 78, 253, 

4H, 639, 670. 
Ho1'0slar (sat), 177, 213, 426, 428, 

442, 443, 444, 447, 649, 672. 
Horoslar-Alceat(vale).124, 177,237, 
_ 44-2, /�43. 
Ho1'0sla1·-Bair (deal), 177. 
Horoslar-Ceair (deal), 124·, 177,237, 

425, 44-3. 
lfnrnslar-lol-FJair (deal), '124, 133, 

176, 177. 

Hosa-lttk (movilă), 207. 
Itoscacl'in (deal), 103, 128, 207, 208. 
Hoscaclin (,al) 35, 41, 103, 207, 208, 

458, 401, 4-68. 
Hoscacli11, (vale), 103. 
Jlotai-ultti (vale), 179, 237. 
Hotin (oraş) 567, 572, 576, 5ii. 
Hovaitzki (general), 590. 
Hoyos (n. pr.), 676. 
Hozun Ada (insulă), 89, 97, 146, 165. 
Hribesio-Hara (deal), 227. 
H1"ibesio-Ha1·ci (vale), 117,227,241, 

3M. 
Hronet Hruet Hromot (n. pr.), 558. 
Hygea (zeiţă), 31i. 
Hygin (scriitor), 431. 
Riicliul (grind), 2511, 26\J. 
Hugues (şef crucial), 54-3 
Hungaria (vapor), 899. 
Hunil'. (popor), 32'1, 536,538,630,631. 
Hurmuzachi Constantin (n. pr.), 

610. 
Hurmuzachi Eucloxiu. (n. pr.), 501. 
Husein (beglerb. OceacovuluI), 5!.i2. 
Husein (Muteferica), 567. 
Husein (Paşa Silistrei), 567. 
Husein-Cechior (sat buJg.), 35, 4'1. 
Husein-Paşa (seraschier), 599. 
Husein-Ef'endi (n. pr.), 398. 
Huşl'. (oraş), 570. 

Traducerea numirilor străine 

Hagi = Hagiu. 
Hagilar = al hagiilor. 
Hagililea = (trebue zis HagiU:ilo), 

::C:: n. pr. 
Haidan = luminos. 
1-laidar = n. pr. 
Bairam -=- lapte bălul, sai:'t sur-

prindere. 
Haisarlîc = v. Asarlîc. 
Hamamgi = al băiaşul ul'.. 
Hamzaci = al Jur Amza. 
Hardalî = v. Ardalî. 
Hasancea = a Iul'. Hasan. 
Hasanlar= fraţiI Hasan. 
Hasnale = cu comoară. 
Havale = cu aer curat. 
Hisar = fortăreaţă. 
Horas = cocoş. 
Hos = plăcut. 
Hoscadin = (trebue zis Hos-caclîn), 

v. acest nume.
Hogilar = al hogilor. 
Huseince = al Iul'. Husein. 

Jacob-lJeal (carieră), 386, 822, 823, 
832, 846, 847, 848. 

Jacob-Deal (deal), 74, 76, 115, 130, 
130, 142, 150, 187, 188, 190, 385, 
393, 394, 937. 
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lacob-Denl (sat), 688. 
Jacob Jllogh (vârf), HO, 414. 
facoba Suhat (gârlă), 807. 
lacger (colonel), 36. 
/aguda-Cea-ir (vale), 91, 155, 235. 
lakimov (n. pr.) 580, 582. 
Iakutzk (oraş), 55. 
lai-Geair (vale), 171, 236. 
Iala1·-Geafr (vale), '169, 236. 
Iali Agassi (şef tătar), 558. 
Ialomiţa (judeţ), 31, 62, 154-, 155, 

172, 180. 182, 380, 416, 420, 424, 
-145, 451, 645, 646, 669, 6913, 698,
705, 707, 710, 713, 715, 718, 724,
727, 731, 745, 749, 754, 781, 785,
800, 931.

Ialomiţa (râu), 84, 183, 421, 613. 
Ialpug (lac), 138, 594·, 918. 
!alta (vapor), 901.
Iamboli (oraş), 550.
lancina (cap), 82, 90, 118, 227, 373.
Jani Milan (n. pr,), 264.
Iantra (râu), 136, 515.
Janthrus (râu), 532
.tancu (glcirlă), 810, 818.
Ianow (general), 618, 61\l, G22, 623.
Iapcea-Bafr (deal), 91, 125, 148,

155, 156. 
lct1·dm-Başa (movilă), 40, 97. 
Iai-am-Gulac (vale), 40, 97. 
la.1·âm-luk (movilă), 97. 
Ianlm-Juk (deal) 121, 132,214, 371. 
Icm'lm-Jlfeselic (deal), 214, 216. 
larea Dimitrie (inginer), 678. 
Iaroslaw (Ducele Galiţiel), 871. 
IaşI (judeţ), 696, 698, 705, 707, 710, 

713, 715, 718, 724, 727, 731, 745, 
749, 754. 

Iaşr (oraş), 334, 4613, 498, 499, 501, 
502, 568, 569, 57Ş, 636, 779, 902, 
\)35. 

IaşI (tratatul de la-), 262, 577, 880. 
IaşI (vapor), 898. 
lasl-Teve-Ceai1· (vale), 38, 101, 154-, 

586. 
Iasl-lulc (movilă), 99, 153. 
losI-Orman (pădure), 93, 161, 769. 
Jast-Onnan (pădure în delul Po-

lucci), 08. 
Iasf-Oi·man (deal), 117, 130, 230, 

362, 365. 
last-fu'iulc (movilă), 103. 
IasigiI (popor), 520. 
Iason (n. pr.), 202, 5-U, 512, 800. 
Ibas de Edesa (scriitor), 632. 
Jbn Haucal (geograf), 867. 
Ibraim (Sultan), 5G4, 505. 
Jbraim-Paşa-Cesme (ciş'mea.ualuI-), 

154, 477. 
Ibraim (Nazirul BrăileI), 579. 
1/Jraim-Aclassi (Ins. Ovidi(1), 443. 
Ibr'i�oru (deal), 1'19, 131, 226. 
Ibycus de Rhegium (n. pr.), 307, 
Icelirah (la TurcI), 34-0. 

lconia (oraş), 335, 545. 
Icral-Geia-Baii·· (deal), 38, 3\J, \JO, 

01, 125, 148, 154, 155, 156, 472. 
Idacius (_autor), 533 
Idia:Iih (vapor), 624. 
Idrancia (munp), 4-32, 807. 
Idris (cronicar), 552. 
Idris-wiusu (sat), 101, 1,1„ 44G, 44-8, 

452, 453, 649. 
Iclris-Kernos (p. lrig.), 102. 
Idri/a (dealul de la movilă. VezI 

şi .M erea•Bair-Cara•Iuiuk, 103, 
173. 

legni-Pangola (oraş), 43�. 
Ieletz ( colonel), 618. 
Jenichioi (Satul nou, pl. Tulcea), 

259. 
Ienige-Dzedid (sat bnlg.), 40. 
leni Kazalc (Ciamurli de sus), 36\J. 
leni-Sale, 552, 553. 
Ien'i-Suben (Sale), 552. 
Ieremia (Mitrop. TernoveI), 637. 
Ieremia Movi1ă (Domn), 501. 
Ierusalim (oraş), 543, 626, 636. 
Ies·i-culac (pădure), 771. 
lezuiţil (ordin religios), 560. 
Igliciom-mare (deal) 115, 130. 
Igliciora-mică (deal), 11:j, '130. 
Igliţa (baltă), 106, 150, 188, 101, 22\J, 

383. 
Igli/a (sat), 29, 75, 115, 146, '147,150, 

187, '188, 323, 38'1, 383, 381t, 3813, 
393, 525, 528, 529, 670. 

Ignatie (Patriarch C-pol), 634. 
lgnatie ( ii TernoveI), 636. 
Ignatie Irodeanu (n. pr ), 388. 
Ignatief (contele), 1324. 
Ignalz Hoffart (n. pr.), 401. 
lhekes (vapor), 901. 
Iiri-culac (vale), 175, 273. 
ntingi-Medjiclie-Dei·e (vale), 102,174, 

237, 924. 
Ikosthenos (n. pr.), 317. 
Ilan Adassi (Ins. Şerpilor), 305; 3'18. 
llan Tabia (fort), 580. 
Ilanldc (sal), 30, 33, 36, 37, 41, 43, 

63, 84, 104, 203, 206, 207, 334, 
343, 458, li6q, 468, 498, 499, 022, 

·80o.
Ilanlcic (vale), 41, '104, 206, 239. 
llanl'lc-Bafr ( deal), 177. 
Ilanl-ic-Bair (deal, între deah:11 Do-

robanţul şi dealul Armut-Bair), 
124·, 133, '154-, 179, 213, 427. 

!lenilor (baltă), 191, 192, 389, 391.
Ilfov (judeţ), 639, 696, 698, 705, 707,

7'10, 713, 715, 718, 724·, ,27, 73'1, 
745, WJ, 754. 

Ilganit ?ie jos (sat), 256, 263, 268, 
396, 40t. 

11.yanit ele sus (sal), 254, 256, 259,
268, 396, 401.

Iliada (scl'iere), 307, 308. 
Ilie (Domn), 553, 554,. 

llie Moţoc (boer), 568. 
Ilie Stoian (n. pr.), 75i. 
Ilios (n. pr.), 317. 
Iliria (prov.), 628. 
IlirienI (popor), 518. 
lliricI (famil. imper.), 531. 
Uium (Troia), 314. 

971 

Imaldc (deal), 110, ·129, 195, 401, 
414, 686. 

ImamI (preo1.r turcl), 337. 
Imbros (vapor), 898. 
Imperator (vapor), 899. ' 
Imperatrix (vapor), 899. 
Imperiul ele Orient sau Byzantin, 

(vezI şi Bizanli1), 544, 545, 546, 
547, 554, 627, 868, 873, 875. 

Imperiul grec de la Nicea, 544, 545. 
Imperiul Latin din C-pol, 54-4, 635. 

872. 
Imperiul Roman, 27, 626. 
Imperiul I Romano-Bulgar, 541, 

542, 543, 633; 635, 636, 8137, 8c8. 
Imperiul II Româno-Bulga1·, 544, 

545, 546 . 
Iinvu/ita (gârla), 257, 8'11, 812. 
Ina!La I?oartă (v. Turcia). 
li1an-Baii' (deal), 12'1, 132, 214, 223. 
Inau-cesme (sat), 121, 216, 223, 360, 

366, 371, 376, 1351. 
J11a11-rlere (vale), '121, 223. 
Jnamltion (gură), 248. 
Independenţa (vapor) OOO. 
India (ţeră), 344. 
India (vapor), 899. 
IndienI (popor), 347, 395, 905. 
Inge sai'i Enige Jlahale (sat) v. 

Ernge Mahale. 
h1ge-Bui·un (cap.). 
Inge-Dere (vale), 187, 238. 
Inismeus (Rege), 317. 
Ino (n. mit.), 510. 
Inocentiiî III (pa.pă), 635, 636. 
Inocenliiî IV (papă), 636. 
Jnsii·atelor (deal), 1.22, 123, 13:2, 

152, 180, 214, 215, 423. 
Inşirâteloi· (mo,•ilă), 122. 
Institutul geologic din Viena, 6\J. 
Institutul meleorol. din Bucur., 53. 
Institutul meleorol. din Viena, 53. 
Institui geografic Buc., 429, 501. 
Insulele Britanice, 931, 936. 
Ioanes (Episcop), 631. 
Ioakim 1 (_Arch. la Ternova), G3o. 
Ioakim II (Patr. la Ternova), 036. 
Iookim III (Patr. la Ternova), 636. 
Ioanichie I Patr. la Ternova), 6313. 
Ioanichie 11 (Pall·. la Ternova), 636. 
Iolcos (ora.ş), 511. 
Iol-Garî-Bafr (deal), 103, 128, 168. 
Iolgant (v. IlganI). 
Iomer-Bet-hitlu (deal), 100, t01, 

'127, 691. 
lnmei·- Bet-lutlu (vale), 17'1, 236. 
Ion (Arch. la The�alonic), 633. 
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Ion (Regele Curnanilor), 8i2. 
Ion V. (n. pr.), 822. 
Ion III (Tzar), 555. 
Ion Corvin ele Hunyade (Rege), 

554, 555. 
Ion Lascuris (Imper.), 335. 
Ion Cesarini, 554. 
Ion Negru (preot), MO. 
Ion ele Nevers (Ion fără frică), 

551, 552. 
Ion Paleologu (lmper.), 546. 
Ion Provana (Archilecl), 260. 
Ion Tulimeu (n. pr.), 392. 
Ion Vodă cel cumpJH (Domn), 559. 
Ion Zimices (Imper.), 344·, 542, 5!t3, 

635. 
Ionaş Mone (preol), 873. 
Ionescu I. (scriitor), 28, 52, 71,323, 

325, 349, 355, 375, 385, 4-36, 450, 
453, 465, 674, 683. 

Ionieni (colonişti), 265, 308, 516. 
Ioniţă (fratele JuI 'Asan), 635, 636, 

868. 
Ioi·tmac (baltă), 94, 96, 1li0, '16·1. 
loi·tmac (pădure), 769. 
Jurtmac (p. trig.), 96. , 
fortrnac (vale), 79, 96, 235. 
/o1't-Culuc (vale), \li, 'lo3, 235. 
Iorga (scriitor), 548, 54-9, 553, 566, 

870. 
Iossef (Archiep. bulg.), 635. 
Iosef (Episcop), 388, 414. 
Iosef II (Im _perat), 330, 576. 
Iosef Pavlow (gârla luI-), 257, 8'10. 
Ipalescu (general), 504. 
Ipolysag (vapor), 901. 
Irnsli-Boi?' (deal), 40, 96, 126. 
li'iclia (pădur, ), 771. 
Irinarch (Episcop), 331, 640, 689. 
li'oftie (valea luI-), 160, 235. 
Isaccea (barieră), 4'15, 685. 
Isaccea (braţ), 1�6, 197. 
Isaccea (carieră), 822, 84-2. 
fsaccea (casa), 31, 347, 348, 353, 

625, 779, i85; 789, 794. 
Isaccea (culme), '107, ·108, 128, 387, 

75L 
Isaccea (oraş), 30, 54, 59, M, 65, 

68, 70, 84, 106, '107, 108, 109, 138, 
'146, 147, 150, 194, '195, Hl6, 197, 
198, 199, 200, 231, 234, 245, 251, 
252, 271, 280, 296, 30·1, 331, 341, 
347, 35'1, 355, 358, 360, 363, 380, 
381, 382, 383, 386, 387, 389, 390, 
392, 494, 398, 402, 404, 405, 406, 
ft07, 411, 421, 483, 495, 497, 498, 
ft99, 508, 525, 528, 552, 553, 557, 
558, 559, 562, 563, 566, 567, 568, 
569, 57·1, 572, 573, 574, 575, 576, 
577, 579, 58'1, 572, 588, 59/i, 595, 
596, 598, 602, 612, q13, 614,, 617, 
618, 6'19, 640, 652. 655, 669, 670, 
682, 683, 684, 685, 686, 687, 699, 
700, 701, 706, 709, 712, 714-, 717, 

720, 726, 728, 733, 736, 739, 743, 
748, 750, 752, 753, 755, 756, 757, 
761, 773, 784, 788, 794-, 796, 797, 
831, 840, 84-2, 852; 857, 867, 877, 
882, 892, <J09, 016, orn, om, 022, 
033. 

Isaccea (ostrov), 146, 147, 196, 380, 
660. 

Isaccea (pădure), 773. 
Tsaccea (pădure clin ostrovul-). 773. 
J acrra (pichet), 147. 
Jsac('ea (plasă), 358, 37'1, 387. 
IsaCl'ea (p. tigron.), '107. 
Tswelul (lac), 257, 809. 
Isacciu Anghel (Imper.), 327. 
Isacon (lac), 257, 809. 
Isaia (călugăr), 388. 
Isaiew (general), 57<J. 
Isauria (prov.), 629. 
Isfendiar (Emirul ele Caslamirni), 

552. 
lsiacienilor (baltă), 248. 
I�ac.ienilor (portul), 311. 
J.�il-Te1Je-Bui1' (carieră), 830.
lskerul (rîu), ·136, 515.
Jslam-G-iaf'ei·ca (pădure), 772.
Iilam-Gia('c1-ca (sal), '1'12, 232, 38·1,

382, 383, 402, 652, 849. 
fslam-Teve (movilă), '124-, 153, 2lt. 
Islamismul (religie), 330, 336. 
Islanda (insulă), 54. 
Ismail (judeţ), 610. 
Ism::iil (orş), 30, 138, 13<J, 252, 254-, 

259, 317, 334, 407, 411, 420, 495, 
560, 562, 563, 566, 568, 570, 573, 
576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 
585, 588, 592, 595, 596, 602, 614, 
64J, 8'12, 813, 818, 876, 900, IH6. 

Ismail (Epi lropia din-), 408. 
Ismail (vapor), 900. 
IsmaiP·ey (delegat C. E. D.), 281. 
Ismail-i-ulc (movilă), 97, 163. 
Ismail Suleiman (herghelia luI-), 

78"1. 
Jsmailciuc (gârlă), 255, 814·. 
Ismailov (colonel), 618. 
Ister (Dunărea), 135, 1lt2, 1<J9, 25'1, 

520. 
Ister ( vas), 302. 
Istrangiadaghi (M·1•), 337. 
Istria (colonie în Italia), 512. 
Islria: (provincie), 57, 85, 247, 512. 
Istria (vapor), 899. 
Istria (v. lstropolis). 
Istricma (oraş), 322. 
Istrienilor (ballă), 248. 
lstro710lis (oraş), 199, 2'18, 222, 2ft7, 

24-8, 249, 251, 307, 308, 317, 32'1,
322, 351, 357, 430, lt34, 513, 517,
5'18, 52·J, 525, 531, 866.

lstru (Dunărea), 48, 49, 243, 24i, 
248, 251. 308, 309, 3'10, 3'11, 3'13, 
512, 513, 514, 5'15, 516, 521, 551. 

fstnt (plasă), 358, 37'1. 

Jsv6relo1' (deal), 112, 113, 12<J. 
Isvo1'ulul (deal), l0<J, 128, 233, 3\'l<J, 

4-02.
lsvorulut (parau), 233, 24-l, 358. 
Isvoi·ulul (vale), 4'1. 
Isvorul morilor (vale), t<J7. 
Jsvornl Teliţa (râu), H2, 228, 233, 

241, 379. 
Isus Christos sau Christos, 025, 

026, 627, 631-. 
Italia (ţeră), 31, 36, 37, 42, 50, 51, 

53, 267, 270, 27'1, 272, 273, 280, 
281, 284, 432, 531, 551, 554-, 555, 
556, 624, Ci25, 629, 869, 882, 885, 
8<J7, 930, 031, 934, 935. 

IlalienI (pop.), 68, 267, 343, 31:7, 350, 
359, 3t>1, 38lt, 395, 396, 417, 418, 
426, 446, 823, 873, 875, 005, 929. 

ltrh-1'cheriauel- 'l'abiass·i (forl.), 30, 
33, 34-, 37, 153. 

ILinerarul lui Anlonin, 464. 
Iucari-Mahale sau Dobromir Izir 

(sat bulgăr.), 35, 40, 497, 498. 
lurari-.t.fahale-Ceair (vale), <J5, <Jo, 

·IM, 236.
Juci-Culac (vale), 178, 237. 
l'Uci-lulc-berilci (deal), 211. 
l'Uci-Iu/c-berilci (movilă), 153. 
htci-1'epe-Baii' (deal), 121, 132, 2'16, 

689, 690. 
lufe (deal), 118, 130. 
lu/c-Meza1·l'i (deal), 92, 93, 125. 
Iulc-1li

f

ezarl'i (varf), \J3. 
Iuliu Ces·ar (Imper.), 431, 519. 
Iuliu Chrislu (n. pr.), 752. 
Iuliu C. Solin (seriilor), 309. 
Iulius Gruber (n. pr.), 851. 
lu11/catan-cle1·e (văi), 211, 240. 
Iurllâ (vale), 225, Vi0. 
fttrUulc-bafr (ramif. luI Teslemel), 

120, 131, 224, · 225. 
Jurtlulc (vale), '103, 207, 23\l. 
Iusuf (general în 185/4-), 606, 00i, 

608, (i09. 
Iusuf-Aga (general), 599. 
Iusuf-Paşa (Serasch. Babaci.), 570, 

577. 
Jusuf'unar (sal), 100, 166, 170, 325, 

446, 449, 452, 476, 924. 
Jusuf"u11ar-Bair· (deal), 100, 127, 

170, 17'1. 
fasufimar-Ceaii· (vale), 170, 236. 
Iutlulc-baii· (deal, ramificaţia Jur 

Muuruazliki-Bair), '101, 127. 
lirnrulc-clere (vale), ·102, 175, 237. 
fcun-Ba'ir (deal), 367. 
Ivan-Penciof (herghelie), 780. 
Iva11-Za/Jara (garlii.), 81ft, 8'18. 
Ivancea (grind), 269, 807, 81L 
Ivanceu (pădure). 772. 
Icancea (oslr. cu pădure), 773. 
Ivancea-rnicc7. (pădure), 773. 
Jvancea-nouă (pescărie), 139, 257, 

269, lt04, 810, 8·12. 
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Jvancea-veche (pescărie), 269, 
Ivanciu Dobre (n. pr.), 361. 
lvanco (fiul Jul Dobrolit.z), 28, 547, 

548, 549, 550', 869. 
Ivanco Rolislavovici (n. pr.), 871. 
Jvaneschi Tăla?' (ostrov), 29, 252. 
Ivanof (colonel), 618. 
Jvrinez ( deal), 173, 174, 175. 
Jvi•i1uz (sat părăsit), 82, 173, 174, 

175, 350, 1M, 452. 
Jv1'ine;; (st.uf), 173,174,175, 237, /�5'1. 
fvi·inez-ma1'e (sal), 179, 4/4:0, 45'1, 

452, 453, 455, 622, 675. 
Ivrinez-m·ic (sal), 451. 
Iza (fiul lul Baiazid), 553. 
Jzet-Mehmed-Paşa (Mare Vizit-), 

570. 

Traducerea numirilor străine. 

Iai = în lins. 
!aguda = dud.
Jalasî = margine. .
Iapcea = poli'ivit de 'nalt.
Iarîm = jumătate.
Jasî = strîmb
Iaslîc = umed.
Ibil = de mijloc.
Icra!= Rege.
Idriş = n. pr.
leni =V. Eni.
Ieşii= v. Eşil.
Iglun = (trebue zis Iukl u), în-

cărcat. 
Iirî = din lăturL 
Ikindgi = a doua. 
llan = şerpe. 
llanlîk = cu şerpI. 
llmalîc = de la vale. 
!nan = credinţă.
Indge = subţire.
Joi= drum.
Iocarî =·de sus.
Iort = (lrebue zis Iurl) = silişle.
Iorlomac = buestraş.
lud= treL
IurtJuc = (lrebue zis Iurluc), pă

răsit. 
Iusuf = n. p1·. 
lusufunar = (lrebue zis Im.uf-pu-

nar), v. aceste nume. 
Iuuruc = alergător. 
Hch = clin 'năunlru. 
Iuk = mo1,1ilă. 
Iuiuk = moviliţă. 

J 

Jacobus (Episcop), 637. 
Jafet, 335. 
Ja'ila (pădure); 772. 
Jaila (râ(1), 115, ·l'JO, HJO, 238,384. 
Jaila (sal), 115, 190, 226, 229, 38'1, 

38/i-, 392, 393, 655, 088. 

Jaila (vale), Ho, 152. 
Jaila-Bair (deal), 117, 130, 228,230, 

361. 
Ja'ila-/Vonl (vârf), '115, 358, 380. 
Jcrila-Sucl ( v,\rf), 116. 
Ja'ilea-Ceai?' (vale), 93, 159, 235. 
James-Ferry (n. pr.), 821, 822. 
Jan.chi-Bair (deal), 118, '130,230. 
Japonia (ţeră), 53. 
Javsia llahova (baltă), '197. 
Jaques Porter (n. pr.), 874. 
Jean de Vienne (n. pr.), 551, 552. 
Jcmaziul-Ewel (lună), 337. 
Jemaziul-Ochir (lună), 337. 
Jermolof (U.), 616. 
Jiclanului (grind.), 256. 
Jidini (deal), 117, 130, 226, 229, 

230, 370, 688. 
Jidini (vale a Slavel), H7, 226, 24'1, 

370. 
J-iclini (vale a Taiţel), 230, 241,

365.
Jiclini (vârf), 1t 7, 226, 229, 370. 
JVila (baltă), 106, 19'1. 192, 193, 

194, 389, 615, 616, 686. 
JUila (comună), 62, 73, '105, 100, 

150, 191, 192, 194, 197, 380, 381, 
389, 390, 391, 392, 394, 582, 617, 
652, 686, 706, 709, 712, 714, 717, 
720, 726, 728, 733, 736, 743, 750, 
752, 755, 772, 784, 788, 794, 796, 
842, 853. 

Jţjila (râu), '104, 105, 106, 150, 194-, 
238, 385, 389, 686. 

Jţjila (vale), 73, 104, 105, 106, 150, 
191, 194, 389. 

Jijila- Văcăi·enr (pădu e), 772. 
Jirecek (n. pr.), 28. 
Joc (movilă), 37'1. 
Jocuj-Baii· (deal), 101, 127. 
Johann Schilclberger, (v. Schild-

berger). 
John Cockerill (n. pr.), 678, 679. 
Johston (corn. de vap6re), 81J9. 
Jolpani (trimesul lui Ivanco), 548. 
Jornandes (n. pr.), 310, 532, 536. 
.Tosan (gârlă), 255, 807, 813. 
Juciuucuzi (sat părăsit), 375. 
Jules I (Papă), 629. 
Jules Michel (inginer), 435. 
Julia (fiica lui August), 431, 432. 
Julia (nepoata lui August), 431, 

432. 
Junius Sauranus (guvern.), 630. 
Juno (vapor), 899. 
Jupiter (vapor), 899. 
Jupiter (zeu), 309, 310, 317, 435, 

5'10, 531, 533. 
Jurilca (n. pr.), 374. 
Jui·ilofca (carieră), 83L 
Ju1'ilofca (comună), 54, 63, 118, 

140, 2Hl, 220, 224, 227, 23'1, 330, 
359, 360, 364, 365, 366, 367, 368, 
372, 374, 376, 497, 653, 685, 686, 

973 

689, 690, 697, 706, 709, 711, 714, 
717, 720, 725, 728, 733, 736, 743, 
750, 753, 784, 788, 793, 796, 831, 
840, 853. 

J ttrilofca (pichet), 499. 
Justin (Episcop), 33'1, 640. 
Justin (scriitor), 512. 
Justin (Imper.), 54'1. 
Justin II (lmper), 542. 
Justinian (Imper), 392, 541, 630, 

632. 
Justi1iian II Rhinolmelos (Imp.), 

633. 
Justinianea prima (Diocesă), 632. 
Juvenal (ri. pr.), 522 .. 

Traducerea numirilor străine. 

Jaila = (lrebue zis laila ) = loc 
înalt (platou). 

Janchi = din lăturI. 
Jocuj = (trebue zis Jocuş) = ur

când). 
Juciuucnzi = (lrebue zis Chiuciuc

cuzu) v. aceste nume. 

K 

Kocl'i.i'lez (Sf. Gheoi·ghe), 264, 600. 
Kadlubeg (şef de trib), 341, 547. 
Kagul (lac în Basar.), v. Cahul. 
Kainardgi (pârâu), 85. 
Kainardgi (tratatul de la-), 262, 

270, 576; 585, 599, 878, 880. 
Kainardgi (sal), v. Kiuciuk-Kai-

nardgi. 
Kailzibeg (şef de trib), 34·1, ,547. 
Kalil-aga (samsungibaşa), 573. 
Kalil-Pă.şa (general), 562. 
Kalil-Paşa (ser. Babadag), 566. 
Kalil-Paşa (Mare Vizir), 572. 
Kalliacra sau Kallacecra (oraş), 

547, 549. 
Kalman (vapor), 901. 
Kalon (braţ), 247,248 (vezl şi Calon). 

. Kalos Ayros (p. pe br. Sulina), 294 . 
Kalveli (derviş), 572. 
Kamcik (v. Camcik). 
Kaminski (general), 576. 
Kamensky N. Mihailovici (conte), 

588, 589, 590, 591. 
Kamensky Sergiu (general), 421, 

579, 584, 585, 587, 598, 589, 590, 
502. 

Kangri (Sangiacul ele-), 567. 
Kanilz (scriitor), 28, 52, 13/t. 
Kapin (act ele căsătorie), 338. 
Kara-Deniz sau Kara-Denghiz (M. 

Negră), 202. 
Kam-annan (v Caraharman). 
Kara-Iflak (Munteni), 202. 
Karacla (sat părăsit), 350. 
Kara Mihailof (inginer), 36. 
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Karischcf (inginer), 36. 
Karl Pelers (geolog),(%), 70, 72, 73. 

74-, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 105, '108, 
'111, '117, '123, 135, 138, 139, 15'1, 
188, 212, 2'18, 2'19, 21�2, 244·, 324, 
404,, 412, 413, 421, lf4,3, lf49, 4:'i2, 
4M. 

Kars (vapor), 901. 
KarLal (vas), 624·. 
KarLali (lac în Bulgaria�), 41. 
Ka·yserling (contele-), 28'l. 
Kazan (oraş rus.), 878. 
Kazanlik (oraş bulg.), '135. 
KazarH sau Kozarfi (v. Cazari"î). 
KazâldO-Vodă (Domn), 556. 
Ka�1l-rwn (ins.), 1'18, 373. 
Ka�ilsar (salul Slava-ru ă), 377. 
Kerege (sat părăsiL), 85, 207, 934·. 
Keci-derrssi (vale), 35, 40, 934. 
Kedrea@ (deal), 102,127,167, '168. 
Ked1·illcs (v. Kadarlez). 
Keduk Ahmed Paşa (general), 557. 
Kenaan-Paşa (general), 563. 
Kenchreai (oraş), 522. 
Ke1·hana·ua (loc. iso!. la Seimeni), 

179. 
Kerhanaua arsă (grind), 258. 
Kerhanaua arsă (loc. iso!.), 227. 
Kerhanaua de la braţul Sf. Gheorghe, 

400, 403. 
Kerha11aua ele pe ţermul Razelm, 

403. 
KPrh.anaua de la gu1·a Dra11ovulur, 

403. 
Kcrhanaua ele la gw'el D·unaveţului, 

403. 
Kcrhanaua ele la Lata, 197, 393. 
Kerhaflaua pe ţe1·mul lac. Babadag, 

364, 377, 379. 
Kc1·hanale ele lei Ga1·galîc, 217. 
Kerhanale ele la Dranov, 403. 
Kerhanale ele la Palaz, 2'12. 
Kerlcenes-Baii' (deal), 119, 131, 184. 
Kerim-Cuiusu (sat), 97, 98, 166, 

170, 471, 473, 476. 
Kerson (regiune), 541, 860, 867. 
Kerson (oraş), 542, 543. 
Kersones (cap.), 204. 
Kertch (ora:;;), 529, 866. 
Kertch (vapor), 901. 
Kertch (strîmt6re), 204. 
Kesmagaku (n. pr.), 317. 
Ketic-vunar (sat), 167, 168, 169, 

446, 448, 461, 647, 78'1. 
Kezien-SMt (deal), 100, 127, 167. 
Kiegeci (localitate), 558. 
Kiepert (n. pr.J, 4-34. 
Kiew (oraş), 331, 433, 434, 545, 

560, 867, 8i1. 
Kiew (vapor), 901. 
Kiivan-Alceac (vale), 99, '100, 108, 

208, 236. 
Kilburn (oraş), 570. 
Kilege (sat păsiL), 458, 468. 

-·

!Cilerr-Ceair (vale), 39, 92, '157, 235. 
Kil'i (Chilia), 600. 
Kilia (v. Chilia). 
Kilia (vapor), 901. 
Kiniszi (vapor), 90'l. 
Kiol"ciit (vale), 168, 230. 
Z,ior-Cf>sme-Roman (saL), 7'1, 121f, 

179, '180, 215, ,1,25, 428, 4lf4, lf46, 
455, 456, 643, M7, 684. 

