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Pref ata la voi. I. 
, 

O de3criere a Dobrogei Noui-a Cadrilaterului -
pentru realipirea căreia s'a depus atâtea sforţari şi 
pentru a cărei păstrare s'a vărsat apoi atâta sănge, nu 
poate fi decât binevenită astăzi, �ând în toate stratu
rile poporului nostru se manifestă o dorinţa arzătoare 
de a ne cunoaşte cât mai bine ţara, de a ne înţelege 
cât mai mult unii pe alţii. 

Dacă numele de „ Cadrilater" dat părţii de sud a 
Dobrog�i este un termen militar, în schimb nu::nele de 
,,Dobrogea Nouă" este o simplă expresie .administrati
vă. care arată numai, că această parte a fost alipită 
mai ţn urmă la Patria-mumă. Dar de fapt Dobrogea 

· .Noua." şi cea „ Veche" formează o singură regiune
din punct de vedere geog·rafic şi în multe epoce ale
istoriei au format şi din punct. de ved�re administrativ
un. singur tot. ..
. In tot cursul antichităţii, ţinu tul dintre Dunăre şi
Marea Neagra. până la Sţlistra şi până la Vama era o
singură ţară: Sciţia mică (Scvthia minor), iar în evul
mediu până la cucerirea turceasca, a fost o singură
,,eparhien a imperiului bizantin.

Dacă după aceea s'a divizat în diferite unităţi
administrative, dacă popoare străine au fost colonizate
printre locuitorii baştinaşi de origină traco romana şi
dacă la 1878 partea de jos a fost despărţită de cea de
sus care s'a alipit la statul romanesc, acesta nu în
semnează că unitateâ milenară a provinciei a fost di-

*) Cu partea omisă ·1a ediţia l-a.
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strusă, nici că predominaţia etilica şi culturala a Ro
mânilor dobrogeni a fost prea mult ştirbită. Au fost 
de ajuns cei câţiva ani de vieaţă comună ce au urmat 
anexiunii din 1913, pentru ca spiritul culturii româneşti 
să str abata adânc şi în Dobrogea „Nouă" şi sa o 
contopească iaraş cu provincia de care fusese ruptă 
timp de trei decenii şi jumatate .. 

Deaceea descrierea Dobrogei Noui prezintă o im
portanţa cu. totul deosebita; ea ne va arata şi cât de 
mult a fost înstrăinată această Hgiune şi până la ce 
grad s'a putut infiltra aci cultura rom�.nească. 

Volumul de faţa redactat cu atâta conştienciozitate 
şi cu atâta entusiasm de un harnic �i distins membru 
al corpului dida�tic românesc, constitue mimai prima 
parte a descritrii Dobrogei „Noui". Dl Vasile Stroe
scu a crezut că funcţiunea de re·vizor şcolar nu trebuie 
să se mărginească numai la controlul pedagogic al das
calimii şi la îngr·jirea de bunul mers al învaţamântu
lui, ci poate atinge şi un scop mai înalt: studiarea vieţii, 
limbii, credinţelor, obiceiurilor ş: trecutului diferitelor 
populaţii ce traesc împreună în această regiune puţin 
cunoscuta ţării noastre. Cetitort1l va gasi aceste ces
tiuni expuse cu multă pricepere şi cu o bogată infor
maţie în această prima parte a lucrării şi pe lângă ele 
descrierea amănunţită a oraşelor. Alte volume vor 
cuprind!!' de.scrierea satelor şi cătunelor, cu vieaţa lor 
caracteristică si r.u indicatia locurilor unde s'au desco-

. . 

perit monumente istorice. 
Sunt încredinţat, că acesta primă descriere complec� 

tă şi amănunţita. a Dobrogei „Noui" va fi bine primită 
de publicul nostru cult şi va contrrbui la cunoaşterea 
exactă a si�uatiei din acest tinut. 

. . 

14 Oct. J 924. 

Bucureşti 

Const. Moisil, 

Profesor, Directorul General 

al Arhivelor Statului. 
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MARTURISIRE. 

lncă din 1913, colindând satele pentru controlul 
cultural, am simţit o placere, sa adun de aci o legen
dă, de acolo numirea unui deal sau vale, o fotografie 

· a şcoalei, bisericii, primăriei, date statistice: Ceeace
m'a interesat mai mult, au fost denumirile satelor cu
legendele lor atât de frumoase.

Când vremurile grele din 1916-191� s'au abătut
asupra acestui ţinut, am plecat cu �cest modest mate
rial într'un colţ al Moldovei ospitaliere.

Reîntors pe aceste meleaguri, notiţele păstrate cu
sfintenie mi-erau mai dragi şi am căutat să Ie complec
tez, iar în 1922 le-am arătat d-lui Profesor Universi
tar S. Mehedinti, care m'a îndemnat să continuu spre
a servi la formarea dicţionarului geografic al judeţului
Caliacra.

Un dicţionar geografic e o lucrare migăloasa, me
nita de a fi cercetată de puţini cetitori.

Datorită câtorva prieteni sinceri, cărora le voia fi
recunoscător totdeauna, am dat alta formă cunoştinţelor
geografice, presărându-le eu mici descrieri şi versuri
din poeţii noştn, aşa că pot fi cetite mai cu placere,
contribu1ml la răspândirea datelor despre acest ţinut,
strâns legat istoriceşte de pamântul la care s'a întru
pat.

In fiecare zi şi mai ales seara, căutam să lucrez
eeva· pentru împlinirea acestei însărcinări.

::Şi adormiam ... atât de fericit, 
,, Ca un copil naiv ce-şi spune, 
,, Vrăjit de somn, abia şoptit, 
,,Aceeaş veche rugăciune·. 

(St Iosif). 
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In 1923,. materialul era colecţionat, doar ultima sti
lizare pentru imprimare şi încă, câte va notiţe ce trebu-
iau luate .de.la Academia Româna� · · 

Cautat-am sa dau notiţele mele în .rezumat, for
mând o bază de cercetari mai amanuntite în viitor-. 

Ele vor fa uri lega tura muncii modeste depusă 12 
ani în acest pamânt străbun între mine învăţătorime şi 
populaţiune. 

In Septem. 1924, atras în mreje, am fost im
pălanjenit, . făcând o asociaţie de tipărit şi plasat a 
volumului 1-u din lucrarea mea „Pe căile str a bunilor" 
în Dobrogea Nouă, admiţând să-i .trec şi numele, pe 
coperta; cu toate că pretinsul coautor n'a scris nici o
jumătate de pagină. 

Atât la achitarea cheltuelilor
J 

cât şi Ia plasare, do
vedindu-se nesinceritate, asociatia s'a desfiinţat chiar 
din a 2-a lună dela apariţia v�lumul (Ianuarie 1925) 
prin arbitraj comercial. 

Buna primire şi preţiosul concurs, ce..,am avut din 
·partea presei, autorităţilor şi particularilor la primul VO""

lum, mă îndreptăţesc sa le aduc ·viile meLe mulţumiri,
rămânând foarte obligat să dau Ia lumina. volumul Ii-lea,
coprinzând trei oraşe şi aproape 40 sate, sperând ca
treptat-treptat să public şi restul materialului ce-l posed.

Dupa·. parerca c:ţ-lui Profesor C. Moisil şi a apro
bării d-lui Profesor Me�edinţi, la urmă voiu face un
indice aH_abetic, ca lucrarea să poată servi de dicţio
nar geografic, având toate cunoştinţele necesare.

Bazat pe deosebita solicitudine ce mi s'a arătat,
supun aprecierilor binevoitoâre şi volumul de faţa.

14 Martie 1925 
BazargH:; 

V. Stroescu.

www.ziuaconstanta.ro



Numirile · tinutului. 
. 

, . . 

ln timpurile cele mai îndepărtate acest ţinut a fost 
numit Scythia minor şi Scythia pontica. 1 > 

Odată cu întinderea stăpănirii romane şi mai ales 
în timpul împăratului Diocliţian, organizatonil imperiului 
făcea parte din diocesa Traciei, fiind despărţită printt'o 
linie dela Durostorum (Silistra) la Oionysopolis (Balcic) 
în Scvthia minor la nord şi Moesia interioară la sud -��� 

La geografii arabi, începând t.lin secolul al IX-iea, 
găsim numirea de „Bergean•, ,,Borgean" sau „Borşan"; 
Apare întâiu „ Rasm vei Horismos quadr_antis habitabilis 
anonymi (Abu Djafer Mohamed ben Musa) Khovaresmi; la 
astronomul Abu Rihan, care numeşte această parte Bor
şan; fa lbu Said în 127 4, Ia Abulfeda în 1331, la Bacui11 
în 1397. Abulfeda scrie că această tară a fost cucerită 
de Germani (Romanii diri imperiul de răsărit). Bakuin 
arată că Borgeanienii seamănă cu Frâncii şt poartă lup
te cu Slavii, vecinii lor .. 2>· 

Mohamed Edrissi,3)geograful arab dela curtea regelui 
Roger I al Siciliei, vorbeşte pe larg de acest ţinut, care 
se. întindea dela Danu (Dunarea) la Marea Nitasch (Marea 
Neagră) având oraşe înfloritoare, deci acest ţinut nu era 
pustiu, cu toate năvălirile barbare. Se renăştea mere-.. 
din ruine şi cenuşă ca paserea maestră, phoenix. 

La oraş negustorimea era mai niult grecească,. iar
la sate erau VJafiit. -

. . 

I) Straboti Vo1:·m. pag 65.
2) Analele Dobrogei, 1920. pag. 37. C. Brăte:1cu
3) P. A. Jaubert: Geograph!e d' Edrissi pag. 380-390.
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·, Geograful polon _Ioachim Lel�!�lq s'a ocup�t mult cu
înterpretar�a lucrărilor lui Edrissi; mai ales asupra ţinu
tului Bergean. 

ln tabula catalana din 1375, găsim numirile „Berd 
jan, Berzan, Borzan", numiri de origină arabă. trecute 
în uz la navigaţia medievală. 

Scriitoarea bizantină Anna Comnena, la finele veacu
lui Xi-lea, arată că regiunea din dreapta Dunării se 
numeşte Parlstrion. Domnul profesor Iorga îl consideră 
ca un termen administrativ sau militar. . 

La unii scritorii printre cari şi Constantin Porphyro
genitul (secolul X-lea) reapare numele de Mysla, citând 
14 oraşe între cari Dionysopolis, Acra, Zelpa sau Zeldapa. 

ln cronica franceză a lui Geoffroy Ville Harduin 
( conicarul imperiului latin de răsărit 1204-1262), găsim 
vorbindu-se de Vlahia Asanizilor, situată între Dunăre 
şi munţii Balcani până la Mare, locuită de Vlahi şi Cu
mani. lnpăratul Ioniţă e citat de 14 ori ca rege al Vlahilor 
şi e întitulat „ Domn al Zagorei şi al Myslei înţelegăndu
se al Vlahiei Asanizilor. 

Prizonierii luaţi din sudul lialcanilor erau duşi în 
Vlahia. 

Tot în această cronică găsim numirea de Vlahia 
Albă (Blankis Blakie). Ducange, în notele de adnotare 

r la cronică, admite blanche Blaquie sau Valachie.
1 Cronicarul Henri de Valencienne pomeneşte de acest 
i ţinut că se numeşte Vlahia şi locuitorii sunt Vlahi şi 

Cumani. In cronica anonimă scrisă în vechiul dialect va
lenciene (pag. 28) se citează Vlahia lui Asan şi că 
Ioniţă a ridicat toată populaţie valahă capabilă de a pur
ta arme şj cu 1 oOOO Cu mani şi Greci a plecat contra 
Latinilor din Constantin.apoi. 

,, Şi crâncen trece Ioniţă prin rândurile dese, 
,, Iar după el Cumanii iuţi pe duşmani greu mi-i ţese. 
„ Făr de nădejde se mai bat: Chesarul Balduin 
„ Şi toti vitejii ce după dânsut vin 
„ Ca Henric, Bonifat şi Dandolo, căci harnicii Cumani 
,, lifrâng cu Vlahii cei_din Pind şi cei de prin Balcani. 

(I. Neniţescu) 
*) Arhiva Dobrogei 1919, Vlahia lui Asan, Vlahia Albă de C. Brătescu 

I. Lelevel. Geographte du moyen age, voi. III. IV. pag, 124-127
Ana Comnena Lib. VI. cap 4 pcig. 480.
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Ansbertus,. cronicarul lui Frederic .. Barbă Roşă. arată 
că la 1188 ţinutul răsăritean, dintre Dunare, Balcani şi 
Mare, era deosebit şi stăpânit de Români şi Bulgari sub 
conducerea lui Calo Petru Românul si fratele său Cra-

. . . 

ssian. 
La cronicarul Nicetas Choniatus găsim numirii� 

de Mysia şi Zagora. (Ioniţă domn al Zagorei şi Mysiei). 
Calugarul Wilhelm de Rubruquis pe Ic 1253, fă

când o călătorie în părţile Tătarilor arată că această 
parte se chtema Vlahia lui Assan. 

Aceste numiri dovedesc existenţa unui grup puter
nic de Români, având conducături de acelaş sânge, cari 
au jucat roluri înportante pomenite de isorici. . 

Hans Schiltberger,3 călător cunoscut, care a scris 
memoriile sale după 1386, citează ca al treilea oraş 
principal din această regiune, k. a/acrea Domnul Mirce� 
se intitulă. pe la 1390: ,, Mircius Dei gratia woevoda 
Transalpinus Făgăraş şi Omlaş dux, Severini comes, 
1 errarum Dobroticii Despotus" · 

Cronicarul G. Şincai, v01bind de Domnitorul Mircea, 
arată că'şi întinsese cuceririle. până la mare, ş'a născut 
rasboiul pentru Dobrotichiu şi Drâstor (b.ine înţele1 
dupa textul lui Chalcocondylis). 

,, Si merg să stea de vorbă cu Mircea cel Bătrân, 
,, Al Romdniei falnic şi neinvins stăpăn; 
,, Cu Mircea, Domnitorul Dobrogiei mănoase, 
„Silistrei celei tare, al Dunării spumoase 
„ De-a lungul ptln' la mare şi-a/ malului cellalt 
,.,Şi-al văilor de dincof' şi de Balcanul nalt . 
. Cu el vor să lnchee prin bună învoire, 
Intre sultani şi ţard o veşnică înfrăţire". 

(I. Nenitescu). 

Comander I. Buchan Telfer ne comunică după, eăJă
torul Schiltberger ca Mircea, urmând fratelui său mai 
mare Iv� Dan V. V. a adaugă la domeniile sale, după 

3) Hans Schiltbergers Reisebwch nach der NUrberger Handschrift He
rausgegeben Tubingen 1886. 
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scurta domnie a lui lvancu sau Iuancku şi Dobrogea. 
ln marea sa planşa 4e!a fi�ele-cărţii pune numele· de 
DDbrogea şi oraşul Kallacerka. 

Izvoarele lui Leonclavlos· arată că lvancu domni peste 
Vama şi regiunea vecină Dobritze. 

Lui Ivanciu, Turcii îi ziceau Oobrltzogol. Aşa dar 
. · denumirea · "Dobrogea" se dă din secolul al. XIV-iea. 

Acest nume vine dela Dobrotici, ori Oobrovcei, ca
. re prin "turci zare a primit finala gea". 

La D. Cantemir în "Histoire de I' agrandlssment · 
de l'empire othoman" găsim „ Oobruge". 

Tot aşa explică şi D-r Jiricek şi Kanitz. 
Căutând în dicţionarul tur·cesc „Samibelu-frfişcheri" 

găsim cuvântul„Dub-rogea 11 loc întins, stepă_ fara pa.duri, 
în opoziţie cu „Oeliormanul" păduri nebune-nesfârşite. 

Ionescu dela Brad e partizanul acestei interpretări. 
Ublcini explică „Dobrogea" ca «�ară bună" dela slavul 
„dobro" bun. Dobrogea e pământ fertil şi de complec 
tă fericire. Pentru Rutenii veniţi din stepa, Dobrogea 
era un raiu şi ţinutul din deltă, .lângă Cara-orman se 
numeşte Paradisul Cazacilor. 

Datorită cetăţilor Rusciuc, Silistra, Şumla, Vama, 
înscrise în istoria armeldr prin luptele vajnice ce s'au 
dat în decursul secolelor, s'a născut denumirea militară 
de },Cadrilater''. 

Aceasti'l „ţară bună'' după explicarea lui Ubicini a 
fost un bulevard al popoarelor, căci. 

,,Măreaţă e întinsa mare ... 
,, Comori nenumărate are! 
,, Dragi snnt spumatele ei valuri, 
,, Când bat cu furie în maluri, 
,,De' şi frâng albitele lor coame! 
,,E plină Dobrogea de poame, 
,, De dealuri si de văi mănoase, 

, «Şi de câmpii cu. flori frumoase. 
(După I. Neniţescu). 

Contribuţiuni istorice şi numele de f1obrogea-Andronescu Virgil 1 [08 
Dobrogea în pragul veacului XX !ea de capitan �- Ionescu. 
�Qeai�11tvo :ilă.lg�r\a Q-r llreceţ 
La Bulgario Danubienne Kanitz 480 
Ionescu dela Brad. Excursion agricole dans la Dobrudgea. 
Revue de geographie 1879. 
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T u r t u c a i a. 
De aproape două ceasuri plecasem cu trenul dela Bu 

cureşti. 
Deoparte lanurile bogate păreau ca undele mării, de 

alta Argeşul, bătrânul Mariscus, îşi ducea apele argentii 
<:u amintirile scumpe ale străbunilor până la Dunăre 
(lstrus). 

In dreapta se zăreşte valea Spanţov, urmele slabe 
ale cetăţii vechi "Daphne", capul de pod din secolul al 
Vl-lea, metropola primilor creştini, a prinţesei Ga 1ithia 1.3)

şi reşedinţă episcopală. 
Coborîm la Olteniţa-port. Cu vaporaşul ,recern 

Dunărea, ce pare un văl subţire de argint, preserat din 
razele soarelui. 

D·upă părerea unui scriitor, 2) vasul vopsit în alb fă-
cea impresia unei lebede, ce înnotă în contra apei. 

„ln veci a sufletului şoapte 
,,le-oiu îndrepta în zi şi noapte, 
„ Spre tine j)unăre măreaţă 
,, Ce răsăritului dai vieaţă. 

(I. ţveniţescu). 
Malul din dreapta e ridicat, ca o· colină cu pomi, 

viţa de vîe, ogoare; iar la Dunăre, aproape de mal, o
chiul întâlneste ceva ne mai văzut la noi: un fel de sie
puri, transfo'rmate în mori, a căror roţi mari de lem� se 
mişcă prin puterea apei. 

1) Pe căile srăbune de V. Stroescu. voi. I pag. 56
I. Irimescu Cândeşti-" Viitorul" din 1913
Istoria bisericii Române de G. M. Ionescu peg. 356,
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La începutul lui Martie, le vezi ieşind din adăpo
stul de iernat, îndreptându-·se se dltre locu.I stabilit. Li 
se fac reparaţiunile necesare şi foaleta de primăvară şi 
măcinişul' încep1::, aratând belşugul locului. Oraşul· e aşe- · 
zat în amfiteatru, având o frumoasă privelişte. 

Aci în vechime era a doua cetate „ Transmarisca 11 

(Peste Mariscus) şi care cu cea dela Daphne formau 
capul de pod, străjer neadormit contra năvălirilor ce în
cepuse încă din secolul al III-lea. 

D-l General N. Petala cu doamna şi subcomisiunea pentru organizarea·
învăţământului. 

Până_:,în acest veac nu o găsim pome nită de scriitori. 
. Procopius (sec. Vl-lea) în • De Aedijicius" * arată că 

cetatea a fost ·zidită de Constantin cel Mare (306-337) 
făcând capul de pod. Transmarisca-Daphne, că barba-
rii au distrus-o şi că Justiniam a rezidit-o din temelie. 

Geografii au enunţat-o ca pe o strajă puternică, a� 
,,ltinerarum Antonitzi", n Tabula Peutingeriand" geogra
fii Ptalomeu, Ravenat. 

ltlnerarum Antonlni-223. 
Ptolomeu. voi III 
Ravenat (IV. 7) 
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Kanitz arată că a fost întemeiată ca fortareaţă de 
împăratul Constantin cel Mare, aproa:pe de castelul Daph
ne, . îrisărci_nată de, a :veghia la .siguranţa trecerii. . . 

Istoricul Mannert a derivat cel dintâiu numele Trans 
MariSczus (Peste Argeş). 

Fort�r_e�ţij impdttantă, era apărată de o garnizoană 
de infanterie uşoară şi 2 cohorte a legiunii XI Claudia, 
a cărei lagăr principal era la Drâstor. 

Kalmca 5) care s'a ocupat cu monumentele vechi 
în Bulgaria, descrie inscripţiunea de pe o cărămidă găsi
tă la Silistra, astăzi în muzeul din Sofia. 

LEG. XI. CI. F. TRM. 

(Legiunea XI Claudia, Felicia Trans Marisca). 

lnscripţ,unilc. Leii de piatră Turtucaia. 

In vara anului 1924, s'a găsit de fiul . institutorului 
Brebu, în temelia cetăţii de pe malul Dunării o cărămi
dă cu aceeaş inscripţiune. Păcat că a fost scoasă în bu
caţi şi s'au, pierdut din ele. Am privit jumătatea cu fina 
Iul inscripţiunii. 

G. Popa· Lizeanu. Cet.iţi şi oraşe grecoromane pag. GO
Kaniţz-La Bulgarie. Danubienne pag. 540
* Kalinca-Dln Antike Denkmaler în Butgarien
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:Vizit.âţt_ct" îtJ această, prirtiăvara · orăşelul Turtucaia,
am vă_zu_ţ _tr�:i pietre vechi, cari spuneau multe lucruri 
dela străbuni: · · 

-Uni{e din piatră mai ·tare, înaltă tje 68 cm. lată. de
de 50 cm. şi_ grosă de 43 -cm., cu cinci rânduri săpate: 
în primtţl . rând sacrum, al 2-lea coh.l. Trac etc. 
pe laturea din dreapta săpat un ogar sărind la o căpri
o�ră; a douapiatră e de o compoziţie mai slabă şi de cu
loare mai albicioasă, cu 6 rânduri săpate, din cari în 
al 5 lea D i a n  a e şi ai 6-le V. s.- L. M. (votum solvit 
liberu,; meri to). 

Ambele pietre s'au găsit la dl. I. Hasan 
în c1:rte la o adâncime de 3 m. de· o parte 
înaintea unui pavaj de piatră, din care s'a 
ca 200 m. p. 

Biserica „Sf. Nicrilae" din Turtucaia. 

Ceauşoglu 
şi de alta 
desgropat 

După părerea d-lui profesor Moisil, căruia i„am 
·arătat· notiţile, aceste p ·ietre au fost ridicate cohortei I

•) C. Potpbyrogenitul "Oe Cerimoniss Autae Byzantinae li. 54 
**) ·oeographie d'Edrisi par P- Jaubert pag 382-386. 

. 

' 
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·-t��cici\ !a un templu ;f :i�iţţ_( Diana, dovap_ă ;c�pr.jpra şi
ogarul. Cercetările-special'îş'ţi'lqr. �e._,vdr -dovedi treGJJtYJ:

. . La Hasan Matiş Cara Ahine.e,1: f_q igăşit apf9f1Pe la 
-suprafaţă--'-l lt1-bl0c ·de. piatră, sculptaţi doi lei, UntJI in <ln;!ap,..
ta .şi . altul . î_n stânga, stând pe· labe upiţi pri_n ţoade .
.. . · Blocul are:·o lungime 95 cm. înălţime 65:c;m. şi gro_şj,

mea .50 cm.· şi pare. a fi .partea de jos a unei sţatui.
·'Cronicarii bizantini, printre cari şi C .. · Porphyrogeni

tul arată că a fost reşedinţă episcopală. · '1 
In evtil mediu geogrpful arab Mohamed Eqrissi ,jp 

b�rfe,i iia pomen�şte· de oraselfil de: pe Dunare Rekrpo, 
Zdkatra, Trokan, Recnova. '· 

Ioachim Lelevel îndentifică Recran cu oraselul de 
mai târziu Trakan, Tut-rakan, cum· îi zic Buigarii şi 
Turcii. 