Kio1·-cesme-Tatar (. at), 455. 
Kio1·-Culac (vale), 201, 239. 
Kior-Cuni-Ceai1· (vale), 101, '173, 

237. 
Kior-Dere (vale), 184, 185, 238. 
Kiosseler (comună), 79, 82, L00, 

167, '17'1, MS, 4-lfO, 448, 449, 452, 
453, 461, 479, 691, (i93, 695, 697, 
706, 709, 711, 711-, 717, ,20, ,25, 
728, 733, 736, 74,2, 750, 783, 787, 
792, 795, 853, 924. 

l{iosseler (deal), 'l00, 127. 
l(insselCI' (p. trig), 100. 
Kiosseler-CeeciT (vale 1, '100, t 7'1, 236. 
Kipciak (Tătari"î din-), 335, 545. 
Kiragi (comună), 103, 104·, 207, 

208, 457, 458, 459, 461, 462, 464, 
468, 648, 695, 706, 708, 7' 11, 7·14·, 
7'16, 7'19, 725. 726, 728, 732, 735, 
742, 755, 782, 787, 792, 795, 853. 

Kiragi (deal), 104·, 128, 207. 
E.iragi I (p. trig), 103. 
Kiragi (vale), 104, 207, 239, 4-6'1, 

462, 622. 
Kirişlik (v. Chirislic). 
Kireşli-iuk (movilă), 103. 
Kii'igi-luk (deal), 103, 128, 207, 208, 

20\l. 
Kirisliva (deal), 119, 13'1, 226, 357, 

370. 
Kirişliva (vale), 119, 226, 240, 370. 
Kiril (Mitrop. ele la Fântâna Albă), 

330. 
Kisle-Burna (în Mangalia), 465. 
Kislegi/c (movilă), 361. 
Kiseleff (general), 593. 
Kitachia (ţară), 335. 
Kitlăi:i (mov.), '106, 152, 195, 389. 
Kitlis (vârf), 390. 
Kitu (movilă), 119. 
Kit·ul, .(dune), 223. 
Kiuc-iuk-Aela (insulă), 213. 
Kiuriulc-Baii' (deal), '120, 13'1, 224, 

225, 226. 
Kiuciuk-Beily (vârf), '110, 201. 
Kiuciiilc-Biilbul (sat), 101, 102, 178, 

446, 447, 448, 642, 647. 691. 
Kiuciuk-Biilbul (p. trig), 101. 
Kiuciuk-Biilbill-Norel (p. trig), 102. 
Kiuciuk-Billbul-Bair sau Bair-Kiu-

ciuk-Bulbul (a se vedea Bavi
Kiuciuk-Bulbul). 

Kiitciult-Cara (deal), 116, 180, '189, 
190. 

K·iuciulc-Cara-TeJJe (mov.), 113,233. 

l{ittciulc- Ccsme- Bai1· (deal), 100, 
127, 'lG7, 171. 

1,-iuciulr-CPsme (vale), 691. 
l\'illC'iUk-ChioZ (sal),. 214, 2'10, 357, 

360, 368, 369, 424, 019, 65-J, 655, 
690. 

Kiuci:uk-Chior-Bai1· (dea I), ·121, 132, 
2'14, 2'10, 357. 

K'iltr-iuk- nere-Culac (vale), 207,239. 
Kiuciuk-Enghez (vale), 169, 236. 
JCiuciu/i:-Enghez (v. Enghez mic). 
ICiuciulr-Hagi (carieră), 828. 
Kiuciuk-Hagi-Si1·t-i (deal), 95, 12:i, 

164, /�70. 
Kiuciuk-Kainardgi (sat bulg.), 39, 

92, -158, 270, !�75, 41)6, 575, 585, 
590. 

Kiuci'tilc-Kesse11-Cer1 ii'(vale), 9l, 92, 
157, 235. 

Kiu('iuk-Jlluralrm (saL), !�58,4-67, 01-\.l. 
{{iuciuk-Mur{al ( at) vez"î Turc
• Murfat. 
Kiuciulc-1liui'{'at-Bair (deal), '102, · 

127, 178. 
Kitti·ittlc -Musta.fa-Tabia (fort), 580, 
Kiuciuk-Suhal (deal), 228, 364. 
Kfociuk-'l'a.tlogear (v. TaLlageac-

mic). 
Kiiiciulc-Tuzla-Bafr (deal), 210. 
Kiuciult-Tuzla-Dere (vale), 210,239. 
Khogea-Be'i (Odesa), 881. 
Klandki (v. Gladki). 
Kleemann (n. pr.), 248, 21f9, 250, 

261, 880. 
Klevetzky (general), 618. 
Klimenco (LL.-col.), 614. 
Klitca (maior). 622. 
Kniva (Rege Ostrogot), !'i32. · 
Kogălniceanu (om de stat), 31, !�14, 

(v. şi Cogălnice·anu). 
Kogiular (sat bulg.), 92. 
Koium-Pima1· (v. Coium-Punar). 
Kohler (n. pr.), 305, 307, 313, 3·15, 

316, 3l8. 
Kolb (n. pr ), 3t�8. 
Komely (n pr.), 585. 
KomulovicI (corpul de cazac"î aî 

lu"î-), 560. 
Konstendsche (Constanţa), 4-3'�. 
Kor0ly Alex. I (vapor), 900. 
Kos-Teve-Baii' (movilă), 123, 15�,

i80, 2l4·, 215. 
K.ossova (bătălia de la-), 55'1.
Koslanlia (Constanţa), 51'.3.
Kozari'i (vez'i Cazari'i).
Krahmer (căpitan), 31.
K.remer (cavaler), 281.
Kritzky (căpitan), 315, 316.
KyLhnos (vapor), 8\l8.
Kiihl (Inginer), 53, 280, 285, 810.
Kuhn Adam (n. pr.), 362.
Kulhora (vale), 34.
Kulniew (general), 588.
Kujaz Gagarin (vapor), 900.
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Kunicki (şef cazac), fi68. 
Kurse (vapor), 901. 
IC:usleli (sat părăsiL), 350. 
Kii.slendae (caza), 3t, 34,7, 348, 31�0, 

353, 779, 785, 789. 
.rrnstenclgc (disLricL), 357, 625. 
lliislenclge (oraş), 434,435,436, 437, 

453, 548, 572, 575, 505, 597, 598, 
599, 601, 602, 606, 881, 884. 

Kutais (vapor), 901. 
J(utuclia (vezl Cutuclia). 
KuLusof (general), 579, 582. 
Kutzephane (insulă), 580. 

Traducerea numirilor străine. 

A se vedea Ch. 

L 

Lacanas (imper.), 51f6. 
Locea (pichet), 147. 
La cişmele (loc. isolată), 443. 
Laconica (scriere), 310. 
Lagea (carieră), 836, 1:344, 84·5. 
Lagunele (regiune), 139, '140, 217, 

240, 394. 
Lahovari (general), 506. 
Lainic1 (pas), 874. 
Lalanne (inginer), 36. 
Lalasachin (beglerberg), 54'7, 550. 
La. lută1·ie ( carieră), 830. 
Lamartine (scriitor), 339. 
Lambrugca (pădure), 770. 
Lamarche (conte), 551. 
Lambu1·lu-Culac (vale), 159, 235. 
La mila 77, 146. 
La mila 72, '146, 
La mila 23 (sat), 254, 255, 256, 

260. 
La mila 7[) (punct), 146. 
La mila 78 (pichet), 504. 
Lampsac (sinodul de la-), 636. 
Lampsac (oraş), 317. 
Langeron (general), 578, 579, 580, 

58'1, 583, 584, 580, 587, 588, 589, 
590, 591. 

La plopr (grind.), 257. 
La plopl (loc. în baltă). 645. 
Larga (vale la Jijila), '194, 238. 
Larousse (n. pr.), 28. 
Lasâ-harci (vale), '1'17, 227, 2lt1. 
Lascaris II (Imper.), 545. 
Lata (gârlă), 197. 
Lata. (pichet), 504. 
La tâ1·ca (deal), '1'19, 131, 186. 
Lc'iţimea (baltă), 106, 192, 193, 39'1, 

393, 615, 688, 920. 
Lăţimea (garlă), 106, 107, 'H)1, 193, 

194, 19u, 615, 616. 
Lăţimea (grind), 107, '193, 194, 196, 

688. 
Lăţimea (vad), 194, 196, 393. 

LaLinl (v. Roman'i). 
Daloca (ins.), 201. 
Latorcza (vapor), 901. 
La trei mott (pădure), 773. 
Laun (oraş), 880. 
Launitz (colonel), 623 . 
laz-Mahale (sal), 104, 2t1, 426, 

429, 44.2, 444, 445, 649, 670, 672, 
692. 

Lazi1 (popor), lt44, 928. 
Laza (l'ermă), 802. 
Lazăr ('farul SerbieI), 550. 
Lazăr MunLeanu (n. pr.), 752, 827. 
Lebune (băLăli a de la-), 868. 
Leda (vapor), 899. 
Ledian (oraş), 872. 
Leandru (n. pr.), 49. 
Leca (colonel), 41,L 
Le Flo (general), 30. 
Lechaion (oraş), 522. 
Ledcov (Lt.-col.), 618 
Leg. I Jovia, 404·, 529. 
Leg. I Italica, 529. 
Leg. II Herculea, 108, 323, lt04·, fi29. 
Leg.IV. Scitică, 521. 
Leg. V. Ma.cedonică. 323, 521, 528, 

529. 
Legiunea XI Claudia, 323, 529. 
LeibovicI (n. pr.), 824. 
Lelewel (scriitor), 28, 244, 379, 868. 
Lemberg (oraş), 569, 874. 
Lemoyne (n. pr.), 31, 32, 3Ci, 37. 
Leo (Episc. · Silistra), G37. 
Leon (Episc. Nicea Thraciei), 633. 
Leon IV (Imper.), 542. 
Leon V Armeanul (Imper.), 542. 
Leon VI (Imper.), 867. 
Leon Vatatzes (general), 868. 
Leon Gramaticul (scriitor), 634-. 
Leonim (n. pr.), 310, 315. 
Leopold (Imper.), 569. 
Lerescu (căpitan), 472, 642. 
Lerici (castel), 556. 
Leros (vapor), 898. 
Leroy-Beaulieu (economist), 35'1. 
Lesbos (vapor), 898. 
Lesnirn (pădu1·e), 770. 
Letea (grind), 254, 256, 262, 2G3, 

268, 807. 
Letea (insulă), 254, 255, 256, 260, 

553, 610, 806, 807, 8'12. 
Letea (sal), 254, 256, 257, 263, 395, 

652, 764. 
Leti (pădure), '137, 139, 254, 256 

759, 763, 764, 765, 766, 772, 807, 
934. 

Leti (vas), 302. 
Leti-ceatal (dublă ins.), 139. 
Leuce (v. şi Ins. Şerpilor), 246, 306, 

307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
314, 315, 316, 318, 514. 

Levant, 868, 869, 876. 
Leukoran (vapor), 901. 
Leunclavius lScriitor), 547,550,552. 

Lewi (geueral), 589, :-91, _ 
Libere (papă), 629. 
Libia (ţeră), 625. 
Libidius (chimist), 219. 
Licaonia (prov.), 344, 542. 
Licen (n. pr.), G99. 
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Licherclopol (scriitor), 88,263, 264, 
266, 328, ?-74, 376, 774., 775, 77'i'. 

Licinitis (Imper.), 529, 534, 627. 
Licinsky (bandit), 350, 504. 
Litina (vale), 94-, 148, 159, 253. 
Licostom (oraş), 553. 
Lille (oraş), 555. 
Limes Scythicus, 529. 
Limpezişul (baltă), 165, 236, 237. 

427, 693. 
Linia convenţinnală (v. f'ronLiera ele 

Sud). 
Lioz (oraş), 302, 900. 
Lipca-ma1·e (carieră), 8'�2. 
Lipea mică ( >> ), 842. 
Lipinski (căpiLan), 6'17. 
Lipsos (vapor), 898. 
Li7mi.fa (comună), 32. IM, CJ5, 158, 

159, 160, 161, 164, 351, 470, 471, 
474, 4,75, 478, 479. 480, 481, 482, 
G23, 645. Ci9I, 706, 709, 711, 714, 
715, 717, 720, 725, 728, 729, 733, 
734, 736, 743, 750, 755, 769, 783, 
787, 793, 795, 853. 

Lipoven1 (popor), 63, 66, 68, 259, 
262, 263, 267, 328, 329, 330, 331 

I 

332, 347, 348, 359, 3i4-, 377, 378, 
381, 383, 384, 414, 415, 416, 417, 
418, 420, 426, 446, 585, 640, 646, 
653, 654, 689, 764, 905, 907, 908, 
9i7, 928. 

Lipoven'ilor (garlă), 202. 
Litean-Vodă (v. Mihail, LiteanuJ). 
Lileanca (gârlă), 255, 816, 818. 
Lileanca (lac), 254, 255, 815, 816, 

818. 
Litca (Letea), 263. 
Litcov (garlă), 257, 394, 397, 400, 

403, 809, 810, 818. 
Litcov (sat), 256, 264. 
Lituania lprovincie) 547, 555. 
Livia (soţia luI August), 432. 
Liviu Drusu (n. pr.), 5'18. 
Lodygensky (Del. C. E. D.), 281. 
Lochr (De-), 281. 
Locusteanu (n. pr.), 802. 
Logothetti (Contele-), 28'1. 
Lom (râu), 622, 623. 
Londra (oraş), 272, 273, 279, 280, 

282, 302, 890. • 
Lopatna (gârlă), 255, 394, 400, 814, 

8'15, 816, 817, 818. 
Lord Raglan (general), 602. 
Louis (Contele de-), 544. 
Lloyd (comp. de vap6re), 356, 450, 

577, 669, 699, 88'1, 884, 885, 899, 
901. 

Lozova (sat), 1'13, 232, 697. 
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Lozova (muriţii), 75. 
Lozova (pâr:i(t şi vale), 113, 388, 

849, 850, 937. 
Lybia (ţeră). 47, 52. 
Lycophron (n. pr.), 308, 312. 
Lydia (ţeră), 516. 
Lydus (n. pr.), H2. 
Lysimach (Rege), 317, 322, 5'17. 
Lytrostmnon (Kilia), 260. 
Luca Ionescu (PrefecL), 905 
Lucari (cronica luT), 873. 
Lucas (n. pr.), 822. 
Lucacs (vapor), 901. 
Lucius Quintus Maurus, 523 
Lucius Verrus (n. pr.), 434. 
Luculus (fratele !uT Ovidiu), !�30. 
Luculus (n. pr.), 518, 519. 
Lufli-Djelil (vapor), 612. 
lumina (grind), 257, 807, 811. 
Lumina (gârlă), 812. 
Lumina (lac), 257, 811. 
Lunta plopilor (vale), 114, 190, 238, 
luncăvici61'a (vale), '106, 198, 239, 

382, 386, 390. 
Luncavifa (comună), 62, 73, '105, 

106, '107, rn'l, 194, 196, HJ7, 198, 
324, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 
389, 390, 392, 393, 394, 651, 65i>,. 
685, 706, 709, 712, 714, 717, 720, 
726, 728, 733, 736, 739, 743, 750, 
752, 755, 760, 772, 784, 788, 794, 
796, 802, 831, 842, 853. 

Luncaviţa (râu), 105, ·106, 107, 150, 
152, 197, 198, 229, 231, 239, 382, 
390, 686. 

Luncaviţa (vale), 73, 75, 105, 106, 
107, 150, 152, 195, 197, 231, 239, 
390, 685. 

Luncaviţa-mai·e (pârau), 105, 107, 
197, 228, 239, 390. 

Luncavifa-mică (pârâu), 105, 107, 
197, 239, 385. 

Luncaviţa-Rakel (pădure), 772. 
Lung (ostrov), 146, 165. 
Lungă (pădurea din ostrovul), 7u9. 
Lungu Ion (n. pr.), 640. 
Lupicinius (general), 536. 
Lupiloi· (insulă), 223. 
Lupulut (vale), 107, 1'14, 229, 241, 

382, 386. 
Lutul-alb (vale), 195, 20·1, 239. 
Lutul-i·oşu (deal), 77, 78. 

Traducerea numirilor străine 

Lamburlu -= cu teT. 
Laz= al L&zilor (un Lrib). 
Lar= sat.. 

M 

M. (colul de Ia RenT), Hl5, 2'f5,
392.

1,f. (cotul de pe br. Sulina), ·139, 

255, 256 203, 268, 289, 290, 291, 
292, 293: 295, 296, 815, 93'1. 

111. (cotul de pe br. Sulina), 139.
250, 289, 290, 292, 29-1-.

illaadem-Baii' (deal), -121, 132, 223, 
224-, 368. 

Macarie (Patr. TernoveT), 636. 
Macarie de Anliochia (Palriarch.), 

565, 804, 874, 876, 936. 
Macarius (Episcop. Silistra), 637, 

638. 
!J1aca1'on (ins. Şerpilor), 309, 312. 
Macedonia (ţeră), 350, 464, 5'18, 

532, 54-3, M4-, 625, 629, 777, 929. 
Macedonianismul sau Maratonia

nismul_ (doclrină), 630. 
MacedonienT (popor), 323, 516, 5t7, 

903. 
Maceuonius (Palriarch), 5,H, fi32. 
Macer (poeL), 43'1. 
Ma, in (carieră), 842. 
Jvfăl'in (caza), 31,347, 3!f8, 353,025, 

779, 785, 78\l, 794. 
!Jlăcin (culme), 105, 106, 128. 
Măcin (munţT), 7'1, 73, 105, 593, 

596. 
J.1ăcin ( oraş), 29, 54-, 64, 65, 68, u9,

70, 73, 74, 87, 90, 105, 106, 135,
136, 137, '142, '146, 147, 150, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 194, 195,
197, 198, 229, 346, 360, 361, 362,
363, 365, 375, 390, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 389, 3<JO, 391, 392,
393, 394, 399, 419, 420, 422, 483,
494, 497, 498, 499, 509, 525, 530,
561, 573, 575, 577, 580, 582, 583,
584, 585, 588, 596, 597, 598, 600,
602, 606, 611, 612, 613, 6'14, 615,
6'16, u17, 618, 619, 637, 652, 655,
669, 683, e84, 685, 080, 087, 688,
69 7, 699, 700, 701, 706, 709, 7'12,
714, 717, 720, 726, 728, 733, 736,
739, 743, 748, 750, 752, 753, 756,
772, 784, 788, 794, 796, 797, 831,
832, 840, 842, 847, 852, 857, 882,
883, 892, 909, 92- L 

Măcin (pichet), 147, 504.
Măcin (plasă), 328, 342, 343, 345,

346, 347, 348, 357, 358, 380, 381, 
382, 395, 417, 492, 702, 705, 706, 
707, 708, 709, 710, 7i1, 712, 713, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 
721, 722, 723, 724, 726, 727, 728, 
729, 730, 731, 732, 733, 734, 735; 
736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 
744, 746, 747, 750, 7'51, 752, 753, 
';55, 756, 772, 784, 78i, 788, 789, 
794, 796, 802, 803, 804, 822, 831, 
853, 933, 934. 

Măcin-G1'ec'i. (pădure), 772. 
Maclacov (colonel), 618. 
Macmedi-Culac (vale), 96. 
Jllacmom (deal), 94, 125, 102. 
Macrian (Imper.), 631. 

Marne (deal), 96, 126, 148, 155, 
160, '162. 

1lfacus (caderă), 842. 
Madatof'f (Prinţ), 421, 598, 599. 
Madgid Bey (de!. C. E. D ), 281. 
Maghiari (v. UngurT). 
Magnan (ComanclanL), 608. 
Magnenco (Maior), 589. 
Măgurele (vapor), 900. 
Mahalaua Cerchezescă (car.), 831. 
Mahale-Onnan-Baii' (deal), 30, Ol, 

125, 157. 
Mahale-01'1nan-Ceaii' (vale), 3\J, 

157, 235. 
Mahomed (profet), 337, 338, 351f, 

462. 
Mahomed. I (Sullan), 552, 553. 
Mahomed II (Sultan), 260,554,555, 

556, 557, 870, 871, 875. 
Mahomed ilI (Sultan), 560, 561. 
Mahomed IV (Sultan), 565, 560, 

567, 569, 570. 
Mahomecl-Baii· (deal), 124, 132, ·179, 

180, 428. 
Mahomedani (v. TurcT). 
Mahomedanism (religie), 336. 
Jlfalwmetcea (pârâu), 185, 238, lt-18. 

Mahometcea (sat, pi. Constanţa), 
103, 178, 425, 426, 4.42, 41-!f, 41-5, 
62�. 623, 649, 672, 673, 694, 780. 

111ah.ometcea (sat, pi. Hârşova), ·185. 
417, 418. 

Afahometcea-Baii' (deal), 122, 132, 
178, 18!�, 185 . . 

!lfahometcea-Ceaii'-Dere (vale), 102, 
1Q3, 153, 178, 210, 211, 237, 442, 
694. 

MaJ1mud I (Sullan), 41'1, 571,572, 
903. 

Mahmud II (Sullan), 355, 3lo, 400, 
579, 593, 600, 670. 

Mahmucl-Cuiusu sau Mahmudchiot 
(comună), 82, 102, 171, 174, 325, 
342, 355, 440. 441--, 445, 446, 447, 
448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 
508, 622, 649, 706, 709, 711, 714, 
717, 720, 725, 726, 733, 736, 742, 
755, 783, 787, 792, 795, 827, 853. 

Mahmud Tiranul (n. pr.), 585. 
Mahmudia (barieră), 78, 110, 415, 

686. 
Mahmudia (caza), 31, 348, 625. 
.ll1ahmuclia (lac), 20'1. 
},fahmuclia (oraş), 65, 77, 111, 112, 

139, 152, 195, 200, 201, 202, 220, 
234, 252, 263, 395, 390, 397, 308, 
399, :iOO, 401, 403, 404, 405, 406, 
414, 483, 497, 530, 653, 654, 655, 
670, 686, 099, 700, 701, 706, 709, 
712, 714, 717, 720, 726, 728, 733, 
736, 743, 751, 773, 784, 788, 793, 
796, 797, 85'2, 857; 909, 92·1, 929. 

Mahmttclia (pădure), 773. 
Mahmudia (vale), 231-. 
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Jlfrtl111wtlul (gt·ind), 2:i7. 
Mah1· (Jolii), 338 . 
1'/aiacl'i-Oba (movilă), ·121, . 
Maiacul (loc.), 559. 
Maienclorf (general), 578. 
Makaclem-i-liair (vapor), 02'1·. 
1lllfl.-Suvat (carieră). 827 . 
.lfalayeniloi· (Jeal), '101, ·127, '172
ilfolcrno lJac.), 218, 221�, 367. 
Mall'ii:i (carieră), 832. 
·JIIalrod (ballă), 1'10, 152, 200, 4-0'1.
11/olrort (comună), '110, 200, 201,

25\l, 263, 34-5, 305, 396, 397, 39\l, 
4-0'1, 1�02, 405, 400, 414·, 654-, 686,
706, 709, 7'12, 714, 717, 720, 720,
7:28, 733, 736, 71�3, 751, 761, 773,
784, 788, 7\l3, 7\l6, 853, 933.

1lfalcoci ( al părăsil), 167, '170, 44-8, 
47'1, 479. 

1lfalcoC't (vale, pi. Tulcea), 200, 23\:l. 
Jl1alcoct-A

l
e::.a1·li/r (deal), 97, 126.

Malcoci-Oglu (Paşe de Kilia), 559. 
Maleic (pi·ofet), 337. 
ilfalicva-Balca (vale), '1'17, 226, 24'1. 
Mallez1 (locuilor1 din Malta), 265. 
Malul J)u11iîtiJ (carieră), 827, 836, 

842 . 
• Valul Jlfarit (carieră), 836. 
Molul Rnştt (car. Bugeac), 836. 
lllolul Roşu ( >> Oslrov), 83'3. 
;llmnaia (carieră), 836. 
Jlfwnairt (sat), 84, 211, · 2-J2, 2'13, 

42u, 4.2s, u96, 6\l7. 
Jlamcle (deal), '101, 127, '172. 
Mamulusla (deal), 104·, 128, 20u, 

201: 208. 
Jlamulitsla-litlr (movilă), 'lC4. 
llla.m1di (sal), \l9 1o7; 4-58, 459, 

4-60, Mu.
llli11nuzli-Bai1· (Jeal), �J9, 126, 167. 
llio.11-COl'mcw (Jeal), ·J23, 132, 214-, 

21'5. 
Manllalrir-llcre (vale), 215, 240,357. 
Manclrea (n. pr.), 457, 708. 
111a11gact (sal), \l9, 167, 169, 458, 

459, 400, M\l, 695. 
Ma11gact-Ceai1' (vale), 9,J, 169, 230. 
Urwr,ala-Culac ( >> ), 178, 237. 
Jfa11gala-Culac-Bair (deal), ' l02, 127, 

ms, 17u, 178. 
.. Mrmgal-ia (apele sulfurose), 83, 85, 

80, 87, 206, 208, 4-60, 468. 
; Uangalia (apele sulf'urose de la 

Ezer), 208. 
Mangalia (barieră), 69'1, 692. 
Manyalia (caza), 3i7, 31:\l, 353, 465. 
Ma11gal'ia E:e1' (v. Ciukur, lac). 
Mw1aalia (lac), 83, 8/4·, 85, 86, 87. 

103, '104-, 200, 20s, 200, 239, 40·1, 
4M, 465, 466, 4-68, u60, 061. 

Mcmaalia (oraş), 30, 32, 33, 37, 4-1, 
54-, 57, 02, 63, 72, 83, Su, 87, \l8. 
100, 103, 104,, 141, 205, 206, 207, 
208, 20(), 210, 21-1, 321, 331, 31-8, 

71890 

351. 355, 420. 431-, 441, M�4, 445,
!i-Gi, 4-58. 4-5\l, MilJ, 4-6-1, 102, 'i-G3,
4-M, 1\ 05, 46f:i, 4G7, 468, /i-6\l, ,\.70,
/i-73, /i-79, /i-80, 483, 4-05, 4\l7, /i-98,
/i:\l\l, 500, 502, 503, 508, 5'13, 525,
Gi2, 5i5, 576, 585, 598, 599, 60G,
007, 60\J, B22, 62/4-, 025, G45, 61-6,
M9, B70, 681, 682, G83, 692, 693,
695, 6\li, 699, ,00, 701, ,Ou, 708,
,11, ,H, 7'16, 7'l 9, 725, 728, 732,
735, 742, H8, 750, 7G5, 758, 701,
766, 769, 782, 787, 792, 795, 797,
836, 852, 856, 870, 884, 894·, U04·,
\l09, 913, 914, 922, 923.

j\frinualia (plasă), 61, 85, 1G7, 328. 
31'::!, 345, 34-6, 3'�7, 357, 41G, 425, 
440, 445, 456,.457, 458, 46B, 469, 
,1,70, 492, 702, 705, 706, 707, 708, 
709, 710, 711, 712, 713, 714·, 715, 
716, 717, 718, 7-J\l, 720, 721, 722, 
723, 'i24·, 725, 726, 727, 728, 729, 
730, 732, 734·, 735, 737, 738, 740, 
7lt1, 742, 744, 745, 746, 747, 750, 
75'1, 755, 756, 769, 779, 782, 783, 
787, 792, 7<J3, 7\l5, 802, 803, 804,, 
826, 853, 930, 936. 

Mangalia (pod), 207. 
llfangalia (port), 41, 203, 351, 465, 

466, 660, 66'1, 876. 
llfangalia (vale), 89, 208, 209, 239. 
Jllrmgalia (valea lacului), '103, 206, 

208, 20\l, 239, 464. 
11Ia11yalic-clere (vale), 179, 237. 
lllangea-Punar (lac), 209. 
1lla11gea-Pu11ar (sat al Topraisari), 

209, 458, 469, 692. 
Jfcmyea-Punar (sat al Tuzle1), 209, 

!�58, 469, 470, 646, 692.
Jlf'angPa-Punm' (vale), 209, 210, 23\l. 
Jl/angina (sat părăsit), 350. 
lVIangupia (oraş), 875. 
.11Ianca-1'epe-Verme11 (mov.), 357. 
Manlial·ia (Mangalia), 434. 
Manicatide (fabrică), 851. 
Mannerl (geograf), 43i. 
Manolescu (herghelia lu1-), 781. 
Mansei (general), 622, 623. 
Manuel (Patriarch), 633. 
Maramureş (prov.), 547: 
.Jllarchifa (carieră.), 829. 
Marcelin Ammian (11. pr.), 249, 

250, 306, 308, 315, 43i, 4M, 53i. 
Marcianopolis (oraş), 317, 523, 532, 

533, 531·, 536, 53,. 
Marcomanii (popor), 522, 
Marcu Aureli11 (Imperal), 431-. 
Mărculescu (colonel), 494. 
Marcus Licinius Crassus (n. pr.), 

51\l. 
Mal'!wff' (n. pr.), 582, 583, 581,, 585, 

58G, 589, 590. 
Marcof (colonel, 1877), MS. 
llfare-Album (M.-Negră), 2/4-2. 
1lta.1·c-Nifasl'h (M.-Negră), 28. 
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Marea-Aralo-Caspiană (Mare geo
logică), 2/4,2. 

Mar0a-Brelanic (Regal), 31, 37, 
42, 280, 281, 28't. 

.Jl!arca-aa-.Jllarc ( 1.-Negră), 28. 
51-8, 549.

Marea-Ionică, 1-32. 
Marea Mediterană, 877, 900. 
Jlfai·ca 1lfttntc11cas('ă (M.-Negră), 

202, 866. 
,llarea-Negră, 2i; 28, 29, 30, 33, 36, 

37, 38, 41, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 
55, 57, 58, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 76, 77, 79, 80, 83, 84-, 85, 8i, 
89, 98, 103, '104, 114, lt6, '.L22, 124, 
131-, '135, 137, 13!:l, 139, 140, 1lfl, 
'14·2, 143, '144, 145, 173, 175, 177, 
202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 
210, 2H, 212, 213, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 
24-2, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
250, 251, 252, 253, 254, 256, 257,
258, 259, 261, 265, 266, 267, 269,
270, 2i1, 2i2, 273, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 296, 297, 298,
299, 300, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
321, 330, 331, 335, 336, 344-, 31'9,
351, 357, 359, 362, 363, 367, 368,
374, 394, 403, 404, 411, 416, 4-25,
427, 428, 429, 430, 432, 434, 435,
436, 437, 438, 440, 441, 444, 445,
453, 457, 465, 466, 468, 469, 496,
500, 514, 5'19, 520, 525, 526, 529,
530, 531, 537, 542, 543, 545, 54-7,
548, 549, 551, 552, 553, 554, 556,
557, 558, 560, 561, 562, 563, 566,
569, 570, 5i1, 572, 573, 575, 576,
577, 582, 585, 592, 593, 597, 598,
599, OOO, 601, 602, 60u, 607, 608,
609, 611, 613, 614. 622, 624, 625,
626, 627, 659, e60, 662, 605, 667,
608, 669, 670, 077, 682, 684, 690,
O�ll, 692, 696, 699, 752, 756, 757,
758, 761, 7M, 778, 804, 805, SUG,
807, 811, 812, 818, 821, 866, 867,
868, 869, 870, 871, 872, 873, 874,
875, 876, 87i, 878, 879, 88'1, 882.
898, 900, 901, 914, 916, 918, 922,
923, 927, 933, 934 .

Jliarea�Negra (basin), 54·, 89, 134, 
176, 185, 1s1, -J89, ms, 200, 211. 
239, 456. 

llfm'ea-Negi·a (versanl), 8\l, 110. 
116, '195, 723, 731, 747. 

,llarea neospilalie1'ă (M.-Negră). 47, 
58, 866. 

1llargarela (caneră), 836. 
Nci1·gi11ea Ghiolului (car. Canara), 

836. 
Jfaryi11ea Ghiolulut (cai·. Pala.z), 

837. 
Jllarainea Ghiolulut .. (car. Tecliit'-

ghiol), 836. 
· · 
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Marginea Ghiolului (g(1.rliţa), 829. 
Margus (rîu), 533. 
Jlfaria (carieră), 827, 836. 
Maria (Maica DomnuluI), (i3·J. 
Maria (soţia JuI · Asan II), 544. 
Maria (soţia luI C. Tetch.), 546. 
Maria de Mangup (n. pr.), 875. 
Maria-Teresa (vapor), 899. 
Maria Valerio (vapor), 899. 
Marin (Archiepiscop), 635. 
Marin Petcu (n. ]:ir.), 752. 
Mariţa (fluviu), 330, 547, 550. 
Jlfarkel (gârlă), 397, 400, 403. 
Jlfai·lrel (lac), 257. 
11fa?'leanu (comună), 32, 97, 98,160, 

162, 163, 164, 165, 166, 470, 4-7'1, 
472, 474, 480, 622, 623, 64-5, 670, 
693, 695, 696, 697, 706, 709, 711, 
7"14-, 717, 720, 725, 728, 733, 736, 
743, 750, 783, 787, 793, 795, 853. 

.lY1rl7'leanu (deal), 97, '126, lt80, 696. 
Mrirleanu (lac), 96, 98, 140, '148, 

162, 164, 235, 236, 474-, 4-80. 
Mârleanu (sat, jud. Ialomiţa), 642. 
111.ldi·leanu (vale), 98, '16-4, 236. 
Marmara (mare), 624. 
Marquis Bacquehem (vapor), 899. 
Marsilia (oraş), 606, 880. 
Marsilia (port), 661, 667, 900. 
Marte (zeu), 314-, 317. 
Martianus Capella (n. pr.), 312. 
Martin de mare (căpitan) M7. 
Afasumle (p. pe br. Sulina), 293, 

295, 296. 
MateI Basarab (Domn), 341. 
Mathîeu de Valaincourt (n. pr.), 

544. 
.Mali/a (lac), 255, 256, 8t4-, 8·15. 
Matra (vaeor), 901. 
Matrosca (mahala), 407. 
Mauretania (provincie), 625. 
i\Iaurii (popor), 343. 
lVIavro-Bulgaria (ţinut), 27. 
Maxenţiu (Imper.), 534, 627. 
Maxim (Imper.), 528, 521l, 531. 
Maxim Daia (Imper.), 534. 
Maxim din Tyr (n. pr.), 310, 3'13. 
Maxim Effendi (de!. C. E. D.), 28-J. 
Maxim� (n. pr.), 4-3-J. 
Maximian (Imperator), 533 
Maximilian (Archiduc.), 562. 
.Afaxii1ciu (Jac), 255, 814. 
Mazepa (halman), 5i0. 
Meca (oraş), 337. 
Mecnop (general), 4t 1. 
Meclmow (maior), 574. 
Medea (haltă), 443, 670, 072, 68·1. 
Medea (n. mito!.), 430, 51'1, 5'12, 866. 
Medea (vapor Lloyd), 899. 
l\ledea (vapor Român), 898. 
Medgidia (ba!Lă), 176, 178, 694. 
Medgidia (carieră), 827, 836. 
Medgidia (caza), 31,. 60, 348, 625. 
Nedgiclia (caimacamlic), 357. 

-·· 

Neclyiclia (gară), 4-53, 455, ('i71, 6i4-, 
684-, 694, 699. 

Neclgiclia (oraş), 40, 54, 59, 60, 02, 
64, 79, 81, 82, 85, 97, 98, 100, 10'l, 
'102, 171, 173 174-, 175, 176, 177, 
ns, 206, 214, 341, 342, 355, 356, 
357, 364, 422, 4-25, 427, 428, lt4J, 
445, 446, 447, lt48, 449, 4-51, 4-52, 
453, 4-54, 455, 456, 45 7, 466, 4 72, 
4-73, lt74, 475, 476, 480, 4-81, 483, 
4-95, 496, 4-97, 501, 502, f.08, 512, 
584, 587, <HO, 620, 621, 622, 623, 
645, 649, 673, 674, 675, 682. 683, 
684, 091, 693, 694-, 697, 700, 70-J, 
706, i09, 711, 7'14, 717, 720, 725, 
728, 733, 736, 742, 759, 783, 787, 
792, 795, 797, 827, 836, 845, 852, 
850, 884, 903, 904, 909, 924. 

Mcclgiclia (plasă), 167, 328, 34-2, 34-5, 
316, 347, 348, 357, 416, 417, 425, 
4-40, 445, 446, 447, 4-57, 470, lf92, 
,02, 705, i06, 707, 708, 709, 710, 
711, 712, 713, 714-, 715, 7"16, 7'17, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 72ft, 
725, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 
733, 734, 735, 736, 737, 738, i4-0,

74-1, 742, ,44, 746, 747, i50, 751, 
"755, 756, 768, i69, 783, 787, i92, 
793, 795, 802, 803, 804-, 820, 853, 
930, 936. 

Meclgici·ia-1'abia (fort), 33, 34, 38, 
586, 591, 603, 005. 

Medg'iclie-Bai1' (deal), 45/4-. 
Media (ţeră', 867. 
Me�liI (popor), 322. 
Medin (Nedea), 873. 
Medina (oraş), 337. 
Medve (vapor), 90'1. 
Medopa (n. pr.), 517. 
Megabyse (n. pr.), 510. 
Megara (oraş în Sicilia), 3L7. 
Afcgina (deal), 114, 115, '13), 189, 

190, 384, 386. 
1lfegi11a (pârâu), 115, 190, 238: 
Mehadia (oraş), 142. 
Mehedinţi (judeţ), 547,690, 698, 705, 

707, 710, 713, 715, 7-18, 724, i27, 
73[, 745, 749, 754. 

Mehemed Ali-Paşa (din Egipt), 599. 
Mehemed-Bey (colonel), 605. 
1\-Iehemed-Mustafa (herghelia JuI-), 

781. 
Mehemed-Paşa (generalul lt1'î So-

liman), 559. 
l\Iehemed-Paşa (general), 501. 
Mehemed-Paşa (de la Silistra), 504 
Mehemed-Ruzdi-Paşa (Mare Vizir), 

61'1. 
Mehmed-Said-Paşa (de!. C. E. D.), 

28t. 
Mehmet-Arnet (n. pr.), 824. 
Mehmet-Effendi (n. pr.), 827. 
Jleidam·hior (comună), 78, 1'13, 232, 

235, 358, 361, 375, 382, 387, 305, 

396, 402, 404, li-05, 053, 685. 080, 
087, 697, 706, 709, 712, 714, i'li, 
720, 726, 728, 733, 736, 74-3, 7:il, 
,55, 760, 761, i84-, 788, 793, i9f\, 
802, 832, 853. 

ll
l
eiclanchioi (deal), 75. 

Ueiclanchiot (pădure). 773. 
1l

f
eiclanchio-t (p1:\râu), 232, 24-1.

Jlfeiclanchioi (vale), 113,232, 24-1, ,r,8, 
Meklemburg-Strelilz (Pi·inţ), 585. 
Melburn (vapor), 900. 
l\lelek-Ahmed-Paşa (guv. Sil.), 50:-i. 
Melelie (geograf), 248, 249, lt64. 
,lfeletie (Kerhanaua-), 390. 
Jlfelfa (sat părăsit), 6M). 
Melkisedek (Episcop), 332. 
1lleloclita (sat părăsit), 350. 
Melpomene (din Herodol), 21f5. 
Melpomene (vapor), 891l. 
illemendeni-1'epe (movilă), 2 l5. 
1lfemet (Cara-coium), 428. 
Memphis (vapor Lloyd), 899. 
Memphis (vapor Mes. Mar.), SJOO. 
Menelau (n. pr.), 307. 
MenenovicI (n. pr.), 83 l.  
Menipp de Pergam (n. pr.), 3JO. 
Meragi-Bai1' (deal), 103, 128. -153, 

167, 168, 210. 
Jlleragi-Iulc (movilă), 103, 210. 
Mercur (ze(1), 317, 510. 
1lfenleven-cl'ai1' (vale), 99, 161l, 230. 
Jlerclevenli-Bai?' (deal), 99, 120, 109. 
J.llenlevenli-Punar (sal), 102, Hii, 

169, 448, 458, 459, 401, 649. 
J11„i·ea-Baii--Kara-Iuiul, (deal), 101, 

127, 173, '174-. 
Jllerhei (lac), 255. 
Jl

l
ei·kez (dealul de la-), 90, 120, H:iU,
162, 164. 

Jllesa-Orman (pădure), ii J. 
Jlleşelic (pădure la Carvan), ,69. 
1lfeşelic ( » >l Rasova), 768. 
Meşelic-Bai1' (deal), 122, 13::!, 18!f, 

185, :'557. 
Meşelic-Cula (pădure), 760. 
Mesembria (oraş), 28, Hi, 247,317, 

542, 543, 547, 562, 80 , 87-1. 
,lleslin.ul (ins.), 29, 253. 
Meslinul (pădure), 7i3. 
Mesopotamia (ţeră), 029, 80,. 
Mesopotamia Croală(regiune), 242. 
Messageries Maritirr,es (Comp. de 

vapoare), 099, 884, 885, 900. 
Messalinus C. Praslina (n. pr.), 2IJ5. 
Melamorfosele (luI Ovid), 84, 43�. 
MelcovicI (vapor), 899. 
Meterei (popor), 520. 
Metodiu (creştin-bulgar), 634. 
�Mezai·lîc (movilă), 124. 
111ezarlik (vale la Enisarai), ·184, 

186, 238. 
MezarW.·-Bair (deal, ramif. a Iul 

C:araomer în basinul Pontic), "103, 
128, 207, 208. 
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llfezarlîc-Bair(<leaI, ramificaţia lu'î 
Derechiol), 99, 126, 167 . 

Mezai·lîc-Baîr (altă ramif. a dea
lul.u'î Derechiol), 99, 126, 179. 

11.fezarlîcBair (deal, la Dobromir, 
ram. Iul Uzum-Bair) 95, 125, 47G 

111e�arlîc-Bair (altă ramif. a ]ul 
Uzum-Bair, Distrai]), 9G, 1 26, 1GO, 
1G2, 164. 

111ezai-lîc-Bair (Dorobanţul, deal), 
124, 132, 180. 

i}lezarl'ic-Ba'ir (contin. Iul Cara
omer), Q9, 126, 169. 

11Je;:,ai·l'lc-Bair (ramificaţie din cel· 
de sus, continuarea Caraomeru-
lul), 99, 126, 1G9. 

Jllezarlîc-.Borunaea-Bair (deal), '100, 
126, 127, 128, 166, 170. 

J.11"ezarlîc-Ceair (vale), 178, 237.
,11eza1'lîc-Iulr(mov. pe malul Mări1),

104, 210, 2'1 l. 
Jllezai·l'ic-S-îrti (cteal), 103, 128, 207, 

208. 
Mezelul (deal), 1' 19, 13'1, 149, 150,'l80. 
Jllezetul (vale), 186, 238, 4'19. 
Michaud (istoric), 875. 
1l1îcomanti (sat părăsit), 350. 
Michel M. (geolog), 80. 
Michal (preot), 390. 
Michail Bogoris (v. şi Bogoris), Q3lt. 
Michail (fiul Iul Ion Asan II), 5lt5. 
Michail (fiul Iul Constantin Asan), 

546. 
Michail (fiul Iul Mircea), 51-9. 

.• MichaH Liteanul (cneaz), 872, 8i3.
Mlchail (mare Duce), 598.
Michail (Regele Poloniel), 563.
Michail Latas (croat), 601.
Michail Racoviţă (Domn), 571.
Michail Rhangabe (Imperat), 542.
Michal Viteazul (Domn), 51, 420,

494, 560, 561.
Michal Viteazul (vapor), 900.
Michail II (Imperat), 542.
Michail III ( » ), 542, 634.
Michail Paleologu, 335, 544,, 545,

546, 868.
Micheiev ( colonel), 618.
Midansky (n. pr.), 752.
Middelgrund (insulă), 922.
Midhat-Paşa (n. pr.), 354, 356.
Jlficlia (cap.), 30, 76, 78, 80, 122,

141, 203, 211, 212, 217, 2-!4,, 342, 
441, 690. 

Midia (vapor), 898. 
Jlfigelet·i (vale), 97, 163, 235. 
Afighali-1'hei·mae (Cernavoda), 449. 
Mihalcea (banul), 560, 561. 
Mihelson (general), 578, 579. 
Mihnea III (Domn), 4-20. 
Miron Costin (cronicar), 562. 
Miron Costin (vapor), 900. 
Mirzea Cantemir (şef tătar), 562, 

563, 564. 

Mfrcea, cel mare (Domn), 28, 250, 
324·, 336, 4-16, 54-8, 549, 550, 551, 
552, 553, 874, 875. 

Mircea (brikul), 508. 
1lfircea- Voclă (grădină Constanţa), 

439. 
Jlfircea- Voclll (sat), 4Hî, 452. 
Jlfircea- Vodă (staţie), 80, 8'1, 178, 

453, 456, 671, 675, 677, 700. 
Mila (pădure), 773. 
Jliilan (deal), 106, 128. 
Milan (edictul din-), 627. 
jJ!filcov (deal), 106, 128, 194-, 389. 
Milet (oraş), 199, 247, 25'1, 430,437. 
Milesianl ( coloniştl), 513, 528, 866. 
Miloş Obilic'î (n. pr.), 550. 
Miloradovicl (general), 575, 579, 

588. 
Millo (staroste), 874. 
Millos (vapor), 898. 
1lfil- Vel-Alceac (vale), 1'18, 227,241, 

3G6, 367. 
Mil-Vel-Culac (vale), 224-, 240. 
1llimea (carieră), 842. 
Minerva (vapor), 899. 
Mingrelia (provincie), 510. 
Jlfinfu Saragea (carieră), 82i. 
Jl1fru (carieră), 822. 
Mithridale (Rege), 518, 519. 
Mililene (oraş), 900. 
J.lfitrnfan Andriew (gârla Iul-), 8'14. 
lVJitroviţa (oraş), 14-2. 
J.11iulten Tepe (movilă şi deal), 12/i-, 

179, 180. 
Mocanl (Transilvănen'î), 57, GO, 61, 

(32, '139, 32!�, 325, 349, 357, 375, 
388, 42 '1, 4-22, 423, 425, 447, Q4.3, 
641-, i78, 779, 780, 791, 935. 

Jllocamilur (baltă), 193, 391, _393. 
Afocanulut (grind), 257. 
Modena (oraş), 53. 
Moeotis Palus (M. Azow), 24-5, 313, 

315, 629. 
Moesia Prima (prov.), 54-1, 632. 
Moesia Secunda sau Inferior 

(prov.), 27, 205, 308, 310, 344,. 432, 
434, 5'18, 519, 520, 521, 522, 523, 
528, 529, 530, 532, 533, 535, 536, 
538, 541, 544·, 630, .631, 632, 6:i3, 
637. 

Mohameu-beg (Sangiac de Nico
poli), 559. 

Mohamed-Beg (Serasch. SilistreI), 
565. 

JVIohamed-GhiraI (Kan), 566. 
Mohamed-Paşa (general), 566. 
Moise Movilă (Domn), 563. 
Mojsisovics (n. pr.), 77. 
Mokcm-Iuglum- Uba (movilă), 21 i. 
lWoldova (ţeră), 31, 5.4, 135, 242. 252 , 

261, 262, 271, 324, 331, 341, 344, 
363, 379, 389, 392, 5/�7, 554, 555, 
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 
563, 5fi4., 565, 566; 567, 568, 569, 

cs� 
,-..;:; 

-i 
rn 
C) 

·'°

"'f/1' . 

570, 571, 572, 577, 578, �7Q�8 . � 
592, 593, 599, 601, 606, 6M ��/1'\U\: 
637, 713, 757, 778, 785, 789, l'S�-�=�

867, 868, 871, 872, 874, 875, 870, 
878, 879, 880, 881, 883, 915, 935, 

MoldovenI ('popor), 260, 324, 375, 
4'11 , 413, 551, 553, 555, 556, 557, 
559, 5G1, 508, OOO, 875, 870. 

Moldoveanu S. (n. pr.), 785. 
Mol[ a ( deal), 118, '130, 228, 23 l. 
Moltke (Mareşal), 70, 593, 594, 5{)9, 

600, 921. 
· Molocani'î (sectă), 331, 332, 333.

Molomir (Imper.), 633.
Mommsen (istoric), 212, 43't.
11lonastirea Cocoşu (carieră), 831.
Monastirea Uspenia (carieră), 830.
Moncaslro (Akerman), 556, 557,

560.
Jllonyol (sat părăsit), 350.
Mongolia (ţeră), 545.
,lfonoclendi·i (punct pe br. Sulina),

�56, 294.
Monophilus (Episc. Silistra), 037.
Montandon (naturalist), 775.
Montebello (vapor), 609.
Montraye (n. pr.), 434.
Montreux (scriitor), 560.
Mont Ventoux (Franţa), 53.
Jf6ra Ali Iuzet (loc. isolata), 232.
J16ra Calugel'iloi· (loc. isolată), 232,
�l16n1 Cocune'î (loc.), 214, 2'15, 21li,

357, 360, 378, 379.
Mora Chii'iac (loc. iso!.), 232 .
J16m Duma Gl_ieorghr (loc iso!. ).232,
Jf6m Fi·ecăfel (loc. iso!.), 233.
Mura llagi-Dima Gh. (loc. isol.),

232.
Jll6ra llarti-,lfaml'l (iaz), 214.
Jll6rn Hrtgi- Velicu (loc. isol.),.233,

399.
Jllom Joi·clache (loc. iso!.), 232.
JI6ra lvanciii Nir. (loc. iso!.), 232.
J16ra Mamic (loc. iso!.), 146, 1o5,

692, 693, 696. 
J16ra Jlfon. Cocoşul (loc. iso!.), 108, 

231, 382. 
Mora Neclelcu (loc. iso!.), 233. 
M6ra Nicolau (loc. iso!.), 229, 232, 
i116rn Pase'î (carieră), 836. 
Mora Pasii (loc. iso!.), 4,5, 470, 

478, 480, ,481, 482, 691. 
Jf6m Petw (109. iso!.), 233. 
i)IJora Salcii (loc. isol.), 477. 
ill6rn Stan Nedelcu (loc. isol.), 232. 
Jf6ra Trancla./ii' (loc. iso!.), 229, 

231, 390. 
11/u_m Tucloraehr (loc. iso!.), 232. 
Morava (rîu Serbia), r-33. 
Moravia (Ţeră), (334-. 
Moravia (vapor), 899. 
111orile lut Rizu (loc. i,;ol.), 232. 
_1/orilor (vale). 108, 109, '112, 1 ·13, 

1\15, 232, 233, 241. 687. 
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,lfo1·mintr>lo1· (dealul), 121, 132, 223. 
Moreri (seriilor), 4-34. 
i\1oroni (scriitor), u31. 
Jf0t u (carieră), 822, 831, 81-2. 
Mortagon (Imper.), 633. 
,lturnghiol (car.), 842. 
,llontyhiQl (comună), 63, :lll, '152, 

201, 256, 263, 269, 342, 395, 396, 
402, 403, 406, 509, 653, 655, 609, 
OiO, 086, i06, 700, 712, 714·, 717, 
i20, 720, 728, 733, 730, 743, 751, 
755, 7i3, 784-, 788, i93, i90, 802, 
832, 840, 842, 853. 

Jioruyhiol (deal), 78, 1'10, tl'l, 129, 
195, 201, 234, 400, 4-03. 

1llo1·ughiol (lac), 201, 402. 
,llr,rughiol (vale), 234. 
illorus (podgorie), 752. 
Moruzi (Domn), vezi Alexandru 

I\loruzL 
Moscoviţii (pupul), 328, 329, 413. 
Moscova (vapor), 901. 
Moscua (Regim. de-), 617, 6'18, 62-J. 
I\Ioscua ( oraş), 52, 33 l. 51t5, 554-, 

555, 560, 565, 8i8. 
Moscu Hagi J_ (herghelia lui-), 

781. 
Moş ('a�aw (grind), 257. 
J.lloş Dinu (insulă), 175, 237. 
Moş Dobre (insulă), '140, H-7, 187, 

188. 
Mosorali (cap), 30, 256,259,263,268. 
Jllosomli (pichet), 259. 
Nosorali (pescărie), 263. 
Moslistea (vale), 84. 
J.lfoşulur (dealul-), 119, 131, 149,

'150;_186.
J.lfoşulut (valea-), 119, 150, 180,

238, 4.-10.
Moţoi f'raţi (herghelia), 780, 78'1.
Muves (colonel de-), 6'18.
Movilă (n. pr.), 4--1-3, 61:i:2.
Movila 1l/11nPt, HO.
Jlfov·ila Arnautului, 101.
Jl/01•ila Beiului, 122.
J.l/ov'i/a Cadiasa, 107, 198.
Jlot1ila Crr.lclarit (deal), ·122, '132,211,

2'17, 4-27, 41-1. 
Novila Oinslilulu'i, '186. 
,lfovila Ciip-itmrnlttt (Araclar), 1HJ, 

'180. 
Nn11ila Cca?'dacului, 1'10, 195, 307. 

405. 
Novita Ca:arilor (deal), 'l'l9, '13·1, 

142, HO, 150, '186, '187, '188, 189, 
358, 330, 302, 4.-17. 

,1/uvila Conwrit, 07, 98, 126, 105. 
Jllwila Dr·agaira (la Topal), 122, 180. 
11/ovila Drăyair-ci (măgura), 97, 98, 

121j, ·US, 102, '165. 
11/ovilrle clin Dobroyea (v. Tumuli), 
Novita l)ayCit (măgura), 11t0. 
Movila Rpui·a.�, 96. 
M111•ila. l•usPi, 100,152, 19/i-, 195, Hl7. 

Afm•ila [mb-inata, 124. 
Jllov'ila La�ai· Naclolea111t, Hm. 
Novila mal' e (în dealul Sevalin), 

106. 
Movila mare (în deltă), 254-, 255. 
Mnvila ·nwl'e (pe frontierc\), 4-1, rno.

1'!iJ11ila mai·e (deal, ramif. Caro.na-
sul), ·121, '132, 224, 225, 368. 

1'!ovila ma?'c (ca1·ieră), 831. 
,lliJvila 11wrP- (pe Vallum), 'li5. 
Jloi•ila moş OJJ?'ea, -102, 175. 
111ovila moş Staicu, 106. 
1llovila moş J'oma, 107. 
Movila Dobi·e, 1'13. 
Movila Popit, 119, 146, 182, '183, 186. 
Movila ele Piati·a„ 216. 
Jiovila Săpată (la Făgăraş), '110. 
1lfov·ila Săpată (la Hasova), 10'1. 
Jl.lov'ila Săpată (la Urumbeî), tl9. 
Jllodla Siîpată (ramif. deal. Pietros). 

1'10, 129, 195, 233. 
Movila cu Sod, 370. 
Movila 0tanciu, 96. 
Movila tlin Tarla, 122, 222. 
Jlfovila J'uclei·, 357. 
ilfovila Venle (deal), 120, ·131, 224-, 

225. 
Movilele SăJJate, (movile), 10î,, 152, 

194-, 195, 197. 
Mouelte (vas), 302. 
Moustique (vapor), 302. 
Mrazec (n. pr.), 72. 
J.llucinicul (grind), 256. 
Muctar-Paşa (general), 586. 
jlfucuca (movilă), 106. 
Muezzin (la 'forcî), 337. 
Muharrem (lună), 337. 
Mi.ihlbach (n. p1:.), 434. 
Muhsinzade (Mare Vizir), 575. 
Jllultiova (pădure), 708. 
Jl/'ultiova (sal), 101, 1 it, 'li2, 173,. 

440, 4-4-8, 449, 452, 4-55, 472, 022, 
6Hl, 091, 693, 091-, 097. 

Nulciova Ianîr-fuiuk(p. Trig.), 101. 
illttlvei· Acccuci (deal), 97, '12G, '103-
Mi.inich (Feldmareşal), 571. 
Municl1 (oraş), 807. 
Mw1tele Pleş (carieră), 825. 
J.liimtele Vrilea ?>ere (carieră), 842, 
Muntenia (ţeră), M, 69, 130, 24-2, 

2Mt, 271, 324, 31-4-, 545, 540, 547, 
54-8, 54-9, 553, 555, 556, 558, 560,
561, 562, 563, 565, 566, 569, 572,
576, 577, 578, 579, 584, 585, 586,
587, 588, 593, 599,· 601, 600, 607,
010, 638, 713, 757, 867, 872, 873,
874, 8i8, 879, 880, 881, 915, 910,
92·1, 922, 935.

Munteni (popor), 260, 324, 550, 55·1, 
552, 554·, 555, 556, 557, 871, 873. 
l:175. 

Muntenegru (ţeră), 897. 
Muntenegru (vapor), 890. 
l\fontenegrenI· (popor), 2137, 31-7, 

381, 305, 390, 4-26, /4/i,6, 47·1 , O 11, 
905. 

l\1 uraacî (sal bulg.), 35, 4-1. 
,1/ui·at-Brti?' (deal), 12/i-, 'l33, 177, 1 ,IJ, 

4-27.
.lliti·alan (rnlc), ms, 209, 210,_23n, 

239 
Jluralw1 (şal), 209, 211J, 4 63, 1-0't-, 
· 4-,0. (Vezî şi Buiuk şi Kiuciuk-

Muralan).
Jl11rnta11 111a1'e (carieră). 820. 
Jfumta11 mic ( ii ), 8:.!6 .. 
Murad III (Sullan), 559, 500. 
Murad IV ( » ), 564. 
Murad V ( l> ), 611. 
Murau Gliiraî (Kan), 567. 
Murad Paşa (general), bG4-_. 

Mureli (fabrică), 85'1. 
Jfurfat (delul de la-), 102, 127, 174, 

176, 178. 
Nur/'alcea-Caimc (deal), 103, '128. 
Jlur/atcea-Ceair (vale), 207, 230. 
illui'{allal' (carieră), 822, 8!�0. 
1lht1·fatla?' (comună), 82, 89, '102. 

170, -178, 420, 44-2, 443, 44-7, 418, 
407, 468, 587, 649, 673, 601, iOu, 
708, 711, 714, 7'16, 719, 725, 728, 
732, 735 742, 768, 782, 786, 792, 
795, 824, 836, 853, 904, 924-. 

Jlfw'{atlar (pepinieră), 762. 
,lht?'fatlar (plantaţie), 763, 708. 
Nurfatlar (staţie), 82, 437,071,073, 

699, 700. 
Murgescu (maior), 6·1'1,-612. 
Jllursus-Canara ( carieră), 829. 
Murlaza-Beilula (herghelia luî-), 

781. 
Jllurzak-J'epe (movilă şi deal), 207. 
MurzakevicI (n. pr.), 306,316, 3 l7. 
,lfusa/ii·-Cular (vale), ' 110, ·JJ7, 230, 

24 '1, 302, 365.
,ll1wiisi-01'1wru (păuure), 162. 
l\ilusail-Bei (sal bulg.), 4-0, 622,023. · 
Jllusca (grinu), 258, 269. 
Muscelul (venitul-), 5!t6. ; 
Muscel (judeţ), 096, 698, 705, 707, 

711), 713, 715, 718, 72/t, 727� 731, 
'745, 749, 754. 

Muslu (sal), 181, 185, 418, MO, 
423, 4-2/i·, 619, 620, 049. 

Afuslu-Bet (deal), '181, 420. 
Afuslu-Bei (sat), 18'1, '182, 4'l8, li20, 

423, 619, 645. 
Afuslu-Bet (vale), 181, 185,238, 1-23. 
Musla!'a I (Sultan), 56t. 
Muslafa II (Sultan), 569, 57Q. 
Muslafa III (Sultan), 572, 576, 5i0. 
Muslafa (Sang. Silislreî), 500. 
Muslafa (Serasch. Silistreî), 5G5. 
Mussafa (pretendent, la tron), 550. 
Mustafa-Paşa (beglerbeg), 573. 
Muslafa-raşa (general), 602. 
J.lfusla/ad (sat.), 99, 100, 153, lu7, 

10�1, 208, li-58, 459, O\l3. 
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illnstanrt (deal), '100, ·127, 1(i5, ·172. 
l\luslan-Aga (n. pr.), 302. 
N u�t eaep (sal părăsi l), 458, 4-68. 
JllusulmanT (v. Turci). 
.fthtsu1·-C:uiu/i: (vale), 169, 236. 
.ftltt��wat (comună), 62, 153, 210, 

41,5, 457, 4-58, 463, 467, 468, 469, 
470, 64\l, 693, 706, 708, 711, 714·, 
'ilo, 719, 725, 728, 732, 735, 742, 
750, 782, 787, 792, 795, 826, 853, 
023. 

Nusuml (<.leal), 210, 2'1'1. 
Jlusu1·at (parai'.1), 2l0, 21.'I. 230, 

467, 607. 
Jlttsumt (vale), 2·10, 239. 
Muszynsky (n. pr.), 221. 
MulilqscI (n. pr.), 402. 
I/ tml"ttet:l'i cht-Alreac( vale ),'100, ·Ii J, 

236. 
Jlmtruazlicht-Bai?' (deal), 100, 127, 

'128, 167, 171. 
Muza (Ceauş din Dobrogia), 561. 
Muza(fralele luT Soliman),552. 553. 
Muza-Paşa (general), 605. 
Jlu:a·isi-Orma11 (pădure), 96. 
Jlu:ail (sat pără il), 480, 696. 
Muzeul de Anliq. din Bucureţ;lT, 

3L7, 4-35. 
Muzeul din OJesa, 317. 
l\lycale (oraş), 5"1G. 
l\l�1 nieniT (pop.), 510. 
ivi ysil (pop.), 515. 

Traducerea numirilor străine. 

1\laauem = (corecl maaden) me-
lalic. 

Macmedi = n. pr. 
Mahale= suburbie. 
Maiacll = (de la Maia) ţ;ef de lrib. 

lălar. 
Mamulusla = 1\laeslrul Maroul. 
1\lamuzli = cu pinlene. 
i\rand .lîc = al bivolilor. 
1\langalîc = ele cărbune. 
l\langea = n. pr. 
l\Iavi = albaslru. 
leidan = loc virall. 

Merf.lgi - păzitor ele co.mp. 
l\lercleven = lreaplă. 
Merdevenlî - cu lreple. 
Merca= co prins. 
Mesea = slejar. 
Meşelîc = cu slejar. 
l\lezarlîc = c:imilir. 
Mil-Vel =(trebue zis l\Hih·er) soc. 
Moru = cenuşiu. 
Mul ver-Acceuci = (lrebue zis MOl-

ver-Agaci). V. acesle nume. 
Muracl = n. pr., insemnă voilor. 
Muralan = al luT Murat. 
Murfat, Murf'alla1· sa11 Murfal

cea = n. pr. 

Musaflr = 6spe. 
Musaissî = n. pr. 
Musiu= n. pr. 
Mustafocî = n. pr. 
Mustana = n. pr. 
Musural = (de la Misir), porumb. 

N 

Nacian (seriilor), 350, 351. 
Nacfrtcu (deal), 123, 132, '180. 
Nadejdin (n. pr.), 3M. 
Naissus (oraş), 533. 
Nalbant (carieră), 842. 
1Yalbanl (comună), 1'13, 233, 325, 

359, 360, 36'1, 365, 372, 374·, 375, 
380, 309, 05'1, 655, Ci85, 687, 688, 
689, 697, 706, 709, 7'l'l, 714, 7'17, 
720, 725, 728, 733, 736, 74-3, 750, 
75�, 772, 782, 784-, 788, 793, 796, 
830, 853. 

Nalbrwt (sal părăsil), '103, 207, 350, 
4-58, 461, 462.

l\'alria/' (c,\.mpie), '100,101, '!02, 69'1. 
Namic-Paşa (n. pr.), 31. 
Nămolesd (deal), 1'19, 131, -186. 
Nc'lmolestt (vale), 180. 238. 
Namekrem (lege la TurcT), 337. 
Namcon sau Namwstuma (gură), 

248, 249, 250, 521. 
Napoleon I (lmper.), 578, 915. 
Napoleon III (Imper.), 331, 609. 
Napoleon (Prinţ), 607. 
Napoleon Alh. (locotenenl), 923. 
Narbul (general), 614-, 618, 620, 

62t, 623. 
1Vargilar (sal), 97, 98, 166, 473. 
Narva (oraş). 878. 
Nasone (v. Ovidiu). 
Nastraclin (sal), 97, 98, 163, t70, 

4-i1, 4-73, 476, 478, G4-9.
Nustmdin-Bair (deal), 163. 
Nastmdin-Ceair (vale),97, 163,235. 
Nastmclin-Culac (vale), 98, '170, 236. 
Naţionala (soc. ele asigurare), 

902. 
Naum (n. pr.), 3,0. 
Na viga(.ia fluvială 1·om,'tnă, 900. 
Naxos (vapor). 8\J8. 
1Yazârcea (deal), 124-, 133, 177. 
Nazd1·cea (sal), 177, 213, 4-25, 4-26, 

44-2, 447, lt49, G4-9, 672.
Neamţu (judeţ), 696, 698, 705, 707, 

710, 7'13, 715, 718, 724·, 727, 731, 
7lt5, 749, 754. 

Neapole (oraş), 302, 556. 
Necrasovi (seclă), 330. 
Nedea (lac), 8'73. 
Nedeia (sal), 872, 873. 
Nedelw (m6ra lui-). 85"1. 
Nedelcu Gâscă (n. pr.), 630, 640. 
Neclilchiot (Lelea), 263. 
Neclingrad (Nedea), 873. 

981 

Nv!]ui:u (deal), 114·, '12\l, 152, 229, 
382, 384, 386. 