Said paşa geami din Turtucaia. 

. (Dela Elmas Rec.nova, Zacatra, aproape de un 
munte, distanţă de o jumătate zi, dela Recran la Destri-
nos' (Silistra) ace,eaş departare. 

*) Tabula' itlnerarla Edrisiană·Atlas Lel�vel Analeie Dobrogei 1�0 
Jtf I pag. 39. 

::l I. Lelevel Geographie du moyen -�ge Vol. III IV pag.· 124-127 
) ,KanJtz-La BuJgar-ie Di!lnubienne pag. 541 

� .. - ·, 
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.. E singurul izv.or �,� . .e�licarea denumirei de ·
Tutracan. ·.

După vestiţai:ifătatie· de ·a Cosova, ··· cetatea rămâne 
III stăpânirea· Ttudlor. 

Mihaiu Vitea,ţul, dom[JuJ . muntean, trece în două rân
duri Dunărea• şi dă foc cetăfîlor d'in' dreapta;printre carL 
avu aceeaş soartă forfăreata de odinioară a lui Iustinian. 

La 1773 �e dă o lupta mare. Armata turca ·e sub 
comanda lui Feizulah paşa. iar cea rusească e condusl 
de vestitul general Suvarof. Ruşii reuşesc sa trcaca 
fluviul, bat şi gonesc pe protivnic, fortăreaţa tnsă· n'a 
fost distrusa. 

Sultan Abdul Hamid geami-Turtucaia, 
' 

. 

Anul 1810 e- cel mai durero.;. Era sf:irşitul răs
boiului de la 1806-1812 intre Rllşi şi Turci, a cărui 

•) 1594 �i I 595. 
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ur
i

nări a fost' rana ce a sângerat un veac şi mai bine

(perderea Basarabiei). 
· Vestitele· întarituri · sunt I uate de generahtf rus Ca

merrski şi -ca···răsbunare ·a tasat nu m-ai . ttti-ne din fortu- ·, 
rile, ce ·rezistase ·atâta vreme. 

· · Au p_lăns străbunii pe urmele Iod
In timpul răsboiului de· independenţă â Greciei,

Ruşii luând parte coreligionarilor trimit armate la Duna
re� dar Turcii se întăresc şi opresc trecerea inamicului 
pe la acest cap de pod. 

In răsboiul Crimeei, armata turcă sub comanda 
lui Omer paşa, la J 854, trece Dunărea, aproape de

Turtucaia şi da Ruşilor cea mai celebra bătălie dela

Olteniţa. Trupele turceşti arătară în această zi vechiul 

Primăria. -Turtucaia 

$pirit militar, care cucmise jumătate din Europa, ca 
înca nu e mort la Osmanlii. 

Fortificaţiile dela Turtucaea se refac şi întăresc 
spre a corespunde renumelui militar din cele mai 
vechi timpuri. 

I 
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tn rasboiul _ruso-turc dela 1877, Ruşii se ma.rgi
. nesc a- bom-bar-da - dela 01teniţa fortareaţa · Turtucaia 

. şi inonîfoarele turceşti. ln ace�stă .luptă de artilerie· fu 
rănit generalul" rus Ernroth, îţ1 u11ma· :. ministru�- de· 
răsboiu îţi Bu_lgaria. 

Ha&an paşa nu par·ăsi Ţurtuoaia , d.ecât în urma 
ordinului Suhanului · · · .. . . , 

,ln 1913 armatele române ocupa fortăreaţa - fără a 
pricinui pierderi. · ., . . 

Iar regimentul 40 „Calugăreni" cu bravul sau. -co-

Gimnaziul "Regele Carol I" şi şcoala pr. No. I Turtucaia. 

· mandant d-1 General _N. Petaia, pe atunci colonel, luă
tn primire noua garnizoana.

Un sufl11 binefăcător de prefacere şi o muncă în
cordată depusa de toţi factorii pentru a .da o
noua vieaţa pamântulu_i întrupat.

Timpul de linişte fu de scurtă durată, căci în Iulie
1914 începe răsbo1ul lumii ş/11 ho, a morţii trebuie sa'.
intram şi _noi pentru apararea drepturilor sfinte.

Păduri tăiate, şosele făcute, întăriturile vechii for
ttrete âtmate cu tunuri, pregătiri mar i pentru ziua ce
va sosi, însă străbunii din morminte se uitau cu jale
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câci capul de pod nu mal eră cu prev,eder�a ca Tr,ans,,. 
marisca:--=Daphne:* , .. ,. · · · 

fo jurul oraşulu_i, pe o raza dţ 7.;8_ km. ăv_�nd. ��! , 

dtametm Dunărea, se. aflau,, trei .. rânduri . de şanţuri 
apăt'ate · priri'' lf:ni

i

' de sârmă giiim,pata; pe o ţ4ngţm� 
de aproape 30 km. erau 15 forhtri m'îci d.e apărare. 

Lucrările de apărare erau numai pasagere cu. ş�n:-. 1 
ţuria dânci mascate pe flancuri de frunziş,,de sa.mănaturi, 
centrele de rezistenţă (forturile) erau reţefe d

°

e sârma;· 
abatise, gropi de lup. In redute erau acta posturi bt:nda
te cu grinzi de lemn şi fier. 

Şcoala Secundară de fete-Turtucaia. 

lnăuntrul centurei se găsia o a .oua linie de a,pă
rare, la 3 km. 'de oraş, formata numai din şanţuri şi sâr
mă ghimpată. 

Erau destinate �I tunuri grele, fixe, scoase din for
turile din jurul Bucureştilor printre cari 3 obuziere de 
210in. m., 48 tunuri ftxe de calibrele 75, 87, 105, 12.0, 
unul de 2i0 m. m. şi 36 turele cu tunuri de 52 m. m.
printrea acestea numai 4 tunuri de i50 m, m. eta:ti
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moderne; a1tUetia mobila ·coprindei{b'a·terii·de'.75 m .' 111. 
105 şi 120 m. · m. · · ·· ' .. ·

Totalul· tunuri-lor, de toate calib'rele, în funcţiune 
- -· se ridica -la 124. *J · <·• 

Cursul· Dunării a fost barat prin mine · şi ·'lanţuri 
de sârma şi protejat de' t:âteva baterii de tunuri, aşe
zate în ostroa ve, astfel că cir'culaţia -vaselor duş_mane 
era împiedicata. 

Şcoala prjmara de băieţi No 2 Turtucaia, 

Garnizoana cetătii era formată din divizia 7, com
pusă din regimentele 36. ,, V. Lupu". 40 "Călugăreni" 
76 şi 79 şi 4 bata!ioan_e de miliţieni, în total 20COO 
oameni, o linie destul de subţire pentru un fronr de 30 km. 

Sectorul I, Staroselo era apărat de reg. 36 şi 40; 
sectorul Daidar de reg. 79; sectorul Antimovo de reg. 
76; pe Ounare erau 4 monitoare şi 8 vedete. 

Trupele faceau parte din armata III cu cartierul 
genera! în Bucureşti. 

Inamicul era superior şi calitativ şi cantitativ. 
Atacul începe în noaptea de 18-19 August 1916 

şi e desoris cu multă competinţa de d. J. profesor C. 
Chiriţescu ( op. cit). 

*) C. Chiriţescu Istoricul răsboialui pentru întregirea Romlniei 1916-
1919 Voi, I. pag. 168. 
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: .S'au· luptat soldatii, vrednici de străbunul n•me 
tl rlniţf de moarte· făceau ultima rugaciune: 

„ Mă ,arde grof!.z,n,ic rq.r,a�rtJii gţilg4ţ'tţl_ �eu sdnge 
" ,Din ea-şi simt vieaţa-mi că repede se -stinge! 
·,, Dar /raţii mei nainte păşit-au cu avânt,
• IJin-ei,:cdzut-.au ,,atâţJa. la,,tpdmânL.,.
• Aş vrea sd fiu cu dânşii... M' a părăsit puterea ..
,. De sânge şi sudoare tot trupul meu e ud .. ,.
„ Nici pot să-i văd, etici moartea mi-a întunecat 

vederea; 
. " Nici să-i aud, cdci auzul m'a părăsit, victorie 

strigând." 
(I Neniţescu) 

Şcoală primară de fete No. 2 Turtucaia 

Şi par'că sortit a fost ca'n ziua de 23 August, 
renumitele tabii să. urle de durere şi de groaza, iar 
bătrâna Dunăre sa-şi înroşească valurile albastre cânta.
te atât de mult şi sa înghita mii de suflete nevi
novate. 

· O zi de mare durere, o zi de doliu naţional!
· , Cu toata stăruinta mea nu am putut găsi volumul

î11 care Profesorul Cele bi Mehmed Zali derviş, zis 
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· evu a· tet�bi, a' :descri l ;,ca la toria sa în i 64 7 { 1063 egira)
. if â'cest oraş, probabil ,aş ft găsit ·'lucruri · in:teresante.
'1 '· t . Kanrţz� l�are a, vizifat acest oraşei, a·rata ca erau 
46� câ's� ··ţurceşti, l5 case circ�ziene -şt· 715 .creştine:- "'" · 
Românii. fprmau majorjtatea şi _se ocupau cu pescuitul. 

· (;:_?(portul era destµI de însemnat şi consta din cereale,
piei, IemQe etc. . 

In almanahul „ Tuna" (Dunarea) editat în anul e
girei 1288 (acum 69 ani) găsim oarecari date asupra 
Turtucaei. 

Subprefectul se. chiema Omer Tair Efendi, cadiul
. H.ag·i Mehmed Eshad Efendi. ln consiliul d·e administraţie: 

subprefectul şi membri Ali Aga, Sadic Aga"; Ioanciu Aga.
Gheţu Aga; în cunsiliu dejuriu: Cadiul şi membri Hogea
:Asan Efendi, ferhad Aga, Todorică Aga Nicolaiu Aga;ad
minis traţia finantelor: ft_hmed Sedhi Efendi, Axmed Eş
�ad Efendi, Nazif Efendi etc:. consiliul coril'µnal: subpre-

. fectul şi membri · Hagi Mahmud EL căpitanul Mustafa, 
. Şerban Bunică etc. 

1 
• Casa orfanilor avea 375370 piaştri, iar asistenţa so-

cială 489-886 piastri. 
In oraş erau: 4 ge-amii, 2 techele� un I seminar cu

internat, 7 şcoli primare, 1 judecătorie, I palat admi
ţiistrativ, vama, 1117 case, 849 prăvălii, 3. mare maga
zii, un ceas de oraş, foişor, o biserică, tin templu, 41 
cârciumi. 3 cazinouri şi restaurante. 

Inca din timpul Turcilor, oraşul era: înpărţit î,n 
mahalale: Teche mahle, (mahalaua mănastirii) luci cor

nalâ mahle ( mahalaua dela fântâna cu trei ciuciuri); 
Şiramet (mahalaua lui Ahmed cel Râu) Cantar gealfli 
mahlesi; Cearşi 11ţ0;hle (mab�laua .dir;i pi�t��-

M,ahalaµa Şiramet e în partea cea mai ridicată a 
orăşelului, pe platou (128 m.) în spre tabii. Asupra 
în,se.mnării denumirii „Şiramet" :şeramet" pupne 
am aflat. Cercetând dicţionarele turceşti putem deduce 
,,loc vesel" căci de pe platou se deschide ochiului o fru
moasă priveleştc în valea Dunării preseratA _cu oaze 
de salcii, ce'ţi, rescolesc simţirîle; înclin insă asupra 
desfacerii cuvăntului în "Şer şi Amet" prescurtat de 
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ia Ahmed, �dică Ahmed -cel Rău·-· Desigur, stăpânul 
platoului trebuie sa fl fost un om rau. · ·_·

Pe malul - Dunarei e aranjat, · Bulevardul Regele 
Carol, în centru· e strada Regele Ferdfnand, - ap�I Ca-
lea Silistrei, s"tr: · I Camăra*es'cu. . · ·· 

,,f. o? ,, .' ·: 
.._/�-�.--

.

I ' ' ,<
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Străzile sunt prevăzute cu borduri şi foarte puţine 
pietruite, ceeace face ca dupa ploae, să stea noroiul 
mult timp, strămte,. întortochiate, încât ab i a le mai dai 
de capăt. 

Casele sunt mici, aproape pătrate, cu geamlâc în 
faţa şi cu acoperişuri joase de ţfgla. 

Primăria e mstalată în local propriu, mic pentru un 
asemenea punct însemnat. 

Administraţia.�plăşii, oficiul poştal, judecătoria e te. 
ln case înrhh iate.� 

Şcoală primară mixtă No. I Turtucaia. 

�--. � Se mai află secţia serviciul tecnic, spital, regiune 
agronomică, agent de pescArie, vamă, că.pitănia portu
lui, secţia de grăniceri, serviciu poliţienesc şi o brigada 
de siguranţă. Pentru iluminatu l oraşului sunt 10 lăm
pi petromax, 50 felinare cu benzină, sistem Ferero , 30 
felinare cu gaz. 

Populaţiunea se compune din 1048 suflete, din 
cari 5106 bărbaţi şi 5379 femei; 4182 căsăroriţi, 5456 
necăsătoriţi, 5 văduvJ prin divors, 306 văduvi prjn deces, 
39 concubinaj; 7680 ortodoxi, 2702 m�homedani, 102 
alte credinţe. 
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Ortodoxii sunt majoritatea Români. 
Locuitorii au 102 case de zid, 237 de nuele, cu o 

camera; 979 de zid, 516 de nuele cu 3 · camere, 11 
bordeie. Mai au 538 coşare, 724 porumbare 255 ma
gazii. Pentru munca câmpului au 102 pluguri · de fier, 
270 rariţe tot de fier, 3 vânturătoare. 

Prefacerea grâului şi porumbului în făină· se face 
la 5 mori cu motor şi la 9 mori de apă, pe Dunăre. 

Brutării sunt 9; fabt ici _de apă gazoasă · 2, darace 3, 
fabrică de cărămidă 1, de făină. 1. 

Pentru transport sunt 15 trăsuri, 200 . căruţe, un au
tomobil şi 1 autotractor. · 

Ingrijesc 5 tauri, 263 boi, 473 vaci, 23 junci, 47 
mânzaţi, 81 mânzate, 126 viţei, 67 viţele, �308 bivoli, 97 

, bivoliţe, 8 turmaci, 6 turmace, 3 malaci, 30 armăsari, 
313 cai, 101 iepe, 17 noateni, 6 noatene, 12 mânji, 4 
catâri. 80 măgari, 29 măgăriţe, 57 berbeci, 4034 oi, 135 
capre. 

Pamânt arabil 3060.60 ha, vii 140 ha, gradini 22 ha 
Pentru preamărirea lui Dumnezeu ·;Le 

biserica „Sf. Nicolae" zidită de Români în 1863. In ·ea 
s'a slujit în româneşte până la 1900 şi dela 1913 până 
astăzi. Treisprezece ani aproape s'a cetit numai în 
slavoneşte, având patronul "Sf.Ciril şi Metodiu". ' 

Din cărţile bisericeşti, ·ce s'au găsit pe la Românii 
din Turtucaia s'au scos câteva nume de preoţi şi das
căli: Pe la 1774 s'a hirotonisit ca preot Rusu Şaru, a 
murit în 1830; Dascălu Mihaiu din Oltenia, hirotonisit 
preot în 1780, mort în 1835; Dascălul Gheorghe din 
Oltenia, 1790-1802; Dascălul Gavrilă Brănescu din Câm
piP '1, între 1850-1856; Dascălu Petre Florea din Turtu
caia 1856-1860; Dascălu Stefan Nicolae 1868-1864, Das 
călu Vasile Borănescu din Buzău 1864-1868; Nicolae 
!.,'acătuş ·; 368-1870; dela 1870-1871 şcoala românească 

· din Turtucaia făcea o circumscripţie cu cea dela Silistra,
· . 1.'..nd institutor superior pe C. Petrescu;în 1871-1872 e

.on Creţulescu; dela 1872-74 e V. Borănescu; .dela 1874

Istoricul şcoalelor române de M. Cordescu pag,' 215, 
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1875 Petre Bozianu; dela 1875-1883 D. Petrescu. Dela 
1881-1882 funcţion�ază şi ·o şcoală de fete cu Ana Pe
trescu. In 1883-84 pred� Leon Bariţiµ din Sibiu. 

Dela 188_4 pâna:n prez_ent funcţioneaxa institutorul 
O. Ionescu. Mai cităm pe institutorul D. Nicolescu, care'n
razboiul balcanic lu&nd parte vitejeşte în mai multe
lupte a fost ranit şi internat în spitalul militar din Ruş
_ciuo, de unde în tr'o noapte s'a strecurat şi s'a salvat
trecând Dunărea innot.

Corpul didactic în 1908-1913 s'a complectat cu 
drele Vasilica Ceapan, Eugenia Costagoga, . Eli1abeta 
Lăzărescu, Fania Ionescu etc. 

Şcoala primară mixtă-Turtucaia 

Atât în timpul Turcilor, cât ş1'n perioda 1878-1911 
. dastalimea română şi-a împlinit marea misiune ce o 

avea .ţinând aprinsă lumina în calea vieţii. 
· Şcoală româneasca -în Turtucaia dăinueşte mai bi

. ne de un secol·. Stând de vorba cu d-l Cri_stes
cu�. ajutor de· primar şi cântăreţ .îmi povestiâ cum învă-

. ţau carte la vechea biserica. -
In 1904 s'a înfiinţaţ pe lânga şcoală şi un atelier 

pentru construirea lotcilor şi uneltelor de pescuire, 

* Directoare: Vasttic,i Ceapan.
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-ştiindu-se că Turtucăienii sunt meşteri buni de lotci şi 
.abili pescari. 

Localul şcoalei No. l .. s'a construit în 1897şi a co
·stat 50000 lei E �ntr'o pQziţie frumoasa şi e o podoa-
·bă. a românismului.

Funcţ!onează *) astăzi un număr de elevi: ci. I-a 
48, II-a· 52, lll-a 38, IV-a 33= 171. 

Tot în acest locale instalat şi gimnaziul 2> complect 
»Regele Carol 1�- înfiinţat în 1920 şi_ întreţinut 2 ani
de Banca populara „ Regele ca rol."

Jn anul 1924-925 urmează: ci. I 25, II-a 25, III-a 
13, IV-a 10=83 elevi. 

Corpul ct,ctactic se compune din 8 profesori şi ma-
,eştri. -·

D-l C. Disescu Ministrul Instrucţiunii vizitând şcoală pr. No. 1.

·• Şcoala s_eec1njară gradul J-iu 3) e instalată în local 
propriu, cu elaj, făcând o frumoasă impresie:. 

"' Director Mitachescu. 
2 Director I· Pelrovici. 
3 Directoare Natalia Maior Mladin-
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Corpul didactic se compune IO profesoare, din care 
2 maestre de lucru. 

Re lângă şcoală e un a ţelie r de rufărie şi croi--

torie. 
Eleve inscise: CI. I. 35, 11.-a 19, III.-a 27, IV 19=·100 
ş( la atei ier 24. . . 

Graţie stăru in1ei· d-nei directoare e un cămin, tot 
în acest local 1 pentru 40 eleve. 

Şcoala d_e băiEţi N!i 2 1) e instalată în local pro
piu, cu 6 săli. 

O casă - Turtucaia. 

. Elevi înscrişi: CI. I-a 52, li 75. III 59, IV 39=225 
Şc,iala N2 1 de fete e instalată în localul cumparaf. 

Ele:ve înscrise; CI. I-a 36, li-a 36, 111-a 36, IV 36

=144. 
Şcoale de fete .M? 2 are un local nou, frnmos cu 

4 săli sus şi 2 sali jos. 

1) Director Arsenie Constantinescu
2) Directoare Vasilica Ceapan
3) Directoare: El, Radulesc·u.
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Eleve înscrise: CI. 1-a 48, li-a 41, ll-b 42, III-a 54, 
iv 37 ··223. 

Şcoala primară mixtă N!! 1 are local cumparat. 
Elevi Jnscrişi: CI l-a 46 .. li-a 43, III a 31, Vl•a 371 =57 

-Şcoala .mixtă .N'!! 2 e pe platoul Şlramet într'un local
închiriat. Elevi înscrişi: CI l-a 52. 11 43, Ill-�36=131.
Cele patru .grădini de copii au aproape 190 înscrişi

Turcii au o singură şcoala lângă geamia „Said paşa· 
din bulevardul „Regele Carol" cu cinci clase: CI. I a 
24, II-a 40, III 25

1 
IV-a 17, V a 9= 115. 

Elevii din ultimile clase frecuentează şcoalele de stat. 

luci cornalâ ceşmc-Turtucaia 

Dela 1913 până astăzi controlul 1-au�avut revizorii 
şcolari P. Petrescu şi N. Dinescu. 

Credincioşii lui Mahomed au: geamia „Said paşa" 
din Bulevardul Carol 1-!u; geamia ,;Sultan Abdul Hamid" 
zidita în 1893; Teche „Şaazeli" de· vreo 60 ani, con
-struita cu concursul lui Ahmed paşa din Rusciuc şi Te
che „Nacşibendi" (Softababa) fondată de Sof ta, care e 
îngropat în curtea techelei. La a ceasta mănăstire nu 

*) uirector L Bcebu 
*) Director Pr. Manoliu 
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sun't ·,chilii.: joi S�ara, vin dervişii (căltigării) CI-}., şei.eul_. 
lqr şi-şi feţe rugăciunile for speciale prm mişcări. 

· · Judec�ţile. între· musulmani se fac Ia cadiat
.· · lri mlşcar�a ·cooperatista· menţiorrăm ·b-anra popula-

ră «Regele Carol" înfi inţată în 19l4 ct1 _un c2p1tal de
1_1420 lei cu pO membri, ·având preşedinte pe fos1ul1 
director al Şcoalei O. Niculescu Duţu. Activul· e de
16_84523 şi un fond pentru ri.dic;:irea unui monument
eroilor căzuţi la Turtucaia·' 137p;l(i):90. lei. . ·

Cooperativa de aprovizion·are · şi cţe sfa.c�te Jn comun 
1-, ' . .. 

Pe gânduri. 
L 

,,Sf. hndreiu"cu secţiuni agricola şi de pesca.:. 

rie, cu un rulement de 188481-74 lei. 
lu centrul oraşului e localul destinat monumentului

eroilor căzuţi pentru întregirea neamului. 
„ Vă văd tuptdnd eroic in forturi şi' n tranşee 
„ Sub ploaea de o/:iuze ce lung aprinde pe cer 
,, Bolide. care lasă făşii de curcubee, 
• Şi cum cântaţi in aer măreaţa epopee
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,. 

,, Care dormia de_ veacuri in lira lui Homer. 
,, . Ol dragoste <;le ţară� sublimă i-enunfare 
,, j)e tot ce e ţărână şi muritor îrz _ noi, __ 
,. Cenuşa ancestrală din vremuri legendare;· 
„ Ce, ca un magic foenix aprinde n'fiecare 
Virtutea, care schimbă pe oameni în eroi. 

_ (Mircea Rădulescu) 

La graniţă. 

Pe malul Dunării e şi grădina publică, micuţă şi 
cu multe dorint:.= nes:1tisfăcute. O coloană, de vre o' 2· 
metri; ne arată ·că pe ac( a. trecut sultanul Mahmud. 
Şi soarele trimeteă o ploae de raze pe luciul întins al·

Dunării, iar tineri şi bătrâni p-le�ati._ la plimbare câcre· 
alea cu tei „Regina Maria" .. (în Qrecţia Turc Smil). 

,, Treceam pe-alea_ Reginţi 
,, Sub bolta clară, .străvezie; 
,, Erau agtice pe sub tei, 
,, Si'n aer svon de ciocârlie. 
„ b secere de argint atârnă 
,, De un cuiu de flac(iră pe cer; 
„ Din focul stelelor se cerne 
,, Trecutu( plin de mister. ' 

(O. 1utoveanu) 
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A b r i t·u s. 
Se luptase noaptea cu ziua. In zare brâie închise. 
Pe marginea şanţurilor iarba era mare. Se uitau .roi

bii c.u jind la ea. Par'c'ar zice: ,,Lasă-ne, stâpăne, căci 
ne-am săturat de fân!" 