Negri-Basarabi (v. Basarabi). 
Nearn (lac, v. Cicur) . 
Neicu-Stoian (herghelia lu'i-), 780 . 
Nelidow (n. pr.), 624. 
Nemţi (v. GermanT). 
Neniţescu (prefect), 65, 268, 401, 

414, 760, 802, 931. 
1Vemt (Tarla luT-), 269. 
Nepheles (n. mitic), 510. 
Nepokoicinski (general), 614,. 
Neplun (zeu). 311, 313, 316, 510. 
Nerone (Imper.), 522, 528, 625. 
Nereiadele (n. mit.), 313. 
Ne�ri (seriilor), f50. 
Neslor (călugăr slav), 27,543,867, 

872. 
Nestor (Palr. C-poluluT), 631. 
Neumann (n. pr.), 27. 
Nerestelnif ei (vale), 106, 197, 230, 

390. 
Nira (grind.), 257. 
Nicea (oraş), 317, 335, 534-, 51·4·. 
Nicephor Gregoras (scriitor), 335, 

546. 
Nicephor (Imper.), 344. 
Nicephor Phocas (Im per.), 542, 543. 
1icephor (Palriarch), 626. 

N icelas Choniales (scrii lor), 250, 
260, 871. 
ichita (Sfai.nlul), 628. 

Niciof (n. pr.), 802. 
Nicila Paphlagonianul (seriilor), 

634. 
Nicola G. (n. pr ), 822. 
Nicolae Mavrogheni (Domn), 880, 
Nicolae IV (Papă), 635. 
Nicolae (Marele Duce) 3·1 612 614· 
Nicopoli (pe Dunăre), 261,' 277: 3t-;'. 

550, 554, 558, 559, 562, 602, 631-, 
Nicopolis ad Islrum (Stari 1ilrnp), 

523, 532, 551, 552, 874. 
Nicon (Palriarch), 329, 332. 
Nicomedia (oraş), 317,533, 534-, 627. 
Nicoli (grind), 257. 
Nicolifel (comună), 62, 108, 100, '113, 

200, 231, 232, 233, 324, 325, 382, 
383, 387, 389, 390, 395, 306, 402, 
lt04, 405, 407, 640, 650, 653, 685, 
686, 687, 697, 706, 709, 712, 714,, 
717, 720, 726, 728, 733, 736, 743, 
748, 750, 752, 753, 754,, 755, 756, . 
757, 766, 773, 784, 788, 703, 794, 
796, 802, 832, 840, 853, 861, 02·1, 
933. 

!Vicolif el (deal), 107, 108, 109, 128,
195, 199, 23 l.

Nir:oliţel (munţi), 75.
Nicoliţel (rau), 109, 685, 687.
Nicoli/el (vale), t08, 109, 231, 687.
1Vicolifel (pădure), 773.
Nicolae Peiciu (n. pr.), 361.
Nicolae Tololoi (n. pr.), 398.
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982 

Nicolas (capitan), 3J. 
Niculcea (cronicar), 5i1. 
Niconof (Lt.)

i 
617, 618. 

Nicolae I (Czar). 612. 
Niger (vapor), 000. 
NikoLky IJ (sub-locolenent), oii. 
�ikialhu (căsătorie), 33'.l. 
Nilul (fluvi(1), 48. 
Nimirow (congresul de la-), 5il, 

877. 
:Viana (carieră). 831. 
Nippon (insulă), 53. 
Niprul (fluviu), 203. 204·, 265, 307, 

529, 542, 556, 560, 5M, 5i 1. 
iş (oraş), 28, 533, 544·, 550. 

Nistrul (flu vi(1), 204,, 248, 309, 341, 
363, 528, 542, 547, 558, 560. 562, 
568, 569, 570, 5i I, 575, 577, 592, 
629, 867, 8i'l. 
ogaY Ruş'î (pop.), 610. 

NogaY Tătar'î (pop.), 564, 610. 
NogaY din Bugeak (pop.), 341, 566, 

572. 
Noga)•a (Kan), 546. 
Norma (vapor), 90l. 
Nordmann (n. pr.), 306. 
Norlhfield (n. pr.), 53. 
Norvegia, 885. 
Novac)'. (în Gorj), 873. 
Notilia dignitatum, 534. 
Noul Stambul (gură), 252. 
. Vovioclimitm (Isaccea), 248,251,323, 

386, 404·, 525, 529, 530, 531, 536, 
629. 

Nowgorodskaia (cronică), 8i1. 
Nucarilo1· (vale), 110, 234. 
Nucetul (monăstir&), 549. 
1Yucilor (vale, pi. Bab), 118, 227, 

23-J. 241.
.

Y

ucilor (Yale, pi. Măcin), '106, 194,
238, 389.

Nucilor- Vale (podgorie), 752. 
Nuretldin Sullan (Kan), 569, 572. 
Nursus (pădure), 769. 
Nursus-Ceail' (vale), 0·1, O::!, 03, 158, 

235. 
Nuuman-Paşa (general), 575. 
Nymphaeum (lratatul de la-), 868. 

Traducerea numirilor străine. 

Nalbant = potcovar. 
Nalciac = potc6vă. 
Nargilar = fochist. 
Nasuf_: n. pr. 
Nazircea = supraveghel.or. 
'ur = lumină. 

o 

Oba-Baii· (deal), '124, 133, '178, 170, 
451. 

Oba-Culac (vale), ·121�, 178, 237, 45'1. 
Obedcnaru (n. pr.), 52. 

Ohelisrttl din De/.to, 256, 263, 202, 
588, 58\J. 

Obilesd (sat.), 58\J. 
Oh/ ucifa (vadul), 363, 386, 558, 55\J, 

561, 562, 910. 
()burul din Co11�ta11fo, 68::!, 60J,. 
Ohl'elin, (lac), 2m, 25(i, 304, 400, 

4.oa, 812, 815, srn, s1;, s1s.
Ochrida (oraş), 63:2, 635. 
Ociacof' (gură), '138, 252, 253, 61 O, 

OOO, \Jl6. 
Ociacow (oraş), 529, 562, 565, 570, 

571, 573, 576, 577. 
Octavian (fmper.), 510. 
Odagi-Ba'ir (deal), 102, 127, 174, 

175. 
Odngi-C-ulac (vale), 102, '174-, 175, 

237. 
Odesa (oraş), 220, 306, 317, 345, 

578, 598, 61'1, 624·, 668, 881, 884·, 
900. 

Odessos (Varna), 317, 513, 517, 520, 
626. 

Oclessos sai.'1 Odessus (alt oraş), 248. 
Ocl·i-Culac (vale), 123, 2'15, 240, 4,44. 
Odobescu A. I. (scriitor), 591. 
Odryssil (popor\ 317, 5'13, 5'14·, 5'15. 

5'16, 5'17, 518, 519, 523. 
Odysea (scriere), 47. 
Oescus (râu), 515. 
Offemberg (Baron d' . . .  ), 280, 281. 
Officium Gazariae, 868. 
Ogurltl'i (vale), -109, 199, 239. 
Oit (ballă), '192, 389, 391. 
Oit (gârlă), 192. 
Oit (grind), 192. 
Oit (vadul). V. Vadul OH. 
Oileu (n. pr.), 310. 
Oiţelor (Episcopat), 635. 
Olacu (deal), 122, '13:2, 14-0, 'lS·J, 420. 
Olacu (movilă), '122. 
Olacu (vale), 149, 18'1, 237. 
Olanda (ţeră), 266, 267, 882, 883, 

897, \J3l, 932, 935. 
Olandezi (popor), 3!t3. 
Olănescu (inginer), 36. 
Olbia (oraş), 307, 308, 318, 513, 529, 

531, 5!�3, 866. 
Olga (vapor), 901. 
Olgercl (Ducele Lithuanie'i), 547. 
uleloi· (grind), '193 
Olinca (grind), 258, 260. 
Olinca (gură), 253. 
Olinca (insulă), 298. 
Olinca (vas), 302. 
Oliolman, 335. 
Olivier de Ja Marclie (poel), 555. 
Olt (judeţ), 696, 6\J8, 705, 707, 710, 

713, 715, 7'18, 724, 727, 731, 745, 
749, 754,. 

OIL (râu), 547, 550, 872, 916. 
Oltenia, 54, 242, 547, 874. 
Olteniţa (oraş), 591, 619. 
Oltina (carieră), 836. 

Oll'ina (comună), 32, 51-, 06, 155, 
160, 162, 470, 4.71, 474, 475, "'80, 
482, 587, 645, (3\)7, 706, 700, 7 J l, 
714, 717, 720, 725, 728, 733, i31-, 
73(\ 74,3, 750, 755, 756, 769, i83, 
787, 793, 705, 82\J, 836, 853, OO'f.. 

Ollina (sat în jud. Ialomiţa), lH2. 
Oltina (lac), 32, 37, 30, 03, 04·, 06, 

146, 148, 155, 160, '161, 235, 47I�, 
475, 4,7\J, 480, 482. 

Oltina (movilă), \Jo. 
Oltina (pe Lrig. al Deal Macuc), 95, 

155, '160, 162. 
Oltina (vale), 474·. 
Oltoi (deal), 106, 128, l\Jl, HJS. 
Olsufiew (general), 580. 
Oltuc-Oi·man (pădure). 164, 770. 
Olucli (deal). \J3, 125, 157, 150. 
Ome1·-Bei-Bail' (vez'î Iomer Bei-

i utlu). 
Omer-Paşa (Muşir), 601, 602, 605. 
Omer-Fevzi-Paşa (n. pr.), 280, 281. 
()miwcia (carieră), 822, 836. 
Omurâa (comună), 82, 102, 176, 

177, 178, 425, 426, 442, 444. 445, 
447, 4,4,8, 449, 4,67, 468, 640, 672, 
691, 706, 708, 7 lt, 714, 716, i'J\), 
725, 728, 732, 735, 742, 750, 782. 
786, 792, 795. 845, 853. 

Omw·cia ( deal), 178. 
Omurcia (vale), 442, 694, . 
Oppius Sabinus (n, pr.), 522. 
Opran (herghelia lu'î-), 781. 
Oprea (carieră), 842. 
Opreanu Remus (n. pr.), 212. 
Oranka (vapor), 901. 
Orak (şef tătar), 564. 
Orbis descriplio, 309. 
Orcen-Bair (deal), 102, 127, lifi . 
Orcen-1lle:.arWc (deal), 102, '127, 175. 
Orchomenos (oraş), 510. 
Orda (şef tătar), 545. 
Orclu-l'abia (fort), 33, 3�, 38, 154,, 

586. 
Orâu-Tcibia (movilă), 4H. 
Orenoc (vapor), 000. 
Orero pal. Alex. (n. pr.). 31, 37. 
Orghidan (n. pr.), 831. 
Orient (Imperiul de- V. Bizanlin. 
Orient (vapor), 900. 
Orion (vapor), 899. 
Origen (scriitor), 625. 
Orliga (carieră), 832, 842. 
Ol'liga (gârlă), 615. 
Orl'iaa (movilă), 73, 105, 150, 191, 

192, 194, 391, 392. 
Orlof' Denisof (colonel), 621. 
O1'ltt-Onnan (pădure), 770. 
Orkan (Sultan), 546. 
Onnan (vale), 98, 165, 236. 
Onnan-Bair (deal, ramii'. luY Mu-

uruazliki-Bair:, 102, 127. 
Ormn.n-Bair (deal, ramif. d6lulu1 

Caracla), 117, '.130, 
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Orman-Cuiu�u (sal bulg.), 623. 
Orman-Baii' (deal la Bi.ilbCLl), '178, 

211. 
Onnangi-C'ula (vale), 113,232, 24'1, 

361., 365. 
01·mangic-'l'epe (deal), 402.
01'm'a1wl luna (deal), '101, 127, '172.
()rmanul mic (vale), 160, 235. 
Oroles (Rege), 5Hl. 
Orpheu (n. pr.), 510. 
Orsato di Boninsegna (n. pr.), 86\J. 
Orşova (oraş), '135, 14,2, 242, 877. 
01'la-Bail' (culmea princ. de la 

Estul Babadagulu'î), '118, '130,230, 
367. 

Orta-Ba.ir (deal, prelung.lu'f Uzum
Bair, Tulcea), 112, ·129, 234, 39\J. 

01·ta-Brii1· (ramif. din Visterna), 
1'18, '130, 227. 

Oi·la-Burun (deal), \J5, 125, Hi0. 
0·1·la-Burum (vale), 117, 230, 24:1. 
Ol'la-Burun-Bciir (deal), 101, 127, 

171. 
Ol'la-Caimc (deal), '189, 190. 
-Oi·ta-Caimc (p. tl'ig), 115, 116, 152.
Ortrichio'i (comună\ 75, 87, 1'12,

115, 116. 189, 190, '1Q1, 226, 228, 
22\J, 230, 231, 232, 358, 35\J, 360, 
361, 3fl2, 363, 365, 375, 380, 382, 
383, 384,, 3\J9, 402, 494, 651, 654,, 
655, 688, 697, 706, 709, 7H, 7'14, 
717, 720, 725, 728, 733, 736, 743, 
750, 771, 784, 788, 7\)3, 7\)(:i, 840, 
853. 

01·tachioi ( deal), 190. 
Ortachior (vale), 232. 
Ortachiot-Dautcea (pădure), 771. 
()i·ta-Dere (vale), 226. 
Orta-Dere (varf), '115, 190. 
Orthmcw (carieră), 822. 
Ortega! (vapor), 900. 
Ortelius (n. pr.), 4-33, 43t 
Osip Semenovic1 Gonciarov (v. 

Gonciarov). 
Osimbe'i (pădure), 768. 
Osenbet (sat părăsit), 4'18. 
Osman I (Sultan). 335. 
Osman II ( >> ), 56'1, 562, 663. 
Osman III ( >> ), 572. 
Osman{ acei (comună), 54, 102, "103, 

168, 178, 425, 442, 44-3, 444·, H7, 
lf48, 457, 458, 463, 467, 468, 4,69, 
645, 646, 649, (193, 604, (1\)7, 706, 
708, 7'11, 711�, 716, 719, 725, 728, 
732, 735, 742, 750, 755, 779, 782, 
787, 792, 7<J5, 853. 

Usman-Iol (vale), '103, ·168, 230. 
Osmancea (comună), 100, 103, 167, 

168, 44'1, 447, 448, 457, 4-58 .. 45<J, 
463, 464, 467, 468, 64<J, 706, 708, 

. 7'11, 714·, 716, 71<J, 725, 728, 732, 
735, 742, 782, 787, 792, 795, 853. 

Osmancea-Bair (deal), 103, 128, 
'167, 168. 

Osman-Paşa (Serascb.), 575. 
Osman-Paşa (ele la Harşova), 42'1. 
Osmanli'f (v. Turc'f). 
Ostanda (oraş), 175, 438. 
Ost1'0vul (carieră), 825. 
Ost1'0vul (comună), 2\J, 1'19, 11�0, 

140, 181-, '186, 187, '188, 'lS<J, 358, 
385, 301, 3\)2, 303, 417, 4'19, 422, 
4-25, 480, 645, 670, 706, 708, 711, 
714, 7'16, 7'19, 725, ns, 732, 735, 
742, 750, 755, 756, 768, 782, 786, 
702, 705, 8%, 853. 

()slrovul (oraş), 29, 32, 54, 57, M, 
82, 8\J, 00, <J1, 93, 04, <J6, 140, 
148, 153, 154·, 155, 156, '157, '161, 
'162, Hi4, 170, 17'1, 173, 174, 175; 
ns, 325, 351, 1f22, H3, 447, 448, 

. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 
4,77, 478, /�79, 480, 48·1, 482, 483, 
4<J4, 4<J6, 4<J7, 498, 49<J, 500, 50'1, 
502, 503, 504, 506, 507, 508, 52<J, 
5<J0, 591, 645, 66<J, 673, 683, 691, 
6<J3, 694, 695, 6<J7, 69<J, 700, 70·1, 
706, 70<J, 71'1, 7'1lt, 7'17, 7'18, 720, 
725, 728, 733, 736, 743, 750, 751, 
752, 755, 756, 766, 76\J, 783, 787 I 

793, 7<J5, 7<J7, 805, 829, 836, 852, 
856, 886, 889, 890, <J04, 909, <J'l3, 
914, <J15, 018, \J2l, 923, <J24, <.)33. 

Ostrnvul (pichet), 4<J<J. 
Osl1'ovul (pădure), 76\J. 
Osli·ovul ele la Vale (insulă), 172, 

4'17. 
Ostrovitl ele la Vale (pădure), 76<J. 
Ostrovul Gtc'lclinaril (carieră), 842. 
Osti·ovul ele la Mila 53 (carieră), 

'842. 

Ostrovul ele Pietriş (insulă), 146, 
162. 

Ostrovul de Piet1·iş (pădure), 76\J. 
Ostl'ovul Vechii't (ins.), 146, 154-, 

591. 
Ostmvul 1rechiil (pădure), 7o<J. 
Osti·ovoc (insulă), 253. 
Ostrogotha (Rege), 532. 
Oslrogoţi'f (popor), 536, 62<J. 
Otb.�an (fond. Imp. Otom.), 335. 
Olloa_ul (grind), 192, ' l<J4, 389, 3<Jl. 
Ollullio'f (oraş), 6'l'l. 
Otmet (vîrful Alvanesc'f, carieră), 

8'>5. 
otloino (gură), 252. 
Otra1covic'f (sub-locot.), 616. 
Olomanr (v. Turc'f). 
Ouvidonne-Jezeore, 434. 
Ovidi(1 (poet), 47, 48, 50, 51, 52, 53, 

56, 58, 84·, 142, 242, 243, 24<J, 250, 
32'1, 322, 430, 43-J, 4,32, 433, 434, 
43d, 439, 4-43, 51<J, 520, 521, 533, 
748, 867. 

Ovielii1 (insulă), 212, 213, H3, 758. 
Ovielii'i (haltă), 205, 082. 
Ovidevizero (lac), 433. 
Ovicloli (lac), 4.31,. 

Ovidopol (fort), 434. 
Ovre'f (popor). 25<J, 267, 

34'1, 343, 346, 34 7 I 348, 359, 
3<J5, 3<J6, 413, 4'14, 415, 4'17, 
426, 440, 446, 453, 458, 471, 
628, 647, 874, 876, <.)05, <J07, 
\)Q<J. 

Oxus (flu viii), 5'15. 
Oxus (vapor), <J00. 
Ozinga F. K. (n. pr.), 678, 679. 
Ozol (n. pr.), 518. 

Traducerea numirilor străin, 

Oba = movilă (tătăresce). 
Odagi = odăiaş. 
Olu= (trebue c,lis Oul) v. acest 

nume. 
Oluc = (trebue c,lis Uluc) v. acest 

nume. 
Oluclî = (trebue �lis Uluclî) v. 

acest nume. 
Omurcea = a lu'i Omur. 
Ordu = trupă ; corespunde cu un 

corp de armată. 
Orman = pădure. 
Ormangic = pădurice. 
Ormangi = pădurar. 
Orta= clin mijloc. 
Ortassî = mijlociii. 
Ori.ilii = des (reu. se c,l1ce Orlu). 
Osmancea = a lu'f Osman. 
Otlu = cu foc. 
Oul= curte. 

p 
Pachymeres (istoric), 868. 
Pacuiul (carieră), 836. 
Pawiul-mai·e (ostrov), 154. 
Paettiul-ma1'e (pădure), 769. 
Pawiul-mijloC'ii1 ( ostrov), 154. 
Pacuiul-mic (ostrov), 154. 
Pacuiul ele la moră (pădure). 769. 
Pacuiul lui Sare (insulă), 146, 155, 

159. 
Pacuiul lu'i Sâ1'e (păJure), 7o9. 
Pacuiul-'l'ilchia ( ,, ), 769. 
Paclul (fl.), 221. 
Pădurea Negră, 866. 
Păclw·ea Negtă, 766. 
Piielurea Mare, 367, 386. 
Pciclurea cu Salcii '190. 
Paganel (scriitor), 555. 
Pahan·i-Hmni (p. trigon.), 227, 3ti7. 
Pahotnicai-Hara (deal), '117, 130, 

227. 
Paillard Duclere, 281. 
Palaz (p. trig.), 153 . 
Pala::. Mare (comună), 82, 84, 124, 

177, 2'1'1, 212, 213, 426, 428, 442, 
443, 444, 445, 608, 649, 672, 684, 
697, 706, 708, 7'11, 714·, 716, 719, 
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725, 726, 728, 720, 732, 731·, 735, 
7 1�2, 782, 786, 792, 795, 825, 834-, 
836, 85'1, 853, 870. 

Pala: Mic (sat), 12-1, 214·, 215, 2Hi, 
426, 427, 428, 44-2, 444·, 684. 

Palaz 11/fo (vale), 121, ·123, 215, 240. 
Paleologu (v. Michail Paleologu). 
Palestina (ţeră), 625, 867. 
Pallas (zeitate), 317. 
Palota (canal pe P6), 221. 
Palus Moeotide (v. MoeotideJ. 
Pam11u1·-Ghiolaiu-Ceair (pârâu).39, 

90, 91, 125. 
Pampttr-Ghiolgii1-Ceaii' (vale), 80, 

91, 156, 235. 
Pamuc (mlastină), 217. 
Panaahii' (deal), 176, '177, 454-, 075, 

1)03. 
Panaghir (loc.), 674, 675: 
Pa11ai1' (movilă), 185. 
Panaii' (larg), 447, 44\J, 4-54, 501, 

694. 
Prîiuir-Bair (deal), 123, '132, '149, 

180, 417, 424, 696. 
Panargic (pădure), 770. 
Panait Tănase (n. pr.), 36-1. 
Pandacllic (pădure), 771. 
Panga (vale). Ve�H Valea viilor 

ele la Panga. 
Pantagallia (Mangalia), 464-, 870. 
Panonia (prov.), 242, 631, 632. 
Panticapea (oraş), 529, 543. 
Pantilimon (sat, v. şi Cealalor-

man), 215, 418, 423, 64-5. 
Papaclia (p. pe br. Sulina), 294·, 

295. 
Pa11aclia (garlă), 254·, 301. 
Papadopol (căpitan), 582. 
Papadopol (colonel), 586. 
Papadopol (general), 590,501. 
Pappalepore (Marquis), 281. 
Papa.rnicul (lac), 256, 809. 
Păpuşa-Tepe (mov.), 120, 185. 
J>am-Baii' (deal), 114·, 115, 130,

rno.
Pamchiot-l'ale (pădure), 770. 
l'a1·achior. (com(mă), 54, 57, 67, 94·, 

95, 160, 161, 470, 47·], 475, 478, 
4-81, 645, 691, 706, 709, 711, 7'14,
717, 720, 725, 728, 729, 733, 736,
743, 750, 755, 756, 770, 783, 787,
793, 795, 853, 914.

Para-giclău (n. pr.), u45. 
l'a1'llina (gârlă), 255, 8-14,, 815,818, 
l'arclina (pichet), 255, 259, 4-99. 
Pardina (sat), 252, 2M, 255, 256, 

25\J, 260, 268, 396, 401, 406, 652, 
807, 808, 814, 818. 

Parent (n. pr.), 802. 
Pariano (n. pr.), 442,672, 780, 785, 

802, 824. 
Paris (oraş), 53, 82, 138, 202, 245, 

285, 2\l8, 331, 416, /4-2rl, li-3/4, 60\J, 
\JOO. 

Paris (tratatul. de la-), 202, 206, 
270, 2n, 284, omi, 882. 

Pâ1'j1Jia (deal).14-8. 
Pciij6ia (movilă), 160. 
l'lirj6ia (sat), 32, 37, \13, 01�, 146, 

148, 155, '15\J, 160, !t7J, 474·, 478, 
480, 482, 045, 070. 

Parker (amiral), 265. 
Pai·lreş (baltă), 10\J, 198, 1\J\l, 200. 
Parkeş (comună), 109, 1'10, 140, 

ms, '199, 200, 387, 305, 3\l6, 404-, 
405, 406, 407, 653, 700, 70\l, 712, 
7'14, 717, 720, 720, 728, 733, 736, 
743, 75'1, 773, 784-, 788, 703, 700, 
842, 853, 033. 

.Pm·lceş (pădure), 773. 
P(ii'lita (deal, culme principală), 

112, 113, 120. 
Pârlita (deal, ramif. a Nicoliţel), 

109, 128, 220, 231, 232, 382. 
Pârlita (sat), 110, 152, 201, 234·, 

393, 397, 398, 40·], 405, 400, 652. 
Pâi·lita (vale sec. a Taiţei), '108, 

112, 100, 231, 241, 382, 388. 
Pârlita (vale secund. a precedentei 

231, 241. 
Pâ?'lita-mai·e (vale), '108, '112. 
Pd.rl'ita-m'ică (vale), 108, 112. 
Pârliţica (vale), 241. 
Pârlitu (ostrov.), 146, 155, 100. 
Pârlitu (pădure), 769. 
Paros (vapor), 898. 
Parlhenius (Episc. Silistrei), 637, 

638. 
Pâi·voloca (p. pe br. Sf. George), 

257, 801), 810, 818. 
Paşa-Câşla (sat), 1'18, 221�, 227, 231, 

325, 359, 366, 367, 372, oM, 080. 
Paşa Conac-clei·e (vale), 103, 168, 

236 
Pasarovitz (pacea de la-), 571, 877, 
Pasau (oraş), 142. 
Pascal Corli (n. pr.), 281. 
Pascu (n. pr.), 72. 
PaskievicT (general), 602, 005. 
Paspala-Bair (deal), '124, 132, 179, 

425. 
Pastele, 627, 628, 62\l. 
Pastrainagi (carieră), 830. 
Pastramagi (ostrov), '153, 501. 
Pastrnmagi (pădure), 708. 
Patara (oraş), 317. 
Paternus (Episcop), 032. 
Păllăyeu,nca (col), 252. 
Pătlăgeanca (pădure), '773. 
Pătlăgeanca (pichet), 250, 503. 
Pcrtlăaea11ca (sat), 25'�, 25\J, 208, 

396, 406, 813, 8'18. 
PaLrnos (vapor), 898. 
Patras (oraş), 626. 
Pătraşcu (movilă), 36t. 
Patria (soc, de asigurare), r-l02. 
Patriarchil Conslanlinopolulu1, 

631, 035, 636. 

Patriot (vapor), 000. 
Patroclu (n. pr.), 310,311, 3U, 31�, 

3H. 
Palronas (n. pr.), 51-2. 
Paul de Alep (archidiacon), 2Lil, 

804, 874·, 876, 036. 
Paul Emilian (n. pr.), 5'18. 
Paul de Reza (căpilan), 51-8. 
Paulieni (schismatici), 51-2. 
Paulin Dorie (consul), 860. 
Paulo Giovio (n. pr.), 335. 
Pausania (istor.), 310, 311, 312. 
Paza1'lia (comună), 'i'l, ·179, :.H5, ·

370, 423, 426, 4-27, 428, 4-4-1-, 45li, 
645, 649, 684, 600, 607, 700, 708, 
7'11, 714-, 716, 719, 725, 728, 732, 
735, 742, 755, 768, 782, 786, 7\J2, 
705, 853. 

Pecenegii (popor), '18\l, ·265, 3:JI, 
302, 51-2, 51-3, 51-4, 867, 868. 

Peching (oraş), 53. 
Peclic (deal), 121, 132, 224-, 225. 
Pehlivan (din Izmail), 577, 5i8, 

579, 580, 581, 582, 583, 585, 580. 
587, 591, 592, 643. 

Peiho (vapor), 1)00. 
Pelellia (rîu), 121, 222, 240, 35i, 

427. 
Peletlia (sal), 121, 122, 217, ii2, 

368, 372, 426, 427, 428, 44-2, 045, 
650, 682, (i9::l. 

Peletlia (vale), 121, 222, 21-0, 4-27. 
Peleu (n. mit., 307, 312. 
Pelias (n. pr.), 511. 
Pelitu (deal), 117, 130, 230, 370, 
Pelopones (prov.), 515. 
Penciu Atanasof (herghelia Iul-), 

780. 
Pencovici (general), 273, 280, 281. 
Pencleraklia (goli), 203 
Peninsula Balcanică, 4 7, 70, 71, 

77, 326, 5'18, 532, 533, 538, 51-1, 
543, 546, 550, 602, 611, 630, Li3:2, 
866, 868, 870, 935. 

Peninsula Scandinavică, 531, \)31, 
035. 

Peonien'î (popor), 512. 
Pera (suburbie în C-pol.), 5ft.8, Sli8, 

870. 
P�ra (vapor), 898. 
Pcrcem-./Jai1' (carieră), 830. 
Percy Sanderson (n. pr.), 281. 
Percy Sandeeson (vas), 302. 
Perclea-Baii' (deal), 102, 127, 'li4, 

175. 
l'e1'Clea-C-ulac-Rai1' (deal), '102, 12i, 

175, 176, 170. 
Pel'clea-Dei·e (vale), 102, 174, :237. 
Perga (oraş), 317. 
Peritl'i-lol-J'Ppe (vad), ·121, 35,. 
f->crirl'ic (deal), 11\J, '120, 131, Hi2, 

184, '185, 213, 2'1/i·, 225, 357. 
Pei·'iclit-Culac (vale), 110, 120,214. 
Periegesis (scrie1·e), 310. 
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Pcrila (n. pr.), 43:2. 
l'eri111·cwa (pădure) , 773. 
Pei·i1n·aoa. (pichel), 259, 4\J\J. 
Periprava (sal), 2\l, 30, 253, 255, 

256, 259, 262, 263, 268, 395, 500, 
053, 761-, 8'14, 815, 818. 

Pe1·iplus Arriani, 248. 3l0, 530. 
l'r•J"işo1· (grind), 227, 258, 269. 
Perrot G. (n. pr.), 435. 
Persia (ţeră), 515, 554, 555, 564-, 

867, 878. 
persit (popor), 2o7, 31: 7, 5 l6, 551-, 

005. 
Pcrsei:i (Rege Maced.). 518. 
PeroPU (sat), 103, 209 , 210, 4-58, 

463, 41:H, lt67, 469, lt70, 649, 692. 
Peoceanot (gură), 252. 
Pe la (oraş), u9. 
Peştr•1'a (carieră), 830. 
Peştem (sat), 62, 82, 85, 102, 350, 

lt46, 452, 453, 622, 645. 
Pcştera-Bair (deal), 101, '102, '127, 

17.4,,
Peştera-Ceair· sati Dere (vale), 80, 

'100, 101, 102, 173, 174, 175, 237, 
445, 452, 924. 

Petcuş (comp. de vap6re), 900. 
Peters Karl (v. K. Peters). 
Petrel (vas), 3Cl2. 
Petrescu Mich. (n. pr.), 040. 
Petru (apostol), 625, 626. 
Petru (Domn), 554-. 
Petru (martir), 633. 
Petru (fratele lu1 Asan), 635. 
Petru succesorul lut Simeon), 635. 
Petru III Aron (Domn), 556, 557. 
Pelru-cel-i\fat·e (Czat·), 320, 560, 

570, 687, 915, 9'17. 
Petru-cel-Marc (vapor), 617. 
Pelt·u Ispirnscu (n. pr.), 872. 
Petru Ivanciu Ragi Stoian (her- • 

ghelia lut-), 781. 
Petru-Muşat (Domn), 547. 
Petru Pelin (n. pr.), 392. 
Petru Rareş (Domn), 249, 558, 55\J. 
Petru Rareş (vapor), 900. 
Petru Slanislavov (Episcor), 26'1. 
Petru lil ThcoJorovid (scopit), 333. 
Petl'U Vodă Schiopul (Domn), 876, 

t,78. 

Peuce (gură), 24-8, 24\J, 250, 251. 521. 
l'ettce (braţ), to\J, 248, 251. 252, 521. 
Peuce (insulă), 190, 21-7, 248, 251. 

252, 309, 516, 52'1. 
l'r:tter' (peninsulc'i), 100, '129. 
Pcucit (popor), 248, 240, 2:32, 5'15, 

52'1. 
Pc11•/ci (v. Peuce). 
Peyssonnel (n. pr.), 466, :'ii'l, 572, 

748, 778, 805, 878, 880, 933, 935, 
936. 

Pfuel ele- (n. pr.), 281. 
Phanagoria (oraş), 54-3. 
Phasis (rîu), 307, 3'14-, 511, 5'12, 866. 

71890 

Phcniciu. (ţ6ră), 5lu. 
I'hiclonisi (Ins. f;,erpilor), 305, 318. 
Philaret (Mitr. foscua), 331. 
Philipopolt (v. FilipopoH). 
Philippe d'Arlois (n. pr.), 551. 
Philippe de Bar (n. pr.), 551. 
Philippe Ic Bon (n. pr.), 555, 
Philoslrat (seriilor), 306, 308, 3H. 

312, 313, 314, 315 
Phil US (Episcop), 627. 
Phison (fi.). 14-2. 
Phlorilas (Imper.), 54-4. 
Phranlzes (istoric), 553. 
Pholie (Patriarch). 632, 633, 63't, 

635. 
Photius (seriilor), 626. 
Phrigia (prov.), 344, 51-2. 
Phrixns (n. pr.), 510, 5U, 8G6. 
Piale-Paşa (gener.), 564. 
Pial1·a frnntieră No. 1, 38, 42. 
Iclem No. 2, 31-, 38, 42. 
Illem Nu. 3, 38, 42. · 
Illem JVu. 4, 34:, 38, 42, 15ft. 
Illem No. 5_, 38, 39, 42, 00, '154. 
Iclem No. 6, 39, 42, 91, 156. 
Idem No. 7, 39, 42, 80, Ol, 92, 156, 
idem No. 8, 39, 4-2, 89, \Jl, 156, 157. 
Idem Nv. 9, 39, 42, O·l, 92, 157,158, 

477, 914-. 
lllem No. 10, 39, 4-2, 89, 92, 157, 

158, 475, 477, 014. 
Idem ;va. U, 39, 42, 80, \J3, 94-, 158, 

16'1, 914,_ 
[item Nv. ,12, 31-, 39, 42, 80, iul, 

4-77, 914.
Idem ;va. 13, 40, lt2, 04, 478, 4-81, 

914, 
idem :va. U, 35, 40, 42, 05, 48-J, 

913, 014. 
Tdem ,Yo. 15, 40, 4-2, 95, 481, 014. 
lclem :va. 16, 4-0, 42, 95, 476, 4-8 I, 

914. 
Idem Nv. 17, 40, 42, 96, '163, 4-i7, 

481, 014. 
Triem 1Yo. 18, 35, 40, 4-2, 04-, -163, 

47G, 477, 013, 014. 
lllem !\Tu. 19, 40, lt2, 80, 04, 07, 'LG3, 

170, 4-72, lt i8, 4 70, OH. 
Idem .Yo. 20, 40, 42, 1i0, 457, 478, 

4-79, oa.
Idrm .Va. U, 40, 42, 80, 97, 170, 

479, 014. 
Iilem Nu. 22, 4'1, 42, 913, 914-. 
Jclrm .Yv. 23, 4-·I, 42, 106, 4,9, 9·13, 

014-. 
hlem .Yo. 24, 40, ld,_ 42, 4-59, 913, 

914. 
Iclem 1Vu. 25, 40, 41, 4-2, 913, 914-. 
Idem :va. 26, 35, 41, 4-2, 80, 99, 152, 

153, '1137, 013, 014. 
lllem Nu. 27, 4-0, 4-1, 4-2, 20i, 459, 

913, 914. 
lllem i\io. 28, 4-1, 4-2, 43, 80, '1()3, 

208, 4-61, 013, 014. 

Jilem ,Vv. 30, 4-1, lt2, 104-, 20G, 207, 
4.G8, 913, 914. 

Idem i\'o. 31, 30, 4'1, 42, '104·, �00, 
209, 913, 914. 

Piat1·a (carieră), 836. 
Piatra (cariera Caşla), 842. 
Piatra-albă (carieră), 830. 
Piatra ascu/ită (deal), 114-, 1'15, 

130, 189, 190, 386. 
Piatra-călcată (baltă), 107, H7, 1\J7, 

198, 386, 390, 919. 
Piatra călcata (carieră), 831. 
Piatra călcată (pichet), 147, 504. 
Piatra fetit (garlă), 192, 194. 
Piatra f'etit (pădure), 772. 
Piatm-lungă (carieră), 827. 
Piatra-lungă (pădure). 7G9. 
Piatra-Mariel (deal), '114, 120, 1\JO, 

HJI. 
piatrn 'naltă (carieră), 825. 
Piatra rî-icisă (deal), 1'15, 130, rno,

101, 386. 
Piatm rHusă (movilă), ' 115, 101, 

386. 
Piatra roşie (carieră), 822, 823. 

831, 846, 84-8, 937. 
l'iatra roşie (deal), 74-, '107, '108, 

109, 128, 190, 195, 199, 231, 381-. 
Piatra ?'oşie (ram. deal Priopcca), 

115, 131 
Piatra i·oşie (sal), 381, 384, 088. 
Pichetul No. 1 (trecătoarea Ostrov), 
. 38, 42, 913.

Idr'm No. 2 (Arab-Tabia), 38, lt2, 
913. 

Idem i\'o. 3 (Gabroviţa), 3 , 4-2, 
154-, 913. 

lllem l\To. 4 (Topcisol), 30, 4-2, \J13. 
Idem No. 5 (Moara ele la sălci'î), 

30, ft2, 913. 
Illem No 6 (Essec11io'i), 39, 4-2, 157, 

913. 
Itlem :va. 7 (Garliţa), 39, 42, 157, \J13. 
ldem No. 8 (Valea Neagră), 39, 42, 

157, 013. 
Jilem .Yo. 9 �Cainargi), 30, 4-2, O�. 

158, 913. 
Idem No. 10 (Cuiugiuk), 30, lt2, 02, 

93, ·J 58, 913. 
Idem No. U (Carvan), 3\J, 42, \J3, 

158, 913. 
Idem ,Yo. ·12 (trecătoarea Carvan), 

3\l, 42, 158, 913. 
Iclem .Yo. 13 (Velichiot), 30, 42, 94, 

161, 913, 
Idem 1Vo. 14 (Canara), 39, 4-2, '161, 

913. 
Idem No. 15 (Calaigi), 40, 4-2, 913, 
idem No. 16 (Cranova), 40, 42, 94-, 

\)'13. 
ldnn .Yo. 17 (Hegcp-Cuius11), 40, /4-2.

94-, \)13. 
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Idem 1Yo. l8 (Cadichio1), 40, 4-2, 95, 
Ol3. 

lclem .Yo. l9 (Tccliedercssi) 40, 4-2, 
166, 0·13. 

Idem ,Yo. 20 (Valea Terzcornluru', 
40, 4-2, 913. 

Idem ,Yo. 2'1 (Terzconduru), !i0, 42, 
05, 0!3. 

Idem No. 22 (Dobromir), 4-0, 4-2, 013. 
Idem Xo. 23 (Techecbio1) 4-0,42, 013. 
/dr'm .Yo. 24 (Azarlîk), 4-0, 4-2, 163, 

013. 
l(t,,m .Yo. 2{; (frecătoarea Azarlîc), 

40, 4-2, 013. 
frlcm iVo. 26 (Sevendic), 40, 42, '170, 

013. 
Ir/Pin No. 27 (Skender), 40, 4-2, 013. 
ldr •m .Yo. 28 (Hairamchio1), 4'l, 4:2, 

'170, 013. 
Idem Nu. 29 (J)emircea), 4-l, 42,013. 
/,tem ,Yo. 30 (Armullia), 4-1, 42, 'l66, 

013. 
lrlem .Yo. 31 (Enigea), 41, 42, 166, 

913. 
Triem ,Yo. 32 (Docuzad), 40, 41, 4:2, 

505, 913. 
Idem 1Vo. 33(Cerkezkioi), 41, 42, 'lti6, 

013. 
lilem No. 34 (Derekio1), 4-1, 42, 167, 

013. 
Idem No. 35 (Trecătoarea Cara
omer), 41, 4-2, 90, 505, 013. 

Idem No. 36 (Caraomer), 41, 4-2, 9'13. 
Idem .\'o. 37 (Canli-Cicut·) 41, 42, 

013. 
Jclem No. 38 (Dauluchio'i), 41, 4-2, 

9"13. 
lclem No. 39 (Huseincekio'î), 41, 4-2, 

208, 9"13. 
lclem No. 40 (Valalî), 41, 42, 0·13. 
Idem No. 41 Cadichio'i), 4·1, 42, 207, 

013. 
idem 1Yo . .f2 (Caceamac), 4.-1, 42, 

207, 013. 
Idem ;va. 4,'J (Hagilar) Id, 42, 0·13. 
/ilrm .Yo. 4i (Akangi), Id, 4-2, 206, 

\)i3, 
Idem No. 45 (Trecătoarea Ilanlîk), 

4'1, 42, 206, 505, 013. 
Picineaaa (comună), 20, 76, 1-Hl, 

136, 1lfG, 147, 150, ·187, '188, '189, 
380, 381, 385, 302, 393, 422, 652, 
6'i0, 689, 706, 709, 712, 714, 717, 
720, 726, 728, 733, 736, 743, 750, 
755, 772, 781-, 788, 794, 706, 802, 
821, 822. 853. 

Pfrineaaa (carieră), 822, 842. 
Picineaga (culme), '116, 130, 822. 
Picineaua (pădure), 772. 
Picineaga (pichet), 147. 
Picineaga (râu, v. Aiorman). 
Pirinr,aga (vale), 79, 149, "189, 226. 
E icior G. (n. pr.), 826. 
Picio1'ttl Cekirgelet (v. Cekirgea). 

Pietl'it (delul, ramif. Jin delul Cos-

lugea, pl. Silistra), 93,. 1ll5, loll, 
161. 

Piell'iş (carieră), 836. 
Pi1•t1·işul nt (vale), '119, 140, 150, 186, 

238, 4-10. 
Pi,,/ms (ram. lu'i Boclogea), 112, 

120. 
Pi1•h·os ( >J i> Desli Cairac), 112, 

120. 
Pietrosul (deal, pi. Tulcea), culme 

princ , '110, 120, 200, 234-, 351. 
Piel1'osul (deal, pl. Măcin) culmea 

Bugeaculu'î, 105, 106, ·128, ·152, 
rn 1, Hl4-, 105, 197, 198, 389, 390. 

Piet1·osul (ramif. lu'i Uzum-Bair, 
culmea Babadagului, 117, 130, 
229, 230, 365. 

Piel1°oiulu'f, (grind), 102. 
Pilal (general), 504. 
Pindar (n. pr.), 307, 308, 351, 512. 
Pinga-Dei-e (vale), 187. 238. 
l'infrlic-Bail' (deal), 30, 02, 125. 

155, 157. 
Pinzgau (rasă de taur'i), 802. 
Pip'iliga-ltt/i: (movilă), 2"11. 
Pi1·itesca (gârlă în Deltă), 816, 817. 
Pi1·itesca (gură), 30, 2'18, 222, 223, 

357, 358 368, 4-'16, 425. 
Pii·ilesca-mal'e (lac), 2·18, 227, 367. 
Pirilr;sca-mică (lac), 227. 
Piriber (deal), 101, 127, ' 17 1. 
Pir·ibe'f,-Juiuk (mov.), '101. 
Pireu (oraş), 606, 607, 898. 
Pisani (chimist), 67. 
Pisani (colonişti), 51 q, 545. 
Pisandru (n. pr.), 247. 249. 
Piscul Dascălulur (vîrf), 105, 194-. 
Pisrul 'nalt şi /u/ttiat (vîrf), 57, 00, 

'104-, 105, 106,·107, 1'14, 128, '152, 
· 101, 194-, 195, 198, 385, 389, 300.

Piswl pă1"ulut (v!rf), 113, 229, 232.
Piscul rnşu (deal), 106, 128, 198.
Pisica (comună), 150,105. 1\)fi, 197,

380, 38·1, 390, 391, 392, 393, 394-, 
652, 706, 700, 712, 7'14, 7'l 7, 7:20, 
726, 728, 738, 736, 74,3, 750, ,772, 
784-, 788, 794, 796, 802, 853. 

Pisir:a (cot), 29, 14-6, 147, 150, Hl5, 
196, 670, 918. 

Pisica (grind), 196, 197, 390, 303. 
Pis'ica (pădure), 196, 772. 
Pisica (pichet), 147, 504. 
Pit.esc'î (oraş), 494. 
Piu II (Papă), 335, 875. 
Piua Petri'i tsat), Hi3. 
Plane Tabia (fort), 605. 
Plalow (general), 579, 582, 583, 

584, 585, 586, 587, 588. 
Plautila (n. pr.), 435. 
Plautius M. Silvanus Aelianus 

(n. pr.), 522, 528. 
Plevna (oraş), 623. 
Pliniu cel bătrân (n. pr.), 84, 17li, 

248, 240, 250, 251, 309, 311, 312, 
335, 433, 515, 521, 866. 

Ploiesc'i (oraş). 506, 618. 
Plopi (grind), 257. 
Plopilor (vale), '100, 195, 232, 233, 

24'1. 
Plosca (lac), 137, 138, 103, 515. 
Plosca (braţ), 153 
Ploştitr'l (movilă), '185. 
Plotiuş Grippus (n. pr.), 431. 
Plocnie (lupta de la-), 549. 
Pluton (vapor), 608. 
PO di primaro (braţ), 22 l. 
Pci di volano (braţ), 221. 
Pocaca (n. pr.), 262. 
Pocomscilo1' (grind), 256. 
Pocuţ.ia (prov.), 568, 
Pod (Balta lătimea), 615. 
Podolia (prov.), 547, 569. 
Poclttl clmcului neg1'tt (loc. isolală). 

222. 
Podul Nalt (Racova), 557. 
Poetul Peitt (pădure). 760. 
Podul Regele Carol 32, 36, 37, 80, 81, 

142, 146, 14-8, 172, 173, 174, 177, 
351, 4-50, 50:1, 503, 505, 507, 508, 
6:25, 667, G69, 676, cm, 679, 680, 
006, 024, 931. 

Poclul Roşu (pădure), 773. 
Poetul Roşu (punct în Deltă), 254, 

813. 
Poenari (sat Trans.), 325. 
Poenaru (general), 504, 505. 
Poiana (sal, Dolj), 624-. 
Poiana (sat, Trans.), 388. 
Poiraschioi (sal bulg.), 40. 
Pojm·eţ (lac), 255, 814. 
Pola, 512. 
Polensis (rep.), 512. 
Polonez'i (popor), 267, 347, 349, 

38'1, 305, 458, 557, 558, 551, 562, 
563, 564, 565, 566, 567,' 568, 56Q, 
57 o, 875, 876, 905. 

Polonia (ţeră), 328, 331, 341, 363, 
389, 404, 549, 554, 555, 558, 560, 
562. 563, 564, 566, 567, 568, 5,8,
'609, 748, 867, 874, 876, 879, 016,
933.

Poltava (vapor), 901. 
Polybii1 (n. pr.), 245, 866. 
Polyhistor (scriere), 309. 
Poluce (vapor), 899. 
PolucC'i (sat), 78, 79, 97, 08, Jti6, 

446, 452, 4-55, 472, 480. 
Polur,ci (deal), 98, 126, 165, 1ti6, 

470, 474, 
Polucci (pădure), 769. 
Polucci-Ceair (vale), 08, 166, 236, 

470, 472. 
Pomaua-Ccair (vale), 124, 170, 237. 
Pompe'i (n. pr.), 5HJ. 
Pomponii1 de Mela (n. pr.), 24-7. 

249, 251, 309, 335, 134. 
Pons Milvius (băl. de la-), 531-, 6lli. 

www.ziuaconstanta.ro



l'ont (prov.), 631. 
Pontic (versant), 08, '103, 128, ·135, 

136, 137, 244. 
Ponticele (scriere), 48, 2!t2, 24·3, 

432, 520. 
J >onLius (vapor), OOt. 
Pont Euxin de la Moldavic, 8,�6, 

875. 
PonLus Axenos, 202. 
PonLus Euxinus, 47, 49, 50, 5'1, 57, 

199, 202. 243, 244. 24,5, 247, 248, 
250, 251. 305. 307, 308, 30\:l, 310, 
312, 313, 315, 323, 344, 363. 430, 
432, 43i,, 510, 511, 512, 513. 514,, 
515, 516, 510, 520, 521, 526. 529, 
536, 541, 543, 545, 552, 866, 867, 
868, 877. 

Popet (vale), 106. 
Popescu Mich. (general), 505, 506, 
Popescu N. D. (scriitor), 586. 
Po11ina (ostrov cu părlure), 773. 
Popina (pădure), 197, 772. 
Popina (carieră), 842. 
Popina mare (ins. la gura Kiliei). 

30, 252, 259, 268. 
Popinu mica (ins. la gura Kilieî). 

252. 
Popina (ins. în lac. Razelm), 65, 

7'1, 77, 140, 227, 228, 258, 405. 
Popina (ins. în lac. Popina), 197. 
Popina (lac), 196, 197, 390, 393, 
- 918.
Popina (pichet), 25\:l.
Popina (sat bulg,), 585, 586.
Popina ascnnsă (ins.), '197, 390.
Popina mare (ins.), 1\l7.
·Popina mică ( >) ), 1\l7, 390.
Popoveţl'. (sectă), 262,329, 331,332,

359, 377, 378, 381, 395, 396. 401, 
4'16, 653, 654. 

Popovicl'. (chimist), 67. 
Popovicl'. Em. (n. pr.), 640. 
Papucei (sal), 207, 458, 61. 
Papucei (vale), 103, 207, 23\J, 46'1. 
Porcilor (ba!Lă), 192, '194. 
Pul'cului (gârlă), 812. 
Poi·culut (Iac), 81'1. 
Porculitt (movilă), '187. 
Porolwwnikow (general), 6'18. 
Portifa (gură), 30, 141, 203, 218, 

219, 220, 221, 222, 223, 224,, 227, 
368, 494,, 573, 669. 

Porţile de fier, 70, 73, 135. 13r,, 141, 
142, 244, 272, 273, 277, 279, 551. 

Porţile de fier (societ. nav.), 900. 
Portius Latro (n. pr.), 431. 
Portsmulh (oraş), 923. 
Porlugal (vapor), 900. 
Portugalia (ţcră), 897, 931, 03t 

035, 936. 
Pui·umbişlea (şes), 184·, 186. 
Poseidon (vapor), 899. 
Posta (sal), 109, '113, 233, 358, 306, 

398, 300, 402, 406, 407, 4'11, 653. 

Polcova (lac), 257, 811, 812. 
PoLenkin (general), 262, 4'1'1. 4,21, 

575, 576, 577. 
Poli (oraş), 203. 
Poli (vapor), 901. 
Potunt (comună), 76, 120, '121, 224·, 

225, 359, 360, 366, 358, 371, 372, 
375, 376, 651, 690, 706, 709, 7 H, 
714, 717, 720, 725, 728, 733, 736, 
743, 750, 753, 782, 784·, 788, 793, 
706, 830, 853. 

Polttru (rîu), 120, 225, 226, 21t0, 
369, 685, 689, 690. 

Potunt (vale), 120. 226, 240. 
Ptaeses Scylhiae. 27. 
Praga (oraş), 562. 
Prahova (judeţ), 6\l6, 608, 705, 707, 

7'10, 713. 7'15, 718, 724, 727, 731, 
745, 749, 754. 

Prahova (pas), 874. 
Pravadi (oraş), 532, 54·2, 635. 
Preda Buzescu (Spătarul), 420, 

561. 
Prefectura Pretoriulul de Orient, 

27, 533. 
Presba (oraş), 543. 
Preslitv (oraş), 636. 
Preuil (căpitan), 608. 
Priam (n. pr.), 314. 
Priboina (gârlă), 201. 
Priboina (grind). 258. 
Pi"iboina (lac). 258. 
Pricopanulur (deal), 73, 104. 105, 

106, ·]28, '191, 194, 385, 386, 389, 
391, 686. 

Primo (colonel), 618. 
Principalele unite, 265, · 27'1, :280, 

296, 401. 
Principele Bulgariel, 506. 
Principesa » 506. 
P·rincipele Cai·ol (ffit), 256, 263, 

268, 396, 324. 
Principele Carol (vapor), 900. 
PrinciJJele Ferdinrmcl (sal), 254, 

255, 260, 268, 396, 406. 
I rincipele Ferdinand (vas). 302. 
Principele Romanie'i, 292, 505. 506. 
Principesa RomanieY. 292, 505 506. 
Principesa Maria (vapor). 506,808. 
Pl'iopcea (deal), 1h, 1'15. '130, 189, 

190, 384·, 688. 
Priscian (n. pr.), 300. 
Priscus (guvern. Maced.). 532. 
Pi"islav (sat), 78, 110, 15'1, '152, 200,

201, 256, 263; 329, 350, 396, 397, 
4.01, 402, 4,06, 639, 653. 670. 

Pl'islava (pădure), 773. 
l'tislăveniloi·, (mahala), 640, 6M. 
Probus (lmper.), 533. 
Procopiu (scriitor), 464-, 541, 630. 
Pmclano/' (tăbăcărie), 851. 
Profuturus (general), 537, 538. 
Ptojovo (satul Parj6ia), 32. 
Propertiu (scriitor), 431. 

987 

Proponlidea (M. Marmara), 511, 
522. 

Pro. orowsky (Pdnţ), 5i9, 580,581, 
582, 583. 

Protesilau (n. pr.), 315. 
Proloc (?), 582. 
Provalon (Pravadi), 635. 
P1·1mclul (carieră), 838. 
Piwiclul-Dăen'i (pădure), 768. 
P1·unclul inoi·it ( ii ), 768. 
Pnmrlul ost1·01J ( ii ). 768. 
Prusia (oraş în Asia), 317. 
Prusia (ţeră), 60, 280, 281, 284, 

331. 
Prutul (rîu), 8/4., 135, '136, 137,142, 

ilt6, 147. 244, 532, 536, 557, 566. 
570, 571, 572, 592, 593, 590, 61 l, 
613. 872. 881, 918, 029.

Prululu'î (gura-). 20. 30, 380, 918. 
Prutulul (judeţele din şesul-). 705, 

707. 710, 7'13, 715, 718, 724·, i27,
731. 745, 754-,

Pseudostoma (p:ură), 248, 240. 521. 
Psilon (gură), 24.S, 240, 250, 310, 

311. 
Pskow (guvemămînl) 329. 
Psyche (vapor). 899. 
Ptolomeu (p:eograf), 24,8, 24,9, 250, 

251. 252. 308, 3'10, 434, 464, 531.
Publius Titus (n. pr.). 434. 
Puiul qi:1.srit (ins.),· '182. 
Puiul-stnJ.mbulut (ins.), 146, 162. 
Puiul (grind), 257. 
Puiul (gârlă). 812. 
Pttinl (lac). 257, 8H, 812. 
P11.·iuleţ (gârlă), 8'12. 
Puiuleţ (lac). 257, 81 L 812. 
Pwnar-Oular (păd. Hairamchio1), 

77'1. 
Pu11ar-Culac (păd. Regepcuiusu), 

77L 
Punar-Orman-Bair (deal), ·157. 
Ptmar-Onnan-Ceair (vale), 39, 92, 

t57, 235. 
Punl'lul terminus, 29, 32, 33, 37, 38, 

134, 152, 153, 182, 569, 914. 
Pnrl'ă?'eţi (lac), 146, '149, '170, ft45, 

45'1, 4,55, 693. 
Pui·celul (grind), 257. 
Purgia A (n. pr.), 53. 
Puschin (locotenent), 624. 
Putna (judeţ). 696, 698, i05, i07, 

7 lO, 713, i'l5, 'i"18, i2l�, 727, 731, 
745, 749, 754, 933. 

Puful ·papir (vale), 106, 198, 239, 
390. 

Puf ul lur Jloş Chi1'iac (Ioc. i ol.), 
106. 

Putur6sa (balLă), 183. 
Pului·osulut (vale), 112, 234·, 2!d. 
Pydna (oraş). 5'18. 
Pylos (oraş), 317. 
Pylos (vapor), 898. 
Pyrgos (carieră), 823. 
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Pyrgos (vapor), 808. 
PyLhagora (n. pr.), 3:22. 

Traducerea numiriior străine. 

Pamuc= bumbac (Lrebuc zis Pam-
buc). 

Pampur = papură. 
Panair = Larg, bâlciu. 
Panar = (lrebue zis punar), v. 

acest nume. 
P,\nargic= (Lrebuc zis punaq�;ic), v. 

acest nume. 
Panclaclîc = aluniş. 
PăLlagan = detunătură. 
Para= ban. 
[ azarlia = cu larg. 
Peclic = ţelină, loc nearat. 
Pehlivan= aLleL. 
Pelit= stejar. 
PeleLlia = (lrebue zis PeliLlî) = cu 

stejar. 
Per = bătrân. 
Perde = perdea. 
Perveli = (Din Pcr-Veli). Y. ace,;tc 

nume. 
Pinirlic = cu pantă dulce. 
Piribei = (Din Ferit-BcI), v. aceste 

nume. 
Plane= neted (trcbue zis Planlî). 
Pojar= foc. 
Poiras = de miază-n6ptc. 
Polucci = plugar. 
P11nar = puţ. 
Punargic = puţ mic. 

Q 

QuaziI (popor), 522. 
Quadrilaterul bulgar, 585, li02 mm, 

9Hi. 
Quenast (cariere), 8:23, 037. 
Quien Le (scriitor), 020, 02\J, 030, 

1331, ti32, li33, 036, 037. 

R 

Habeza (vapor), \JOI. 
Raco\.i (Prin\,), 420, 5lifi. 
Racova sau Podul '11all (bătălia 

de la-), 200, 557. 
Hăchitoasa (asil), 05. 
Racoviţă (general), 4-\JO. 
Hacoviţă Ştefan (Domn), 3Vi. 
Raclovilz (ele . . .  n. pr.), 28'1. 
Rclclucu (griricl), 250. 
Rărlurn (lac), 255, 8Hi. 
Rcillucu (gârlă), 255. 
Rat1ulut_ (grind), 258,' 200. 
Radu Negru Basara1j·(Domn), 545, 

51-7, 540. 
Radu Basarab (Domn, L,tlăl lu1 

Mircea), 548. 

-·

Hadu Prasnaglava (n. pr.), 553. 
Hadu cel frumo (Domn), 200,550. 
natlu Comisul Calonfircscu (n. Ir.), 

420, 50 l. 
Radu Şerban (Domn), 503. 
Radu Ionescu (n. pr.), 785. 
Hadu Negru (vapor'), OOO. 
Raffauff (n. pr.), 281. 
Hagusani (colonis.), 201, 545, 553, 

808, 871, 876, 878, 870, 880. 
Rahman (�at), 119, 184·, "185, 330, 

4-17, 4"18, 4'10, lf20, 4-25. 
nahover (pârâC1 �i vnlc), '105, ·I\J l, 

107, 238. 
Rahova (ornş), 551, 570, 002. 
Jlâioasii (movilă), 088. 
Raiewsky (general), 580, 5\Jl. 
Răileanu (n. pr.), 824·, 
Rajevski (colonel), 02l. 
natrnl (carieră), 831. 
Ralrel (s::i.t), 43, 6:2, '107, 108, H7, 

HJ8, 22\J, 231, 381, 300, (i52, 085, 
om, 933. 

11almf' (gu1·ă), 252. 
1/arna:an (lac), 17\J, 4-51, 4-55. 
Rama:nn (deal), 118, 1'1\J, 131, ·185,

004-, 
Ra111an-Bair (deal), 115, ·120. 
Rambouillet (tip ele oaie), 700. 
Hamband (istoric), 808. 
Rama:ancl1ioi (sat), 185, 417, 4-18, 

41\J, 420. 
l/iim11ic-Bai1' (deal), 121, 122, 132, 

2 '16, 371, 090. 
Jlri mnir:-clere (pârât".1), 121, 214-, 216, 

357, 378, O\JO. 
1/âmnic-de�jos sa(i Român ( al), 121, 

216, 350, 366, 360, 378, 379, 651, 
OOO. 

nrimnit-cle-sus sau Tun (sal), 210, 
360, 366, 360, 370, 378, 090. 

Râmnic-Sărat (judeţ), 64-0, 606, 008, 
705, 707, 7'10, 713, 715, 718, 724·, 
727, i31, 71•5, 74,\J, 754., 

Ramnic-Săral (oraş), 587. 
nanwnclere. (parM1), 244-. 
Rândunica (vas), 01'1. 
Răşcan, 280, 28'1. 
Raşgrad (oraş), 561, 501. 
Raşicl-Mustafa, (mare vizir), 362. 
Rasid-Paşa (del. C. E. D.), 280, 28·1. 
Rastarof' i;itel'an (n. pr.), 752. 
Ra.sova (carieră), 838, 8i:6. 
1/asova(comună), 20, 32,,02, 60, 70, 80, 

81, 03, 101, "135,130, 146, 'U7, 148, 
'165, '170. 1 ,·l , "I i2: 173, 182, 24-2, 
355, 357, 44-5, 4ff6, 4-5'1, '•52, 455, 
'•72, 474-, 480, 587, 509, 602, OOO, 
622, 624,, 025, Q4.5, 670, 074, 683, 
002, 003, 604,, 095, OOO, 697, 700, 
700, 7"11, 714-, 7'17, 720, 725,, 728, 
733, 736, 742, 750, 708, 700, 783, 
78,, 702, ,():'i, 827, 838, 853, 1)01-, 
023. 

nasovrt (murclîclic), 357. 
Ila -oe11 (pichet.), ·1,4-7.
Hatisbona (ora�), 55!, 5liO. 
Rausimond (Rege), 53'1·. 
Ravena (oraş), 53. 
Ravennat (anonimul), 318. 
Raymond lV (şef cruciad), 5/i-3. 
na�elm (lac), 77, 7\l, 84-, 87, 80, IIJ\J, 

1'l l, 112, 1'14·, 118, 139, HO, 1\J7, 
217, 2'18, 21\J, 220, 221, 221-, 227, 
228, 231, 234-, 247, 250, 25·1, 253, 
258, 327, 351, 35\J, 3li7, 308, 372, 
373, 374-, 37(\, 377, 37\J, 31)4,, 3\){\, 
307, 402, 403, 405, 400, 582, G3U, 
068, 66\l, 080, 795, 804·, 800, 027, 
036, 937, 

Rcbiul-Achir (lună), 337. 
Rcbiul-Ewel ( ,, ), 337. 
Recea (vale la Mon. TichilcşcI), 

'107, '108, 230, 386. 
Retea (numită la Recea, vale), 

104-, '105, 101, 238. 
ncclus Elisee (geograf'), :21-4-. 
Redeluia (gârlă), 188. 
Redeni (sat Trans.), 325, 
1/ecli (deal), 112, 120, 'l\J3, :233, �:H, 

3\J\l, 414-. 
Redlich (11. pr.), 77. 
Hegcb (lună), 33,. 
ner,ri(lr:1'1'SSi-Ceair (vale), 38, un, 151-, 

235, 4 72, 580. 
Reaene-Ba.ii' (deal), 30, 02, 125, L"ii, 

158. 
Reaene-Ceair (vale), 38, 02, 157, 

235, lf75. 
Reaep-Cn"iusu (comună), 34-, 40, 0'•, 

04-, 05, rno, rn1, 470, ,m, 4-75, 4-7li, 
477, lf78, 4-81, 482, 050, iOO, 701'1, 
711, 714-, 715, 717, 720, 725, 728, 
733, 736, 743, 755, 750, 771, 783, 
787, 793, 795, 82\J, 853, <J33. 

Rl'ae11-Cuiusu-Ceair (v.), 4-0, \H·, 05, 
Regele Carol (vapor). 505, 5U(j, 808. 
Regimentul I Linie, 1 08, '•\l\l, 501, 

503, 04-2, 
Idem II Linie, 4\l4·, 4-\Jli, 107, 4-\Jll, 

500, 602. 
Idem m Linie, 4-08, /f\J\), 500, 51) I, 

502, 503, 504,, 
ldem JV Linie, 404-, 4-\J5, 4-\Jli, 407, 

4-08, 500, 502, 503
ldem \i Linie, 4\Jfi., 4-\J7, 4-08, li-\J\J, 

500, 50 I, 502, 503 
Idem VI Linie, 408, 4-IJ\J, 500, 5111, 

502, 503. 
Idem VII Linie, 404-, 4-\)5, 4-\Ji, lf\J8, 

500, 501, 502, 503. 
ldcm Vlll Linie, 4-00, 500, 501, fil2, 

503. 
Regimentul I Artilerie, 401-, 40:i, 

'•97, 
Idem lI Artilerie, 498, 'i-00. 
Idem Jil ,, 4,()8, 50'.I, 50:l, fi03, 

50/f, 
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Idem IV A rli lerie, 500, 50 I. 
Idem V " MlQ, 500. 
Idem Vll » 501, 502, 504·.
Idem V lil i, -1-90, 500, 501, 503.
ldem XI » 504. 
Reg;menlul I Roşior'f, 4-9i, 498, /i-99, 

500, 50 I, 502, 503, 504·. 
Idem II Roşior'f, 4-04-, t95, 407, 499, 

500, 501, 502. 
ltlem JII Hoşior'f, 502, 503, 504. 
Regimentul IX Călăraş,, 504·, 508, 

801). 
Idem Xll Călăraş, sau Reg. de 

Geandarml, lt98, lt99, 500. 
Idem de Căi. perm., 494, 406, 497. 
Regimenlul Buzeu No. 8, 50G. 
Idem Cantemir No. 12, 506. 
Idem Constanţa No. 34, 504·, 505, 

500, 507, 508, 860, 913, 014. 
Idem Dâmboviţa No. 22, 50-1-. 
Idem Dolj No. 1, 506. 
Idem Dorobanţi Dobrogea, 502,503. 
Idem Gorj No. 18, 507. 
Idem Ialomiţa No. 23, 504, 505,506. 
Idem Prahova No. 7, 506. 
Idem Hadu-Negru No. 28, 504-. 
Idem Hâmnic, No. 9, 503, 504-. 
ldem Hovine No. 26, 506. 
Idem Tulcea No. 33, 305. 416, 503, 

50ft, 505, 506, 508, 685, 860. 
Hegiunea Focşanl-Nămoloasa-Ga-

laţl, 915, 916, 922. 
Reichersdorf (n. pr.), 249, 250. 
Reis-Efendi (n. pr.), 592. 
Reknova (�). 28. 
Rekran (W), 28. 
Remazan sau-Ramazan (lună), 337. 
Henl'rew (oraş), 302. 
Renl (cpl), - '150, Hl5, '197, 392. 
Re1�1 (oraş), 30, '106, '138, '146, 1lt7, 

150, -195, 2lt5, 392, 5(i6. 570, 581, 
6'1'1, 0'13, OOO, 018. 