Prin iarbă se înalta tot mai sus o floare, ce creşte 
ca un strop de vieaţă dela soare. 

Cerul se înroşeşte. Dungi calde, roşii şi portocalii 
se întind în nemărginit. Şi totul, la- lumina aratată, pare 
mai cald, iar floricica noastră fragedă, blajină şi tacută 

„Lacom, lacom de lumină 
„Macul sângerata-i floare 
,,Şi-o ridică pe tulpină . 

. Rugătoare''. 
Timp prielnic călătoriei. Mergeau roibii mai iute ca 

vântul şi mai încet ca gândul. Câmpurile de grâu şi orz 
păreau ca o mare nesfârşită, aurie, lin_iştită, în bătaea 
razelor unui soare văratec. 

Soarele se arată pe bolta cerească ca de o suliţă. 
Prin gr;u ce de mai maci! Roşul pe un câmp găl-

bui făcea tabloul mai pitoresc. 
,, Dar când ceru' şi varsă para, 
r.El se tnmoae şi se'nclină 
„Şi adoarme, sub povara 

De lumină M . 
lmi reamintesc de la o expoziţie a marelui pictor 

Lukian în 1913, când · tablourile cu macii erau cele mai 
căutate şi deci cele mai preţuite. Şi astăzi, la expoziţii
le unde florile domnesc. tot tablourile cu aceste gingaşe 
flori ·sunt mai cumpărate. 
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"De-l atingi, cârid doarme'n soare, 
n Somnu-i lung' ca O· peveste-
„E, se -seuturd. şi moare 

fără veste". 
(Virgil Costescu) 

La vreo doi chilometri pe drumul spre Aptaat O se 
află urmele· oraşului „Abritus". 

Pe aci trecea graniţa dintre Moesia Inferioară şf 
Scytia Mfnor,· dela Tropaeum Trayani la Zaldapa. 

Identificarea oraşului Abritus cu Aptaat Calessi s'a 
făcut de arheologul Şcorpil, care a cercetat cu multă· 
stăruinţă localitatea, fiind de o importanţă mare atât din 
punct de vedere militar cât şi civil. 

ln timpul împăratului Decius (249-251),2 )3.) Kniva, 
succesorul lui Ostrogothi, făcu o invazie mare. lşi în

părţi armata în două-una prăda Moesia, căci armata 
se concentrase în oraşele îotărite, iar a doua atacă Ad 
Novas (Ruşciuc). 

Aceasta, respinsă de Gallus, guvernatorur:Moesiei, 
se îndrepta spre Nicopole, unde armata se adunase sub 
Decius. 

Armatele romane erau superioare. Kniva le lasă 
şi se îndreptă către Balcani, trecu munţii până la Fili
popole, fără a se nelinişti, că retrngerea îi poate fi tăiată 

Decius îl urmări şi Ia Beroie tEschi zagara) Kniva 
îl ata.că, făcând măcel îngrozitor, îmât Decius abia scă
pă. La întoarcere, se întări Ia Abrittis. 

Armata Goţilor era aşezata pe trei linii, o mlaşti
nă acoperiâ linia 3-a. 

La început, fiul lui Decius căzu străpuns de o sa
geata, tatăl încurajă pe soldaţi. 

L1.1ptă fu grozava. Prima şi a doua linie au fost 
învinse. La 'a treia trebuia să treacă prin bălţi, unde 
gramadită, funimicita, iar corpul înparatului nu s'a mai 
putut cunoaşte (Noembrie 251 ). 

Eutroplus scrie despre moartea Im Decius; dar 
t) Comuna Hardali.
2) Gibon voi I pag, 152.
3) Dobrogea în pragui veacului XX-iea de Capitan:M.�lonescu:pag.535
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pasajiul nu e destul de la.murit. Dexippus, ** contimporan 
al lui Eutropitîs/ ne 'spuri� 1 precis ca· 'inpa ratul a fost 
omorît Ia Abritus; �Cita\'ul de· Syncellus. **'1' • 

,,Scyţii cari se nu'mesc Goţ1:1 trecând. peste Du
nare, au început sa devasteze cu mulţimea lor impe
riul roman în tHnpul dorhniei lui Dedus. Pe Moesii, 
c�ri se refugias�ră tn -Nicopole, îi 1asediară, dar Decius 
dând atac a omorit 30000. de duşmani·, însă s-'ă întors 
şlăbit pierzând oraşul FiHpopole. Pe Scyti, urrr lrlndu-i 
nelegiuitul 1()ecius, lângă Abrytus, în locul care se 
nu,meşte Forum Thembronium este ucis · în timpul 
nopţH cu fiul său"·· 

Ruinele bisericii-A britus. 

jornandes povesteşte acest fapt şi pomeneşte de 
. "altarul lui Decius", fiindcă împăratul era păgân şi 
aducea sacrificii idolilor. 

Cassiodor arată şi el că înpăratu\ a murit Id Abritus. 
Din inscripţii se dcwedeşte c.ă Abritus făcea parte 

din Moesia lnferioră. Istoricii' greci Hlerocl�s* şi Proco
pius amintesc de acest oraş: 

*) Eutropius-Breviarum IX. 4 
••) Ueicippus-Fragmenta historicorum Graecorum Ul 674. 
•••) G. Popa Lizeanu-Cetâţi şi oraşe grecoro�ai:ie· p;rg. 68 
*) Jorna11des-De rebus Getices XVII. ,_. '" ! t '., _,<, 

• Hleroc\es-r,Şy:necdemus •• 6�fi 
� 

1 
f'J1 rf�), , . .:·.j � �• �fffţ:f'J �}:J • 11 Î „f' J 
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D,in monedele găsite şi d.in obiecte se qeduce că 
��ri��s a· f�s! oraş ·ţ9;�an 'şf p�oba?fl 's'� J_9nd

1

ă.t 
1fot �e

împăratul Traian; ca far răspand1tor âe c1v(l1zaţ1e lâ Dac�
Jţ"popbatele· 1 gbtice 'dirf ve�l'��fâte!• ; I 1 ! ' ) ,{ l 
• 

1 
· ·cefo mai. multe moried,e sunţ· din ţim�ul lui Justinian 1 > 

şi mai rare din 'timpurile lui, ·'Ttaian,1 1Âdriân şi· Gordian.1 . · La Abritus se deosebe�c: casttul roman unde se' află
�rmata şi 'servici · ca loc de âdăpo'st � populaţiunii şi ora'.-
-şul propriu zis. 
· Cetatea avea din distanţă în distanţă întărituri cu forturi

de apărare
Castru era aşezat pe un deal de 215 m. înălţime. 

Unde nu erau întărituri naturale, erau ziduri cu turnuri 
oe apărare. 

Scorpii, 2>citează 32 turnuri rotunde, din cari 20 pe 
partea sud-estică. In afara ziduril.or era valul. Castrul avea 
4 \·porţi, fiecare cu c�.te 2 turnuri în 4 colţuri, iar în par
tea vestică 2 porţi mici, fără turnuri, pentru legătura cu 
orasul. 

� De aci plecau patru drumuri, unul la Calatis (Man
galia) şi Tomis (Constanţa), altul la Marceanopolis (Dev
nia) prin Zaldâpa şi la Odessus, al treilea spre Nico
pole şi al. patrulea către Durostorum. 

Se mai cunosc şi astăzi urmele drumului la Tropae
um Trajani, numit de Turci taş-iolu, drum pietruir. 

S'au găsit: o columnă de piatră, în cimitirul dela 
Aptat1 din timpul 119-139, un altar de piatră, astăzi 
în' tnuzeiul d:n Sofia, un altul se găseşte în temelia 
bisericii din?Armutli; un fragment dintr'o inscripţie funera
ră, un relief mortuar, reprezentând sus ospăţul' morţilor . 
şi jos un cap d.e meduză, având de awbele părţi c�ţe 
un tânăr, rui'nele unei biserici împodo,�ită cu moza,icuri, 
un bloc de piatră, având. în relief un călăret î_naintea sa 
ub �hldat 'cu suliţă, pclstam'ente de 1�oloane, 'etc. 

ln ��irna 1:e,i��?.ă � c�e�ţiJ;tiS,f!1�:1Ni, J\?ri,ţ�1
� ajucat 

un rol însemnat, fund reşedmţă ep1scop,al�·. 
.. . ,.� 

)) Pe căiÎe străbunilor de v. Stroescu. vol. 1-iu p�g. 12-15 
2) C: Scorpii RevJsta Arheologică ,din varna. : � , 1 • , 
3) Kalinca. 01; afitlke o·eokmale'r îrl!1Bthgărlen ,.1 r ,Jjt�q �"i:'."f L�( ·; '"? ti ,;' . 1.; 
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Savantul călugăr -dominican Le Quien nu uită mc1-
odată, de câteori se prezintă o�aziunec, să găsească 
episcopi români şi să-i menţianeie cu multă dragoste, 
aşâ Marcianus, ce a păstorit între· 431-458, ia parte 
la sinodul Iii-lea din Efes şi semnează scrisoarea · către 
împăratul Leon şi Utsus, ce ia parte la sinodul' · VII 
ecumenic dela Nitea, 787 şi că e Român „ Ursus homo 
latinae Linguae" 

Scriitorul Hierocles pomeneşte de Abritus ca al 
7-lea oraş al Moesiei Inferioare (Marcinopc,lis, Odessus,
Dorostolus, Nicopolis, Novai, Appiaria şi Avritus).

Jn timpul năvălirilor, cetatea a rezistat multe seco
le. După distrugerea cetăţii dele Adamclisi, Abritus de
cade, iar loc·uitorii se răspândesc prin păduri �i chiar 
peste Dunăre. 

Geograful arab Edrisi (sec XII) pomeneşte de ora
şul Buthra care pare a fi Abritus. *

ln săpăturile făcute la 20 August 1906 de către 
societatea arheologică din Vama s'a descoperit urmele 
unei biserici şi a unei bazilici, monede, vase, arme pie

. tre arhitectonice etc. 
Biserica era situată înspre poarta dela sudvest a 

fortului. _Temeliile sunt dreptunghiulare de 16 m., lăţime 
24.5 m. lungime, cu absidă rotundă la mijlocul perete- · 
lui răsăritean, având la interior 5.8 m. diametru, iar la 
exterior pentagonală. 

Biserica era împărţită în trei părţi prin ·2 rânduri 
de stâlpi, din cari la mijloc 6-7 m. lăţime şi pe 
margini 3 m. 

Altarul. avea 5.9 XX4.4 şi era 'mărginit cu balustradă, 
iar pe jos cu mozaic din diferite pietre multicolore. 

In mijlocul bisencii era anvonul, rotund, cu stâlp! 
de ambele părţi. Temelia amvonului er·a din pietre mari 
având forma .. <t>. 

Se presupune că biserica era din timpul lui Con-
stantin cel Mare. 

Bazilica se găsia în mijlocul oraşului, aproape de 
G. Harduin Act. I 1015 şi IV 272-281
Le Quien Oriens christianus I 1222 Paris 1043
G. M. Ionescu. Istoria bisericii Romănilor pag. 298
*) Anallele Dobrogei 1920 No. 1 pag. 3-2.
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calea principala, ce unia cele 2 porţi însemnate (sud şi 
nord). Avea forma· dreptunghiulară, lungă de 100 m. 
largă de 18 m, despărţită la mijloc printr'un coridor de 
4,8 m. în 2 sale de câte 45.5 m. lungime şi 15.5 m lăţime. 
Fiecare era împărţită în 3 părţi prin 2 rânduri de co
loane. 

ln zidul apusean erau 3 uşi; una cu· lăţime de 2.9 m. 
si celalte două cu I ·8 m.; în coridor erau uşi de 
2.45 m. laţime. q;idurile clădirei au grosimea de 1.18 m. 

S'au curăţat zidul exterior, coridorul, întrările în săli 
şi părţi din temeliile zidurilor .dela arcade. 

Din săpături se vede că bazilica a avut un subsol 
ce servia de magazii. Etajul de sus, complect distrus. 
S'au dat de intrări si locurile rezervate ferestrelor. S'au 
găsit părţi din coloane şi chiar un capitol ionic. 

Acoperisul a fost din ţigle mari din o fabrică cu 
firma M. 

Zidurile au fost construite din piatră de formă pa
ralelipipedică 0,25-0.50 grosime şi înalte de 0.10-0.3-S. 

E din timpurile romane, după modelul celei din ora
şul Tropeaum Trayani. 

ln 1915-1916 d-l O. Georgescu, prefeciul judeţu
.lui Caliacra, a pus la dispoziţie mijloacele nesesare şi 
s'au făcut oarecari săpături sub conducerea d-lui Profe
sor Pârvan. 

Astăzt iarba mare acoperă totul: 
,,Şi căzu.ţi în luptă, acum zaceţi în ţărână. 
,, Când nu v' aţi întors acasă, voi cei morţi, 
"Pe prispa unei case v' a plâns o bătrână, 
"V' a plăns o lată blondd în umbra unei porţi, 
"Voi aţi murit departe' pe un câmp de bătălie, 
,, O lacrimă târzie va, plânge pentru voi. 
,,Şi macii flori de sânge vor creşte pe cămpie, 
"Umbrind mormântul unor legionari eroi",-. 

(Mircea Rădulescu) 
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,Cav ar n â� 

Se'ngâna. noaptea cu ziua. Din geana depărtată a 
mării se arată brâie albastre, verzi, galbine, portocalii 
şi roşii. Din ce în ce colorile sunt mai puternice. lată. 
şi globul roş, focos, ce se înalţă mândru din cutele 
încretite ale marii. Răsăritul soarelui la Bâlcic, într'o zi 
de primă vară, e tot ce poate fi mai fermecător. Coc1sta 
alburie pe care se înalţa oraşul, de atâtea seco:e, pa
re argintie.Natura a fost darnică cu vechiul Oionysopo
lis, ceeace atrage un număr atăt de mare de maeştri ai 
penelului. Cât vor pre_ţui, pe vremuri, schiţele luate 
acum/ 

Sirena automobilului sună din când în când„ 
anunţându-ne că ora de plecare a sosit. 

Nu mă îndur sa mă despart de măreţul tablou,

dar "timpul· e ban" deviza Englezului. Ne urcăm în 
maşină şi la  drum. 

Gâfâie motorul! Şofeorul schimbă viteză, căci· 
cu greu urci dealul Bair-Başi. 

Odată ajunşi pe platou, ne aruncăm ochii în, 
drepta. Razele soarelui colorau· apele albastrui ale marii1 
în culorile curcubeului. Ce frumoasă erâ o corabie cu 
pânze, gata de plecare! In jurul ei, mahoanele şi băr
cile ce adusese cereale la încărcare, Fesul barcagiilor· 
şi hamalilor· îţi făcea impresia unui colţişor ferice dela: 
bornul de Aur. 

Maşina mânca cu lăcomie kilometrii. Un sat pe 
malul mării, •.... al doilea ..... şi iată orăşelul aşteptat 
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Du.pă_cale: dţ 17,,kq1. aj��gerţ1,· 1 in.ţCav,rr,•. , ,, .. , .. 

,. .Or�şul e situat' pe p)at�.µ, ja „9 î,năl;ţime id� 117 111. 
deasupra nivelului �şrii,1 ,şi)a ,9 d�părtare d� 2. 1 Jdfo
m,etri.Jurpa tţ1te dţ. iarm. Aceasţa aşezar� lăuntrică se 
9aţo_ceş,te

1 
atacµrilor de. piraţi, 1î:p d�curs1,d vremurOor 

pe, lâ,ngă cutremurul de pământ pomenit de istoricii 
greci şi romani, din ţauza :Căruia s�a tdistnis o ,.parte 
din vechiul oraş. , , (, 1· t ,1 \) ' 

Se mărgineşte la :�aşărit cu .Ghiaur-$uiutciuc, .la 
apus. cu Mîhalbţiu, la nord cu satele Malcoci, Caraiaş
chioiu, Iuzgubenlic, Racovschi şi Hagi Dumitru, , iar 
la sud cu marea . 

. , Oraşul e împărţit în 6 mahalale: Ghioci, Tortamuş, 
Varoş ( centrul) Mitiş, Mahalaua greacă şi Mahalaua tigă-
nească· ; , 1 , 

Străzile au numiri româneşti, ca'n toate celalte 
oraşe. Strada principala e Regele Carol, unde se află 
primăria şi judecatoria, instalate într'o casa cu etaj, 
închiriata. 

Se mai află; administraţia plaşii Gargalâc, oficiul 
telegrafo-poştal, secţia servic.iului tehnic. dispensar me
dicaţ, poliţie. percepţie, agronom regional, agent de 
pesca.rii, iar în port: vama, căpitănia portului, şecţia 
de grăniceri, comisarul portului etc. . 

Serviciul poliţienesc se face de un poliţai el. I. un 
director de poliţie, 2 comisari el. I., subcomisari şi 20 
sergenţi. 

Pentru incendii ,e o .pompa .. -, ., 
Iluminatul se face cu 40 lămpi de petrol. 
Populaţiunea se compune· din 904 familii cu 5949, 

suflete, din r cari. 3088 bărbaţi şi 2861 femei şi âilUtl}ţ 
1379 băieţi, 860 fete, 1079 bărbaţj, 2001 femei; din 
aceştia; 1016 casa torlţi, 36_Ş7 Qecăsatoriţi, 246 vadu vi; 
2400 barbaţi şi 689 femei ştiutori de carte; 1960 bărbaţi 
şi 941 femei neşţiutori de carte; 5217 ortodoxi

1 
7_�5 

mohamedani, 27 grigorieni. 
In anul 1921 s'au născut 136 baieti �şi fete; au 

murit 83. 
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Oraşul Cavarna. are 10 brutarii, 25-30 bacanii, 6 
magazii de mam�fa.clură, 10 măcilarii, 7 ateliere meca
nice, un atelier şi tu·rnatorie modernă. 6 cafenele şi 
c:ărciumi, 11 cafenele, 3 hanuri, 8 ferarii şi 3 darace. 

Pentru arături sunt 25904 Ha. 
Locuitorii au 70 pluguri, 24: boroane, 10 ·vântură

tori, 187 caruţe cu cai şi 12 care cu boi, 4 locomobi
le şi 4 batoze. Ei au îngrijit în 1921: 2 tauri, 169 boi, 
143 vaci, 15. bivoli,-44 b:voliţe, 39·,mânzaţ1, 57 viţei, 
19 mălaci, în total 537 bovine; 290 armăsari, 164 iepe 
26 noateni 16, mânzi, 6 catâri, 194 asini, în total 696 
cabaline; 193 berbeci, 3620 oi, 2600 cârlani, 40 capre 
în total 6453 ovine; 427 · porcme. 

Strada Regţle Carol 1-iu. Cavarna. 

l 

Au cultivat 404 Ha. cu grau, 248 h- cu orz, 22 
li. cu porumb, ·so h. cu plante furagere, în total
928 ha.

In vechime era :în floare cµItura viilor .şi a tutunu-
lui, mai ales. pe dealul Câzâliu. 

Pentru preamarirea lui Dumnezeu sunt două bise
rici: -,,Sf. C:heorghe" şi „Adormirea Maicii Domnului"
Areasta din urmă a fost geamie pâna la I 877178. când 
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s'a transformat în locaş de rt1găciune pentru creştini. 
Muşulmanii au o ge�mie mica, neînsemnata. 
Pentru. instrucţiunea copiilor mi:ci sunt două . gră

dini de copii: una instalata în local închiriat şi_.-. una în 
o sala a şcoalei primare· mixte No. I, fiecare cu câte
o maestră conducatoare şi cu c,âte-. un numar de , eo-
pii 35--40. .

Şcoala primara mixta: No
1 

I e instalată : în : )Qţăl 
propriu, c u  6 săli de clasa, cu sala ,de serbări şi con
ferinţe, prevazută şi cu scena. 

Biserica .Sf. Gheorghe" Cavarna. 

La această şcoală funcţionează· 4 institutori. S'au 
înscris 98 băieţi şi 96 fete, total 194. *

Şcoala primară mixta No. 2 e instalată în local 
propriu, în !tare d('s:ul de bună, cu 4 săli de clasa. 

Şi la această şcoală sunt tot 4 institutori la un nQ
măr de 131 băieti şi 113 fete.** 

Din iniţiativ'a magistr2 ţi lor, revizorului şcolar, cor
pului didactic şi a administraţiei funcţioneaza şi u·n gim 
naziu cu 4 clase. ***

*Director Stavri Cristu, institutori Pr. I. Neitu, Sultana Neicu, Et.Dumitrlu
•• Director lot; Perdichi, lnsitutori Maria Perdichi, St. D•liu,
***) Director D-r Lipşl.
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Ca spirt de jertfi· penth1 aceşti profesorii Laudi lor. 
Populaţia bulgar.a. îşi are o şcoală paţt_iculară . în 

local"'închirîat, :iar·· c�il 'futcâ o,., ş'c-oala-ni1' p� .. i, lt·angă 
geamie., ,;\ ·, iw ;t '.;; n . i i ·' . .  -,. · _, ·.11i , l 

„1,ţ_�·- P@tJD'.hga ş-cqala '. pr.im:3iă partjtulară jbµIg;ita :e şi 
,ih · p,togimnaziu. _ 
: Pentru! ap'JiovizioAJirealt·fu apă ·snnt '5 cişmele; 1'Biu'• 
luc ceşme, '-Hf -faţa vechii băi. Are, şt un loc pentru 
spălat velinţe etc. !l· '· 

,�'l ! 2 Sovat-Ceşme (Cişmeaua adăpatului.)
• 1 · 3 Ocluz-Ceşme (Cişmeaua boilor.) 

4 Glumiuş-Ceşme (Cişmeaua argrntie.) se află la 
poalele dealului Şaltan bair. 

5 Ceracman-Ceşme, la poalele muntelui Ceracman, 
renumită prin apă buna pentru fabricarea masticii din 
Cavarna. 

Cavarna. 

Scoborînd dela biserica, pe şoseaL,a ce duce'n 
port, ai înpresia unei vai cHpa�ine. Şoseaua se !asa. 
trepta·t pe distanta· de doi kilometr: jumătate până'n 
port. · · 

Aceasta ridicătură e numită Oermen Bair sau Ce
şmeşi bairl, căci �:int inştalate c'ele 5 cişmele şi vreo 

' l I l 1 ,, / 1 I •
1 l I.I • � J rj > : 
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unsprezece mori din cari una cu turbine. Apa se lasa 
pe uluce şi mişcă roţile mari de lemn. Tot ·pe aceasta 
v�le s� află' abaton.il,�turriătoriji şi o fa.brică de' s'cro
f>�ală. lrt .f�ta 'cişmel'ei' _,,Buluc-Ceşme" sţ află vechea 
t>âe, ''turcească·; , peste, c�r.e anj_,i au -Jăcu t .. Să. -i crea'SCă 
ia

j

rtia. Se' cundsc ·· întrărife,
1 

'p_e ,jum,a.tate •neîngropate,
iiliurile · şi aco'petisul. · ' . 1 • ,- • · 1 

Şose,aua.,ş�rp,ueşte şi> . când ·ajungem în faţa• Ci_şme
lei argintii, ni' se arată în ,dreapta un ceai abrupt. E 
Şeltan-bair, adică dealul dracului, căci îl scobori' ·e_u 
greµtate. - ' · 

L .J . • \ � 

Baea turcească, Cavarna. 

M'am urcat pe el, cu multa atenţiune caci mai 
ţineam la v ieaţă, să.mi comp ectez notiţele! Lâ o înal
ţime de peste 70 m. deasupra ni vei ului mani am gă· 
sit pietre cu scoici marine, dovedind ca'n o epoca în
d epărtată marea se întindea şi peste acest deal. 

Locuitorii mi-au spus, ca strabunii lor au văzut 
pe dealul din stănga inele de fier, ce serviau la lega-
rea vaselor cu pânze, ce acostau. · 

Lângă Şeitan ·bair e un deal ceva mai· înalt, cu 
e> movilă mare formată din pămân,t roş, numită de
Turci Câzil iuc (Movila roşie):

j, ,,' ( 
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Nişte locuitori, săpând în 1092, au gasit vreo opt 
bucăţi de aur, luc1ate artistic, unele cu chipuri . de: 
teinei, alta cu· an bcr'bec şi alta cu un balaur. Aces.te. 
bucăţi de aur cântăreau un kgr .. şi au fost. cump�rate 
de D-l N. Drumef; 'negustor în Bazargk, cu trei Iet
gramul. * . . . 

. 
. . 

·o-sa a voit sa·· le vânză .\1,uzeului · de Antichităţi.
din Sofia, dar nl obţinând un pfeţ favorabil, Ie-a vân
dut Prinţului Şahovscoi, consul rus din Burgas, pentru 
12,500 leva. Prinţul le a vândut la Petrograd unui 
American pentru 840000 fr. 

Biserică "Adormirea Maicii Domnului" Cavarna 

Ce reprezentau aceste buăţi? Unii zic că ar fi 
fost c:oroanJ UQ ui rege sciti c, rar alţii garniturile frâu
lui lui Lizimac, urmaşul lui Al. Macedon. 

Lizimat: a avut de luptat cu Dromihe te, regele 
Geţilor. ln luptă, Lizimac a murit şi a fost înmormân
tat, după ci.:m spun istoricii vechi, intre Tirizis·· şi Ode-· 
sus, (Cd1acra şi Vama). probabil la Cazâliuc. Monede
le găsite aci au fost identificate din timpurile de glo
rie ale regilor Macedoniei. 

• De N. Drumef posedă o frumoasă colecţie de monede din Dobrogea.
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ln partea ·sudică a acestui munte, _e o vale„ ce con
tinuă până la _Mihalbeiuchioi.il, �espărţind µn g·igant 
abrupt, ce străjtieşte de secoli, în f�ţa . tuturor întem
'Periilor.· 

E Ceracmanul cu o înaltime de 86 m. dela nivelul. 
' 

mării. 
Vizitând arest munte, uşor te poţi convinge de 

existenta· unui oraş pomenit de istorîcii vechi, sub nu� 
mele de Blzone, încă înainte de Iisus Hristos. 

Acest oraş· a fost locuit de Sciţi sau a fost o co
lonie greaca din Mesembria. 

Ceracmanul. Portul Cavarna. 
•· I 

Scymnus din Chios în „Orbis descripti0" Arianis 
în • Periplus Ponti Euxini" (sec. II lea) Pomponius Mela 
tn Chorographia, Plinius, Strabo pomenes c de ace"st oraş, 
cei din urmă arata ca o par te a fost distrusă de un cu
tremur mare de pământ. (Dela Tetrisias sau .;era pâ
ua la orăşelul Bizone, unde este marea,· sunt 60 stadii, 
:8_ mile. Acest orăşel spun unii că· esre al Barbarilor, 

I) Arlanus, Periplus Ponti Euxini 35 şi Geogr. 'Graeci min. 1309-420
2J Pomponius Mela. Chorographia li 2 · · · 
3) Plinius Nat. 1 hist. IV 18.
4) Strabo I pag. 54 Vil 319
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•'# 'I t..., ... • 

, � # • 

�ilţii ca e o colonie a lyte�embriei. Dela)3i�one la Rti 
onysopolis sunt 80 de s tadii.}· 

Salusti�s în �ţscrierea expe�iţiilor. lui M .•. Lqfulus 
în .Moesia- scrie şi. despre aceasta localitate. · 

10 

La poalele Ceracmanului, valea se lărgeşte făcând 
posibHa înfi-inţarea portului,· care fr'ebuie să fi fost, i� 
strânsa legătura <;u oraşul de pe munte.' 

De celalalta parţe, stând faţă în faţă, se afla al doilea 
gigant Cealrburnu. ·· ., , . . .,1ln tabela Peutingerlană, găsim notat şi Bizdne. 

Geografii Rdvennas şi Stephanus din Byzant descriu 
e�istenţa acestui oraş şi mai târziu după cutremur. l

I 

I 

Şcoala primară No. 1-Cavarna. 
• . • l .... ' ,.,, 

Una .din inscrip.ţiunile greceşţi gasite în zidurile 
şco_alei greceşti s'a1 dat�t anteri.oara �reştinismu!ui I în, 
a�eşte părţi ş_i, arată lisţa preoţilqr. :Şi Qinefăcător.ilor 
une,i confrerii; iar a II-a inscripţiune din sec. V-a VI-a 
arătând .zţ�i,rea unei,,piserici ini

!
9n,9areq, sf. · Cosma "şi 

Damian.* . ·-·- ... q ..... 

Cu vântul ,Bizone e de origină traca. 
Scrito'ni bizantini descriu ,tas,ţţl:ui .,?ela. Cavarna.
• Ravennas IV 6 

' 1 • 

Stefanus Biz. Geographie Graeci minores I pag. 401 
Kalinca. Antike Denkrnaler tn Bulgarien. 
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ln evul mediu, oraşul era cunoscut sub numele de 
Gavarna, Cauarna şi Cavarna.(tiărţile marit. ale Italienilor)** 

· In descrierea expediţiei dela-1444, Castelul dela
Cavarna a servit de adăpost. : ,: 

Ev/ia Celebi, **care a viz.itat aceste locuri in 1058 
egira. arată ca orăşelul depindea de Balcic, în port 
era o apă excelentă şi că de frica Ruşilor s'a mutat 
unde e astăzi. Avea 300 case acoperite cu olane, vii1
grădini, câteva pra vălii, un .han şi .o bae. Satele de prin 
prejur fiind bogate, a devenit nu loc bun de export. 

Gimnaziul-Cavarna. 

Mai pomeneşte de Ohiulizar sultan cale,' situata în 
partea de nord a oraşului, des<:risă în vol. I pag. 122-140 

Cu venirea Cumanilor, Cavc:1rna devine unul din 
cele mai însemnate centre. Şi astazi este c.entrul urma
şilor Cumanil@r, adi ca Găga uţilor. 

In săpăturile făcute în port,· pentru construcţiuni, 
s'au gasit obiecte, monede, bucăţi de aur, care dove
desc existenţa vechiului oraş ce se intindeâ de pe în
nalţimi. Cele mai multe inscripţiuni sunt. greceşti. S'a 
gasit chiar o jumătate de statueta, în ceramica, ce re
prezintă o zeitate. 

*) G, Popa-Lizeanu Cetăţi f;!rccoromane pag. 36. 
*),*}, Evlia Celebl-Seiahatnamcsi llnsemnări din călătorie) voi, lll. 

pag. 355. 
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Tot în port s'au dat de urmele unei canalizaţii de 
apă, mai. multor brutării şi argintării. 

Oupă furtuni, marea arunca un nisip negricios. De 
multe ori se găsesc monede vechi şi chiar bucăţeledeaur. 

Io port, astazi, e un ponton, 20 magazii · mari, 
parte distruse în timpul războiului, oficiu vamal, post 
de grăniceri, brutărie, 3 mori, construcţia unei mori cu 
turbine, care să dea 3-4 vagoane făina in 24 ore: 

Până la războiul balcanic exporta aproape 40,000 
tone anual. 

In timpul războiului Crimeei, Cavarna a jucat un 
rol inportant. Cele 30 brutării furnizau galeţi pentru 
aprovizionarea năvilor. 

La 17 Julie 1877 se ivesc cete de Cerchezi, cari 
vor să intre în oraş. Cetăţenii fac o gardă şi se îm
potrivesc 3 zile, pâna soseşte din Balcic comandantul 
Curt Mehmed Ali. 

Acesta chiamă pe 4 deler,aţi cei mai bătrâni din 
oraş, în faţa a 4 Cercezi şi cere 60000 groşi, sa scape 
oraşul. In timpul tratativelor, Cerchezit omoară 2 cetaţeni, 
iar 2 scapă prin fuga. 

Era semnalul începerii macelului. Omorîţi cei ce 
se împotrivesc, jefuiţi-eeilalţi. Nu mai prin fuga. la Caliacra 
au putut soapa. 

O fregată şi armată din Bazargic au sosit în aju
tor. Comandantul Hasan paşa a închis 20 din vinovaţi. 
şi baea de sânge s'a sfârşit! 

La 1885, I<..anitz a găsit o populaţiune de 2000 
locuitori in 460 case. 

Astăzi se lucrează pentru ridicc.1re acestui oraş cu 
un trecut recunoscut şi 

., Soarele se lasă spe asfinţit, 
• Deasupra mării limpezi şi rotunde
„S'apleacă cerul tânăr, stând a glumă1

„Şi ea tresare dornic, şi-l pătrunde
,, Cu strânsul cald al braţelor de spumă". 

G. Tutoveanu.

Kanitz. La Butgarie danubienne pag. 480 
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ln azurul îndepărtat stelele încep a sclipi. Valurile 
plesnesc în cheiu, frământându-se mereu. 

Intre cei doi munţi giganţi, înalt! de aproape o 
sută de metri, mă gândesc la străjuirea lor în atâtea se• 
cole. Câte năvi au mântuit prin arătarea unui adăpost 
În vremurile de mari furtuni! Peaci Bătrânul Mircea se 
duoeil la scumpul sdu castel dela Caliacra, după lup
tele înverşunate cu numeroşii duşmani, să se odihnească 
şi să chibzuească pentru binele şi apărarea iubitei sale ţării 

M· a Ic o ci. 
Am apucat pe nn drum natural, în spre nordvest. 

zăreşte un .crâng şi un sat. E satul Ma/coci, proba
întemeiat dtt un mocan Malcoci. 
Deoparte şi de alta numai lanuri. 
„ O! e bogat pământul ţării aste 
"Atâtea veacuri sânge s' a vărsat 
»Şi-atât norod în el s' a îngropat
,,Şi- atâţi eroi ... străpunşi în coaste".

Alfred Moşoiu. 

Satul Malooci e situat pe valea Malcoci şi valea 
Caraiaşchioiu, având la nord est Caraiaşbair. 

E depărtat de Cavarna, reşedinţa, de 7 km. 
Imprejurul satului sunt 2 movile: una la nordvest 

şi alta la sudest. 
Se în vedneaza la răsărit cu satul Racovschi, la

apus cu Tortamuş, la nord Caraiaşchioiu şi la sud 
Mihalbeiu şi Cavarna. 

Suprafaţa e de ·510 ha. 
_PopulaţiJ de 18 familii c_u 139 suflete, din cari 
87 barbaţi şi 52 'femei; 45 băieţi� 24 fete, 42 bar-
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bati şi.28 femei; 36 căsătoriţi, 101 necăsătoriţi, 2 va-
. duvi; 87 ·-ştiutori de carte, 52 neştiutori de carte. 

Toţi sunt Gagauţi şi ortodoxi. 
ln 1923 s '.au născut 2 băieti, a murit I. 
Pentru lucrarea pamantului' au 12 pluguri, 2 ca

re cu boi, 15 carute cu cai, 3 maşini agricole. 
Au îhgrijit: 1 taur, ·64 boi, 40 vaci, 2 bivoli, 2 

bivoliţe, 31 mânzaţi, 24 vitei, 2 malaci, 166 bovine; 
26 armăsari şi cai, 37 it:pe, 14 cârlani, 24 mănzi, 3 
asini, în total 104 cabaline; 23 berbeci, 785 oi, 568 
miei, în total 1376 ovine; 66 porci. 

Biserică şi şcoală nu sunt. 
Comunicaţia se face prin drumuri naturale printre

holdele bogate. 

Turc-Suiutciuc sau 

Tătar-Suiutciuc. 
(Sal.;etul turc sau tătar) 

E situat pe malul mării la 8 km. sprt vest de Ca
varna, având la răsărit pe satul M1halbeiu, la apus 
Balcicul şi la nord Malcoci. 

Imprejur sunt movde multe, printre cari la nord 
Meragi şi la vest Tăuşan iuc (Movila iepurelui). 

Suprafaţa e e de 1408 ha. 
Populaţia e 11 O familii cu 512 suflete, din cari 

251 bărbaţi, 26 l femei; 13 băieţi, 158 fete, 114 băr
baţi şi 113 femei; 220 căsătoriţi, 275 necăsătoriţi, 17 
văduvi; 281 ştiutpri de carte, -26.1 neştiutori de carte; 
92 ortodox! şi 420 mahomedani. 
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, Ocupaţiunea principală e plugăria. In sat sunt 2 
negustori. · -. 

In 1923 s'au născut 29; au murit 18. 
Pentru cultivarea pamântului au· 25 pluguri, 7 ca-

re cu boi, 71 căruţe cu cai, 5 maşini agricole. 
Au îngrijit: un taur, 128 boi, 93 vaci, 4 bivoli, 

2�bivoliţe, 72 mânzaţi, 33 viţei, 2 malaci, total 335 bo
·vine; 52 armăsari şi cai, 44 iepe, 18 cârlani, 12 mânzi,
21 asini, total 147 cabaline; 96 berbeci, 2160 oi,
1160 miei, 20 capre, total 3436 ovine; 43 porci.

Biserica şi  şcoală nu sunt. 
Musulmanii au o geamie cu un hoge şi un azil 

confesional cu 42 elevi. 
. - Apa se ia- dela cişmele şi puţuri. 

Satul e aşezat pe marginea şose'.ei Cavarra 
Salcie. 

Mi ha I beiu. 

Mă îndreptam spre satul Mihal0eiu. Cum era inel 
soarele sus, mă uitam in zare: 

„ Trec stoluri rândunele ln zare 
-., Şi'n urma lor, atâtea ţări se cern 
„Şi se tot du.c, aripele s' aştern 
,, Ca să plutească dincolo de mare". 

(Alfred Moşoiu) 

E aşezat între Ca vama şi  Tcttar-Suiutciuc cot._. pe 
malul marii, numit aşa după stăpânitorul --de odinloara. 

In p_artea llOidică_sunt câteva movile, Iar dela şosea 
o vale până la poalele Ceracm�nului.
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�uprafaţă e de 795 ha. 
Populaţia e de 120 familii cu 360_ suflete, din cari

175 barbati şi 185 femei, 54 băieţi, 63 fete, 121 băr

baţi şi 122 femei; 230 căsă toriţi, J 22 necăsatoriti, 8 
văduvi; 175 ştiutori de carte, 185 neştiutori de carte. 

Toţi sunt ortodoxi. Două părţi 'din trei sunt 
Gagăuţi. 

Ocupa1iunea lor e plugăria. Nu e decât un singur 
negustor. 

S'au nascut în 1923: 7 băie\i şi fete şi au murti 2. 
Locuitori! au 28 pluguri, 12 boroane, 2 vânturătoare 

27 căruţe cu cai, 4 car� cu boi, 1 locomobilă şi o 
batoză. 

. , 

r"-

Şcoala primară din Mlhalbeiu. 

Au îngrijit; 1 taur 137 boi, 90 vaci 10 b;v, li, 9
bivoliţe. 58 mânzaţi, 34 viţei, 3 malaci, total 338; 57 
armasari şi cai, 30 iepe, 31 noateni, 16 mânzi, 12 
asini, în total 146 cabaline; 58 berbeci, 1420 oi, 850 
cârlani, 20 capre, în total 2348 ovine; 101 porci.: 

Pentru instrucţiune e un local de şcoală, propriu„ 
cu o sală de clasă. 

Funcţionează un învăţă tor şi urmează la şcoală 23 
băieţi şi 29 fete. 
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Apa se scoate din puţuri şi dela cişmeaua Hagi 
Osman culac ceşmeşi. 

Şi ieşind din sat, trec pe lângă vale. 
,,lnvinşi de brumă, plopii mândri, 
,, Tovarăşii de dor. 
n Din frunze veştede mi' ngână 
,, Vifor spăimântător''. 

( G. 1 utoveanir.) 

. * 

* * 

Orăşelul Cavarna şi satele Malcoci, Turc-suiutciuc, 
Mihalbeiu formează comuna Cavarna cu o populaţie de 
1152 capi de familie, 6960 suflete, din cari 3601 bărbaţi 

· �i 3359 femei, 6288 ortodoxi, 705 mahomedani şi 27
gregorieni,

Pământ productiv 5620_ha şi pădurea dela Cavarna
60 ha.

Pentru lucru au 101 pluguri, 34 boroane, 17 vân
turători, 8 tăvăluge, 287 căruţe cu cai, 17 care cu boi,
6 locomobile şi 6 batoze.

Au îngrijit 1376 bovine, 1093 cabaline, 13613 6-
·vine; 64 7 porci.

ln toată comuna sunt 73 puţuri şi 6 cişmele. 
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PI as a B a·I ci c. 
Comuna Teke. 

TE K E. 

De cinci zile nu ne odihnisem decât noaptea. şi 
noi si roibii. 

'praful din belşug de pe şoseaua Balcic-Teke, pre
cum şi căldura soarelui de vară ne moleşise. Şi par'că 
cu ochii închişi ne ·simţiam mai bine. 

Ca pe o pânză cinematografică ni:Se înfăţişa această 
cale în timpul stăpânilor glorioase musulmane din se
cole le 16 şi 17. 

,,Dar iată pelerinii pe drumuri prăfuite, 
,,Abia mai duc povară atâtor rătăciri, 
,, Veşmintele sunt rupte, toiagele tocite. 
r.E stins de mult surâsul pe buze şi'n priviri, 
,, Sunt dervişi, ucenicii trupeştilor înfrângeri, 
,,Plec:;zţi s' aprindă'n lume a mântuirii far, 
„Se'ntorc la mânăstire, aducând a l'ieţii plânge1i 
,,.Şi credinâoasa slujl>ă, Profetului ca dar". 

(Coneliu Moldovanu). 

Şoseaua şerpueşte, scoborîndu-se din ce în ce. Din 
înălţimi par'că sburăm în prăpăstie printre pădurit şi 
ogoare până la încântătoarea vale a Batovei, raiul seco
lelor pomenite, unde se :întâlniau vizitatorii din cele 
patru părţi ale fostei împărăţii. 
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.După. l3 km ... aguqg,eam fo �atul '{°îeke ,(Mânăstire), 
Şi-a luat numele dela vechea m�ăstire. de ·derv�j, rCQfl
stmit-ă · .în secolul .al l 6rlea, i î.n, timpttl' Jui Soliman' fi-le.a. 

E Situat în va.Jea I Bate.vei,· avâQd: la -_r:ăsărit lşj mia
zăzi Duziorman (pădure de şes), la nordest ·Caz4leaea
·bair câtre. Gheiciler, 'la apus, Caratepe ·(movila neagra),
Gervenptlt (drumul,.roş), Salhana balr, ·1Co.vanlâc dete, 
Hamzalar bair .spre .. miază noapte, iar·Magiar.lâctboir 

· spre Ecrene pe coasta mării.
Dealurile sunt maţ toate acoperite cu .păduri. 
Prîn vale curge Batava, vechiul Zyras. 

Primăria-Teke. 

Satul Tecke se măigineşte la răsărit cu satul 
Momcil la apus cu satul Gheiciler, la miazăzi cu Ecre
ne şi la miazănoapte cu Eveclt:r şi Alaclise. Pup.ulaţi
unea se compune din 194 familii cu 726 suflete, din cari 
356 bărbaţi şi 370 femei, împţ1rţiţi in 158 băieţi, lţ>2 
fete, 198 bărbaţi şi 208 femei; 276 ştiu carte,. jar 3;>0 
nu. După credinţe sunt 660 ortodoxi şi 60 mahomedani. . 

După. o,cupaţii sunt: 176 plugari, 3 câr:<;ium�_ri, : 3 
băcani, 3 cafegii, 2 fierari, 2 lemn.ari. 5 alte ocupaţii._ 

ln192ls'au păscut 16 băieţLşi 12 fete;au_-murit 5 
, bărbaţi, 2 femei, 4 băieţi şi 7 fe.te. 
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Satul are' 850 ha. pământ productiv şi 18 ha. izlaz 
·. pădure .:., .ha. _, 
.... -.-.,, Locuitorii au 9::> pluguri, 50 care cu boi, 38 căruţe 
-- cu cai, 15 boroane, 2 vânturătoare, 1 lo.comobilă, 1 
- batoză etc.

ln 1921 au îngriijt 16 armăsari, 50 cai, 80 iepe, 
. 43 cârlani noateni, 11 mânzi, 31 asini, în total 240 ca

baline; 1 taur, 70 vaci, 11 O mânzaţi. I 5 viţei, 40 bivoli, 
45 bivoliţe, 60 malaci, în total 390 bovine; 100 berbeci, 
1900 oi, 600 cârlani, 300 capre; în total 2900 ovine; 
150 porcine. 

Biserica "Adormirea Maicii Domnulni". Teke. 

Pentru măcinat sunt 3 mori de apă. 
ln mijlocul satului se află primăria, într'un local 

drăguţ, după unul din tipudle obicinuite în această parte. 
In faţă, o biserică destul de mare, · construită din 

piatră cioplită, fără cupolă şi înconjurată cu o grădină 
de mai multe zeci de ani 

„Adormirea Maicii Dorrinutui" e hramul şi multă 
lume vine din întreagă comună, să se închine Prea cu-

ratei pentru sănătate şi belşug. 
· · 

Lângă biserică e localul de şcoal�, tot din piatră, 
cu 2 săli de clasă. Trei învăţători şl o conducătoare 
instruesc şi educă pe copilaşi. 
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Cum stam în faţa. şcolii, ne .ieşi o fată cu cobiliţa 
pe spate aducând în 2 căldări de aramă spoite de . �u
rând apă limpede ca cristalul, de la o cişmea d n ·cele 
3 existente. Mi s'a spus. că au şi 3 puţuri. 

In marginea satului . la poalele Duziormanului se· ri.:.; 
dica renumita mănăstire de dervişi şi poate cea mai 
mare din Europa. 

In mijlocul mânăstirii un mauzoleu cu mormântul 
lui Ac-lazală, 1) iar' după creştini e 'Sf. Atanasie, protec
torul v telor. 

Mauz.oleul Ac-Vazalâ-Teke. 

E construit din pietre cubice, având o înălţime de 
15 m. Când vorbeşti, se aude ecoul 4 secunde. Mor
mântul e în mijloc. din pietre mari. ca un sarcofag 
acoperit. La cap e o gaură pe unde se pun banii, îm
prejur 9 sfeşnice, iar de tavan 5 candele musulmane, 
lucr te în genu Horuzan, ( o localitate din Persia, renu
mită pentru asemenea lucrări). Pe pereţi sunt scrise 
frumoase versete din coran. La picioare sun papucii cu 
cari bolnavii înconjură mormântul. 

•Evlla Celebi. Seiahatnamesi (lnsemnari din calătorieJ vol. Iii pag 3�5
Obţinut prin bunătatea d-lui Muftiu Halii Abdurahim,

www.ziuaconstanta.ro



. --58J-

, l'.lniLau .or�Jin1ă; că 1 prin· rugăciuni' se� afiă� lucrurile
pter,fute· ofi, furate-:. - .
: A1c..:/azah1r s"a născt.it fo Bµhar a.· Tatăl s·�u, Hogea; 
Ahmed era fiul lui lesevi,- cere făcea parte. dinţre aaiifi. 
de 'Furchestan.- A-ci�zală împreună CUi_HagţJ Bectaş Veli 
au' cucerit Brusa. El a obtlnut' dela Sultan permisiunea 
de a locui cu pdetenii să'i pe Valea Batovei. 

Se spurfe' că, odată· mâncând frig..arui 1 de miel; ar. 
fi' slrdit lemnul1 dela frigărui. In scurt timp, băţul a, în
verzit, a crescut şi s'a făcut un castan sălbatec destul 
de mare. 

Arhondaricul mănăslirii-Teke. 

Aciazalâ, văzând acestă minune, a zis: ,,Fructele 
acestui copac sunt fructele adăpostului nostru, la umbra bi 
va fi locuinţa noastră!" Şi până la adânci bătrâneţe; 
Aciazalâ a stat pe lângă acest copac. Castanele erau 
de mărimea oului de gaină şi un bun leac pentru cai. 