Reni (pădure;, 196, '1Q7. 
llcnt (pichet). 504. 
Hen1 (vapor), 901. 
/1c11t-G1keanca (pădure), 772. 
l{rmia Paruiului (pădure), 709. 
Renaud de Monlm1rail, 5H. 
Hepnin (Prinţ), 4'll, 573, 576. 
JMs/Joieni (mov. în DelL,'t), 254, 255. 
Resboienl (lupta de la-), 557. 
Reşid-Paşa (general), 023. 
Reşinaru (sal în Trans.), 325. 
Hesvory (general), 590. 
Jli!lcu (gârlă), 255, 807, 813. 
Hetymo (vas), OH. 
Hev6sl Nicolas (cavaler), 28l. 
Reverseaux (roarquis de-), 281. 
Revisla Şliinţifică, 72. 
Rewel (oraş), 878. 
Hhescuporis (rege), 52'1. 
Hi10dos (vapor), 898. 
Hholu (r!')ge), 518, 5H), (vezl şi 

Ot'Ole;;). 

Riazam (Regim. de-), rn3, 615, OLO, 
(jl7, (i'l8. 

Riaze (Hegim.), Ci'l5, G10, Cit,, G'l8. 
Ribas (general), 411. 
Hicharcl (n. pr.), 75. 
Richelieu (liceC1), 300. 
Higa (oraş), 878. 
Rigali (antreprenor). 822, 832. 
H ignal (atelier), 851. 
Rimini (oraş), lt32, G2D. 
J:ipa (carieră), 81-2. 
Hipp (n. pr.). 31, 37. 
Rîphe1 (m-ţL). 312. 
Riva I. P. de (n pr.), 28l. 
Robert Charles (n pr.), /i,35. 
Hobescu C. F. (n. pr.), 4-00. 
Rodop (m-ţl), 515. 
Rodop (provincie), 032. 
Rodos (insulă), 247, 251, 252, 503. 
Rodosto (port), 870, 880. 
Roemlalkes (Rege), 317, 521. 
Roge1· (Rege), 27. 
România (Principat) 3l, 32, 37, 30, 

40, 41, 4-2, 43, 137, 330, 4-08, ltOO, 
552, 61'1, 624, 025, 637, 661. 070, 
883, 885, 916. 

Romania (Regal), 53, 54, 57, 62, 
86, 203, 272, 273, 275, 277, 279, 
281, 297, 3:29, 333, 345, 347, 349, 
350, 376, 378, 379, 414, 419, lt57, 
496, 499, 507, 500, 661, 667, 668, 
676, 098, 708, 757, 759, 760, 785, 
822, 915, 922, 927, 930, 931, 933, 
934, 936, 937. 

Romania (vapor), 611. 
România (vapor Floria), 899. 
Roma (oraş), 48, 50, 51, 431, 520, 

523, 53'1, 554, 555, 626, 628, 629, 
635, 899. 

Roma noue (v. Conslanlinopol). 
Roman (judeţ), 696, 698, 705, 707, 

710, 713, 715, 7'18, 724, 727, 731, 
745, 749, 754:. 

Roman (Palriarchul Ternovel),636. 
RomaniI (popor). 205, 32'1. 323 363, 

404, 4-30, 43l. 437, 465, 510, 518, 
519, 521, 522, 526, 528, 529, 531, 
533, 534, 536, 537, M'l, 545, 625, 
62.6, 620, 632, 660. 

Romanii (popor), ol, 62, 67, 68, 
142, 259, 260, 262, 263, 267, 268, 
307, 318, 323 324-, 325, 326, 327, 
328, 334, 336, 339, 842, 34-3, 347, 
348, 349, 350, 355, 357, 359, 361, 
365, 372, 375, 378, 379, 381, 382, 
383, 384, 385 387, 389, 390, 391, 
393, 304, 395, 396, 398, 39J, 400, 
/i-02, 404, 405, 406, 407, 410, 4'13, 
4-14, 415, 4-'17, 418, 419, 4-20. 422,
423, lt24, 425, 426, 427, 433, 437,
440, 450, 452, 455, 458, 460, 467,
lt68, 469, 47'1, 481, 495, 503 505,
5/4-:2, 540, 51:7, 549, 550, 560, 56'1,
GU9, 02\1, 032, 033, 635, 03\1, MO,

641. 643, 644, 645, 646,
7ofi., 779, 785, 789, 700,
8M, 8u0, 868, 872, 873,
880, 882, 905, 007, 908,
933.

România (din Turcia F.uropenă), 
552 

RomâniI Ardelenl (v. Mocanl). 
Homanaţ, (judeţ), o%, 698, 705, 

707, 7'10, 7'13, 7'15, 7'18, 72ft, 727, 
731, 745, 74-9, 754, 032. 

Romanenco A. (de!. C. F.. D.), 281. 
Romano-Bulgar (Imperiul), 335. 
Homano-Susino (Comandor), 28l. 
Romantzow (general), 42·1, 572, 

573, 575, 576, 584. 
Romula (sat în De!Lă), 300. 
Romnicel (Ţiganl), 31-3. 
Roquerbe (n. pr.), 43. 
Rosca (lac), 255. 
Rosculeţ (Câ.!;ila), 214. 
Rosculeţ (movilă), 214. 
B.osescr (sat părăsit), 350.
Rosian (sal), 102, 447.
nosia Isola (Ins. Şerpilor), 318.
B.osti (<leal), 119, '131, 150, 186, ·187.
Rosti (pariu), 118,119,131,186, 187, 

238, 422, 425. 
Rnsti dete (vale), HO, '13'1, 150, ·180, 

187, 238. 
Roşu (grind), 807, 811. 
Boşu (gârlă), 812. 
Roşu (lac în ins. Ceatal), 254-, Mit,

8'13. 
Roşu (lac în ins. Carao1'man), 257, 

8'11. 
Roşuleţ (lac), 257, 811. 
Rolh (general), 593. 
Roltemberg (C-nie), 677, 679. 
Rotterdam (port), 898. 
Hollhoff (general), 578, 570. 
Rotuncla (baltă), 183, 199, 380, 380. 
Rotunclulu'i (privalul-), 183. 
Roussel Camille (n. pr ), 7'1. 
Roxolanl (popor), 528. 
Rubrius Gallus (n. pr.), 522. 
Rudacov (Lt.-colonel), 618. 
Rudolf II <Imper.), 560. 
RudgevicI (general), 593, 595. 
Rudiger (general), 598, 599. 
Rufin (queslor), 431. 
Rufinus (amicul Iul Ovid.), 243. 
.Rttgin6sa (pădure), 146, 182, 183, 
Rumbeca (sat părăsit), 350. 
Rumelia (prav.), 204, 515, 573. 
Rumili-Hissari (fort), 870, 
Ruminia (vapor), 900. 
Ruprecht (Palatinul Rinului), 551. 
Ruppert (general), 505. 
Ruptum C6clei Pacuiulut (pădure), 

769. 
Ruşava (oraş), 577. 
nusca (grind), 269, 400. 
Rusca (gf'trlă), 100, 809. 
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Rusta (gârlă în ins. Sf. Gheor
ghe), 257. 

Rusciuc (oraş), 242, 353, 354·, 356, 
532, 561, 571, 575, 586, 591, 599, 
602, 623, 876, 877 , 879, 880, 881. 

Rusciuc (sangeac), 357. 
Ruşii (popor), 27, 62, 63, Ci8, 70, 74, 

107, 139, 150, 193,, 253, 259, 260, 
262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 
3·J 5, 326, 328, 329, 330, 33 l, 334, 
341, 342, 343, 348, 349, 359, 370, 
377, 381, 382, 383, 389, 393, 395, 
396, 397, 403, 404·, 407, 411, 4-12, 
413, 414, 417, 4-18, 420, 42'1, 422, 
426, 434, 437, 446, 453, 458, 4-65, 
471, 496, 497, 498, 542, 543, 544, 
565, 570, 57'1, 573, 575, 576, 577, 
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 
5 5, 586, 58'7, 588, 589, 591, 593, 
594·, 595, 596, 507, 598, 599, 600, 
CiO'l, 002, 604, 605, 606, 607, 608, 
BOU, Cii·J, Ci12, 614, 617, 622, 023, 
Ci2lt, 63\J, 641-, 643, 645, 653, 779, 
79ii, 8l7, 867, 871, 872, 876, 878, 
88'1. 905, 907, 908, 915, 910, 918, 
9'10, 921, 922. 

Rusia (imperiu), 29, 31, 36, 37, 42, 
53, 54, 69, 92, 204·, 242, 247, 252, 
2îi2, 270, 271, 272, 279, 280, 28'1,
284, 327, 329, 330, 331, 333, 34'1, 
S'i-5, 36:3, 377, 380, 389, 409, 410, 
4-10, 42'1, ,1.34., 494, 495, 543, 567,
570, 571, 5i2, 576, 577, 584, 592,
597, 599, 600, 601, 6-JO, 6H, 624·,
61-0, (i4(i, 712, 748, 756, 757, 758,
759, 779, 813, 831, 86:-, 874, 876,
877, 8,8, 879, 880, 88'1, 882, 883,
885, 897, 916, 918, 922, 928, 920,
930, 931, 932, 933. 935.

Russ (vapor), 900. 
Rutenr (popor), 28, 328, 329. 

Traducerea numirilor străine. 

Rahman = Dumnezeu. 
Ramazan= post. 
Ramun<lere = (trebue zis Rahman-

dere). V. aceste nume. 
Rasova = cimitir de vile. 
Razim = n. pr. 
Regederessi = (trebue zis Regep

deressi). V. aceste nume. 
Regene-Bair = (Lrebue zis Regep

bair), V. aceste nume. 
Regep = n. pr. 
Rusciuc = fus de tors. 

s 

Saadi-Effenrli (n. pr.). 335. 
Saban-Bair (deal), 39, 91, 92, 125, 

157. 
Şaban-Ceai?' (vale), 39, 91, 92,157, 

235. 

Sabangia (pădure), 112. 
Sabangia (sat), 112, 234, 325, 372, 

377, 380, 396, 397, 399, 404·, 652, 
686. 

Sobangeak ( mlaştine ), 227. 
Sabaria (oraş), 4-34. 
Sabie (deal), 224·. 
Sabri-Paşa (de!. C. E. D.). 231. 
Sacâ?' (carieră), 842. 
Sacrum (gură), 521 (vezr şi sfântă). 
Sadama (?), 432. 
Sadik-Paşa (v. şi Ceaicowsky), 

330, 331. 
Sadova (monastire), 873. 
Sadulah-Ber (general), 624-. 
Safarik (v. Schafarik). 
Safer (lună), 337. 
Sagadava (?), 529. 
Sagalien (vapor), 900. 
Sag-zim (Isaccea), 552. 
Sahara (ţeră), 222, 453. 
Şahin Ghirar (Kan), 563, 564. 
Sahman (deal), 217, 441. 
Sahman (sat), 213, 217, 426, 4-27, 

428, 441, 4't2, 650, 690. 
Sa'ia Co1'u Onnan (pădure), 94-, 

161, 770. 
Saia-Cula (car. Başchioî), 830, 8 ft2, 
Sa'ia-Cula (deal), 115, 129, 190. 
Saia-Cula (car. Armutlia), 820. 
Saia-Culac (pădure), 770. 
Saia-01'man (pădure), 770. 
Saia11a Doice (vale), 101, 172, 237. 
Saicl-Paşa (n. pr.), 60, 342, 354. 
Saicli-01'man (pădure), 39, 93. 
Saiclia (sat), 355, 446, 452, 6\H. 
Saint Arnaud (general), 602, CiOO, 

607. 
Saint-Pierre de- (n. pr.), 281. 
Salr.alin (insulă), 203, 247, 253. 
Salrar-Bair (deal), 74, 75, 115, 11Ci, 

130, 135, 152, 226. 
Sa/ra1'-Bai1' (ram. lui Testemel), 

120, 131, 225. 
Saka1'-Derf' (vale), 1'10, 220, 240. 
Salamina (insulă), 510. 
Sale (Sulina W), 552. 
Sale (căpitan), 36. 
Sali-bei-clere (vale), 12ft, 180, 23i. 
Saligny (carieră), 826. 
Saligny (chimist), 67. 
Saligny (inginer), 668. 
Saligny (staţie), 81, 102, 450, 451, 

456, 669, 671, 675, (i76, 677, 680, 
681, 700. 

Saline (Sulina), 26� 
Salone/ (ostr. cu pădure), 773. 
Salonic (port), 898. 
Salsovia (?), 11'1, 379, 400, 530. 
Saltuk-dede (profet), 335, 545, 558, 

559, 572, 637. 
Salvatpr (va por), 90'1. 
Samakov (oraş), 135, 550. 
Samaldar-Bafr (deal), 118,130,231, 

Sâmbăta de sus (sat), Ci4Ci. 
Sâmbăta de jos (sat), 322, 646. 
Samos (insulă), 885. 
Samos (vapor), 898. 
Samoil (Rege), 51-3. 
Samotrake (?), 432. 
Samovar (vas), 302. 
Samni Volai (carieră), 8�8. 
Samsongi Aga (n. pr.), lt11. 
Samuil Klein (cronicar), 8i3. 
Sânâ1·-Bai1· (deal), 95, 125, -rno, 102, 

163, '164, 4 76. 
Sanâ1·-De1'e (vale sec. a Borungc1), 

100, 103, 153, 167, '169, 209, 210, 
236. 

S1t11â1'-De1·e (vale în balta Toprac
Kiopru), 117, 230, 23l, 2H, 3u4. 

Sd.nâi'-Iol-Bair (deal), 94, 95, Hi2, 
-163.

S1l11âr-1'epe (movilă între Talia
geac şi Tuzla), 103, 

SrlnCtr-1'epe (movilă în dealul Sari
ghiol, la Nordul laculu1 l\lan
galia), 104. 

Sâmfr-1'epe-Caclichioi (movilă), '!Olt. 
Sânâr-1'aş-1'apessi (deal), 1m, 131, 

358. 
Sancal ( deal), 176. 
Sandu Popa (n. pr.), 785. 
San-Francisco (oraş), 53. 
Sanscrita (limbă), 343. 
San Stef'ano (I.ratatu} de la-), 31, 

623, 624. 
Saphrax. (şef got), 53i, 538. 
Saonul (baltă), 198, 199. 
Saoiml (baltă în Deltă), 255. 
Saonul (monastire), 109, 147, 151, 

199, 233, 251, 252, 396, 404, 4U5, 
409, 410, 594, 595, 650, 085. 

Saonul (pichet), 147, 50!�. 
Sa.JJU11Cl1' (v. Spapunar). 
Sami (comună), 1'19, 122, 181, 184. • 

185, 186, 187, 342, 417, 418, 4'1\J, 
420, 422, 423, 4-24, 640, 691, 094, 
706, 708, 711, 7'14, 7 lCi, 7'19, 725, 
728, 732, 735, 742, 750, 782, 786, 
792, 795, 834, 853. 

Sant'i (mlaştine), 185, ·J 8Ci, 24-1-. 
Saraiu (rai:'!), 132, 149, 152, 184, 185, 

225, 417, 4'19, 422, 423, 424, 747. 
Saraiu (vale), 76, 132, 149, 152, 184, 

185, 424, 425. 
Saragea (sal), 123, 180, 215, 424, 

428, 444, 446, 456, 645. 
Saruyea-Bair (deal), 123, 132. 
Sarngea-De1'e (vale), �23, 180, 237, 

455. 
sara.m-Culac (vale), 170, 236. 
Sampcea (carieră), 829, 842. 
Sarnpcea (vale), 96, 99, 167, 230. 
Sampcea-Cam-Aci (sat), 167, 170, 

448, 471, 479, 648. 
Sampci-Culac (movilă), 175. 
Sarnpci-Culnc (vale), 175, 237. 
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Să1'ă1'ia(deal), 105,128, '191,194,391. 
Sarasin1 (pop.), 542. 
Sili-ate (trei lacuri la Be1-bugeac), 

. 234, 400, 403. 
Siî1'iitui'ile (gârlă), 228. 
Stt1·atm·ile (grind), 257, 2u\J, 807, 8H. 
Să1·iîturile (lac), 257. 
Sm·chis şi Agopcian (m6n'i), 851. 
Sardinia (Regat). V. Italia. 
Sardinia (ihsulă), 758. 
Saricea (sat bulg.), 35. 
Sa1·î-Bair (deal), 9\J, 126, 
Sarî-B-urwm (deal), 178. 
·a1,ichio'i (comună), 51-, 63, 66, 112,
140, 220, 228, 234, 330, 359, 360,
372, 376, 377, 3i\J, 380, 397, 399,
404, 4\J4, MO, 653, 685, 68u, 689,
u97, 106, 709, 7H, 71/t, Tl 1, 720,
725, 728, 733, 736, 743, 750, 784,
788, 793, 796, 853.

SarichioI (mlaştine), 227. 
· Sm·ich'ioi (pădure), '112.
Sm·ica (deal), 233, 685, 687.
Sa1·ica (Valea viilor de la-), '195.
Sm·ica (vil), '109, 233, 35'1, 389, 404,

407, 748, 752, 933, 937.
Sa1·ica (sat), 396, 407.
Sm·ighiol (carieră), 842.
Sarighiol ( corn

_.
, pi. Tul ce 1 ), 1 '10, 200,

20'1, 234, 325, 395, 396, 397, 398, 
399, 40'1, 402, 405, /4-06, 653, 686, 
iOu, 709, 7'12, 71ft, 717, 720, 726, 
728, 733, 736, 743, 751, 753, 784·, 
788, 'i93, ,96. 842, 853. 

Scwighiol (corn., pl. Mang.), 103, '104. 
207, 457, 458, 459, 460, 462, 4M, 
46u, 468, 646, 650, 695, 706, 708, 
7'11, 7'1lt, 7'16, 7'19, 725, 728, 732, 
735, 7lt2, 782, 787, 792, 795, 853, 
914. 

Sarighiol (culme), 120. 
Sa1·ighiol (deal, pl. Babadag), '120, 

121, 132, 2'16, 224, 225, 68�). 
Sa1·ighiol (deal, pi. Mang,), 103, 104, 

128, 207. 
Sarighiol (plant., pi. Babadag), 763. 
Sarighiol (sat, pl. Babadag}, 120, 

'121, 2Hi, 224, 225, 359, 366, 369, 
376, 3i9, 651, 689, 690, 697, 763, 

Sarighiol (vale, pi. Bab.), 121, 300. 
Sm'ighiol (vale, pi. Tulcea), 1'10, 

195, 234,, 24'1, 401, 4,05, 414, 
Sm'ighiol (vîrl), 121. 
Sarighiol ltst de1·e (vale), 216, 240. 
Sa1·igh'iol Vest >> ( >> ), 216, 240, 
Sari-beg-Mahorned -Aga ( ceauş), 

56u. 
Sm·î.-Iol-Bafr (deal), 95, 125, 120. 
Sarî-Ittk (mov. pe malul Mării), 

. 104, 429. 
Sa1·î-Juk-Bai1' (deal), 101, 127, 1u9, 
. 17'1. 

Sa1'1-l'Ukler (movilă şi deal), 'i03, 
209, 210. 

Sm;î-Mese (podgorie), 752. 
Sarî-Meselic (deal), 120, 131, 224·. 
Sarî-Jlfesea-Bafr de Est (deal), 3\J, 

9'1, 125, 156. 
Sarî-1lfesea-Bair ele Vest (deal), 91, 

125, '156. 
Sarî-Mesea-Ceair (vale), 156, 235. 
Sarî-Tepe (lângă Deniz Tepe), 1H, 

129, 229, 233, 365. 
Sarinasuf (comună), 219, 234, 325, 

395, 396, 397. 401, 403, 404,, 405, 
406, 653, 686, 706, 709, 7'12. 714, 
717, 720, 726, 728, 733, 73u, 11.3, 
751, 784, 788, 793, i96, 853. 

Sm·inasu( (lac), 2'18, 258. 
Sarinasuf (mlaştine), 227. 
Sarirn lbraim Paşa (general), 573. 
Sariurt (pirîu), 'l 21, 223, 24 ,0, 368, 

684·, 690. 
Sariurt (sat), 121, 223, 327. 360. 

368, 371, 376, 428, 651, 082, 684·, 
690, 697. 

Sariurt (vale), '121, 240. 
Sarmaţia (ţeră), 4·33, 5'19, 625. 
Sarmaţii (popor), 4.S, 49, 50, 243, 

520, 534, 537. 
Sarmalica (insulă), 248. 
Sarmatica (mare geolog), 242. 
Sarmis (Rege), 517. 
Sarmisegetuza (�), 517. 
Sarnicius sau Sarniki (seriilor), 

433, 547. 
Sarp-clere (vale), 114, 115, 220, 2td. 
Sarp-Orman (padure), 77'1. 
Sa1·p-Onna11-Ceair (vale), 40, 94. 
Sa1·pali-Otman (pădure), 95, 77'1. 
Sm'JJCi dere (vale), 103, 1G8, 236. 
Sa1·11en (pădure), 770. 
Sa1·1m (baltă), 98, 165, 'luu, 236, 

237, 472. 
Srirt-Bair (deal), 695. 
Sdrti (vale), 103, 208, 239. 
Sârti-Meselic (deal), 225. 
Sasîk-Coi-ai. (vale), 215, 240. 
Sasik-Culac (vale), 215, 240. 
Sasld-Culac (vale), 2·14, 240, 368. 
Sasu (herghelia lui-), 78'1. 
Sasu Nicolae (n. pr.), 827. 
Satichiot-Ceafr (vale), 39, 40, 92, 

94,, 101, 235, 475. 
Satisrhiot-dere (vale), 82, 180, 23i, 

691. 
Satisl'hiot-Roman (sal), '123, 180, 

418, 419, 423, 424, 425, Vt4, 450, 
646, 650, u9L 

Satischior Tui-c (sal), 123, 180, 33u, 
418, 419, /i,23, 4,24, lt25, 444, ,j,56. 

Satul .M'onastiret (Nicoliţel). 404. 
Satul 110ft (corn., pi. Silistra), \J3, 

94, '155, 160, 161, 470, 471, 474·, 
lt80, 482, 646, 100. 709, 7-1 '1. 7 u, 

iii, 720, 725, i28, 733, 736, ,43, 
i50, 752, 769, 783, 787, 793, 795, 
853. 

9V1 

Sat ul 110i't (podgorie, Silistra), 752. 
Satul no'u (corn., pi. Sulina), 254, 

256, 262, 395, 706, 7Q9, 712, if4., 
717, 720, 726, 728, 733, 736, 7lt4·, 
750, i64, 765, 766, 783, ,88, ,94·, 
796, 853. 

Satul no·u (com., pi. Măcin), i4, 
116, 119, '187, 180, 190, 191, 380, 
381, 384, 385, 391, 392, 393, 391, 
652, 700, 709, 712, 714·, 717, 720, 
726, 728, 733,. 736, 743, 750, ,8't, 
788, 794, 796, 853. 

Satul nou (com., pi. Tulcea). 251-, 
259, 260, 395, 396, 401, 406, ,l,!!t, 
lt95, 652, 706, 709, 712, 714,, 71 i', 
720, 726, 728, 733, 736, 743, 750, 
773, 784, 788, 103, i9u, 802, 813, 
853. 

Salul nou (sat, pi. Babad.), 118, 
228, 229, 230, 233, 234, 325, 300, 
361, 362, 3M, 365, 371, 379, 3\18, 
399, 651, u87. 

Salul noft (sat, pl. Medg.), u2, lt4u, 
456. 

Salul nou (în Basarabia), '14i, 594, 
595, 596, 597, 613, 9'18. 

Satul noi't (pădure), 773. 
Satul noi't (pichet), 259, ft09. 
Satul 11oi'i (sat pără it �), 350. 
Satului (vale), 225, 240. 
Saturnin (general), 53i. 
Saturno (vapor), 899. 
Sava (Episcop. Preslav.), u36. 
Sava (rî(1), 512, 541. 
Sava (sfîntul), 630. 
Sava Zaharia (n. pr.), 3i!t 
Savca (lac), 254. 
Savfet-Paşa (n. pr.), 624·. 
Savin Smucilă (boer), 568. 
Saxa-Coburg (Prinţ), 880. 
Saxancaimc (deal), 12·1, 132, 214. 
Saxancula (deal), 121, 132, 2·14, 

2J6. 
Sayd Paşa (n. pr.), 452, 453, 455, 

599, 6'10, 674. 
Saycl Paşa (podul lui-), 684, 69ft. 
Scamandru (n. mitol.), 314. 
Scarlat Ghica (n. pr.), 061. 
Schaffarik (n. pr.), 434, 4M. 
Schamtchef

f 

(general), 618, 6H>, 
G20, 621, 622, 623. 

Sclierff (colonel), 31, 37. 
Sclteia (loc.), 558. 
Scheleti Const. (n. pr.), 3u2, 3i I. 
Schildtberger (n. pr.), 202, 547, 5ft9, 

552, 866, 875. 
Schilder (general), 605. 
Schmoldow Behr (conte), 220. 
Schumann (maior), 915. 
Schonhaber (inginer), u9 . 
Schuller (n pr.), 513. 
Schlehla (baron de-), 281. 
Schwedler (n. pr.), 678. 
Sciuca (colonel), ul8. 
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Scopiţi1 (seclă), 63, 331, 333, 334·, 
3 1, 458, 466, 905. 

S··orci (deal), \H, 125, 155, '15\l, 't-75 -
Scorcr (vale), 94, 159, 235. 
Scordisci1 (popor), 518. 
Sculari (oraş), 602. 
Scylace (n. pr.), 308. 
Scylhi1 (popor), 47, ·142, 24-3, 24-7, 

3H, 318, 321, 363, 5·13, 5'14, 515, 
510, 520, G30, 777. 

Scylhia (ţera). 313, 514, 516, 520, 
534. 

s, yliltia-mi11or (Dobrogia), 27, 323 
4-33, 514, 533, 534-, 536, 538, 539,
540, 625, 626, 629, 630, 631, 632,

Stytliia-pontir'ă (Dobrogia), 27, 344·, 
512, 533, 535, 541, 54-2. 

Scythia-nouă (ţerii), 514. 
Scymnus de Chios (n. pr.), 24-7, 

2119, 252, 308, 464, 5'12. 
Seadeddin (seriilor), 550, 552. 
Seadet-Ghira1 (Serasch de Bugec), 

572. 

Sebastian (general roman), 53i. 
Sebastian Monachul (n. pr.), 262. 
Secaru (deal), 1'14, 129, 190, '191, 

229. 
Săcele (sat în Trans.), 325. 
Sectia V sanitară, 508. 
Sr.ill-Cu1't�Culac (v. Buiuk-doro-

Seid-Curt-Culac ). 
Seimeni (carieră), 836. 
Sciment (pădure), 769. 
Seimenit-ma1'l. (comună), 14-6, 172, 

'179, 180, 424, 445, 446, 4-5'1, 455, 
456, 495, 693, 697, 706, 709, 71'1, 
7'14, 717, 720, 725, 728, 'i33, 736, 
742, 750, 755, 769, 783, 787, 792, 
'i95, 835, 853. 

Srimcn·it-mict (ostrov), 146. 
Seime11it-mitt (sat), 62, 80, '123, '124-, 

'L 7\l, 4-46, 455, 646, 693. 
Srime11it-mict (vale), 14-9. 
Seik-ul-Islam (la TurcI), 355. 
Seilan-Ibraim-Paşa (gen.), 5G7. 
Selcovnicov (colonel), 615, 6'16, 618. 
Selcla Kopac (p. trig.), 113, 233. 
Selene (vapor), 899. 
Seleucia (oraş), 629. 
Seleucizi (familie), 335, 545, 572. 
Selina (Ins. Şerpilor), 318. 
Selim I (Sultan), 558. 
Selim II (Sultan), 559. 
Selim III ( >> ), 576,577,578,570. 
Selim Ghira1 (şef tătar), 575. 
, 'elinas (Sulina), 265. 

• Selivanof (n. pr.), 333.
Selman (şef tătar), 564.
Semiramis (vapor), 890.
Semşile1' (sat pără.sit), 422, /�25.
Senac (n. pr.), 699.
Senegal (vapor), 900.
Sendresci1 (n. pr.), 402.
i,'rprlr şi. Muria (carieră), 832.

Septimiu Sever (Tmper.). 581. 
Srm-C,•aia-Brtil'), 156. 
Serafetin-Ef'endi (n. p1·.), 31. 
Serasrhientl Babculart, 't-\H. 
Serapis (zcilate), 3l'i. 
Seraphirnus (Epi c. SilisLra), 037, 

038. 
Serbia (ţeră), 271, 273, 275, 2Ti, 

54-1-, 545, 5M\ M9, 036, 807, 931,
934, 936.

Serbi1 (popor), 3\-7. 4-·17, 4-18, 4-:20, 
4-46, 47·1, 550, 5GO, 01'1, 80:2, 005.

Şerban Canlar.uzino (Domn), 5(j\). 

Serbia (vapor. Floria), 890. 
Serbia (vapor, Gagarin), \JOO. 
Sri bu (carieră), 828. 
Se1'emet (pădure). 768. 
Se1·emel (sal) 123, 214·, 215, 2 LO, 

357, 372, 420, 427, 4-28, 44-4-, 050, 
097. 

ScTemet-Bair (deal), 123, 132, 2'14·, 
215, 357. 

Se1·emet-Culac (vale), 215, 24-0. 
Se1'eC'U (pădure), 257. 
Se1'ecu (grind), 269. 
Sergie Ivan of' (gârla I u1-), 8 lli·. 
Se1'iavoco (Sarichiu1), 330. 
Serionne (căpitan), 008. 
Seriphos.(vapor), 898. 
5ei·pilo1' (insula). 31, 70, i'l, 72 70, 

136, 142, 246, 272, 298, 305, 306, 
307, 309, 310, 31'1, 314, 315, 316, 
317, 318, 358, 624, 625. 

Se1'pla-Oulac (vale), 102, 178, 237. 
Server-Paşa (n. pr ), 31. 
Serviciul Maritim Homan, 500,898. 
Serviciul de genit'.'t al Div. Ac-

tive, 176, 500, 505. 
Seşmiler (v. Semşiler). 
Seulhes (n. pr.), 516. 
Seyssel d'Aix ele Sarnariva (mar

quis), 28'1. 
Sevaiova- Harâ (deal), 117,130,227, 

364. 
Sevastopol (oraş), 53, 606. 
Sevaslopol (vapor, Gagarin), 901. 
Sevastopol (vapor), 529. 
Sevatin (deal), 106, 128, 152, '194, 

195, 197, 198. 
Severin (oraş), 143, 503, 900, \J33. 
Severin (vapor), 898. 
Severin (vapor, soc. nav. Rom ), 

900. 
Severin (banalul) 547. 
Seve11clic (sat părăsit), 35, 40, 97, 

·170, 448, 47'1, 473, 478, 479.
Sevenclic (deal), 97, 120, 106. 
Sevenclic (vale), 97, 99, 166, 230. 
Seve11clic-vale (pădure), 771. 
Sev1·i-Bafr (deal), 227, 362, 365, 

367, 3i0. 
Sextus Pompejus (n. pr.), 431. 
Sf'. Chrysoslom, 030, 031. 
Sf. Gheorghe (bancă), 809, 870. 