. Imprejurul mauzoleului erau chiliile dervişilor şi o 
clădire eptagonală, cam 20 m. în diametru ale cărei 
urme se mai recurase şi care pare a fi arhondaricul. 
Se compunea din un vestibul aproape patrat, lung de 
15 m. şi laţ. 9 m. cu trei mari uşi şi o sală. 

Coşul, ca un mi11aret, lucrat din pfatră cioplită, de 
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trn\1Ume det peat�. �ece· 1Jtetti, :e.:·, .îndio.aţil.n1e.a1 .bJJc.ăf�riei. 
Grădinile încântătoare de zambile, trandafiri şi iaS,:Omijf 
f�eau· să fie, un, lot . fritrnQS:·. şit P-Qt.dia; . .fermecând: p� vi
zitaitor, iar aaUt:zi ne aduc_�m aminte: ·dtt micile: fiinţe plă:-
pânde: 

. ,..S:a si:utar._at o chipa,:(Ja$it

,,Şi1 fto;ue; se-ap.le,c:ă;,toa&, �- '

«S'o vază cât e' de frumoasă;. 
« Ciiild:�maar,s_:_lăr,ră (lei pAc:ate. 
·,, Grră?iin.a 'rdtecigă; __ se 'nccmv.ae.
,,. Ve:rbine�do.uătaâte două, 
,,Şi tJ.ioarele vioae. 
"O. plâng cu pic.ături de. r011ă� 

- «Na·i: S11flef-nrzro:it de soartă,
,, Cu atâtea; f/orir- ta: nigto:pct,:e,
„ Cu atâţia tran.dafiri ee poartă 

. ,, O amintiT:e fiecare-- • 
"Cu atâţia maci scăldaţi în sânge, 
,, Cu atâtea tainice z0rele. 
"Cân,d floarea şi pe noi ne plânge, 
"Cum n'o să plângă pentru ele?" 

(Alf!ed MoşOif:1.) 

Trei zile ori ce musafir putea să stea a�ând la 
dispoziţie casă şi masă. După această dată papucgi başi 
întorcea încălţămintea şi ura drum bun. 

Profesorul Celet>i Mehmed Zali Derviş, zis 'Evlia 
Celebi, în cartea sa despre călatoria făcută în aceste 
locuri 1646 (1062 egira)arată că în unele zile erau pâ-
nă la 200 vizitatori, · serviţi de ·căftigări. 

Mănăstirea avea mori de apă, păduri, tarlale; tur.; 
me de oi şi ci.rezi qe vite, din ale căror venituri se 
întreţinea.- Călugării pe lângă rugăciuni se ocupau şi cu 
diferite meserii. 

ln cartea citatului scriitor se spune că Aciazalâ a 
trăit în timpul lui Orhan Gazi, având pe cel mai bun 
;prieten Arsanbeiu, fiul lui Gazi Mihail . 

Acesta a dispus construirea mauzoleului din piatră, 
�upola din lemn, acoperit cu plumb, pe jos marmoră albă. 
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. f:_a 1828, Ruşii au luat capul şi a dat foc mauzo
leului. · 

. la urmă s'a·. repâţat acest Sfânt · loca:ş de credinţă
,.

şi la 1:1şa stă ·scris în cifre ·persane 128.3(.1886) .· ultima 
reparaţie. 

Chiliile se menţineau. In curte e piatra pe care se 
zice că ar fi fost omorît Sf. Atanasie, iar dup� Turci 
a fost spălat Aciazalâ. 

Distrugerea arhondaricului şi a celalte clădiri ce in
podobi au mânăstirea nu se ştie în ce timp a fosf. 

Kanitz, în calatoria sa la t11ănăstire, descrie. că nu
există. alta mai mare în Europa şi proporţiile ino·numen
tale a porţii inspiră. pelerinilor turci, un sentiment de res
pect, la fie ce pas în interiorul sanctuarului; plin· de tă
cere şi maj�state, mărind puterea mistica. 

O ..:h:ul e totdeuna atras de Kâbla întoarsă către 
Meca, care îndica salutul Kaabei sfinte, unde profetul 
şi a dat sufletul în braţele soţiei sale Aişe. 

Mormântul acoperit de covoare verzi, e înconjurat 
de lumânări mari oferite de· grămada de credincioşi. 
De plafon atârna ouă de struţ, adrse de ·pelerini dela

Meca. De o parte a sarcofagului se vede bastonul, 
ghetele şi mai multe obiecte de care, ce zice s'a servit 
şeicul ţn vieaţă. 

A găsit în 1872 la vizita sa 17 dervişi, ce stăteau 
în chilii şi 8 temporari . 

. Padurlle şi tarlalele procurau cel rriai mare venit. 
La gura Batovei veniau vapoarele şi luau lemnul pen
tru export. 

In fata mânăstirei sta dealul Caratepe pe care se 
înalta· în timpurile îndepărtate 6 cetate ori mai bine 
zis un castru-probabil din lanţul de întăriri de câte-
va s_ute hcute de Justinian. 

lata o urmă preţioasa a stavilei puse năvălirilorf. 
Pe marginea Batavei sute de ani mocanii noştri 

şi-au iernat vitele, şi când stăpânitorii Turci au cucerit 
ac,est·: locuri, mărturisesc în chiar scrierile lor ca Evli� 

Kanitz. La Bulgarie Danubienne pag. 474, 
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Celebi, etc. şi Vivien de Saint Martin că de la -Ron,âni
le-au luat. Cântecul ciobanaşul,care a re.sunat,_ mai rasună 
în aceasta. vale, căci: 

„Flueraş de soc 
,,Mult zice cu foc, 
· ,. f luerilş de fag. 
"Mult zice cu drag". 

E KRENE.-

Plecam dela Tekt mergând spre sud. pe valea 
Batavei.-_ O mL1lţime de vite păşteau cu lăcomie iarba 
ce  pe alocurea era· verde. In stânga Duziorman, iar în 
dreapta Acbair, Kemaldc bair pe care se află situat 

--sa-tul· Gheiciler-(caprioare). 
Cei câţi va plopi răsleţl dau vieaţă tabLmlui. Prin 

iarba, parte uscată, o floricică albastrue, tacută, blajină 
mai rezistă tuturor intemperiilor toamnei. 
·-,·- E un suflet îndrăg-o.stit, ce nu cunoaşte pied ci în
cale. Din primăvară pâna'n toamnă, presară prin iarba
s·eninul îndepărtat, albastru cel mai dulce, sinceri talea
cea mai curată. Acestei fragede fiinţe poporul i-a zis:

,,Zâna forilor, 
"Floarea zorilor". 

De multe ori le-am cules, dar repede s'au strâns, 
euloarea dulce au pierdut-o şi cu ea toată drăgălăşenia. 

,, O fragedă floare, 
,,: Floare- de cicoare, 
„ Cu ochii dupd soare 

. 

www.ziuaconstanta.ro



,..,.f62-

,,,
1Cttnd :a 0răsăr1t 

. 
' 

,, T,a ',(e�1t-1 t·tn'til'Selft; 
• Când a asfinţit,
n Tu te ai ofilit;

- · · 

,, Când a scăpiitat, 
. ,,,. t . d' . " · - " , u e-ai a unat . ·-;-.,�. 

(Colecţia · O. -.M. Dem. Teodorescu) 

Câtă simţire în floricica gingaşa, jucăria soare I u i 111a 
reţ! Şi de-·ne-ar putea vorbi, câte taine ,ne-ar povestit 
Numai s-ufletel·e - frne-îşi dau seamă de1 'scnsibilitate� ei şi-i
da dreptatea· cuvenita: 

E ca o tânără fecioară, îndragostită de un Fătfru
mos, când îl vede, e foarte fericită, iar când craiul
pleacă, tâ'.1jeşte.. 

Pe nes mţite am Iăs 1 t în urină tufişul şi păpurişul 
din baltă şi am ajuns la râuşorul Ecrene (Geferli), 
în dreptul căruia se află sa tul cu ace laş nume, situat
la poalele unui munte de 252 m. intr'o poziţie fermeca
toare. 

Monede de argint dela Mircea cel Mare-Ecrene. 

Docton,tl Jiricek în "Das Furstentum Bulgar.ien" 
pomeneşte că pe- acest mu;ite -at"fost un castru ,roman„ 
numit de locuitori „Ha�juca calesi ". 

Dela profesorul Ab. Mustafa Hafuz Efendi am 
aflat, că ·pe vremurile glorioase.:ale musulmanilor .şi 
când mânăstirea de dervişi de pe valea Batuyei era 
prea vizitată, credincioşi l lui Mahomed plecau eu spe
ranţa să v.1za locurile sfinte ale lc,lamului. 

•·Into�araşiţi de rude·şi de.adevă-raţii., P,r,ieteni ve
niau 1 pân l la,·poa·lele acestui mµr:i-te. Se 1o�pătau, ,.îşi -
luau rămas bun cu speranţa de a se m,ai vedea. Şi tot 
aci se îhtâlniau la întoarcere. 

1n amintirea locului de întălnire al hagii!or i s'a 
zis ş_i mu_ntelui nHagicu bair". 
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,ln -vechime se zici â ,Cr.a,ma ·şi se întâlneşte aceşt 
·nume .îm c,tctele :fătr;i.a,rhaiufoi .din Co.nst'�ntinopol da

secolul XV-iea şi în o hartă· maritimă dela 1408,*
(})ră.şetlul Jerania a (fost la malul· q.i,arM, \lnde se

găsiau diferite vase şi lemne de c@:nstmcţiuni şi.desigur 
� a¼111:,t. o în:iponta'nta.· deosebită ,di:n punct · l:ie v:edere 
comercial şi istoric, iâr as��z.i:

n/ttf..(J.rea temură, �e plânge 
,,D�pârtărilor de ,sq.�ge, 
„ Că la ţărmu-i şi pe larguri 
,,Nici o urmă de catarguri, 
,, Doar deasupra-.; către zare, 
„ Drin -Văzduh jăr' de Căr.1re 
• Trece un stol de rândunele

! ,, 7 ot · mai mici, mat mititele ". ( G. Tutoveanu).

Şcoala primară - Ecrene. 

Se învecinează la rasarit cu marea, la apus eu 
satul Ceauşchioiu, 'la miazăzi cu Bulgaria şi la · miază 
noapte: cu satul Teke. . 

Populaţia se compune din 96 familii cu 354 suf
lete din cari ,J/58 batioaţi şi 196 �femei. Dupa starea 
civila 1'76 căsător,iţi, 163 necăsătoriţi şi 15 văduve. 
Dupa ·etate 54 băieţi, 81 fete, 104 bărbaţi şi 115 �fe-

•) o. Popa Lizeanu-Cetăţi şi oraşe gr�coromane pag, t4 
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- ·_mei.. Ştiu torl de. carte 169, neştiutori de carte 176.
Dup-a credinţe 348 ortodoxi, 5 mahomedani şi 1 alte re-

. · HgiL . , . . 
. 

, , . Dupa ocupaţit: 89 plugari,· 1 c·ârc.iumar, 3 băcani

2 · cafegii şi 1 alte profesii. 
In 1921 s'au născut 2 băieţi şi 4 fete; au murit 5 

birbaţi şi 3 femei. 
Pamânt productiv e 530 ha. izlaz 40 ha. 
Locuitorii au 40 pluguri, 24 care cu boi, 34 caruţe 

eu cai, 5 boroane, 0 vânturatoare, o locomobila, o 
batoza. 

Plaja Ecrene. 

In 1�21 au îngrijit 146 cabaline, 184 bovine, 
lt 10 ovine şi 85 porci. 

Pentru măcinat e o moară de apa. 
Biserică nu e. Localul de şcoala e propriu, 

construit din piatră, destul de bun, cu 2 săli de clasă, 
·împrejmuit cu zid de piatra şi în faţă cu grHaj.

Funcţionează t n învtiţător şi :o conducătoare. 
Apa se aduce dela cişmele. 
Populaţia bulgară a venit după 1857. 

. Prin apropriere de sat trece şoseaua naţională Bal-
cic-Ceatal ceşme-Varna. , 
•) Director: Buşu Papinian. 
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Satul Ecrene este o staţiune climaterică :nea din 
timpurile cele· mai vechi. Nicăiri pe ţarmul mării, nu 
se afla -o plajă „mai. prit:lnică bailor .ca'n această loca
litate. 

Se zice că'n timpurile săpânirii Dacilor,· regele 
Buerebista îşi avea aci reşedinţa de vară. 

Şi în nopţile înstelate, la razele aurii ale valurilor, 
viteazul rege îşi făcea rugăciunea. 

"Pe când nu eră moarte, nimic nemuritor, 
,,Nici sâmburul luminii de vieafă dătător, 
,, Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeuna; 
,, Căci unul erau toate şi totul era una, 
„Pe când pămâ1tul, cerul, văzduhul, lumea toată 
„Erau din răndul celor ce n'au fost niciodată 
„Atunci erai Tu singur, încât mă intreb in sine-mi 
Au cine-i zeul, cărui plecăm a nostre inimi? 
„El tuturor dă suflet şi lumii feri-:ire 
El este al omenirii izvor de mântuire. 
„ Sus inimile voastre! Cântare aduceţi-i 
• El este moartea morţii şi invierea vieţii".

(Rugăciunea unui Dac-M. Eminescll) 

lată dar la graniţa de mic1zăzi numele strabueilor

noştri. Câte clipe de mulţumire a avut Autotputerni• 
cui stapânitor al Dadlor în· gradinile de zambile, tran
dafiri şi iasomie. 

Ceauşchiaiu. (Satul Sergentu·lui). 

ln. direcţia de sudest, dela Teche, la 8.5 km. în 
dreapta şoselei se afla satul Ceouşchioiu (Satul Ser
gentului). . . ·

In timpul stăpânirii otomane au fost multe rasboaie, 
în cari au luat parte şi OagA·µtii. Au fost trimişi · vioi 
şi tincrj, voinici, cu flori în fată. 
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. ,,;Plini de curdJ ca li>IB, t• lo1i plini .ile 1ieiiţd, 
,,LI-a zi$; 'V& duce'lf,, mergeţi cu avfint, bfl€urle, 
,.La muartt chial, câfld moarte- e siJţrrt, datorie� 
,.Şi cllnd vd veţi tntoarce, sd reveniţi ferice, 
"Ma'i julfi„ meii tari, mai 1�ese/i,, tnai; fălnict, mdi vioi, 
,, Să nu se· p'rindd oehiu de Dragii 'de eroi: 

V· Alexand;i. 

S' au dus cu tot avântul, iaf celor întorşi ii s' au dat · 
păniânturi. 

!3iser,ica şi şcoala-:-Ceailşchioiu. 

Printre aceştia au fost şi primii locuitori ai satu-
lui Ceauşchioiu, având de şef un sergent. 

• Ce a ieşit din luptă, viteaz, învingător,
,,Scăldat în a /,zi sânge;- .ptiternicuJ fecior.
E situat pe valea Aşa dere* şi Mezarlâc bair,

(dealul clmitirul_ui) a vând _la rasu(t V?l�a Oeviz dere** şi 
Carşi baalar, la apus Corito deresi, la m1azazi Dermen 
deresi (parâu,l moril,or). ş\· Orta. dere -şi .)a . mi�zan0apte 
Mezarlâţ bair;.O s:ngura movilă. î_n margi,nea.- apusana
se numeşte Mezarlâ'c tepesi ( Movila ci.ni tirului). 

Se ţnyeci.ne�ă _ la, ra sărit c;u SJtul l;:crene, _la. apus 
cu satul 1\'.lustafa B�iler, de care se desparte: prin păr-

•Dereaua de jos. ** Dereaua Nucului".
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durei· teiişcliî61·u, ii int·âză .H6âpte cu satul ,Gheicilerp 

de care se desparte prin dealul cu aceJaş nume şi la 
sud Bulgaria. · . . . . . . , _ : ._ 

· In ·apropiere· de lftiniţâ stţ âfFă punctul· Cetal ceş
me (Cişmeaua cu 2 scurgeri, ca furca), pe unde se trece: 
I n Bulgaria. 

,. Popuiaţiâ se. compune din 273 famUii cu 1225 suf
lete; din cari 567 bărbaţi, 658 femei'; dup,a v:ârstă 274 
băieţi, 304 fete, 293 bărbaţi şt 354 femei; 500 căsăto
riţi. 679 hecasatoriţi, 46 văduvi; 468 ştiutori de carte 
759· nestiutori de carte. 

.·Satul e populat· cti Gagăuţi
.._ 

Dintre locuitori 265 sunt plugari, 2 carciumari, 
-- 1 cafegiu, 2 băcani, 1 ferar, 1 lemnar, 2 al.te ocupaţii. 

In 1921 s'au născut 25 băieţi şi 20 fete; au murit 
14 bărbaţi şi 10 femei. 

Pământ productiv e 1100 ha. izlaz 190 ha ... pă
dure ... ha . 

. · Locuitorii au 125 pluguri, 80 care ou boi, 60 că-
ruţe cu cai, 1 O boroane, 1 vântur.Moare. 

In 1921 au îngrijit; 25 armăsari, 80 cai, 110 iepe„ 
63 cârlani noateni, 34 mânzi, 46 asini, în total . 358 
cabaline; l taur, 100 boi, 100 vaci, 160 mânzaţi, 33 
viţei,- 40 l>ivoli� s2· bivoliţe, 83 malaci, în toto! 569 bo
vine; 100 berbeci, 1800 oi, 800 miei, 450 capre, în to
tal 2950 o vine; 360 porcine. · 

In 1988 s'a construit ·biserica. Ne fiind şcoală, s'a 
desparţit biserica tn_ două, ceace face, să nu fie nici 
una nici alta cum trebuesc . 

. Şcoala funcţionează cu 2 ·învăţători, la cari urmea
ză peste 120 elevi. 

Apa se aduce de la 2 c:şmele. din cari una con-
struită în 1756 şi de l� 2 puţurî. . . 

Pe lângă şoseaua Balcic-Teche-.. Vama sunt dru
muri naturale, cari leagă cu satt:l� vecine. 

Satul sergentului stă la graniţa ca o streajă. nea-
dormita. 
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Mustafa Beiler. 
. . 

Spre apus de Ceauşchioiu se află moşia Mustafa 
Beiler, numită astfel după moşierul Mustafa Beiu, care

a vandut moşia după rasboiul din 1877178 câtorva fa
milii bulgare. 

E situc1t în Vdlea. Mustafa Beiler, având la rasărit 
Rugiociova la apus Deveburun, la miazăzi dealul cu· 
pădurea Manga, [inel] ·şi la miaz·anbapte deal cu pădure. 

Se învecinează la răsărit cu satul Ceauşchioiu, la 
apus cu Bulgaria, la miazăzi tot cu Bulgaria şi la mia
zănoapte cu Ciuciurovo. 

Populaţia se compune din 2 familii cu 8 suflete
>

din cari 5 bărbaţi şi 3 femei, toţi ortodoxi, ocupându
.se cu plugăria. 

Pământ productiv e 60 ha., izlaz 20 ha., pădure 
..... ha. 

In vechime a fost locuit de Cerchezi, cari au plecat 
la 1877. 

Ciucurovo (Adâncata). 

Am plecat dela Teche sp1 e apus. Drumul peste
dealuri şi prin păduri. La fie ce moment �u frica în 
sân, sa nu se strice căruţa de atâtea lovituri şi ....... 
de drumeţi nepoftiţi. 

,, Ca un palat pustiu, cu ·geamuri sparte, 
,. Pădurea noastrd tace pflrăsită, 
,.Eu singur cânt cu vocea obositd, 
Şi trec prin tncdperile-i deşarte. 
,,S'au dus privighetorile maestre. 
,, Pustiu e cuibul blândei turturele, 
.,,Ah, unde-i şutrul mierliţii sutei (St. Iosif) 
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Dupa cale de m,li bine de doua ore, ajung lntr'o 
valcea. Aci e satul Ciucurovo.

E depărtat dţ 18 km. de reşedinţa şi s'a numit 
aşa, <lupa poziţia joasă a satului, adâncita. 

ln timpul domlnaţiunH turceşti a fost locuit de Cer-· 
ehezi. 

E situat în valea Batovei, având la apus dealul şi 
valea Slama· canara *) şi la miazănoapte deal înpădurit. 

Se în vecineaza la rasa rit cu satulCeatalar, la apus. 
cu Bulgaria, la miazăzi cu Mustafa Beiler şi la miaza-
noapte cu Tulugea. 

Populaţia se c@mpune din 48 familii; cu 179 suf--. 
lete, din cari 95 bărbaţi şi 84 femei; 86 casatoriţi, 
84 .n.ecăs,a.toriţi, 9 vaduvi; 43 băieţi, 35 fete, 52 bărbaţi 
şi 59 femei; 85 ştiutori de carte, 94 neştiutori de carte,. 
159 ortodoxi, 20 mahomedani. 

Toţi sunt plugari. 
In 1921 s'au născut 7 băieţi şi 6 fete şi au mu

rit 1 bărbat şi 1 femeie. 
Pamântul productiv e 320 ha., izlaz 50 ha. pactu-

re ..... ha. 
Locuitorii au 15 pluguri, 10 care cu boi, 6 căruţe

<:u cai, l boroană. 
ln 1921 au îngrijit: 2 armăsari, 10 cai, 14 iepe, 

9 cărlani-noateni, 3 mânzi, 6 asini, în total 44 caba
line; un taur, 14 bui, 16 vaci, 23 m�nzăţi, 6 viţei, 
4 bivoli, 12 bivoliţe, ·19 malaci, în total 95 bovine; 
.10 berbeci, 200 oi, 70 miei, 200 capre, tn total 480 
ovine; 60 porcine. 

Pentru măcinat e o moara de apă. 
Biserica şi şcoală nu sunt. 
Apa se ia dela cişmele. 
La sate se călă toreşte prin drumuri naturale . 

. ") Canaraua Bobotezei,
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T ulµg�'& (Pletoş1). 
Apuc drumul prii) marginea pa.el-urii.· 

·,, Mierloiul sprinten şueră -o clipă, 
«Un slli1z streQ.gar, ing_ână o turturică 
,; Vestind norac, departe ctlată(cucul 
,, Ce mândră serbătoare se'nfiripă. 
,, Doinind din frunză v.esel pe potecă. 
,,Se duce în sus prin aluniş haiducul".· 

(St. Iosif). 
Avea plete mari, inalt, bine făcut şi"bine înarmat. 

Mi se facu inima mică de tot, dar cuc ul imi ve,st,ise 
noroc. 

La apus de Ciucurovo se afla satul Tulugea, de
părtat de reşedinţă de 18 km. în partea de apus a co
mun�i Teche. Se spu11e ca locuitorii mai dinainte, Cer
chezii, purtau plete. Dela portul pletelor, Turcii au 
numit satul (tul-plete). E situat pe deal, având la apus 
dealul şi valea Slama Canara, la miazăzi valea şi pa
durea Batova, Ia răsărit văile Batava şi Teche şi la m. 
n. câmp:e. Populaţia e de 80 familii cu 340 suflete,
din cari 172 bărbaţi şi. 168 femei; 78 băieţi, 69 fete,
94 bărbaţi şi 99 femei; 150 casatorlţi, 180 necăsăto
riţi, 10 văduvi, 195 ştiutori de carte, 145 n·eştiutori cle
carte.

Aproape toţi sunt ortodoxi. Se ocupă cu plugăria. 
ln sat mai sunt un cârciumar, l cafegiu şi 1 băcan. 

S'au nascut 9 baieţ'i şi 10 fete; au murit 1 bar-
bat şi 4 femei. .. 

Pământ productiv 800 ha .. izlaz 70 ha.; pădure ha. 
Locuitorii au 35 plug.m;i, 15 c_ăruţţ :cu cai, 20 ca

re cu boi şi au îngrijit în-192,1:··l·taur, 38 boi, 38 vaci� 
64 mânzaţi, 12 vitei, în total 153 bovine; 6 armăsari, 
22 cai, 34 iepe, 19 cârlani, 5 marµi, :Ş asini, ,în �totâl 
94 cabaline; 25 berbeci, 800 oi, 250 miei, 300 c·apre� 
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în tQtal 1375 Qvine; 85 por�i. .Bis�rica nu este. Pentr.�' 
şcoală· s'a trichiriaf o ·casa, unde urmează �proape: 4t 
copii. 