Sf. GheoTghe (braţ), 84, 109, 110, 
'11 I, '135, 130, H3, ·U7, 151, 152, 
200, 201, 202, 200, 217, 218, 21\J. 
22 l, 24-6, 250, 253, 250, 257, 263, 
264-, 200, 270, 27\J. 284-, 285, 200, 
298, 394 I 

3\l7 > 30\l, 4,00, 4()'J > 402. 
4-03, t\-04, 58'), 59\l, OOO, OLO, r,rn, 
039, 009, 099, 'i\l5, 800, 807, 80\l, 
810, su, 812, 813, s1s, 0m. 

Sf'. Gheo1'glte (capul), 30, 203. 
S(. GltP01·1Jl1e (comună), 03, ·:2'5fl. 

25<'>, 257, 258, 25\l, 204, 395, 1�oa, 
052, 60\l, 700, 701. 700, 700, 712, 
7'14-, 7'17, 720, 'i20. 728, ,33, 731i, 
744, 750, 772, 783, 788, iW�, 7\lu, 
818, 853. 

Sf'. Ghem·ghe (farul), 30, 297, 208. 
S/. Ghem·uh.e (gura), 03, 2117, 253, 

256, 285, 297, 298, 5\l9, 8i0, 881. 
Sf'. Ghe01·ohe (insulă între braţe), 

139, 256, 263, 209, 806, 807, 800, 
811, 812. 

Sf. Gheorghe (insulă sa.Ci Sakalin), 
203. Vez1 şi Sakalin.

,','{'. Gheorghe (piaţă), \JOlt. 
Sf. Ghe01·uhe (pichet), 259, 4-90. 
Sf. Grigorie Nazianzinul 030. 
Sf. Jerome, 630. 
Sf. Munte, 388, 4-08 .. 
Sf. Niculae (Monast. în Basara-

bia), 138. 
sr. Nicuiae (din Chilia). 200. 
Sf. Paraschiva, 036. 
Sf. Sofia, 554, 875. 
Sf. Theophan, 633. 
Sf. Trei-Ierarch'i, 030. 
Sf'anlti (gură), 248, 251. 
Sfendisla v (p relenden t la tron. 

Bulg), 54-6. : 
S(istofca (sat), 254, 250, 202, 305, 053, 

706, 709, 7L!, 'i14, 717; 720, 72(i, 
728, 733, 736, 744, .750, 704, 7i2, 
773, 783, 'i88, 794, 796, 853. 

Sg1'ifa (sat părăsit), 350 .. 
Siaban (lună). 337. 
Sia vus Paşa (beglerb. Silistre1, 

505'. 
Siberia (ţe1·ă), 51, 52. 
Sibiu (oraş), 874. 
Siborne (n. pr.), 281. 
Siicilia (Regat), 27. 
Sicilia (ins.), 317, 431. 
Sideri (n. pr.), 317. 
Sicle1'i (lac), 254·. 
Sicli-Ol'man (pădure), 770. 
Sidon (vapo1'), \JOO. 
Sidooius-Apollinaris (n. pr.), t\-31. 
Sidonian1 (colooişt1), 5'12. 
Sieval (lună), 337. 

· Siekierzinsky (boer polon), 5ÎJi.
Si,enkievicz (n. p1·.), 281.
Siget (oraş), 55\J.
Sigebert (n. pr.), 541.
Sigismund (Rege), 550, 5:il, G52, Gfi3.
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Sigismund Balori (Prinţ, v. Balori). 
SiU-Olu-Si?'tî (deal), 38, 90, ·J51-. 
Sila (n. pr.), 5'19. 
Silcade (lună), 337. 
Silesia (vapor), 899. 
Silhige (lună), 337. 
Siliştea (vale), 123, 124, H9, 179. 

237, 4'i5, lt55, 4-50, 457. 
Siliştea (sat în Transilvania), 325, 
S.il:iff.ea (�es), 181, 237.

. Siliştea (vîrJ'), 185. 
SiliştPa Sa.1:anr·ulll (�aL părăsit), 3u0. 
Siliştea (sat păl'ăsiL), '122, 369, 418.
Silislra (oraş), 27, 30, 31, 32, 33, 3'f, 

30, 37, 3g, fie(, 4-3, 5J, 59, 89, 90, 
92, 130, '142, ·J,4-3, 1116, H7, '153, 
15/4., 150, 157, 277, 32·1, 3H, MS, 
355, 350, 303, 421, 470, 481, 502, 
525, 548, 549, 550, 552, 553, 558, 
559, 560, 562, 505, 500, 567, 570, 
572, 573, 575, 578, 583, 584, 585, 
580, 587, 

.
. 5813, 589, 590, 591, 502, 

590, 598, 599, 6)1, uo2, 005, 600, 
013, 019, 020, 021, 022, 023, 024·, 
025, 037, 038, 03(), 009, 076, 0%, 
097, 700, 8i0, 880, 881. 

Silislra (punct trigon.), 90. 
Silistra (vilaietul), 353, 779. 
,'-.'ilistra noua (plasă), 107, 328, 3!t2, 

31-5, 340, 347, 349, 351, 357, 410,
lf45, 457, 470, 471, 472, 481, 490,
702, 705, 700, 707, 708, 70\l, 710,
7'l 1, 712, 713, 714, 715, 716, i17,
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724·,
725, 720, 727, 728, 729, 730, 732,
.733, 734·, 735, 730, 737, 738, 739,
74-0, 741, 7,\3, 744, 74·0, 747, 750,

,, . 75'J, 752, 753, 755, 750, 769, 770, 
_n1, ,sa:· ,85, ,s1, ,s0, ,o3, 794, 
'795, 8'02, 803, 804, 828, 853, 932, 
933. 

. 9ilis_tra noua (judeţ), 357. 
Silistra (district turcesc), 347, OH\ 

785, 789, 79/4-. 
Silov (Alexandru Ivanovic'î), 333. 
Silvestre de Sacy (seriilor), MS, 

869. 
Simeon (Rege), 54-2, 035, 867. 
Simeon (Palriai·ch. Ternove1), 630. 
Simeon Magistru (seriilor), 034. 
Simeon (n. pr.), 392. 
Simeon laco/J (gârla Jur-), 250, 800. 
Sim.inoca (lac), 254. 
Simonicle de Ceos (n. pr.), 307. 
Simon Efendi-Papazian (n. pr.), 3'1. 
Simondelti M. (cavaler), 281. 
Sinan-Paşa (de la CăJugărenI), 500, 

501, 804. 
SindiI (popor), 4-7. 
Singhiol (vapor), 898. 
Sinodul I de la Nicea, 626, 027, 

028, 020, 030, 031. 
Idem II de la ConslanLinopol, 028, 

629, 030. 

71890 

Idem lII de la Efes, 031, 032, 037. 
Idem IV >> 1> Calcedon, 031. 
Idem V » » C-tantinopol, 032. 
Idem VI » » Trula, 033. 
Idem (de la Constantin. '1H7), 037. 
Siiw (lac), 84·, 88,121,141,217, 2l8, 

222, 223, 224, 357, 307, 308, 4-27. 
Sinoier (gura), 223 
Sinope (oraş), 552, 502, 571, 577, 

874, 870. 
Siria (prov.), 3H, 5�-2, 025, 808. 
Şipca (pas), 135. 
Siran-Culac-Bair (deal), 40, 94-, '12:., 

161, 102. 
Sîi·a-luk (movilă', 103, 208. 
Siret (rîu), t35, 130, 14�, 1lt6, rno, 

2lt4, 528, 570, 808, 874-. 
Siret şesul (judeţele din şesul), 705, 

,07, no, 7'13 715, ns, 721-, 727, 
731, 745, 751-. 

Si1·f' Sindughi (câm]Jia), 550 
Siria (ţeră), 883. 
{-iil'iit (comună), 123, 152, 4!7, 418, 

41<J, 420, 422, 423, 42-1·, 4H, -1-5G, 
050, 700, 708, 7-H, 7'l4, 710, 719, 
725, 728, 729, 732, 735. 742, 750, 
750, 782, 780, 792, 795, 853. 

Şii'iu (deal), 181. 
Sirieni (l'am. imperială), 531. 
Sirmium (oraş), 142. 
SirLe (golf), 512. 
Sii't-î-Caia-Baii' (deal), 102, '127, 107, 

H:i8. 
Slrt-Iol-Baii' (deal), 93, 94-, ·125, '158, 

159, '100, 101, 475, 
Slrt-nmian (carieră), 838. 
S'i.rt-Orman (pădure), 708. 
Sisman Ibraim Paşa (genera!), 567. 
Şisman (Prinţ.), 546, 547, 54-8, MO, 

550. 
Sissek (oraş); 560. 
Siştov (oraş), 002, 6'12, 910 . 
Sislov (pacea de la-), 880. 
Sitalkes (n. pr.), 5'15, 510. 
Sitma-Bafr (deal), 96, ·J20. 
Sivri-Tepe (vîrf), 117. 
Sivriu Ion (n. pr.), 752. 
Sixt IV (Papă), 557, 875. 
Slamimi-Cular (deal), ·113, 129,229, 

36t, 305. 
Slănic (Ocnele de la-), 037, 038, 039. 
Slăniceanu (colonel), 31. 
Slaleia (lac), 183. 
Slatina (vale şi câmpie), ,3, 100, 

191, G88. 
Slava i·usă (carieră), 842. 
Slava rusă (comună), 03, 60, 80, 

1'17, 118, 119, 120, 225, 220, 227, 
330, 359, 300, 30'1, 364, 365, 368. 
369, 370, 377, 378, 424·, 640, 053, 
085, 089, 697, 703, 709, 7'1'1, 7'14-, 
717, 720, 725, 228, 733, 730, 7/4-3, 
,50, 755, 772, 784-, 788, 793, 700. 
830, 840, 842, 853. 

993 

· Slava i·usă _(pădure). 772.
Slava rusă (rîu), 74, 82, 90,110,117,

118, 119, 120, 131, 1,H, 152. 187, 
189, 190, 214, 224, 225, 220, 227, 
231, 2lt0, 241, 357, 369, 378, 640, 
085, 088, C89, 7lt7, 701. 

Slava i·usă (vale), 1'10, 117, 118, 119, 
120, 13'1. 185, 187, 214-, 220, 2!t0, 
241, 363, 309, 377, 094, 097. 934. 

Slava Cei·ke:.escă (sal), 117,118,119, 
220, 229. 230, 231, 360, 301, 302, 
305, 370, 377, 378, G53, 089, M0, 

Slava Crrlrezesca (carieră), 830, 84-2, 
Slava Cei·lrezrJscă (rî(1 ), 1'18, 119, 131, 

226, 230, 241, 302, 370, 377, 747. 
Slaoasrhy (v. $i Uspenia), 331. 
SJav1 (popor). 27, 872. 
Slavonul (lac), 255, S·U. 
Slivno (oraş), 023. 
Slobozia (oraş) . 499, 502, 579, 584, 

588, 589. 
Slugariew (colonel), 018, 023. 
Slusselburg (Regim. de-), 587. 
Skender (deal), 99, 126, 106, '170, Omi. 
Stcencler (sal), 40, 99, rno, 107, 47·J, 

474, 47\l, 050. 
Skencler sau Urluia (vale), 99, 100, 

230. 
Skencler (vale sec. a Urluie'l), 97, 

99, 167, 236, 449. 
Skender-be'l (n. pr.), 55i, 555. 
Slcencle1'-vale (pădure), 771. 
S!cendei·-Oi•man (pădure), 771. 
Skyros (vapor), 898. 
Smolensk (în Rusia), 915. 
Soanl'ik (comuna Grec'î), 385 . 
Soantea (pădure), 773. 
Sobiesky (Rege), 567, 508, 569. 
Socariciu (sat), 591. 
Societatea Română de Construcţii, 

679, 680. 
Societatea de istorie şi anliquit. din 

Odesa, 306, 310, 317. 
Societatea. austriacă de naviga-

ţiune pe Dunăre, 90'1. 
Societatea anonimă Ungară, 00'1. 
Societatea Aurora (Ifarşova), 903. 
Societatea geografică romană, 927. 
Societatea l,lil'hat-Bravul (Medgi-

dia, 903, 
�ocictatea J,Jacel.lo-Rumrîniî (Con

stanţa, 903. 
Societatea Jlfeserirtşilo1· (Constanţa), 

903. 
Societe ele petrole (Cemavoda), 85J. 
Societe anonyme des cimenls, 85'1. 
Socrat (seriilor), 029. 
Sodak (dotă), 338. 
Sofia (oraş), 002, 870, 879, 880. 
Sofulai· (sat), 83, 90, 100, '102, 107, 

108, 169, 441, 448, 457, 458, 459, 
4-6'1, 403, 404, 4-07, 046,

Sofulai· (vale sec. a Boru nge1), 80 
'167, 168, 230. 
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Sofulai· (vale, pi. Tulcea), 110, 20·1, 
239, 397, 401. 

Sofulai· (Borungea), 1139, 23u. 
{>oimul (ostrov), 146, 155, 482. 
Soliman (Sultan), 552, 553. 
Soliman Magnificul (Sultan), 558, 

559. 
Soliman II (Sultan), 569. 
Soliman Paşa (apăr. Brăile'i), 598. 
Soliman Paşa (serasch. de Baba-

dag), 568, 569. 
Solina (Sulina), 880. 
Salon/ ul (grind), 257. 
Soloview (n. pr.), 31 i. 
�olugean (deal), 120, 131, 225, 366, 

689. 
Somova (ba!Lă), 109, 192, 194, 389, 

391. 
Somova (carieră), 842. 
Somova (comună). 62, 109, 110, 146, 

198, 200, 387, 395, 396, 398, 399, 
405, 406, 40i, 653, 685, 706, 707, 
709, 71'1, 712, 714, 717, 720, 726, 
728, 733, 736, 743, 751, 755, 773, 
784, 788, 793, 'i9o, 842, 853, 933. 

Somova (deal), 685, 686. 
Somova (gârlă), 109, 138, 151, 198, 

200, 398, 405, 406. 
Somova (grind), 19'1, 192, 391. 
Somova (pădure), 773. 
Somova (prival), '109, 192. 
Somova (vale), '100, 1'10, 200. 
Sonda (grind), 268, 807, 813. 
Sonda (pescărie), 250, 254. 
Sondei (gura-), 30, 259. 
Sonda sau Songa (v. Cionga). 
Sonzilli (maior), 36. 
Sorescu Martin (herg. lu'i-), 781. 
Soroca (oraş), 559, 562, 565, 57'1. 
Solirescu (n. pr.), 640. 
South-down (lip de 6ie), 802. 
Soulh-Shields (ora.-ş), 302. 
Sozopolis (oraş), 869. 
Spania (ţeră), 3't4·, 554, 625, 758, 

790, 878, 879, 897, 93'1, 931-, 935, 
936. 

Spanioli (popor), 343. 
Spahi'i de orient (trupe), 600. 
Spanka (tip de 6ie), 790, 799, 802. 
Spapunar (sat părăsit), 101, 171, 

448. 
Spinăulur (gârlă), 192. 
Spinăului (grind), 192, 194. 
Spii·eostoma (gură), 248, 2lt9, 521. 
S11italul l,Iililar Co11sta11fa 429, -1-35, 

500, 503, 670, 860, 923. 
Spithead (fort), 925. 
Spratt (n. pr.), 69, 71, 77, 135, 138, 

141, 2'19, 221. 
Slachis (Episcop), 620. 
Slaja (sat părăsil), 350. 
Stânca (vale), 186, 238. 
Stânca-mare (deal), 109, 110, 129, 

200. 

Stânca-mai·e (pădure), 773. 
Stanca-mică (deal), 109, 110, 129. 
Stcinca secă (vale), 186, 238. 
Stancher (vale), 106, 198, 239. 
Stanciof Gh. (herghelia lu'i-), 781. 
Stanciu (deal), 119, 131, 186. 
Stâncele (sat părăsit), 350. 
Stănilesc'i (sat), 570. 
Stambul (vapor), 898. 
Stanimii' (baltă), 193. 
Stai·i-Stambul (gură), 29, 30, 31, 43, 

137, 252, 268, 625, 918. 
Starobratzy (sectă), 329. 
Starowiertzy (sectă), 329, 330. 
Statele Unite (ţeră), 53, 352. 
Statius (n. pr.), 24-9, 250. 
Steaua Românie'i (deposit de gaz), 

85'1. 
Ştefan Albu (n. pr.), 824. 
Ştefan Belibow (n. pr.), 260. 
Ştefan-cel-Mare (Domn), 260, 554. 

555, 556, 557, 558, 8i4, 8i5. 
Ştefan-cel-1\Iare (vas), 61'1, 900. 
Ştefan Duşan (Rege), 636. 
Ştefan din Bizanti(t (n. pr.), 308. 
Ştefan Ghenciu (n. pr.), 829. 
Ştefan (fiul lui Alex. cel Bun), 553. 
Ştefan Milutin (Rege), 546. 
1;,tefan Lascovici, 55'1. 
,,'tefan Lăcustă (Domn), 559. 
Ştefan Niculae (preot), 827. 
Ştefan Petriceicu (Domn), 560, 567, 

568. 
Ştefan Tomşa (Domn), 563. 
:;itefan Uroş (Rege), 545. 
Ştefănesc'i (sat pe Prut), 557. 
Ştefănescu Grigorie (geolog), 72, 

77, 80, 81, 182. 
Ştefănescu Saba (profesor), 72, 83. 
Ştefăniţă Vodă (Domn), 558. 
Stegemann (general), 581. 
Stein-am-anger (oraş), 434. 
Stella (istoric), 545. 
Sthenostorna (gură), 249, 250. 
Stepa Dobrogie'i, 69. 
Stephan (Archiep. de Sugdae), 637. 
Stei·pul (grind), 257. 
Stesihor (n. pr.), 315. 
Stetter (general), 591. 
Stipanulut (vale), 112, 232, 241. 
Stipoc (grind), 254, 255, 256, 260, 

394, 397, 400, 807, 814. 
Styria (Lloyd, vapor), 899. 
Stiria (ţeră), 551. 
Stogoci (tip de 6ie), 791, 792. 
Stoian Avram (herghelia lui-), 780. 
Stoian Dimitrof (n. pr.), 375. 
Stoian Ilie (n pr.), 361. 
Stokes Iohn Sir (L-l. general), 280, 

281, 282, 285. 
S-t. Petersburg (oraş), 30, 2i2, 331,

576, 585, 586, 592, 878, 923.
S-L. Raphael (carieră), 823, 937.
Strabo (n· pr.), 246, 248, 249, 250,

251, 252 , 309, 344- 43 O, 431-, MH 
513, 51� 51� 516,521. 

Strambio (Cavalerul-), 280, 281. 
Strasimir (Imperat), 540, 51-i, 550. 
St1·ato11ikia (oraş vechi(t), 469. 
Strelbylzky (n. pr.), 203. 
'l1'ielifa (sat), 611. 

Sti·âmbul (ostrov), '146, 155, rno, 
162. 

Sl1'1imbul (pădure), 769. 
Strlmtoarea Bosforului (v. Bos-

forul Thracic). 
Strogonof

f 

(ambasador), 592. 
Strogonol' Paul (conte), 591. 
Stroia N. (n. pr.), 752. 
Struwe (general), 36. 
Stuart (baron), 281. 
• lubeiului (deal, mmil'. dcluluI

Cheiu), 105, 128, 194.
Stubeiloi· (deal, culmea principală

a CerneI), 114, 129, 152, 229, 382,
386.

Stupa1't (deal), 118, 130, 231.
Stupai·r (pârâu), 232, 24 l.
Stupari (vale), 112, 113.
Stupina (vale la Calachioi), 122,

149, 237. 
Stupi•1a (vale la Greci), 100, 112 

191, 198, 239. 
tupi11a (deal), 227. 

Stupiskin (general), 575. 
SLurdza Dim. (om de stat şi ue 

litere), 348, 905. 
Styx (rîii în infern), 142. 
Suat-Iuk (mov.), 100. 
Stil-Bair (deal), 398, 399. 
Sublima Poartă, 31. 
Suceva (judeţ), 696, 098, 705, 707, 

710, 713, 715, 718, 724, 727, 731, 
745, 749, 754. 

Suceva (oraş), 557, 568, 874, 875. 
Sucidava (ruine), 525, 529. 03i. 
Suditu (herghelia Iul-), 781. 
Su.el Rairwf' (carieră), 825. 
Sudzal (oraş), 331. 
Suedo- orvegia (ţeră), M, 207, 

897, 929, 932. 
Suerid (şef gol), 537. 
Suess (geolog), 72, 77, 242. 
Sugdoe (Sucidava), 037. 
Suiacli (sat parăsit), 350. 
Suillius (n. pr.), 431. 
Sule-rwue (Sulina), 552. 
Sulet-Orrnan (pădure), 40, 97. 
Suleiman (Sultan), 540. 
Suleiman-Paşa (deleg. C. E. D.), 

281. 

Su lei man-Paşa (Serasch. Si I isl1·e'i1, 
565. 

Sulgin (colonel), fH5, 016, 618. 
Sulf'aru (rlul CasamceaJ, 213, 21 i., 

240. 
Sul-i11a (braţ), 72, 111, 138, 139, 

143, 146, 147, 200, 246, 247, 250 
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253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 262, 263, 26li, 269, 270, 282, 
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 296, 301, 
304, 305, 394, 397, 400, 401, 411, 
lt98, 581, 582, 592, 599, 600, 601, 
619, 624. 667, u99, 700, 806, 807, 
809, 811, 8'14, 815, 8'16, 817, 818, 
881, 019, 932. 

Sulina (caza), 31, 348, 625. 
Sul-ina (canal). VezI braţ. 
Sulina (gură), 138, 130, 147, 204, 

265, 283, 284, 2Ş5, 286, 287, 288, 
289, 290, 292, 293, 296, 297. 298, 
303, 304, 573, 581, 600, 601, 669, 
807, 867, 881, 032. 

Sulina (oraş), 30, 53, 54, 55, 57, 
63, 64, 65, u8, 84, 139, 1-iO, 143, 
144, 205, 2HJ, 246, 250, 254, 256, 
258, 250, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 2,0, 280, 283, 284-, 288, 289, 
290, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 334·, 
336, 34:5, 346, 395, 483, 495, 496, 
497, 498, 499, 501, 503, 505, 508, 
509, 542, 552, 572, 578, 581, 582, 
588, 597, 6'11, 621, 624. 652, 654-, 
655, 660, 661, 667, 668, 669, 670, 
699, 700, 701, 706, 709, 712, 714, 
717, 720, 726, 728, 733, 736, 744-, 
750, 758, 7u4-, 766, 783, 788, 794, 
796, 797, 811, 812, 851, 852, 857, 
8u7, 879, 881, 883, 886, 889, 893, 
897, 898, 899, 900, 909, 910, 922, 
932. 

Sul-ina (picheL), 259, 499. 
Sulina (plasă). 255, 258, 262, 328, 

3/4-2, 3lt3, 345, 346, 347, 357, 358, 
394, 395, 403, 493, 702, 705, 706, 
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 
721, 722, 723, 724, 726, 727, 728, 
729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 
737, 738, 739, 740, 741, 743, 744, 
746, 747, 750, 751, 75u, n2, 773, 
783, 785, 788, 789, 79ft, 796, 802, 
803, 804-, 853. 

Sulina (vas), 302. 
Sulina (vapor), 808. 
Sulina (în faţa sat.), 263. 
Sulimanca (gârlă), 255, 256, 814, 

815. 
Sulima11ra secă (gcirlă), 262, 2u8. 
SulfrnanceX (gura), 221. 
Sulina Pallagean (cclmpie), 100, '102. 
Sulmo sau Sulmona (în Halia), 

l18, /130. 

Sulmki (r), u1·1. 
Sullr111-/1aii' (deal), '1·18, 'lHl, 131, 

152, 184, 1, 5, 22:-i, 357. 
Sullan-7'e1)C (mov.), HS, 228. 
Sultan (vapol'), 899. 
Sult,111 (pădUL'C), 7u8. 
Sulugea (deal), 121, 132, 2'16. 

Sulugea (vale), 121, 216, 240. 
Sulugeale-Bair (deal), 122, 132, 184, 

185, 214. 
Sulugealc-Dere (vale), 185,214, 238, 
Sulule (carieră), 842. 
Sulule (vale), 105. 
Sulule sau Sulukulak (vîrf), 73, 105, 

194, 385, 389, 391. 
SulLzer (scriitor), 433. 
Sumla (oraş), 135, 575, 577, 585, 

589, 590, 591, 593, 599, 602, 613, 
620, 635. 

Sunie (Sulina), 572, 879, 880. 
S(ine (vas), 624. 
Surahan (vapor), 901. 
Surec-Ceaii· (vale), 179, 237. 
Suscof' (sub-locot.), 616. 
Susus AlibeX (cinic şi saL). 171, 488. 
Susus-1'arî(i-Bai1' (deal), 101, 127, 

171. 
Siit-Baii· (deal), 115, 130, '190. 
Silt-Ghiol (carieră), 825, 838. 
Siit-Ghiol (satul Cogeali), 428, 5,2, 
Siit-Ghiol (lac), 71, 79, 80, 82, 84·, 

141, 203, 211, 212, 213, 425, 428, 
435, 443, 606, 608, 684, 696. 

Sut-Onnan (carieră), 824. 
Sutzu-Michail (1�umismat), 435. 
Suvaloff (contele), 624. 
Suvaroff (general), 575, 576. 
Svetislav (Prinţ bulg.), 869. 
Sviatosla v (şef rus), 543, 8!37. 
Svjatij-Sergij (vapor), 900. 
Symplegadele (n. mito!.), 202. 
Syzram (pod), 931. 
Synginfî (popor), 31-3. 
Synocdemus, 433. 
Syra (oraş), 761, 934·. 
Szabo (n. pr.), 69, 72. 
Szapany (vapor), 90'1. 
Szomhatcly (oraş), 4-31

t. 

Traducerea numirilor străine. 

Saban = n. pr. 
Sacar = brez„ 
Sadic= capabil. 
Sagâr = surei. 
Sahman = (ll'ebue zis Saban). V. 

acest nume. 
Sah = drepta. 
Suia= Urlă. 
Saiana = Lîl'lă mică. 
Saiassî = tîrla luI-. 
Samaldar = paie. 
Sanâr = hotar. 
Sangiac= ţinut. 
Saragea = scrofmos. 
Sarai = palat. 
Saram = subţire. 
Sarapcea = (Lrebue zis sarafcea.) 

al zarnfuluI. 
Sari = galben. 

Sarp = periculos. 
Sart = din dos. 
Sasâc = împuţit. 
Saslî = stuf. 
Satis = călător. 
Saxan = coţofană. 
Sebil = drum drept. 
Şeitan= drac. 
Selda = (Lrebue zis Solda) la sLînga. 
Şemşiler = n. pr. 
Sera= rînd. 
Seremet = (trebue zis SelameL) 

sănătos. 
Serplâ = mărăcine. 
Sevatin = (trebue zis Suatin), ge

netivul de la Suat. 
Sevendic = (trebue zis Sevindic) 

vesel, 
Sevri= ascuţit. 
Sfiştofca = (rusesce) fiuerătură. 
Sidi-orman = ctrebue zis Saidi-

orman), a lu'î Sa.id. 
Sîil = (trebue zis Sîgîl) vacă. 
Silişte= sat părăsit. 
Siran = (trebue zis Sigran) urzică. 
_Şişman = gros. 
Sitma = frigurI. 
Skender = Alexandria. 
Soanlîc = Ioc unde se cultivă 

ceapa. 
Sofu = evlavios. 
Sofular = al evlavioşilor. 
Sol = stînga. 
Spa = (trebue zis Asma). V. acest 

nume. 
Stari = (rusesce) vechiu. 
Su= apă. 
Suhat = loc de păşunat vitele. 
Suiaclî = apătos. 
Sulei= (trebue zis Sulî), cu apă. 
Sulman = (iar nu sul ma) înceL. 
Suluc = lipit6re. 
Sulugeac = apos. 
Sus= făra. 
Sut = lapte. 

T 

Tăbăcăi·ia (lac), 2'11, 429, 443. 
Tlîbăcăria (Ioc. isol.), 211, 429. 
Tabacul (�), 923. 
Tabia franţuzească (deal), 102, 127, 

174, 'l 76, 178, 454, 924. 
1'abia-Kiopi·ii, (fort), 183. 
Tabia rusească (movilă), 102. 
Tabia lunea că (mov.), 102. 
Tabula Peutingeriană 2lt7, 21-9, 433, 

464 .. 
Tacit (scriitor), 249. 
TafaliI (popor), 537. 
Tahir-Paşa (general), 31, 37. 
TaibouL de Marign (scriitor), 72, 

139, 141, 246. 
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1'ailia (pădure), 770. 
J'l_tili-Sirtî-Jlamle-Bui·un (deal), 95, 

'125. 
1'air-Buaz (gârlă), 182, 183. 
l_'aifa (afluent al rîulul Taiţa), 107. 
Taiţa (deal), '108, 128, 229, 231. 
Trl'i/a (monastire), 75, '107,228,229, 

231, 382, 383, 390, 640. 
Tai/a (pădure), 107, 195, '198, 23·1, 

382. 
J'aifa (ril1), 75, 76, 78, 90, 105, 107, 

108, 112, 1'13, 1'14, 115, ' 110, 1"17, 
129, 141, 152, 189, '190, 197, 198, 
Hl9, 213, 2'14,, 225, 226, 228, 229, 
230, 23'1, 232, 24-1, 360, 361, 365, 
372, 375, 382, 383, 394, 402, 085, 
687, G88, 761, 849, 934, 937. 

Tai/a (sat părăsit), 325, 381, 382. 
Tai/a (vale). 55, 57, 58, 73, 75, 77, 

82, '107, 108, 112, '113, '1'14, 115, 
116. 117, 129, 135, 152, 195, 197,
198, 199, 226, 229, 231, 241, 305,
639, 685, 688, 927.

Tai/a ele Est (vale), 231, 24'1. 
Talaşman (movilă), 100, 171. 
Talaşrnan (pădure), 769. 
Talaşman (sat), 100, 170, 171, 446, 

452, 455, 694. 
1'alaşman-Bair (deal), 100, 127, 1G6. 
1'al.erul ( ostrov), 146, 162. 
1'alina-Tepe (movilă) 4-29. 
Tamerlan, 344 .. 
Tana (oraş), 556, 869. 
1'ana-Saia (vale), 160, 235 
Tanai-l'iubesi (deal), 102, 127, 174. 
Tanais (oraş), 543. 
Tanas-Ceair (vale), 158, 235. 
1'anas-SMî (deal), 39, 92, 125. 157, 

'158. 
Tănase (gârla lul-), 193. 
1'aoba-Tepe (movilă), 122. 
1'aplic (deal), 94, 125, ·155_ 
]'arn (ostrov), 146. 
1'arban (lac), 137. 
'farevicl (vas), 612. 
Targilaos (popor), 335. 
Ţarigrad, v. Constantinopol. 
1'ai·i-verde ( carieră), 830. 84-2. 
Tai·i-vcrde (sat), 121, 223, 300, 368, 

371, 372, 427, 654, G84, 690, G97, 
779, 862. 

Tai·pcea (carieră), 842. 
Tartares (ţiganl), 343. 
Tarutino (regimentul de-), 618. 
Taşaul (carieră), 79, 824. 
1'aşaul (deal), 213. 
Taşaul (lac), 76, 80, 124, 141, 2'13, 

2'14, 2'17, 240, 428, 441, 684, 690. 
1'aşaul (sat), 2'13, 2'17, 426,427, 428,' 

442, 650, 682. 
Taşaul (pârîu şi vale), 122, 217, 240, 
. 428. 

Taşaul-clei·e sau Cast1mcea (vale), 
214, 240, 244. 

Taşaul-sMi. (<leal), 121, 132, 213, 
2 li, 428, .1:4-L 

J'aş-Bair (deal, rarnincaţia Iul Ca
radgilar), '117, 130. 

1'aş-Baii' (deal, ramificaţia lu1 Tes
temel), 120, 131, 225. 

l'aş-Bair (deal, ramific. lut Uzum
Bair-Peuce), J12, 129, 228, 229, 
230, 234, 36'1, 364. 