. . 

bpa se ia dellţ cişmelie. . . ,, 
Comtţnicaţia s� fate prin_ druţnuri n�tur�I�. Şi am 

plecat din sat. gândindu-mă la -Cerchezii pfetoşi. 

. Ce�talar ( Rlspântii). 
I 

Am mers tot pe malul Batovei, când:, la· �dreapta, 
_ când fa stânga, trecând cu �a.ruţa. 

Dupa cale de vreo 9 km. am ajuns la o raspân
. tie. Aci s'a întemeiat un sat, căruia i-a dat numele d11-

pa aşezare Satul de(a răspăntii--=C eatalar.
Ploae a contenit şi un cmrcubeu s'a arătat. 
,, Ce schimbdtoa;e e la munte lumina; 
„ Cât ai scăpăra un curcubeu a întins o punte
11Din casa mea pl1nt1 la a ta, 
,,Şi un gtind, un gând nebun lmi vine; 
"Aşa-ş poeţi uneori, 
„ Să mă avânt până la tine 
" Pe puntea asta de co/ori. 
. . . . . . . . . . . 

. . . . . ' ' . . . . . 

"Dar când se urc frumoasa punte. 
n S' a dărămat şi-(lcama norii 
,,Au tras perdeaua către munte. 
,, Nebuni sunt, Dqmne, visătorii": 

(D. Anghel) ,··-1 

Satul Ceatalar e situat pe văile Fatmagic şi Batava,
având la răsarit Ciceclifioruon, şi Taucciil, la - apus 
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Duziorman, la 'miazăzi B��arghian ·meşe şi la m!aza-
noapte fatmagic. 

Apele cari uda sunt Fcţ_tmagi_c şi _Batova,, . . 
Se :învecinează �a răsărit cu satul Alaclise, la 

apus Tul ugea şi Ciu:urovo, la miazănoapte lastăc�i Iar 
şl la miazăzi Gheiciler. 

Suprafaţct e de.1600 ha .. din cari 50 ha, ocupa 
vatra satului. 

. . .
- .

Şcoală primară din: Ceatalar. 

Populaţia e. de 230· familii cu 1089 suflet\:!, din 
cari 526 barbaţi, 563 femei; 420 căsătoriţi, 629 necă
sătoriţi, 40 văduvi; 576 ştiutori de carte, 514 neştiutori 
de carte; 63 ortodoxi şi 486 mahomedani. După ocu. 
paţii sunt 294 plugari, 3 cârciumari, 8 cafegii, 4 băc:mt, 
2 fierari, 3 l emnari. şi .6 alte o;upaţii. 

S'au născut 30 băieţi şi 23 fete, au murit 18 băr
bati şi 16 femei. 

Pământ productiv ·600 ha. izlaz 70 ha.;, pa durea 
600 ha. 

Locuitorii au 80 pluguri, 45 care cu boi, 20 căruţe 
cu cai, 9 maşine agricole. 

Pentru măcinat sunt 5 mori de apă; pentru posta
vurt aurit ·4 piuă. 
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ln 1921 s'au îngrijit 1. taur, ·60 boi, 48 vaci,. 20 
bivoli, 36 ·bivoliţe,,- 70 mânza_ţi;; 21 viţel, 58 malaci,- � .- , :. 
total 314 bovine; 11 aqnăsari,'.18 cai; 35 iep.e, 23 car-

lani, 8 mânzi, .33 asini', total 1�9. cabaline; 70 berbeci, .. 
1200 oi, 400 mie i, 300 · capre, total 1'970: ovine; 120 
porci. 

Biserica „Sf. Ilie" e rui.nată. Se slujeşte în casa 
<:le rugăciune. 

Şcoala musulmană-Ceata1ar. 

Localul de şcoală e propriu, cu 2 sali de clasă, îm
prejmuit cu zid.Funcţioneaza cu un î-nvăţator şi o con
ducătoare.*) 

S'au înscris, în toate clasele peste 1 CO elevi. 
Musulmanii au o geamie cu un hoge şi un azil

confesional cu vreo 55 elevi. 
Apa se ia dela cişmele; fătă · fnscripţii. 
La Fatmagic bair se găsia, acum câţi va ani, uri : 

inel de fier, de care s'au legat corăbiile pe vremuri, 
c�nd marea· de întindea şi peste aceste văi. 

•). Director: D. Joga. 
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Alaclise (Biserica zugrivită.) 

Dela Teke am plecat pe Batova în sus şi apot 
pe o şosea la dreapta. 

Nu vedeam decât. oi multe. lmi împrospătam tim
purile, când mocanii noştri, sute <:te- ani, şi-au iernat 
frum·oasele lor turme şi-au popu.lat această vale. 

„S'aude toaca cam gtăbitd 
„ln fag o bate- o gheonoae 
„Se hodinesc pe iarbă mieii 
.,Şi zurgatăii de cioae ... " (Oct.Goga). 

Geamia din Ceatalar. 

insotitorul îmi spuse că'n pădurile d,n aceste părţi 
erau cocoşi sălbatici şi înc.epu a-mi povesti: 

Cocoşul salbatic cu penele negre lucioase şi cu 
sbrincele roş:atice se aşeză pe un copac înalt. Işi 
sbărleşte penele, îşi pleacă aripile şi-şi desface coada · 
ca un evantaliu, îşi lungeşte gâtul şi scoate câteva 
note din gâtul umflat: ,, Toc!... toc! ... toc!". Se 
aud apoi mai multe sunete răguşite, închide ochii şi 
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Jţ1cepe un sâslit şi un şuerat, ne mai ţinând seama de 
ce e tn jurul lui. 
Oăinuşele, cu penele lor frumoase, întoarse în coada, cântă: 
ort ... orr ... orr ... 

In acest _timp sunt atât de adâncite, tn cât nu ţi
ne seama de ce se petrece în jurul lor. 
___ Ce fericita ocazie pentru un vânător! A">eme:11 oca-
iii ·surit -foa-rre· -rar·i -si an.evoioase. 

La nordvest de Teke, la s· km. se aftă satul 
v:.-. . Alaclise (Biserica zugrăvita), cel mai vechm din îm-
prej"utimi. . '' , __ ·o .. : 

. 

Se spune că acum 500 ani, un cioban Alecxe · şiar 
fi . făcut o stâna şi dupa el au mai venit şi alţi cio
bani, întemeindu-se satul. 

Şcoala primară din Alaclise. 

Unii bătrâni spun ca în vechime în sat era o bi
serica d� altă culoare, ca celalte cladiri. "Alescenincli
se", de unde cu timpul s'a trdnsforinat în Alaclise: 

La răsărit spre Teche se afla Tăuşan Tepe (Mo
vila iepurelul), Câzlar tepe (Movila fete Jo,); la miazăzi 
·Kiciuc ·cara tepe (Mica movilă neagra), Chertic tepe
(Movila scobită)
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şi .Şarop· ioiu (Dtiimuf vinului)� -1� _miazan�·âpte ·, · 
Iurtluc borun, -la apus /ori dermen, Căzănischite · coli bi 
(Colibile cazaniştilor). . . ·, , 

Movile mai însemnate: la rasarit CiiighÎne· · tepe� · '° 
la apus Curutepe, la -miazănqapte Ciobantepţ. ·: • 

La sud trece Batova, .vechiul Zyras. · · ·- · ! 

Pe lânga Batova, pe unde curge râ.u! cu acelaş. 
nume, mai sunt: Mocanschi ·grobişte, vale · unde au 
fost omorîti de hoţi · nişfe In:ocani, acum vreo 50

1 
"ani� 

Dulapischite pătechi său Eveclerschiti pătechi cu di
recţia de est-nordec,t şi Hamzalarschiti ptitechi (cana
rale) drumurHe Hamzalar. 

Se învecineaza la· rasărft cu Evecler, la ·apus 
Ceatalar, la miazănoapte Hamz�Iar, şi la_ miazăzi Teker 

Populaţia e de 106 familii cu 411 suflete; , din 
cari 215 bărbaţi, 196 femei; 200 căsătoriţi, 199 necasa
toriti, 12 v-ăduvi; 214 ştiutori de carte, 197 neştiutori· 
de carte; 364 ortodoxi, 46 musulmani; ocupăndu-se 
1.02 cu plugaria, 1 cu cafenea, r lemnăria. 

S'au născut 10 băieţi şi 6 fete: au mtirit 2 băr· 
baţi şi 2 femei. 

Pământ productiv 550 ha., izlaz 50 ha., · pădure 
..... ha. 

Locuitorii au 35 pluguri, 21 care cu boi, 13 caru
ţe cu cai; au îngrijit: 1 taur, 36 boi, 35 vaci, 6 bivoli, 
18 bivoliţe, 50 mânzaţi, 17 viţei, 31 malaci, în toţal 
197 bovine; 3 armăsari, 7 .cai, 16 iepe, 7 cârlani, 2 
mânzi, 7 asini, total 42 cabaline; 30 berbeci, 600 oi, 

. 200 miei, 130 capre, tatai 960 ovine; 110 porci. 
Pentru măcinat sunt 2 mori de apă. 
Biserică nu e. 
Localul de şcoală e propriu, cu. o sală de clasa„ 

împrejmuit cu gard de sarma� 
Cursurile se ţin de un învatator cu un număr de 

48 elevi. 
Apa se ia de la- 2 cişmele.· 
Am ieşit din sat,. tocmai când soarele îşi lua ra

mas bun, (ar înaintea _ochilor tntrezăriam cocoşul (;!� 
pădure în cântul de îndrăgostire. 
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.--_-_ - :. Gheiciler·(Caprele). 

La sud-vest de· Teche, la 4 km. - se ·afla situr 
. (J_he/ciler Cţiprele (dela Checiler). · · · · I-naiqte vrţme, pe ace�te. locuri, era_ti păduri ne-

sfârşite, în cari se gasiau ·multe.- capre, 
Se făceau ·yana tori mari, la. cari luau parte paşi, 

bei· şi alte notabilltăti turceşt(. Pielea şi corniţele erau 
preţuite mult, In sat era casa pădurarului şi câteva-lo
cuinte pentru vânători. 

Şcoală primară di� Gheicller. 

„ Când vişul e st(ipân deplin 
,,,Pe codru, cerbi şi căprioare 
„ Coboard'n rarişti de anin 

· ,,Şi' n luminiş_ de lună vin. ,. 1 

,,Cu p{lsul :lainic la izvoare" ..
(Nichiior Crainic).

lnte·meindu-se satul, i s'a dat numele după_ vâna-
tul preţuit. . . 

E situat pe dealul Ac/olu, (deâlul Gheiciler), având 
la miazanoapte _ Cozluc c.ulac, Acbair, la apus Kemalâc 
bair, şi Kemalbc cu/ac.· ·. . - . . . -

Cei clţlva plopi dau o înfaţişare deosebită tabloului. 
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Se învecineaza la rasarit c11 Teche, la apus cu 
Ceauşchioiu, la miazăzi-- Eenne şi· 1a· miazanoape cu
Alaclise. · · · 

populaţia -e dţ 160 familii cu 749 sul�te,. din cari 
362 ba"rbaţi, 377 femei;0-303 -casatoriţ.i, 429 necaşaţorţţi, 
18 văduvi; 320 ştiutori de ţarte, 427 neştiutori; 414 
ortodoxi, 328 mahomedani, şi 3 gregorieni.. . . 

Dupa ocupaţii: 150 plugaţi,. 1 cârciumar, 2 c;3tegil
2 bacani, ·2 fierari, 1 lemnar. 

' · 
! 

S'au n-as.cuţ 6 băieţi şi 13 fete, au murit 4 bărbaţi_·
şi 7 'femei. 

· Pământ productiv 700 ha., izlaz 85 ha., pădure
.... ha. . 

Locuitorii au 50 pluguri, 25 care cu boi, 15 carute 
cu cai, 3 locomob1le şi 3 batoze. 

ln 1921 au- îngrijit: 1 taur, 30 boi, 45 vaci, 16 
bivoli, 21 bivoliţe, 64 mânzaţi, 22 viţei, 38 malaci, to
tal 238 bovine; 7 armăsari, 28 cai, 36 iepe, 21 cârlani, 
9 manzi, 18 asini, total 119 cabaline; 50 berbeci, 
1000 oi, 300 miei --carlani, 230 capre, 1580 · ovine; 
140 porcine. 

Biserica nu exista. 
Localul de şcoala e propriu, din piatra, ia stare 

mulţumitoare, cu 2 săli de  clasă. 
Urmează peste 90 elevi sub conducerea a 2. învaţă-

fori. 
Musulmanii au o geamie cu un hoge şi un azil 

confesional cu vreo 45 elevi. 
Apa se procură dela cişmele, din cari cea mai 

principală "'Satma ceşmesi•. 
După o inscripţiune gasita pe un stâlp de piatra 

din cimitir, satul ar fi înfiinţat pe la 1802. 
Astăzi pădurile de odinioâră s'au taiat, · dealurile 

sunt acoperite cu ogore, iar drăguţele capre de munte 
nit se mat vad. · 

. : . ·. \_' *· *
* 

Satele Teche, Ecrene, _Ceauşchioiu, · Ciucurovo,' 
Mustafa '3ţiler, Tulugea, Ceatalar, Ala-clise şi Oheicilet 
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formează comuna Teche.·, · cu o popuiaţie de l-l89 '-. .fa
milii cu 5081 stillete, din cari 2466· bărbaţi, 2615 fe
mei; 2415 ştiutori de carte, 26�6 n�ştiutori de carte;
4067 ortodoxi. 1005 mahomedani- şi 9 gregorieni.

ln 1921 s'au nascut 105 băieţi şi 103 fete; au

murit 54 bărbaţi şi 61 femei şi fete. 
Suprafaţa comunei e de 20265 ha. având 5519 ha.

pământ productiv, 775 ha. izlaz, 14000 ha. pa- . 
dure. 

Locuitorii au 471 pluguri, 276 câre eu boi, 162 
căruţe cu. cai, 50 boroane, 6 vânturători, 5 locomobile 
5 batoze. A,u îngrijit 1075 cabaline, 2144 bovine, 
13345 ovine şi 1114 porci. 

Sunt 3 biserici şi 7 şcoli. 
Pentru măcinat sunt 45 mori de apa. 
ln toată comuna sunt 18 cişmele. 
Prin comună trece drumul străbun Dionysopolis

Od1,sus (Balcic-Varna). 

·,• i 

. ' 
' .
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. Comui1a · Spasovo • 

. Spa·sovo (Sulein1anlâc). 

' Era la _începutul toamnei.· Pletasem desdedim i-
neaţă,· căci a veâm drum mult de fa cut. După vreo două 
ceasuri de mers� aud câteva_ detunături de puşca. 

Incetinesc mersul şi cu ochii �ercetatori să vad ce 
este. Nu trecu mult şi un iepure fugea de mânca pă
măntul'pe dinaintea ncastra. Mai mergem şl iata că 
.ne întăl-nim cu doi Bucureşteni, venisera la vânat. 
Aveau câte un iepure şi vreo cincisprezece potărnichi. 
Ne spuse cum a sca pat iepurile, ce-l zărisem, 

Ce mulţ11miti erau ca se vor înapoia cu vânat! 
Ce plăcuta a fost vânătoarea încă din timpurile ce

le mai îndepărtate! Ea a dat ocaziuni de inspiraţii ar-
tistice. 

Aşa cei vechi au gravat cu sula pe unelte de corn, 
pe arme, pe placi, .diferite figuri de animale şi pasări. 
Printre ieroglifele egiptene şi pe pereţii fostelor capi
tale Ninive şi Babilon, găsim sculptate cârduri de arcaşi, 
lanceri, animale, pasări. 

Eroul Wilhem Tel1, câre prin o săgeată mânata 
dibaciu şi prin bravura. scapă patria sa, a fost subiec
tul unei piese de Schiller, în care se vorbeşte cu mul
tă drago5te şi mândrie de vânătoare. 

Inchizând ochii, par'ca aud corul de vânatori prin 
pădurile virgine, de brazi seculari. Ce plina de farmec 
e muzică lui Rossini din Wilhem Teii! 

Nu pot uitâ „ Cele patru anotimpuri" de Haydn 
şi „ Vânătorul Liber" de Weber, opere de preamărire 
a vâna torii. 
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Sculptorii au redat prin dalta lor îndemânatică ce� 
1ebrele opere �Diana" ( zeiţa vânătorii). 

Maeştrii ·pictori flamanzi -în frunte cu Paul Rubens

şi F-r. Snyders au redat scene de vânat9are .. 1n: cari' pe
lângă admiraţie,· îţi insuflă -şi u.n ·fior rece. 

· · 
Se luptă mistreţii, tigrii şi leU cu vânătorii. Ochii 

fiarelor scânteeaza, nările răsuflă, gura spumeaza, u·r1ă''
de turbare. 

Primăria-Spasovo. 

Olandezul Wouverman ne-a tasat multe tablouri: 
Pregătiri de vânătoare, popas, întoarcerea vâna ton lor. El 
scoate în relef graţia oalariei, în acest sport, calul e 
tqtdeuna figura de capetenie, 

Francezii Fr. Desportes şi Oudry au 'pictat scene 
vânătoreşti din timpurile lui Ludovic XlV-lea şi XV-iea. 
· Englezul Sir Edwin Landseer e celebru în pictura
de câini şi cerbi. Dela Ridinger ne-a rămas multe stam
pe gravate după desemnele sale: cete de vândtori că:.. 
lări, sunători de fanfare, câini alergând după cerbi,
etc. *)

Bardul dela Mirceşti n·u uită pe îndrăgostiţii pădu
rilor, luncilor şi miriştilor, îşi înstrunează lira şi 
cântă. 

At. I. Odobescu. Mlndnoasa carte de dnlltorie. 
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• V 4i(lt41:1JJ:·soq,r{Jţ' µ 1,pf!,le i r/Jcarţ_f:11� di,r,i�!/ei,
� Addiitditd joţ�I _ ('i�{nif 'pţ ţ/iţţrţ�oarelţ _ _.11�,.tl�lif
,,,,A,pf{lffdnq ,tn- U'"_b(a t��tf{J ,fl_o,tf/e ·'f!e·i pnt,.peţ�1l_e, _ .
,,;şi pdrq� cJ;işţalţne şz !Ulturi ,cu 'f4n_dre ,P,ene
Satul ·Spasovo .se afla 1n _ part� 9� · mrazăn'Oa�t�. la

o depărt,re de �3 ,km. �e ·Cavarna ş1 · la 21 [ krp. dela
O�rialâc: . · ' : ' _ · 
'· lnâinte acest sat se chiem-a Suleimanlâc. dela înte

meitori-i satului Sulelmani, 1715. ln timpul ocupaţiunii 
b.\llgare i s'a schimbat numale tn Spasovo, după unul 
diit primii Bulgari, Spasov (după 1877). 

Biserica .Inalţarea Domnului"-Spasovo, 

E situat pe 3 dealuri, cu înălţime de câţi va metri. 
Prin mijlocul satului trece o vale, iar în împrejurimi 
două m.ovile: /asuiuc şi Chiuciuciuc. . 

Se învecinează la rasarit cu satele Simionovo şi 
Bejanovo, Ia apus Rogozina, Cernouco, la miazanoapte 
P-redel şi Vicevo şi la sud cu Sernino, Siracovo, Cru
şovo. 

Populaţia se compune din 160 familii cu 752 suf
lete, din cari 375 bărbaţi, 377 · femei; 530 ştiutori de
carte, 222 neştiutori de carte; 369 ortodoxi, 381 ma
homedani, 2 grigorianl; după ocupaţie: 142 agricultori, 
5 meseriaşi, 13 negustori. 
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S'au nascut 21 băieţi, 32 fete, au murit 10 baicţi
ti .to fete.. ·,' . . ',' 

Plmlnt productiv ··-so26 ha., izlaz 42 ha., pJd,u.re 
....• :ha� 'I;ocuftor·ii-au ,65' plugu,ri,. 54 tăr.uţe cu �I. 16 
cu boi, 35� boroane/22 maşine- agri.cole. _ · 

ln sat s'au ţinut: 2 tauri, 330 boi, 220 vaci, 61 
mânzaţi, 51. _y�ţei, .2� _biy_�li,· �8 biv,oU!_e, 26 m�laci, fn 
total 756 bovme; 2Q; �_rml_san;· �4 ţ,a1, 96 1epe, 37 
cârlani, 28 mânzi, catâri, 7 măgari, în total 257 cabaline; 
92 berbeci, 1583 oi, 449· cârla:nt, - .capr.e; în total 
2124 ovine şi 108 porci. 

Şcoala primară din Spasovo. 

Biserica e construim din piatră şi arc hram ,;Inalţa 
rea Domnului". Oficiază un preot ajutat de cântăreţi. 

Musulmanii au o geamie cu un hoge . 
Localul de şcoala. e propriu, cu 2 săli de clasă, 

bine întreti nut. 
Funcţionează 2 învăţători·'') şi s' au.înscris 119 elevi 

din care 59 baeţi 60 fete.Este şi o grădina de copii cu 
„ o �onduca toare. Pe lângă geamie e un azil confesional

unde învaţă copii m,1sulmanilor scris-cetit, Coranul.
. Pentru macinat c o moara cu motor, iar pentru 

uleiuri o fabrică. 
•) Marian şi Elena Ahcerliu. 
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. . 
, . -!--;. 1·•. ' . 

. . Apa se. aduce dela 20 p,uţuri d,e adâncime de · 40
_:_:50 metri·� · · ·, .:: · i • . , :! -: .i • -� .:: · .:: 

Şoseaua e construita delă Ai-man--Cuius lla Spaso-
vo, încolo drumuri·naturale;,. · · - , , · · : : . ; 

I 
' 

���'.'f. 

�B�CiE:S:- .·
l 

:. 

• r 
• -, ., 

Ţar B'oris 
[l)elinibeiuchioiu]. 

Plec spre sud-sud vest. Caldura era mare. 
,, Colinele albăstruie şi'nvinse de· dogoare. 
,,Molatica lor lene şi-o trândăvesc la soare, 
"Sorbind nemărginirii visări de raze pline, 
,,Dorm toate acum-e clipa uitărilor de sine. 
n Se risipeşte par' că tot sufletul naturii, 
,, Topit de ne'ndurarea luminii şi căldurii". 

(Nichifor Crainic). 

Mergem ... mergem ... nu se mai isprăveşte. Pierdem 
şi răbdarea. După cale de 13 km., ajµngem în satul 
Ţar-Boris, numit :n onoarea Domnitorului în timpul că-
rui s'au creştinat· Bulgarii. 

Turcii îl numesc Oelibeiuchi0·iu (satul- beiului ne
bun), după un beiu aspru ce stăpania aceste locuri. 
Unii suşţin · că satul ar fi fost numit Devebeichioiu(Satul
beiului cu cămile). Jn adevăr, se pomeneşte că pe vremuri 
Turcii au întrebuinţat cămilele la plugărie; alţii "Deli 
Nebi chioiu", adică satul lui Nebi cel Nebun. 

A avut şi. uit castru cu turn de observaţie, din 
ale cărui· ruine n'au mai rămas nimic. 

E situat pe dealul Delinebichioiu, având la răsă
rit v. Carantisuf, la apus v. Duranlar, Ja miazăzi dea 
Jul Duranlar; şi la miazănoapte d��lul Caranasuf. Prin 
sat trece o vale mică Ţar Boris. · · 
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ln_ jurul satului mai multe movile: la nord Taşld
iuc l) şi Dortiucler,. 2) iar, la vtţst Beşiucler. 3) 

Se învecineaza la răsarit cu Caranasuf şi Caralar 
la apus Dur�nlar„ la .nord-_est .. Bilo- şi· la sud Ghiore. - Suprafaţa .e _,de. 2250. ha. din .car� 80 ha. ocupate 
de vatra satului. 
. · ?ropula,ţ.ia)e d�-- 13 J��milii. cu 49 suflete; :.d,n cari 28 

��r.baţi,, 21, ·ţem�i; 27 ştiutori de carte, 22 neştiutori de 
:carte; 28 ort6doxi, · 2'1 mahomedani; toţi· su:1t plugari. 
La moşie e un fierar. şi un· lemnar. 
· S'au nascut un baiat şi o fată,. au murit 2.