1'aş-Burnn (carieră), 828. 
1'aş-Burw1 (ciflic), '187. 
1'aş-Burun (deal), 78, 1'18, '130, 367. 
J'aş-Bunm (sat părăsil), 187, 1�22. 
Taş-Ceşme (fântână), .1,'77. 
1'aş-Cula (vale), 217, 240, 428. 
1'aş-Culac (deal, ramif. lu1 Râmnic-

Bair), 122, 132. 
1'aşl'i-Baii' (deal, culmea Babadag), 

H 7, 130, 225, 230, 362, 364, 3()5. 
1'aşlî.-Baii' (deal, ramificaţia Jur 

Testemel), 120, 131, 226, 361. 
J'aşlî-Bair (movilă), 124, 176. 
1'aşlî-Bui·un (carieră), 828. 
Taşlî-Bunm (carieră Ghiuvegea), 

829, 838. 
J'aşlî-Burun (deal), 155, 157. 
Taşlî.-Bu1'un-Ceaii' (vale), 93, 158., 

235. 
Taslî-C-ulac (deal; ramificaţia lu1 

Râmnic-Bair), 12'1, 132, 214, 2'16, 
357. 

Taslî-Culac (vale, secund. a Ca
samcei'), 215, 240. 

Taslî-C-ulac (vale, secund. a Taiţe1), 
231), 231, 241. 

Tasll-Cula.c (vale, secund. la Toxof), 
2'[6

_. 
240. 

1'aslî-Dei·e (vale), 215, 240. 
Taslî-lulc (deal şi movilă), 103, 206. 

207, 209, 210. 
'Tasl'i-lu/c(movilă lângă Constanţa), 

124, 153, 211. 
1'aslî-lu!c-Dere (vale), 124, 179, 237. 
1'aslî-fuiu/c (movilă), 97. 
Taslî-Iuiu/c (movilă pe delul Coru-

Bair), 99. 
Taslî-Uluc ( carie1,ă ), 828. 
Taslîc-Bai?' (deal\ 115, 11G, 130, 

189. 
Taslîgca (pădure), 770. 
Tasos (insulă), 516. 
1'aşpuna1· (comună), 62, 123, 124, 

179, 180, 350, 423, 4-24, 425, 428, 
444, 445, H6, 455, 456, 646, 650, 
694, 706, 709, 711, 714, 717, 720, 
725, 728, 733, 736, 742, 750, 780, 
783, 787, 792, 795, 827, 853. 

Taş-Tepe (deal), 121, 132. 
l'aş-Tepessi-Iulc (deal), 216. 
1'aşuluc (cismea), 478. 
1'aşuluc-ceşme (fântână), 163 . 
Tatcmi1' (lac), 255,260, 814·, 8'l5, 818. 
1'atanii' (pescărie), 256, 260, 268, 

815, 8'18. 

Ta/ar-Bafr (deal, ramif. Iul Arla
Bumn), 100, 120, 167. 

Tatai·-Bai?' (deal, ramii'. lul Cilic), 
113, '120, 229, 232. 

J'alu1'-Ceaii' (vale), 122, 171, 23fi. 
1'alar-Ieni (v. lacul Tatanir). 
Zitta1·llk (carieră), 842. 
1'a/a1·-Mezo1·lîk (carieră), 831. 
J'atw·-Ormm1-Dr,re (vale), 102,178, 

237. 
7'nla1'-Parclina (pădure), 773. 
Talaria (ţeră), 333, 31-1, 389, M5, 

57'1, 876, 878. 
Ji,La1'ia d1Jbroyia}f(1, 558, 602. 
Tatari1 (popor), 52, Ui, 61, 62, 07, 

260, 201, 267, 321, 324, 325, 335, 
34-0, 341, 385, 389, 1�94., 544, M5,
540, 547, 552, 555, 5Cl'l, 563, 505,
560, 567, 570, 571, 570, 593, 630,
867, 868, 873.

TiilariI din Bugcac, 390, 392, 398, 
403, 418, 558, 56'1, 5G2, 563, :ifH, 
565, -567, 568, 569, 570, 571, 5iu, 
579, 933. 

TălariI din Dobrogia. 336, 31�1, 342, 
343, 347, 31-8, 349, 352, 354, 359, 
362, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 374-, 3i8, 381, 393, 395, 
396, 398, 406, /kf3, 414, 4-15, 417, 
418, 422, 423, 424, 4-20, 4-27, 428, 
437, 441, 442, 444, 446, 447, 449, 
453, 455, 456. 4-58, 462, 464, 467, 
469, 470, 471, 481, 501, 559, 560, 
563, 577, 579, 600, 622, 644, 646, 
650, 708, 762, 779, 780, 905, 907, 
908, 928, 933. 

Tătarul (braţ), 255, 8'14-, 815. 
Tătarnl (pădure), 773. 
1'iîta1"ul (vale), 149, '181, 238. 
1'ctta1·ul-mare (insulă), 29, 252, 260, 

394, 814. 
Tătai·ul-mic (insulă), 29, 252, 81ft. 
Tatariţa (deal), 586. 
Tatariţa (sat), 586. 
1'atai·oi (pădure), 773. 
Tatiana, 626. 
J'atlageac (carieră), 838. 
Tatlageac (lac), 103, 104·, 208, 209, 

210, 239, .468, 469. 
Tatageac (movilă), 103. 
Tatlageac (pârîu), 208, 209, -2'10, 

239, 464, 692. 
1'atlageac (vale secund. a pârîulul), 

209, 210. 
1'atl�e1,c-ma.re ( comună), 103, 104, 

203, 209, 210, 342, 457, 458, 4134, 
466, 467, 468, 459, 650, 692, 706, 
708, 711, 714, 7'16, 719, 725, 728, 
729, 732, 735, 742, 782, 787, 792, 
795, 838, 853. 

Tallageac-mic (sat), 208, 209, 210, 
4-58, 468, 650.

Tallt1-Sulwl (câmpie), 22/k, 356. 
Tatra (vapor), 901. 
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Tatla (regiune), 314. 
J'ctWjOII-Baii' (carier;:1,_1, Ş:'lO. 
'l'rmşrtn-Bai,· (deal), '103, 128, ::!!l\!, 

210. 
Tauşa11-lol (vale), 1'10, 200, 23\J, 31)8, 

414. 
'l' riuşan-Onnan (deal), ::!14. 
'l'rtuşa11-01·ma11 (pădure), 122, '185. 
'l'rmşon-l'epe (dettl, culme princi-

pală «Peucen), 110, 120,105. 200, 
233, 398, 685. 

1'auşan-1'epe (deal, prelungirea lu1 
Uzum-Bair), ' 112, 129. 

'l'auşan-l'epe (movilă), 1'10. 
Taurida (Crimea), 30. 
TauriI (popor), 520. 
Tauro-Scylhi1 (popor), 25fl. 
Tavcrnier-Jean-Baplisle (n. pr.), 

804·, 933. 
Tchicl1alcheff (n. pr.), GO, 84. 
Tebe (vapor), 899. 
'l'echechiol (saL), 35, ,rn, 95, 06, '163, 

1M, 471, 473, 477, 650, 691. 
'l'echechiot (vale), 96, 1B3, 1M, 69 l. 
'l'echechiol-Bair (deal), 96, 126, 474. 
'l'echechiot-Ceaii' (vale), 95, 90. 236. 
'l'echecleressi (carieră), 829. 
'l.'echecler-essi (saL), 35, 40, 85, 05, 

4,71, 477, 481, 482, 503, 504, 050. 
Techecleressi (vale), 35, 95. 
'l.'echeclei·ess i-vale (păclu re), 77 i. 
T�chio de Bajo (n. pr.), 28'1. 
Tecuc1 (judeţ), G\.lo, 008, 705, 707, 

710, 7'13, 715, 718, 724, 'î27, 731, 
74,5, 749, 754·, 871. 

Tecucl'. (oraş), 871. 
Teilor (deal), 90, 105, '107, 128, 1\J5, 

197, 198, 228, 229, 231, 380, 386. 
Telamon (n. pr.), 310. 
l'elchiorman (pădure), 771. 
Telchlorman (alt Lrup de pădure), 

77'1. 
'l'clechiorman (pădure), 770. 
Telecea (sal Trans.), 325. 
Telean,( Tepessi (deal), ilJ3, 128, 

210, 211. 
Tellek (băieşi\.e), 33\J. 
Telelei (n. pr.), 560. 
Teleorman (judo(,}, (il)o, 698, 705, 

707, 710, 713, 7·15, 718, 721., 727, 
,31, 745, 740, 754. 

Teleph (n. pr.), 515. 
'l'eleLzis (Rege), 54·2. 
Teii/o (comună), '100, 233,325, 3o1, 

3,5, 387, 380, 3\J5, 390, 398, 309, 
ltU2, 404, lt05, lt06, 407, 4,1 ·J, 509, 
653, 685, 68i, 697, 706, 707, 709, 
7'1'1, 112, 714, 717, 720_, ,20, 728. 
733, '736, 74,3, '751, 752, 753, 755, 
773, 778, 784, ,88, 793, '796, 832, 
840, 853, 033, 934:. 

TeU/a (deal), li87 .. 
Teliţa (pădure), 773. 
Teliţa (alt trup de pădure), 773 · 

Teliţa (pepinieră), 762. 
Telifa (pârîu), 113, 114, 2:13, 24,l. 
Tel'iţa (rÎL1), 78, 90, 108, '10\J, 110, 

112, 113, 114, 120, 141, 220, 233, 
2ld, 251, 361, 365, 372, 375, 370, 
398, 309, 407, 685, 688, 934. 

Teliţa (vale), 75, 108, 109, 110, 112, 
113, 1'14·, 129, 233, 241, 252, 407, 
682, 687, 688, 937. 

'l'elif a (vârf), 109. 
1'elce (carieră), 828. 
Telce (sat părăsit), 225, 377. 
'l.'eke-1'i'estenic (loc. isol.), 375. 
1'elcirghiol (carieră), 824, 82.6, 838, 
1'elcirahiol (comună), 84, 209, 210, 

211, 426, 442, 444, 44-5, 467, 468, 
469, 682, 692, 697, 706, 708, 711, 
714, 716, 719, 723, 728, 732, 13j, 

742, 780, 782, 786, 792, 795, 824, 
836, 838, 853. 

'l'i/cirahiol (lac), 67, 68, 84, 87, 88, 
103, 104, 209, 2'10, 239, 425, 444, 
445, 4-56, 467, 469, 506, 607, 650, 
Gr\2. 

Ti!cirghiol (sanatoriu), 67, 68, 86. 
2'11, 445, 692. 

Temiş6ra (oraş), 434. 
Tempyra (�), 432. 
Tenedos (ins.), 548. 
Teodor (pre6l), 331. 
Teodor de Mossueslia (scriitor), 

632. 
Teodorit de Cyr (seriilor), 632. 
Teodoroi' (n. pr.), 317. 
Teodorof (bulgar în Tulcea), 041. 
Teodorof Şlefan (n. pr.), 752. 
Terapomi (monastire), 151, 504·, 

012, 918, 919. 
Terbeliu (rege), 542. 
Teres (n pr.), 516. 
Târgu-Jiu, 507, 
Târgovişte (oraş), 500, 503. 
Te1'iul mai·e (ins.), 162. 
'l'eriul mic ( >> ), 162. 
Teriachiu A. (n. pr.), 281. 
Ternobium (Ternova), 54:J. 
Tcrnova, 135, 541, 5lt4·, 545, 54:ti, 

547, 635, 636, 637. 
Tersconduru sau Tershomlu (sal 

bulg.), 35, 40, 95. 
7'er·�conclw1·u Ceaii· (vale), 40, 05, 
Terler Sf'enlislav, 636. 
Terlulian de Carlagina (seriilor), 

625. 
Tenichioi (sat), 123, 215, · 336, 369, 

4,'18, 4,23, 4,2ft, 650. 
Tei·zichioi (pârîu şi vale), 123, 214, 

215, 216, 240. 
Terzi- Veli (sal), 99, 167, 169, 458, 

461, 650. 
Tepe-Bair (deal la Kirişlik), 123, 

132, 214, 215. 
'l.'eve-Briir (deal la Caramural), 

12lt, 133, '177. 
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Tessalonic (Mitropolia din-), 632. 
Tessi Chevalier , 28-L. 
Testemel (deal), 120, 13'l, 224. 
Testemel (pădure), 763. 
Testemel (pâriu), 224, 240. 
Testemel (sat), 7o, 120, 224, 225, 

360, 369, 370, 378 , 655. 
Testimo (Episcop), 631. 
'l.'etera-Baii' (deal), 102,127, 14-8, l76. 
l'etre-Cula (carieră), 824. 
1'eugea-01'man (pădure), 95. 
Thalia (scriere), 627. 
Thalia (vapor), 899. 
Thasule (şef turc), 558. · 
Thasos (vapor), 898. 
Theodor Anagnostul (seriilor), 029. 
Thcodora (Imperătesă), 633. 
Theodor Lascaris (Imper.), 335. 
Theodor Moruianu (n. pr.), 388. 
Theodorus (Arch. de Sugdae), 637. 
Theodosie Kuphara (călugăr), 634. 
Theodosiu (molul luI-), 29. 
Theodosiu I (Patr. Ternove1), 635. 
Theodosiu II (Patr. TcrnoveI), 636. 
Theodosiu-cel-bătrân (Im per.), 538, 

630. 
Theodosiu cel L.îner (Imper.), 631. 
Theophana (n. mit.), 510. 

. Theophanus (Arch. de Sugdae), 
637. 

Theophanus (n. pr.), 51. 
Theophil (Imper.), 542. 
Theophil (Episcop), 626, 628. 
Theolim I (Episcop), 631. 
Theotim II (Episcop), 631. 
Therapia (vapor), 898. 
Thermae Herculanae (bă1), 142. 
Thermodonte (riu), 313, 314. 
Thessalia (prov.), 316, 5'11, 512. 
Thesalonic (oraş), 633. 
Thetis (n. mit.), 307, 308, 311, 312, 

313, 314, 316. 
Thetis (haltă), 205, 682. 
Thetis (vapor), 899. 
'L'li-iaaola (baltă), 248. 
l'h'iaaala (gură), 248. 
Thia!'el (comand. Acherm.), 561. 
Thogarma (TurciI), 335. 
Thomas Hareborne (n. pr.), 876. 
Thimotheus (Episcop), 631. 
Thracia (ţeră), 316, 330, 344, 432, 

512, 514, 516, 517, 519, 520, 521, 
537, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 
625, 629, 631, 632, 633. 

Thrac'î (popor), 318, 513, 5'14, 515, 
5'17, 518, 521. 

Thracia diocesis, 27, 533. 
Thucidide (scriitor), 515. 
Tiberiopol (Vama), 633. 
Tiberiu (Rege), 542. 
Tiberiu (Imper.), 430, 433. 
Tib1·i11ul (lac), 179, 237, 451, 455. 
Tibrimtl (vale), 124·, 1i9, 237, 451, 

455.
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Tibul (scriitor), 431. 
Tifanari (pădure). 768. 
Tiflis (vapor), 90'1. 
Ţigaie (tip <le oie), 790, 701, 790, 802, 
Tigan'î (popor), 57, 34-3, 344-, 3 1f5, 

347, 348,: 350, 381, 306, 458, 542, 
5lf9, 905, 007. 

7'igonca (pădure), 772. 
naanca (pariu), 107, 114,220,231, 

382. 
7'iga11ca (vale), '107, 1H, 2.l0, 231. 
J'iaanm J'aiţer (deal) H4, 120, 228, 

220. 
J'i.acmca 1'aiţer (sal), 107, 108, 1H, 

198, 228, 220, 381, 382, 383, 385, 
390, 402, 405, 652, 754, 760. 

Tiganes Cfigan'î), 343. 
7'igăncet (vale), 198, 24'1. 
Tighina (oraş), 55�l, 560, 561, 565, 

566, 568, 570, 571, 576. 
Tigru (vapor), 900. 
1'ilâlesct (carieră), 825. 
Tilâlesci (sat), 149, 180, 181, 345, 

4'17, 420, 424, 425, 646. 
Tilcilesd (vale), 149, 181, 238, 420, 

423, 424, 691. 
Tikilesc'î (monastire), 107, 1\l8, 381, 

390, 641, 651, 685. 
J"ilcilesci (valea mon.-), 198, 230. 
Tilcilesct (dealul monastire'î-), 198. 
Tilchia (insulă), 14-6, 154, 591. 
Tilgrotin (sat), 568. 
Tilsit (tratatul de la-), 578. 
Timar-ows ('?), 572. 
Timok (riu), 277. 
Timolel (Patriarch), 540, 632. 
Tinos (vapor), 898. 
Tios (oraş), 317. 
Tirasco (şef cazac), 568. 
Tirol (prov.), 457. 
Tirpan-clere (vale), 103, 208, 230. 
Tisza (vapor) 901. 
'_f iţerev (general), 588. 
Titus (Imper.), 435. 
Tiulia Babalik (deal), 40, 97, 120, 

166. 
J'iumbel-Bair (deal). 30, 92, 125, 155, 

157. 
J'iunliunluc _(pădure), 770. 
J'iutiuluc-Ceair (vale), 98, 166, 236, 
Tobak (sat), 568. 
Tobias Gherghel (n. pr.), 357. 
Tocilescu (Archeol.), 55, 100, 251, 

513, 637. 
J'oximiu (movilă), 376, 377. 
1'oximiui' (movilă), 379. 
Tocsof (comună), 121, 216,359,360, 

366, 368, 371, 372, 378, 379, 4-% 
4-44, 651, 655, 089, 600, 697, 706,
709, 711, 7"14, 717, 720, 725, 728,
733, 736, 743, 750, 77'1, 784, 788,
793, 796, 842, 853.

Tocsof (parîii), 214, 216, 240. 
Jo{ anarr (ins.), 183. 

Toghanbeg (gener.), 55·1. 
Tohan-be'î (şei" tătar), 565. 
Tomis (haltă), 205, 682. 
Tomis (societate), 903. 
Tomis (oraş), 27, 48; 14-1, 205, 24-::l, 

243, 248, 317, 32'1, 4-30, 4-31, 4-32, 
433, 434, 4-35, 4-37, 44-3, 464-, 513, 
517, 518, 510, 520, 524, 515, 520, 
530, 531, 533, 531,, 535, 536, 538, 
625, 626, 627, li28, 629, 630, 631. 
632, 633. 

Tomiswar (oraş), 433, 434. 
Ţone Niculae (n. pr.), 752. 
Tongea (pădure), 770. 
Topaazler (deal), 99, 126, 167. 
Topal (car.), 822, 838. 
Topal (corn.), 59, 62, 78, 70, 80, 122, 

146, 180, 181, 417, 418, 4-20, 423, 
424-, 4-55, 456, 405, 646, 670, ('J\)7, 
706, 708, 71'1, 7'14, 716, 719, 725,
728, 729, 732, 735, 742, 750, 755, 
768, 782, 786, 792, 795, 825, 834, 
838, 853. 

J'opal (deal), 82, 122, 132. 
Topal-Boazgic (pădure), 768. 
Top11i'sciu (vale), 119, 150, ·186, 238, 

419. 
Topcii-Bai?' (deal), 155. 
Topcii-I ol (vale), 156, 235. 
TopciI-Iol (deal), 01, 1M, 156. 
Topci-Sîrtî (deal), 90. 
1opolog (comună), 54-, 1'18, 120, 123, 

184, 185, 187, 180, 362, 363, 370, 
4'17, 418, 4-24, 425, 508, 646, 650, 
688, 691, 693, 694, 725, 728, 729, 
732, 735, 742, 750, 755, 768, 782, 
785, 792, 795, 853, 

Topolog (deal), 119, 13"1, 189, 225, 
226, 357, 370. 

Topolog (rîii), 118, 152, 4-24. 
Jopoloa (vale), 118, 120. 
J'opolog (pădure), 768. 
Topolog-Culac (vale), 184·, 238. 
Topolog-clei'e (vale), 119, 120, 184·. 

185, 238. 
1'opolog-Român (sal), 185, 350, 424. 
Tnpolog-Tătar (sat), 185, 424-, 646. 
1'opraisari (comună), 62, 103, 153, 

168, 178, 210, 457, 458, 459, 460, 
463, 464, 467, 468, 469, 470, 650, 
602, 693, 695, 697, 706, 708, 711, 
714, 716, 719, 725, 728, 732, 735, 
742, 78'1, 782, 787, 792, 795, 853, 

ToJJraisa1't-Bair (deal). 103, 128, 
153, 168, 178, 210, 469. 

1'oprac-Kiop1'u (pod), 684, 685, 688, 
921. 

J'o11rac-Kiopru (baltă), '112,228,230, 
361, 364, 372, 379, 494. 

Torcy (colonel), 613. 
ToronLal (vapor), 901. 
Tornaghi (căpilan), 31. 
Tornycroft (vapor), 624. 
Toi t-Karaboni (sal părăsiL), 350. 

Tortoman (corn.), 62. 124, 177, 170, 
180, 350, 427, 4-28, 4-45, 4'fli, -'f47, 
449, 451, 453, 4-54, 455, 4-56, (i:!O, 
62'1, 646, 650, 604,, 706, 700, 711, 
7 '14-, 717, 720, 725, 728, 783, 7!H, 
736, 742, 783, 787, 792, 795, 8:!i, 
836, 85"1 , 853. 

7'oi·toman (deal), 'l79, 4-25, li91-. 
Jortoman (movilă), J24-, 
7'oi·tomrm (vale), 124-, 179, 237, 45G. 
Tott (baronul de-), 336, 330, 3�-0, 

341, 350, 778. 
Toula, 934-, 035. 
Toxof, vez'i Tocsof (n. pr.), 72, 81, 

24-2.
Traian (general), 537, 538. 
Traian (Imperat), 323, 522, 523, 

626, 867. 
Tra-ian (plasă), 4-'16, 470, 477. 
Traian (sat), 42G, 4-27, 690, 607. 
J'raianopolis (Nicoliţel '?), 404, 522. 
Trakan (oraş), 28. 
J'ramonlana (p. pe braţul Sulina), 

295. 
Trancovifa (deal), 90, 01, 125, 15li, 

472. 
Trancovifa (vale), 00, Ol, 156, J57 

235. 
Trancu Th. (n. pr.), 822. 
Tranclafii' (podul Iul-), 197;�198 382. 
Transilvania 52, 242, 324·, 325, 388, 

420, 421, 555, 556, 558, 560, 5GI. 
564, 565, 606, 640, 646, . 756, 770, 
780, 791, 876. 

Transilvăneni. Vezl Mocanl. 
Trapezunclel (Imperiul), 554, 555, 

875. 
Trapezus (oraş), 571, 874, 876. 
TreI fonlcini (carieră), 846. 
Ti'ei mori (loc. iso!.), 232. 
Tremurus (insulă), 431. 
Ti'enart (pichet), 147. 
Ti-estenic (sat). 113, 233, 325, 360, 

361, 374, 375, 390, 402. 
Ti'estenic-Nalbaut (pădure), 772. 
Triandafil (n. pr.), 752. 
Tribalia (prov.), 632. 
Tribalil (popor), 5'13, 515, 516, 517, 

518, 521. 
Triest (oraş), 22"1, 302, 569, 88i, 899 
Triest (vapor), 890. 
Trinitas (vapor), 901. 
Tristele (scriere), 48, 56, 242, 243, 

432, 433, 748. 
Tritonice (Tomis),' 431-. 
Tritonis (lac), 512. 
Triozorul (lac), 255, 400, 815, Sili, 

817, 818. 
Troesmis (Igliţa), 187, '188, 3:23, 3U3, 

520, 52'1, 525, 526, 527, 528, 52U, 
541. 

Troiana (ins.), 146, "172, 179. 
Troia (oraş), 309, 312, 313, 3'l4, 

316, 513, 515. 
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Troglodyţi1 (popor), 249, 322, 3i9, 
453, 515, 521. 

Traina (pădure), 769. 
1'1·opaeum l'rajani, 3'18, 452, 523, 

82·1. 
Tropaemsiwn Civilas (v. Civitas 

Tr). 
Trotter (lt.-colonel), 281. 
Tudorancea Drugean (n. pr.), 824· 
Tuclor Vtitafu (gârla lu'î-), 257, 

8'11, 8'12. 
Tttga1·lea-Baii' (deal), 1'12, 129, 228, 

233, 370. 
7'ugulerl (carieră), 822, 8't6, 037. 
7'ugulea (deal), 108, 128, 190. 
Tuia (Regim. de), 6t8, 610, 620. 
Tnlcea (braţ), 138, '147, 200, 253, 

254, 201, 401, 414,, 
Tulcea (carieră), 81,2. 
Tulcea (caza), 31, 347, 318, 353, 625, 

779, 785, 780, 704. 
Tulcea (deal), 110, 120, 151, ld4·, 4'15, 

685. 
Tulcea (jude�), 30, 43, M, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 58, 77, 116, 1'18, '122, 
'148, 185, 187, 2'13, 214, 2'17, 268, 
325, 328, 334, 336, 342, 3't3, 345, 
31:6, 3i7, 348, 349, 357, 358, 362• 
369, 37'1, 377, 380, 385, 392, 395, 
416, 418, 425, 483, 4 84-, 486, 488. 
490, 402, 509, 644, 645, 650, 650, 
682, 686, 688, 600, 694, 605, 698, 
700, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 
708, 709, ·no, 711, 712, 713, 7H, 
7'15, 7'10, 717, 7'18, 719, 720, 721, 
722, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 
730, 731, 732, 734, 735, 737, 738, 
739, 740, 741, 744, 745, 746, 747, 
748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 
755, 756, 759, 761, 766, 771, 779, 
780, 782, 783, 785. 786, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 
802, 803, 804, 822, 829, 838, 83:.J, 
840, 841, 842, 843, 846, 847, 851, 
852, 853, 854, 855, 857, 858. 859, 
901, 903, 904,, 906, 907, 908, 909, 
931. 932. 033. 934.

l'ulcea (munţi), 77. 
Tulcea (oraş), 29, 54, 64, 65, 68, 69, 

70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 84, 87, 
88, 108, 109, 1' 10, 1'12, 121, 138, 
1ltfi, 147, 151, 194, 198, 199, 200, 
213, 214, 219, 220, 222, 223, 224, 
227, 228, 229, 230, 233, 234, 253, 
251-, 259, 262, 268, 280, 283, 296, 
297, 301, 302, 324, 325, 330, 331, 
331-, 336, 344, 346, 347, 348, 350, 
351, 353, 354, 355, 356, 357, 310, 
361, 362, 363, 364. 365, 366, 367, 
368, 370, 371, 372, 376, 379, 386, 
387, 389, 390, 391, 394, 395, 396 
307, 398, 399, 400, 401, 402, 403: 
404, 405, 406, 407, 408, 411, 4'12, 
413, 414, 415, 416, 421, 428, 433, 

443, 4'ilt, lt51,, 483, 494, 495, 497, 
498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 
506, 508, 509, 529, 530, 572, 573, 
574, 575, 577, 578, 579, 581, 582, 
596, 597, 598, 601, 602, 606, 611, 
6'13, 614, 617, 619, 639, 640, 641, 
653, 654, 655, 669, 670, 682, 683, 
684, 685, 686, 687, 688, 690, 695, 
0m, 699, 700, 101, 706, 109, 1u, 
712, 714, 7'17, 720, 726, 728, 733, 
734, 736, 743, 748, 751, 753, 757, 
763, 766, 773, 784, 788, 789, 793, 
706, 797, 806, 807, 812, 813, 8'16, 
832, 838, 840, 842, 851, 852, 857, 
860, 882, 883, 880, 888, 803, 896, 
897, 899, 900, 90 l, 902, 903, 904, 
900, 916, 918, \JJO, \J22, 920, 933, 
034-, 936, \J37. 

Tulcea (pădure), 773. 
l'ulcea (plasă), 254, 255, 258, 328, 

342, 343, 345, 346, 347, 348, 357, 
358, 380, 394, 395, 396, 399, 403, 
492. 702, 705, 706, 707, 708, 709,
7'10, 711, 712, 713, 7'14, 715, 716,
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723
724, 726, 727, 728, 729, 730, 732,
733, 734, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 741, 743, 744, 746, 747, 751,
752, 753, 755, 756, 773, 784, 785,
788, 789, 793, 794, 796, 802, 803,
804, 832, 853, 933, 934,

Tulcea (p. trigon.), 110, 112. 
Tulcea (sangeac), 31, 353, 355, 41'1, 

495, 625, 929. 
1 ulcea (vale), 110, 112, 15'1, 200, 233, 

234, 239, 414. 
Tulon (orru;;), 606. 
Tumuli (movile), 71. 
l'una-Orman (deal), 96, 126, 146. 

148. 162. 474.
Tundgea (rîu), 432, 513, 514, 550. 
T'!ti'bencea (movilă), 122. 152, 357. 
1'u1·bencea (sat părăsit), 369. 
l'urbencea-Bair (deal) 122, 132, 185, 

2'14, 357. 
l'u1·c Amzali (sat părăsit), 350. 
Turc-Murfat (sat), 102, 178, 425, 

442, 443, 446, 447, 453, 468, 673, 
781, 924. 

Ţurcana (tip de 6ie), 791. 799. 
Turcia (ţeră), 3'1, 36, 37, 42, 52, 69, 

71, 92, 141, 252, 270, 271, 280 281, 
282, 283, 284, 328, 329, 330, 331, 
334, 338, 341, 345, 347, 352, 356, 
409, 412, 416, 420, 421, 434, 437, 
454, 558, 560, 563, 565, 567, 579, 
576, 577, 578, 592, 593, 595, 599, 
60t, 606, 6'10, 61'1, 624, 640, 643, 
786, 805, 874, 8""7, 878, 87\J, 880, 
88-J, 883, 885, 897, 903, 928, 931,
934.

Turci'î (popor), 28, 57, 60, 61, 62, 63, 
66, 67, 68, 70, 74, 1'1'1, 140, 202, 
218, 221, 260, 26'1, 262, 253, 264 
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266, 267, 285, 298, 32 24,, 32(>, � 
326, 327, 330, 331, 334;\)m�i3 ·, '\) � 
337, 338, 339, 340, 341, Si�J._43, 1/ 
31:5, 347, 348, 349, 350, 352, � 
354, 355, 356, 359, 361, 363, 365, 
366, 367, 368, 36\1, 370, 371, 372, 
374, 375, 377, 378, 379, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
391, 392, 3'.l3, 395, 396, 397, 398, 
399, 401, 402, 408, 409, 4'11, 413, 
4l4, 415, 417, ltl8, 420, 421, 422, 
4,23, 424,, 425, 426, 427, 428, 434, 
435, 43\ 437, 440, 442, 443, 444, 
445, 4ft6, 447, 448, 44\J, 450, 452, 
453, 455, 457, lt58, 4BO, 4Ei2, 463, 
465, 467, 469, 471, 472, 494,, 4\J7, 
4g3, 501, 503, 516, 5!t3, M4, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 55t, 552, 
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 
5B8, 569, 570, 571, 572, 573, 574·, 
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 
582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 
590, 591, 592. 594, 595, 596, 597, 
598, 599, 600, 601, 602, 605, 609, 
610, 011, G12, 614, 615, 616, 617, 
619, G20, 621, 622, 623, 624, 637, 
640, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 
649, 650, 660, 661, 682, 683, 695, 
699, 708, 739, 7GO, 701, 778, 770, 
780, 78tl, 791, 794, 804, 805, 806, 
820, 821, 822, 827, 828, 831, 869, 
870, 871, 874, 875, 876, 878, 880, 
881, 882, 897, 903, 905, 907, 908, 
915, 919, 921, 928, 929, 931, 933, 
935, 936, 

1'u1·c6ia (pădure), 772. 
1'urc6ia (baltă), 188, 190. 
Turcoman'f (v. Turc'î). 
1'ur·c6ia (_comună), 29, 63, 74, l'l 5, 

136, 116, 147, 150, 187, '188, 190, 
191, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 
3!J2, 393, 394, 652, 697, 706, 709, 
712, 714, 717, 720, 726, 728, 732, 
736, 743, 750, 755, 772, 784, 788, 
794, 796, 802, 822, 832, 847, 84-8, 
853, 934. 

1'urc6ia (gârlă), 115, 190. 
Turcului (deal), 124, '133, 178. 
Turcului (vale), 178, 17\J, 237. 
Turchi ceamila (s. Hagi Avat), 376. 
l'ureţ (gârlă), 218. 
l'u1·ia (vale), 110, 201, 239. 
Turiacului (vale), 107, 198,231,239. 
Turin (tratatul de la-). 548. 
Turkestan (ţeră), 53. 
l'urlacBair (deal), 99 126, 16\J, 170. 
Turla Meza1'Uk-Bai1' (deal), \J!J, '126, 

169, 170. 
Turnu Roşu (pasJ, 874. 
Turnu Severin (v. Severin). 
1'u1'sun (carieră), 830. 
Turtucaia (oraş), 28, 51, 585, 587, 

591, 599, 602. 
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