Pământ productiv 1110 ha. Agricultorii au 24 plu
guri şi 2 motoare, 4 cărute cu boi, 8 căruţe cu cai, 3 
trior şi 5 maşini agricole. 

ln 1920 au fost: 4 tauri, 85 boi, 68 vaci, 26 
mânzaţi, 22 viţei, în total 205 "bovine; 2 armăsari 22 
cai, 24 ·iepe, 6 cârltni, 10 mânzaţi, 3 asini, în total 67 
cabaline; 48 berbeci, 500 oi, 95 cârlani, în total 643 
ovine; 64 porcine. 

Biserică riu. ex:stă. 
Apa se scoate din 3 'puţu'ri ·cu burduf. 
Comunicaţia se face numai pnn drumuri naturale. 

��-- -· . 
t-�

BJlo (Sârtchioiu].>: 
.• r. 

. 

. "M'ain· ·sciila:- C ctedimirieaţa, dicf. îrrir·' făcusem un 
itinerar destul de bogat. N'am întârziat mulr, căci şi 
vizitiul :avusese grijia să fie gata, ... 

· ·;: Gând�l meu. era tot I,�.timpurile de cr,eştinare ale
populaţi unei bulgare din secolul . al- X�lea. · -· . ··· 

Pe cer. · s·e : arăta _. ii.urora. . 
-i/-, · �Sufletul cu zorile :j\1 ii,· . ""-l 

-r1 «Proaspete. :.Şi clare; : . . .... , ,> · · , :. _._ : ,, Fetele cu �tlotile - , ; . .
• ·

. : .. ,,Râd:·de_'.ns.er,inart:.- .:i ·.· . .'; r::;_, - ·, .:·- · 
_1) Movila de piatră,. 2f Patr.ii.1biovile, 5) 'Cinci' mov He.,'

5-· ' ,--·,·!, ; ... ' ·.i.· 
,--

� :.!,1:·\:·' ·1.: . ''. ol ' 

•

www.ziuaconstanta.ro



• 

;. 

- 86

.Şi. cum creşte'n cer mereu, 
„Răsă.ritut pare 
,,Zdmbetul lui' Dumnezeu., 
,,Inflorind .-îrr zare"' . (Nic'hijot Crajmc) 

. ' . 

Mergem num_a·i ,câţiva �m. în direcţia de riord-nord-"' 
vest şţ iată _scţtul Bilo (Sârt-ch!oiu-Sal p_e platou). E. 
situat pe plafou;·�avâgd î.n imprej:uimi mici ondulaţiul)i 
la răsărit spre Isma lchfohi'· ş'i Sâta�Musa, la _apus dea
lul Kiuliuc iurtluc cu· mGlvila Dortiur;/er, la sud dealul· 
Caranasuf şi Bacilar, despă rţite prin valea Ohio/'giuc şi 
la nord cu dealuri pe care se afla movilele Kiuliuc şi 
Bairam iuc. 

I 
.. 

l' 

-J.;h ' . •• f • ,,$co�(-' �i� �ilo.
: {"' · "''"" 1,-,.,�.1 ,_ .. l 

Se invecineaza Ia rasarit cu' safu'l"'Ca'l'aig-i-dere, la 
�pus SerninoJ şi Cruşevo, la miz_ăiloapte Simionovo şi 
la miazăzi Caranasuf. 

Până la reşedinţa comunei sunt 12 km.
Populatia e de 27 f amilij c"� J 43 s tfflet�; din cart 

.55 barbaţi, 78 femei; 129 prltq<;foxi;, lf - \Jnâhomedani; 
112 ştiutori de carte, 31 neştiut.of! �e ca1te; _tp1i plugari. 

S'au născut .2 baieti, 3 fe ţ, aµ · marii 1. Pamaat
:productiv 70} 1 ha. izl1.z 66 ha. · --� ·-

Peatrit idcri
j 

au' ii/ pfuptf, 1 ��rt-tu °Boi., h; Cl• 
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ruţe cu cai, 12 boroane, 4 vântu_rători, 6 ·maşirie agricole. 
Au ingrijit 16 armăsari, 14 cai, 18 iepe, 14 noateni, 

6 mânzi, 2 asini, în. total 60 cabaline; 3 tauri, 66 
boi, 128 vaci, 70 mânzaţi, 26 vitei, în total 293 bovi
ne; 17 berbeci, 172 oi, 68 cârlani, in total 258 ovine; 
72 porci. 

Pentru măcinat grăunţele e o moară de vânt. 
Biserică nu este. Localul de şcoală e propriu Func

ţionează un învăţător la care urmează aproape 30 elevi. 
Este bine înzestrat cu material didactic. 

Alimentarea cu apă se face dela 4 puţuri cu burduf. 
Comunucaţia e numai prin drumuri naturale. 

Simio.novo [Sahtianlâc] 
Tăbăcari. 

Cum vare e pe trecute,frunza s'a îngălbenit. Vân- . 
tul o suflă departe, de unde şi�a _avut rostul. Câmpii
le sunt în plin belşug şi muncitorul e mulţumit că Cel 
de Sus l-a răsplătit. 

,,Frunza-i dat-au. vântului, 
„Iar rodul pământului 
"Datu-1-au la muncitori. 

(V. Alexandri)� 

. Mergem pe un drum natural l'asă-rit de Spasovo, 
. Căişorii mergeau ,.IJJai iute şi ajµq��i.u .un sătean. Avea 
hamuri bune şi hişte sur{ dobrogeni, c11 sâ·nge arabesc 
I-am la udat şi caii şi hamurile Mt,-�_spits Că e din sa
tul vecin Simionovo (Sahtianlac) Ja.·6. �m:· dt'parte d�. 
reşedinţă. 
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Pe vremuri trala un Turc, renumit în tăbăcărie.Din 
şatele· vecine venfau 'şi cumparau piele bună, ori adu
ceau diferite piei la tăbăcit. Dela ocupaţiunea acestui 
Turc s'a dat numele· şi satului. Bulgaru în timpurile 
din urmă 1-a._ denumit Simionovo, după primul locuitor 
bulgar Simionov. E situat pe valea ce duce la Bilo şi 
pe dealuri cu înălţime pâ_nă la 10 metri. 

Spre Spasovo sunt 4 · movile, iar spre Bilo 3. 
Se învecinează la "răsarit cu Jsmailchioiu şi Gea

ferfacâ, la apus Spasovo, la miazănoapte Bejanovo şi 
la miazazi Bilo. 

Şcoala primară-Si mionovo. 

Suprafaţa e de 2400 ha. din cari l 00 ha. ocupă 
vatra satului. Populaţia e de 63 familii cu 322 suflete, 
din cari 170 bărbaţi, 172 femei; 240 ştiutor i de carte, 
82 neştiutori de carte; 301 ortodoxi, 21 mohamedanl; 
dupa ocupaţiune 59 plugari şi 2 negustori. S'au nas� 
cut 11 băieţi, 12 fete; au murit 7. 

Pămănt productiv 1894 ha, izlaz 290 ha. 
Pentru munca au 65 pluguri, 20 ca rute_ cu cai, 14 

caruţe cu boi, 43 boro.ane, 5 vânturătoare, 81 tăvălu
ge, 8 maşini agricole. 

!
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ln 1921 s'au ţinut: 5 tauri, 148 boi, 125 va.ci, 108 
mânzaţi, 96 viţei, 4 bi voii, 7 bivoliţe, 6 malaci, în to
tal 525 bovine; � armăsari, 46 ca,, 75 iepe, 53 cârlani, 
26 mânzi,5 asini, în total 213 cabaline; 116 berbeci, 
1400 oi, 582 miei. 41 capre, în total 2139 ovine; 162

porci. 
Biserică nu exista. Localul de şcoala e vechiu, cu 

o sală de clasa. Funcţionează un învăţător. s·�u în
scris 47 elevi, din care, 24 băieţi şi23 fete.

Apa se scoate din 12 puţuri cu bnrduf. Prin ap
ropiere trece şoseaua în construcţie Armancuiuc,-Du
ranculac. 

Caceamac (B�janovo ) .. 
, O zi destul de urâta. N'aveam ce face, tre1?._uia

să merg in alt sat. 
,, Peste inîmile noastre toamna'ncet burează -bură, 
,,Negura'n văz(luh atârnă ·valuri mari de pânzătură, 
Parcă nevăzut prin ceaţă se'nfrăţeşte'n mers cu noi 
"lungul vremurilor convoiu, 
„Sufletele băjenare 
,, Ce-au cutrerat vremurile revoluţionare. 

(N. Crainic). 

In timpurile când era graniţă, prin aceste locuri se 
strecL rau toţi nemulţumiţii, toţi cei ce se răs boiau cu ai 
lor şi chiar în timp.urile de restrişte tot pe aci scăpau. 

Satul. întemeiat s'a numit de Turci Caceamac dela 
Cacimac-Loc de fuga, iar de Bulgari în ultimul timp 
Bejanovo-Bejănări, căci fusese locuit de bejănari. 

Pe aci s'a cultivat şi porumb mult. Cum în bejă
nărit au folosit mult ca hrană rhamaliga şi boabele de 
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porumb coapte (floricele), satului i-ar fi zis Caceamac, 
dela cuvântul turcesc, car'e înseamna „mămăliga ". 
: E situat pe vale. înconjurat de dealuri la sud şi 
nord. Valea are direcţia spre Ma;igalia Imprejurul satli
llfi supt 6 movile. 

Se învecinează la răsărit cu satele Geaferfacâ, la 
apus Vicevo, la nord Judeţul Constanta şi la sud Simi-
onovo. 

Suprafeţa e de 2000 ha. din care 80 ha. ocupa 
vatra satului. 

Populaţia e compusă din 33 familii cu 235 sufle
te; din cari 112 bărbaţi, 123 femei; 86 ştiutori de carte, 
149 neştiutori de carte; 143 ortodoxi, 81 mohamedani, 
12 alte religiuni; 

După ocupaţiuni 32 pluguri şi un negustor. 
S'au născut 5 băieti, 4 fete; au murit 3. 
Pământ productiv 1607 ha., izlaz 195 ha. 
Pentru lucru au 22 pluguri, 8 care cu boi, 20 

�ărute cu cai, 14 boroane, 5 vânturătoare, 4_ tăvăluge şi 
6 mhşini agricole. 
In 1921 s'au ţinut 4 tâuri, · 168 boi, -190 vaci, 4 bivoli, 
3 bivoliţe, 60 mânzaţi, 85 viţei, 3 malaci, în total 717 
bovine; 6 armăsari, 36 cai, 51 iepe, 24 cârlani, 14 
mânzi, 6 asini, în total 137 cabaline; 47 berbeci, 1010 
oi, 320 cârlani în total 1377 ovine; 127 porci. 

Şcoala şi biserică nu exista. 
Alimentarea cu apă se face prin 8 puţuri cu 

burduf. 
Prin sat trece şoseaua în construcţie Duranculac. 

VICEVO (HUSEINCHIOU). 

De multe ori fara să vrei, te gândeşti ·Ia firea lucruri• 
lor. De la puţine nu rămâne decât u� nume • 

. ,, Tu ştii cd tot ce âre o forma se sdrobeşte; 
• Tu ştii, amicul meu,
„ Ca dupd ani in -vieaţă nimic --izu mai trăeşte
.Dectlt virtutea dalbă a sufletului sdu".

(D. Bolintineanu). 
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L miazănoapte de Spasovo, la 5 km. e satul Vi-

cevo (Huselnichioiu), · 
A fost intem�iat de un turc, Husein. ln timpul 

ocupaţiunii bulgare i s'a schimbat numele, după primul 
bulgar venit în sat, anume Vicef (1731 ). 

E situat pe şes. Se învecinează cu satele, la răsă
. rit Bejanovo, la apus Predei, la miazăzi Spasovo şi la 

miazănoapte judetul Constanţa, 
Suprafaţa e de 7 42 ha. din cari 15 ha, ocupa vat

ra satului. 
Populaţia e de 12 familii cu 26 suflete; din cari 

9 ştiutori de carte, 27 neştiutori de �carte, toţi plugari 
S'au na.scut 1 băiat, 1 fata; au murit 1. 
Pămant productiv 3216 ha. izlaz 100 ha. 
Pentru muncă au 9 pluguri, 4 care r.u boi, 3 că

rute cu cai, 2 maşini agricole, 5 boroane, 1 vântură
toare: 

In 1921 s'au ţinut, 2 tauri, 36 boi, 38 vaci, 12 
mânzaţi. 14 viţei, în total 100 bovine; 1 armăsar, 4 cai, 
6 iepe, 2 carlani, 4 mânzi, 1 asin, în total 18 cabaline; 
12 berbeci, 100 oi, 15 mânzi, în total 127 ovine; 26 
porci. 

Biseri�a. şi şcoală nu sunt. 
Apa se scoate dintrun un puţ cu burduf. 

. Comunicaţia se face prin drumuri naturale. 

Predel (Murfatcea). 
Mergeam cu trăsurica pe un drum natural spre 

miazănoapte sa ajung în s_aJul .Preget (Murfatcea). 
Pe cale întâlnesc uu Solcfat, �e se ducea în 

permisie de 4 zile. Mă roagă să-l iau şi pe el. Era. 
chipeş şi indraznet. Vorbim despre vieaţa de soldat. 

www.ziuaconstanta.ro



- 92 -

• El legea tmplineşte
,,Şi ţara-şi ocroteşte,
nE totdeauna gata
.,In pace şi'n războiu,
„El vesel veţueşte
,,Şi moare bărbăteşte.
„ Câci astfel este traiul 
"Şi moartea •e soldat. 

( Or. Alexandrescu). 

După 8 km. ajungem în sat. Turcii i-au dat nume
le în amintirea unui generc:tl turc Murfatcea, mort în ace
ste locuri. Bulgarii i-au schimbat numele în Predel-sat 
de graniţă. 

E situat în valea Predel, având în apropiere 
movile, la sud Ciobaniuc şi Cilicliuc. Dealurile au 
înalţime de 20 m. 

Se învecinează la răsărit cu ·satul Vicevo, la apus 
cu Ciufutcuius, la sud cu Rogozina şi la nurd judeţut 
Constanta. 

Pop'ulaţiunea e de 56 familii cu 510 suflete; din 
cart 108 barbaţi, 102 fomei; 80 ortodoxi, 130 maho
medani; după ocupaţie 54· plugari, 2 meseriaşi. 

S'au născut 8 băieţi, 5 fete; au murit 3. 
Pâmânt productiv 2817 ha. izlaz 132 ha. 
Pentru muncă au 22 pluguri, 6 boroane, 2 vântu

rători, 15 căruţe cu cai, 2 tăvăluge. 
In 1921 au ţinut 68 boi, 51 vaci, 30 mânzaţi, 21 

viţei, în total 170 bovine; 42 armăsari, 18 rai, 26 iepe 
17 cârlani, 8 mânzi, în total 71 cabaline; 8 berbeci, 
85 oi, în total_ 93 ovine; to porci. 

Biserica şi şcoală nu sunt. Musulmanii au o gea-
mie şi un azil confesional cu vreo 30 copii. 

Alimenarea cu apă se face tot dela 3 puţuri cu bur• 
duf. · 
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Rogozina (Hasârcuiusu). 
Mergeam cu dorul să vaz mai curând vechile 

·morminte romane din preajma satului Hasa.rcL1iusu,
clei

„ Amintirile 
,, Sunt clopote turnate în cleştar, 
,, Ce bat ln noapte liniştit şi rar. 
,, Trezdnd simţirile, 
„Le-auzi cum suna 
.Şi sună şi sunt multe şi îţi par 
„ Un cântec vechiu, un cântec legendar 
,, Venit pe strună". 

(Alfred ·Moşoiu). 

La vreo 8 km. de Spasovo se află satul Rogoz/na 
(Hasârcuiusu-Satul Păpureni). Pe vremuri erau mlaştini 
unde creştea papură multă ce servia la ţesutul rogo

- - jini-ler. 
E situat în vale, având în împrejurimi dealuri 

mici şi 4 movile. 
Valea1are direcţia Cernooco-Rogozina-Spasovo spre 

Mangalia. 
Se învecinează la răsărit cu satul· Spasova, la a

pus Cernooco, la miazănoapte Predel şi la miazăzi 
Calina, Velicovo, Cruşovo. 

Populaţia e de 75 familii cu 343 suflete, din cari 
160 bărbaţi, 183 femei; 141 ştiutori de carte, 202 ne
ştiutori de carte; 90 ortodoxi 253 mahomedani. 

S'au nascut 3 băieţi, 2 fete; au murit 3. 
Pământ productiv 3500 ha., izlaz 60 ha. 
Pentru lucru au 25 pluguri, 4 care cu boi, 20 că

rute cu cai, 12 boroane, 3 vânturătoare, 4 maşini agri
cole. · · 
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In 1921 au tinut: 2 tauri, 109 boi, 108 vaci, 11 
bivoli, 7 bivoliţe,' 83' mânza ţi, 43 viţei, 1 O malaci, în 
total 373 bovine; 8 armasari, 50 cai, 40 iepe, 17. câr
lâni, 20 mânzi, 8 asini, în total 133 cabaline; 96 twr-. beci, 900 oi, 500 cârlani, în total 1496.. ovine; 25 
porci. 

Pentru măcinat e o moara de vânt. 
Biserică şi şcoală nu sunt. Musulmanii au două 

geamii· cti câte 1 hoge, care învaţă într'o cămăruţa şi 
pe elevi scris cetitul şi coranul. 

Apa se scoate cu burduful din 6 puţuri. 
Comunicaţia se face nL11nai prin drumuri nalurale . 

. Cernooco 

( Caraghiozcuiu_s ). 
Spre apus de satul Rogozina, cam la 5 km. se vede 

un alt sat. Pe drum întâlnesc un sătean cu peşte într'un 
. coş. La întrebarea mea, îmi spuse. că este peşte şi 
. chiamă „Caraghioz", sunt scrumbii de Dunare ce 

au trecut în mare. In adevăr sunt mult mai mari şi 
n'au culoarea aceea albăstrie a scrumbiilor. Tot satea
nul îmi spuse ca pe vremuri era un Turc pescar, ce 
aducea.peşte mai ales scrumbii de acestea „Caraghioz" 
şi satul cu timpul i-a zis „Caraghiotcui-us i•.·. - · · 

Am intrat în sat. Aci am aflat şi o altă' versiune 
că acum 300 de ani a venit un turc, care â întemeiat 
satul. El avea ochi negri, vioi, încât atrăgea atenţi un ea 

/O tuturor. 
�-
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«Negri-s mari şi plini pe spaimă 
„ Ochii lui şi aşa-s de stranii 
,,lncât intr'un ceas te omoară, 
,, Cât nu te omoară anÎi". 

(D. Anghel) 

Dela ochii intemeietorului s'a dat numele şi satu
luj Caraghioz cuius, Cernooco-ochi negri. E situat pe 
valea ce merge spre Rogozina-Spasovo. 

lmprejur sunt 4 movile fără nume. 
E depărtat de reşedinţă de 14 km. 
Se !nvecinează la răsărit cu satul Rogozina, la 

apus Pisarovo, la miazănoapte tarlalele dela Ciufutcuius 
şi Predel, iar la miazăzi Preselenţi. 

Populaţia e 44 familii cu 189 suflete, din cari 94 
bărbaţi, 95 femei; 133 ştiutori de carte, 46 neştiutori 
de carte; 160 ortoctoxi, 6 mahomedani, 20 diferite re
ligii; după ocupaţie 43 agricultori, 1 negustor. 

S'au născut 6 băieţi, 7 fete; au murit 3. 
_Pământ productiv 1862 ha., izlaz 180 ha. 
Locuitorii au 68 pluguri, J 8 căruţe cu· cai, I 6 cu 

· boi, 32 boroane, 11 maşini · agricole, 18 vânturători,
14 tăvăluge. ln 1921 au ţinut: 4 tauri, 201 boi, 117
vaci, 13 bivoli, 24 bivoliţe, 92 mânzaţi, 76 viţei, 18
inalaGi, ·tn total 545 bovine; 8 armăsari, 10 cai, 32 iepe,
49 cârlani, 25 mânzi, în total 149 cabaline, 89 berbeci,
1106 oi, 130 cârlani, în total 1325 ovine; 132 porci.

Pentru măci.nat grăunţe e o moară de vânt.· · 
Biserica, geamie, şcoală nu sunt. 
Se vorbeşte că la venirea Bulgarilor, acum 40 de 

ani, ar fi găsit un cimitir vechiu de sute de ani. 
Comunicaţia se face prin drumuri naturale. 
Şi săteanul m'a invitat să iriânânc o scrumbie ca

raghioz la grătar. Eră destul de gustoasă. 
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·Pisarovo (CaraiazâgiJ
Seri itorul cel Negru. 

Spre apus de satul Cernooco, cam la 6 km. s'a 
întemeiat de mult un sat ·cte un scriitor dibaciu. 

„Ia harpa de aur, poetule june 
,,Şi cântă, câci ochi-mi de lacrămi sunt plini, 
„Jar pentru acesta, pe frunte- ţi voiu pune 
,, Ghirlande" de crini. 
,.Ia harpa de aur şi fă să răsune 
,, Palatttl acesta, d' aure cântări, 
.,,Iar pentru răsplată, pe frunte-ţi voiu pune 
,, Coroană de stejări". 

(D. Bolintineanu). 

Scriitorul fiind şi cunoscător al legilor, le facea lo
cuitorilor, chiar din satele vecine, plângerile. Fiind bru
net, locuitorii l-au poreclcit Scriirorul negru (cara iazâgi) 
Dela scriitvr a numit şi satul. 

E situat pe coasta unui deluţ, departe de reşedinţă 
de 17 km. Ondulaţiunile dinprejur se numesc Armanbair 
Caraghiozbair, Cuzuculac, Cuzutulacce(lir, Ormangicbair, 
şi Asanlarghiolgiut. 

Se învecinează Ia răsărtt cu satul Caraghiozcuius, 
la apus Mamucichioiu, Ia miazănoapte Neb1cuius şi la 
mîazazi Liliacovo. 

Popu'.aţia e 76 familii cu 17 4 suflete, din cari 63 
bărbaţi, 111 femei; 114 ştiutori de aarte, 225 neştiutori 
de carte; 19 ortodoxi, 149 mahomedani; după ocupaţie 
73 agricultori, 3 negustori. 

S'au născut 2 băieţi, 4 fete; au murit unu. 
Pamânt productiv 2135 ha, izlaz 164 ha. 
Locuitorii au 28 pluguri, 14 boroane, �O caruţe cu 

cal, 3 vanturătoare, 2 maşini agrico'e. 

. ' 
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ln 1921 au ţinut 1 taur, 145 boi, 102 vaci, 3 bi
vol'i, 34 bivoliţe, 60 mânzaţi, 75 viţei, 33 malaci, în 
total 452 bovine; 14 arma sari, 37 cai, 78 iepe, 10 câr
lani 26 mânzi, 4 asini, în total 175 cabaline;_ 44 ber
beci, 765 oi, 27l cârlani, în total 1031 ovine; 17 porci. 

Giamia din Pisarevo. 

Biserică şi şcoala nu sunt. Musulmanii au o gea
mie cu un hoge. Pe lângă geam:e e un azil confesi
onal într'o odae neîncăpătoare, une urmrază vreo 48 
elevi şi se învaţă şi româneşte. 

Satul are origină cam depe când a venit scriitorul 
cel Negru. Bulgarii au venit după 1877 . 

. Apa se scoate din puţuri cu burduf. Comunicaţia 
se face prin drumuri naturale . 

..m� 

Liliacovo [Carabacâ] 
Liliacul. 

Era în luna Iul Aprilie. Natura toatA e-,�înverzita 
şi un dor de vieaţa, de reînviere se leagana · în undele 
aerului primava ratec. 
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„ Pe ?are tot câmpul 

.,E urz crâng de liliac, 

„Amurgu' n el suspintl 

�Şi păsările tac. 

„ Din şes incet ca' n şoaptă 

„S'aude păna'n sat 

,, Un cântec de slăvire, 

n Cum nu s' a mai cântat". 

( C. Tutoveanu). -

După 2 km. spre sud de Pisarovo se află satul Liliacovo 
(Carabacă)-Liliacul. 

E situat tot pe coastă şi e departe 18 km. de 
reşedintă. 

Se învecinează la răsărit cu tarlalele dela Caragioz
cuius şi Preselenţi, la apus cu satul Haşlageachioiu, la 
miazănoapte cu Pisaro�o şi ·la miazăzi cu Mali-· 
novo. · 

Populaţia e 35 familii cu 193 suflete; din cari 90 
bărbaţi 103 femei; 85 ştiutori de carte, 108 neştiutori 
de carte: 24 ortodoxi, 125 mahomedani, 44 alte cre
dinţe; dupa ocupaţie toţi agricultori. 

S'au născut 4 băieţi, 5 fete; au murit. 3. 
Pentr.u lucrări t.u 22 pluguri, 14 boroane, 26 că

rute cu cai, 6 vânturătoare, 2 maşine agricole. ln 1921 
s'au ţinut 3 tauri 126 boi, 63 vaci, 4 bivoli, 12 bivo
liţe, 26 mânzaţi, 33 viţei, 16 malaci, in fota! 283 bo
vine; § armasari, 42 cai, 85 iepe, 45 c�rl1;1ni, 32 mân
zi, 4 �sini, în total 19� sabaline; 34 berbeci, 550 oi, 
355 cârlâni, în total 860 o�ine; p.orci 36. 

Biserică şi şcoală nu surit. Musulrrianiau o geamie. 
Apa se aduce de la· 5 puţuri cu burduf. 
Co�unicaţi3: se {ace prin drumuri naturale. 
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Ş�rnino [C�ragialarJ 
Cerbi.. 

Am luat drumul natural dela sud de SpasovQ. Pe 
aci în vremuri mai' de qe mult, acum câteva sute de 
ani, erau· păduri seculare în care alergau şi sprintenele 
ciJ,prioare şi mândrii cerbi. 

· Par'că vaz o lupta apriga. între cerbi, cu coarnele
rămuroase de ani mulţi. Se arunca unul ,contra altuia; 
se lovesc cu coarn;!le până se încurca ramurile; se 
iefdepărteaza apoi; rup cu copitele buruenelc suflând ca 
o· locomotivă; suflă un fel de fum; spume le iese din·
gură; strigă şi strigătele lor sunt răguşite. Sunt sprinteni, · 
plini de viaţa. Puterea clocoteşte fo trupul lor. 

Paşii şi mai marii Turcilor ven iau dih când în 
când, să petreacă la vână to�re în aceste părţi. 

"Mai la vale a blândă ciută 
„ La izvoare se adapă 
„Şi voioa.să ea sămtă 
,, Cerul oglindit in apă . 
.,Ei se dac prin pădure .. 

.. După cerM cu· coarne mari. 
„ln curând codrul frunzos 
„Răsună de o· i{tpu°şcl'ltură 
,,Şi de-un gemăt dureros. 
„ Vân{ltorul împuşcase 
,, Biată ciută la izvor:" .

(V. Alexandri) 

Cu timpul pădurile s'au tăiat, şi s'a întem�iat un 
sat numit S.'clrnino (Câragialar)__!Ce_rbi! : e �itua't p�· c9_��t� 'vâ'�i ·s�rr1l90, · Ir 9, depărtar� I 

de 4 km. de reşetlln1a comunei S-pa'Sovo. · ,d 
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Se învecinează la răsărit cu tarlalele satelor Simionovo 
şi Bilo la miazănoapte cu Spasovo şi la miazăzi ·sirasovo. 

Suprafaţa e 1773 ha. <lin care 30 ha. ocupate de vatra
satului. 

--

Populaţia e de 54 familii cu 275 suflete; din cari 
151 bărbaţi, 124 femei; 152 ştiutori de carte, 123 ne
ştiutori de carte; 170 ortodoxi, 85 mahomedani; dupA 
ocupa ţie 51 agricultori, 3 negustori. 

S'au născut 11 băieţi, 10 fete, au murit 5. 
Pămănt productiv 2150 ha., izlaz 62 ha., padure 30 ha. 

Locuitorii au 35 pluguri, to care cu boi, 24 căruţe 
cu cai, 2 boroane, 6 maşini agricole, 3 vânturători.1

': 

ln 1921 au avut: 2 tauri, 139_boi, 64 vaci, 17 
bivoli, 22 bivoliţe, 24_ mânzaţi, 17 viţei, 18 malaci,· în 
total 303 bovine; 11 armăsari, 39 cai, 30 iepe, 19 câr
lani, 12 mânzaţi, 4 asini, în total 115 cabaline; 105 · 
berbeci, 1005 oi, 465_ cârlani, în total 1575 ovine; 64 
porc:i. 

Biserică nu este. Local de şcoală e propriu, cu o 
sală de c1asă, împrejmuit cu zid. S'au înscris 33 elevi. 
Funcţionează un învătător. 

Apa se ia dela 5 puţuri cu burduf. 
Comunicaţia se face prin drumuri naturale. 

Siracovo. (Etimt-eli) 
.Orfani. 

Tot la miazăzi de Spasovo. cam la. 8 km. se afli 
un alt sat. Pe drum mă întalnii cu o căruţă, în care 
erau 2 copilaşi, îmbrăcaţi binişor. cu şorţuleţe-cam ne
obicinuit prin aceste locuri. Am întrebat" pe sătean şi 
mi-a spus ca sunt orfani de răsbolu şi-i aduce dela.
orfelinat la rude, pentru oâteva zile de sărbători. Am
simţit o mulţumire sufleteasca deosebită, căci suflete--
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le parintilor acestora, plutind în cer deasupra satului 
scump al lor, vor vedea în zilele mari ale învierii, că 
iubiţii lor copii n'au fost lăsaţi I n parăsire, de acei

cărora le-a lăsat o .ţara mândra. Scumpi eroi ai nea
mului, fiţi încredinţaţi ca jertfa voastra va fi pururea 
exemplu pentru urmaşi şi vor cauta ca m.::moria voas
tră să fie eternă. 

Pe la l 768, Ruşii trecând pe aci, populaţiunea a 
fugit. Au rămas numai câţiva Turci, cari murind au la� 
sat mai multi copii. 

Terminându-se razboiul, s'au întors din locuitori 
şi au găsit mai mulţi orfani. Atunci au dat uumele sa
tului „ Orfani". 

E situat pe vale. 
S învecinează la nordest cu Sârnino, la sudvest 

·.ru Cruşevo şi Ia miazănoapte cu Spasovo.
Suprafaţa e 1640 ha., din care 70 ha. ocupate de 

vatra- satului. 
Populaţia e de 14 familii cu 61 suflete; din cari 

36 bărbaţi, 25 femei; 39 ştiutori de carte, 22n�ştiutori 
de carte; toţi ortodoxi, ocupându-se cu plugăria. 

Pământ productiv 1110 ha, izlaz 32 ha, pădure 70ha. 
Agricultorii au 15 pluguri, 3 care cu boi, 8 căruţe 

cu cai, 4 boroane, 2 maşini agricole, 2 vânturătoare. 
b1. 1921 au fost 2 tauri, 34 boi, 40 vaci. 15 man

zaţi, 25 vitei, tn total 116 bovine; 2 armăsari, 15 ca·i, 
35 iepe, 10 cârlani, 16 mânzi, 6 asini, în total 76 ca
baline; 60 b rbeci, 800 of, 360 cârlani, în total 1220 
ovine; 20 porci. 

Biserică şi şcoală nu sunt, Locuitorii bulgari au 
venit după 1881. 

Apa se scoate din 4 puturi cu burduf. 
Comunicaţia se face prin drumuri naturale. 

Araclar (Cruşevo) Perii. 
Parăsind satul Siracovo, gandindu-ma la orfanii 

din rasboiu, lai;aţi in seama celor ce se bucură de 
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. jertfele părinţilor lor, p:e nesimţite ajung in satul vecin 
·cu o înfăţişare de �ărbătoare. · · 

. . 

"Au înflor,it perii in grădină 
„ De albi ce sunt; iţi par de nea cerniţi 
„Şi pomii toţi ce au fost înmuguriţi 
,,!şi desfâşor frunzişul in lumină". 

(Alfred Moşoiu). 

· E situat pe vale.
S învecinează la răsărit cu cu Siracovo, la apus

cu Velicovo, la nQrd Spasovo şi la sud Sretlina. 
Suprafaţa e de 5·50 ha, din care 6 ha ocupă 

vatra satului. 
Populaţia e de 14 familii cu 57 saflete; din cari

28 bărbaţi şi 30 femei; 33 ştiutori de carte„ 24 neşti
utori de carte; 38 ortodoxi, 3o mahomed·ani; toţi plu
gari. 

S'au născut un baeat, 1 fata, au murit . 
Pământ productiv 1395 ha, izlaz 15 ha, pădu

re 40 ha. 
Locuitorii au 12 pluguri, 5 care cu boi, 9 caruţe 

cu cai, 5 boroane, 4 maşine agricole, 5 vântură-
toare. . 

In 1921 au fost 2 tauri, 32 boi, 32 vaci, 2 bivoli� 
11 bivoliţe, 20 mâ'rizaţi, 15 viţei, 6 mălaci, îtţ teţ!3l 
120 bovine; 2 armăsari, 15 cai, 16 iepe, 6 · cârlani, .7 
mânzi, în totâl 46 cabaline; 30 berbeci, 300 oi, 50 câr
lani, în total 380 ovine; 16 porci. 

Biserică .şi şcoală nu sunt. 
< I • 

Apa se aduce delâ puţun cu burpuf. 
· Populaţia bulgară a venit cam pela 1900. Comuni

caţia s� face numai prin drumuri naturale. 

-··,. . . � 
, r t 
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Velicovo - Semizler 
[Graşii]. 

Ies din satul Cruşovo pe drum naturat spre apus. 
Se şi vede un sat la vreo( 2 km . 

. 

„ Plutesc în aer glasuri fermecate 
,, Vestind pretutindeni primăvara, 
„ Văzduhul scânteează sub povara 
,,Mărgăritarelor din cer picate". 

(St. Iosif). 

. Nu ştiu cum s'a facut,ida( la:;.lucru, pe câmp, văd 
numai oameni graşi. 

S'or fi născut numai m vremuri de belşug. Unul, 
cam în râs, îmi .zise: "Să fi văzut d-ta, pe ve(hii locui
tori turci şi atunci să te fi mirat: toţi erau spăhlşi, înalţi 

. şi graşi. Slabaturl şi chircituri n'au fost în satul nostru, 
Doamne fereşte. Nouă ne trebuie vieaţă şi putere, dea
ceea satului nostru i s'a. zis„Semizler"-"Graşii". 

lată un colţ ce reaminteşte ceva din vieaţa spar ... 
tană. Par'că s'arata răpa Taiget, unde se aruncau toţi 
copiii slabi şi piperniciţi. " . 

Astăzi satului i se. zice Veiicovo, după numele 
primului bulgar sţabilit. . . , 

E situat p.e platou, lângă pădurice, depărtat de 
1 O 1cm. de reşedinţă. 

1 
Se învecinează Ia r�sărit cu satul Cruşevo, la apus

sud cu Calina, la miazănoapte cu Rogozinâ şi,.;Ia miaza 
zf cu Sredina. . . ., 

Pop,ulaţia e de 76 fam.ilii cu 245_ su.flete; din cari 
1_13: barba ţi, J 32 femei; 65 ştiutori 4e cârte, 180 neşti
utori de carte; 119 ortodoxl, 97 mahomedani; dupa 
ocupatie 74 plug.ari, 2 negustori. 
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S'au născut 4 băieţi, 6 fete; au murit 5. 
Locuitorii au 12 pluguri, 4 care cu boi, 16 căruţe 

cu cai, 6 boroane, 4 maşine agricole. 
In 1921 au fost 2 tauri, 74 boi, 70 vaci, 20 bivoli, 

15 bivoli te, 46 mânzaţi, 40 viţei, 13 malaci, în total 
290 bovine; 6 armăsari,20 cai, 27 iepe, 13 cârlani, 13 
mânzi, 4 asini, în total 82 cabaline; 120 berbeci, 1320 
oi, 350 cârlani, 7 capre, în total 1807 ovine; 60 
porci. 

Biserică nu e. Lo::alul de şcoală e propriu, construit 
de sateni. Funcţionează un invăţător. 

Musulmanii au o geamie şi un azil confesional. 

Sredina (Ortacuiusu). 
Ies din satul VeHcovo cu părei ea de ră,u că nu 

m'am născut şi eu într'o zodie, sa fiu macar ceva mai 
înalt-la grăsime şi grosime nu ţiu. 

Pe câmpuri băieti, fete, bărbaţi, femei, 1.ucrau de 
zor. Graele de toamna sunt frumoase, oarzele au r.ăsă
rit, ogoa.rele pentru porumb se  fac. 

,, "Mândre-s plaiurile tale ţară, mândră între toate, 
«Şi frumos se îndoae cerul peste văi şi peste sate, 
,,Şi /ldedii toţi sunt harnici, . holdele îţl sunt bogate, 
.,Şi copilele-ţi duioase, par'că sunt domniţe toate. 

(Cerna) 

La sud de Velicovo, se afla satul Sredina (Orta
cuiusu), _d�parte de 14 km. de reşedinţă, situat pe 
valea Ortacuiusu. 

, Se învecinează la răsărit-sud cµ Caifachioiu, la 
apus Vasilevo, la nord Velicovo şi la sud lapâlgea şi 
Selimcuiusu. 
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Pământul e deluros şi preserat de movile în partea 
de sud şi de vest. 

Populaţia e de 32 familii cu 148 suflete; din cari 
68 bărbaţi şi 82 femei; 55 şt1utori de carte, 83 neşti
utori de carte; 22 ortodoxi, 105 maho:nedani, 11 alte 
religii; după ocupaţitme 30 plugari, 1 meseriaş, 1 ne
gustor. 

S•au născut 4 băieii, 2 fete: au murit 3. 
Pământ productiv 1590 ha, izlaz · 219 ha, pa

dure ha. 
Locuitorii au 14 pluguri, 6 care cu boi. 13 căruţe 

cu cai, 7 boroane, 4 vânturătoare, 5 tăvaluge. ln 1921 
s'au îngrijit 3 tauri, 120 boi, 70 vaci, 15 bivoli, 16 bi
voliţe, 27 mânzaţi, 49 viţei, 12 malaci, în total 311 bo
vine; 9 armăsari, 30 cai, 73 iepe 20 cârlani, 30 mânzi, 
5 asini, in total 166 cabaline; 130 berbeci, 1000 oi, 
480 miei, în total 1510 ovine; 12 porci. 

Biserica nu e. Local de şcoala e propriu, construit 
de Turci, servind şi de geamie. 

Pentrru măcinat e o moara de vânt. 
Apa se scoate din 4 puţuri cu burduf. 

Cioral (Orlovo ). 
Era linişte'n aer. Soarele era Ja amiazi. Păsărelele 

se lăsase· la odihnă. Pe eâmp, lânga care, stateau vi
tele la mâncat, iar oamenii în tihnă. 

Aceste locuri, inuită vreme au fost înţelenite. Creş
teau buruieni -mari, căci- şi- populaţiuneâ -era destul de 
rara şi pământ mult. Şi astăzi nici jumatate din . pă
mântul de· aratură nu se seamănă în fiecare an. 

Turcii l-au numit Ciorald-loc înţelenit. Cu timpul 
un beiu a pus stapânire pe aceste ţeline.· şi-au adus 
lcratori robi, cum era pe atunci. 
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,,Erau robii-oşteni fărd nume, 
,, Ce duc răsboiul mare al tuturor, 
„ Cei ce se sting ln neguri şi uitare 
„Şi cad şi mor de crudă împovărare 
,,A tuturor durerilor din lume. 
„Moşnegi slăbiţi, ce scris aveau pe frunte 
,,Zddărnicia pletelor cărunte! 
,, Bărbaţi sfârşiţi, cu sufletele moarte, 
,, Cu tot amarul unei vieti desarte, 
„Şi-n lung şirag femee/e trudite 
,, Cu ochii stânşi, cu sânul supt de trudă, 
,,/năintau ·fn cale gârbovite. 
,,De munca lungă, maşterd şi crudă". 

( Octavian Goga). 
S'au schimbat timpurile . Sclavii s'au lib'"erat şi au 

întemeiat satul Cioralâ-satul robilor llberati. 
Mai târziu Bulgariid-au schimbat numele în Or/ovo 

(Cioralul Mic), în onoarea prinţului rus' Orlov. 
E situat pe şes, la apusul satului Malinovo. Se 

învecinează la răsărit cu Malinovo, la apus cu Gherza
lar, la miazanoapte tarlalele dela Haşlageachioiu şi Li
liacovo, iar la miazăzi cu ogoarele S?tului Târnovca. 
:: Populaţia e de 5 familii cu 25 suflete; din cari
15 bărbaţi şi 7 femei, 8 ştiutori de carte, 14 neştiutori 
de carte; toţi ortodoxi. 

Pământ productiv 420 ba, iz laz ha, pădure 
ha. Pentru lucru sunt 12 pluguri, 4 căruţe cu cai, Z 
maşine agricole, 6 boroane,· 4 vânturătoare, 4 tăvaluge-

ln 1921 au îngrijit 2 tauri, 46 boi, 20 vaci, 4 bi
voli, 6 bivoliţe, 17 mânzaţi, 16 viţt!i, 3 malaci, tot�! 
114 bovine; 4 armăsari, 12\ cai, 18 iepe, 8 cârla_ni., 
\2 mânzi, 3 asini, total 57 cab,âline; 20 berbeci,, 200 
o.i,, 43 cârlani, total 2,63 ovine; lQ por ci.

Şcoală şi b.is.erica nu ş,v.nt. _ Co,tpunJcai_ţ� se face 
pri.o drumuri. nattţrale. 

* 
* * 

Satele Spasovo, Ja.r B.o�i_s, B_ilo, Beja.�o�o, Simi-
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onovo, Vicevo, Predel. Pisarovo, Liliacovo, Sernino, 
Siracovo, Sredind,Cruşevo, Velicovo Orlovo şi Cernooco 
formează comuna Spasovo, cu o populaţie de 790 familii 
cu 3445 suflete, din cari 1562 bărbaţi şi 1883 femei: 
1937 ştiutori de carte, 1608 neşt-iutori de carte; .1726 
ortodoxi, 1356 mahomedani, 361 alte religiuni şi 2 
gregorieni. 

In 1921 s'au na.scut 86 băieti, 96 fetE; au murit 37 
bărbaţi şi 25 femei. 

Pământ productiv 21524 ha, izlaz 1756 ha, pădu-
re 166 ha, vii e ha. etc. 

Locuitorii au 467 pluguri, 109 care cu boi, 279 
căruţe cu cai, 241 boroane, 85 vânturătoare, 86 maşini 

agricole. 
S'au îngrijit: 44 tauri, 1962 boi, 1506 vaci, 125 

bivoli, 195 bivoliţe, 777mânzaţi, 713 viţei, 164 malaci, 
în total 5486 bovine; 119 armăsari, 473 cai, 703 iepe, 
350 cârlani, 289 mânzi, 86 asini, ia total 2020 cabali
ne; 1608 berbeci, 12818 oi, 4454 cârlani, 48 capre, în 
total 18388 ovine, 945 porci. 

fn 1921 . s'au cultivat: grâu 2S04 ha., orz 3811 ha. 
ovăz 1655 ha., rapiţa 388 ha., fasole 78 ha. etc. 

In toată comuna e o singură bise_rică, 5 şcoli, 9 
geamii (din cari una mjii bunicica) cu câte un azil 
confesional. 

Pentru măcinat sunt 2 mori de foc şi 3 de vânt. 
Apa se scoate din 69 puţuri cu burduf. 
Prin comuna avem numai în construcţie şose:rna 

Armancuius -Spasovo, încolo numai drumuri naturale. 
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Comuna Preselenfi. 

Pre·selenfi'-Baş-Asarlâc 
(Strămutaţi). 

E linişte.-Vântul nu adie. Ciocârlia ciripeşte, Oiţele 
pa şese cu grăbire spre izlazul înverzit. Sunt mulţumi
te ca au dat de verdcata. Destul au mâncat fân şi pae. 
Strengarul piţigoiu sare din c1 ară în craca, printre 
mugurii deschişi. 

,,E veselie, reînviere, 
,,Murgurii se desvelesc, 
,, Gândăceii se ivesc, 
,,Roiurile adună miere 1

' • 

. Privind în dreapta, privind· în stânga, timpul trece 
şi iat�-ne în satul Prese/enfi. 

O mulţime de fetiţe cu ghiozdanele ru cărţi se i� 
dreptau grăbite rătre şcoală. Clopoţelul sună... suna. 
chiamă pe c:Jpii la munca. Mă uitam cu drag la ele 
şi vedeam cum îşi ara tau „Mărţişoarele· părăluţe, ini
mioare, cruciuliţe, le gate ,;:u câte un fir alb şi roş la 
mână ori la gât. ..

Era 1 Martie. Şi nu ştiu cum aceasta zi se arata 
mai prietenoasa ca cele tre cute. 

Am stat de vorbă cu câteva. Unelele vor Ţ>ăstra 
până la 1 Maiu dimineaţa, ca soarele sa nu le strice faţa7 

altele p�na la „Mucenici", altele până ce vor vedeâ 
cocorii sosind, ia.r altele până ce trandafirii vor înflori. 
Şi spuneau toate aceste cu multă nevinova ţie, uitân
du-se la soare care strălucia ca'n primavară. 

.,) 
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,, O, soare, veselie, vieaţă'ntinerire! 
,,A lumilor podoabă, a cerului zâmbire! 
,, Deschizător feeric de aripi sburătoare, 
nDeschizător maestru de glasuri cântătoare. 
,,Alungător de visuri, de griji, de gânduri rele. 
,,Absorbitor de umbre, culegător de stele, 
n Ochiu splendid, care'n tine oglinzi tntreaga 

lume, 
,,Ador a ta lumină, mă'nchin la al tău nume, 
,,.Şi simţ că făr de tine tot omul ln orbire, 
,,lipsit ar fi de zile, lipsit de fericire". 

( V. Alexandri) 

Şcoala primară din Preselenţi. 

Preselenţi (Strămutaţi) se numia Baş-Asarlâc de 
cătr e Turci. E situat pe o mică colină. 

Se compune din trei mahalale: Panta mahle lângă 
pădure, unde se afla primaria, şcoala, postul de jan
darm i; Cerchez mahle tot pe colina, către apus şi Cal
fa mahle în aceeaş direcţ-ie, distante între ele de câte

un km. pâoa la u nu şi jumatate. 
In vechime mai era Ienicer mahle, astazi doar ră

măşiţele. 
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In faţa mahalalei Cerchez, dincolo de vale, spre 
miazazi, pe un deal mic, se află ruinele unei cetăţi 
romane .care avea în partea sud vest dublă întăritură, 
şi turnuri de observare. 

Un ·batrân care-mi arată. rămăşiţele străvechi 
îmi spunea că se povestia de un drum subteran din 
cetate spre sud., spre cele şase movile, precum şi de. 
un ptţţ, facut încât te scoborai pe trepte, sa iei apa, 
căci stratul aquifcr e la 40-45 m. adâncime. 

El nu ştia origina cetăţei, dar că. probabil Turcii 
aveau multă armată: Aceasta cetate era un punct prin 
clpal de apărare şi de aceea i s'a zis i:Baş-hisarlâc" 
prima cetate sau cetatea principală. 

Şcoala primară din Preselenţl-Cerchez. 

Se învecinează la răsărit cu Velicovo, la apus Ma
linovo, la miazănoapte cu Ce'rnooco şi la miazăzi cu 
Gotiţa. 
_ Popit'l'aţia e dţ 70 familii cu 276 suflete;; din car 

24'8 bărbaţi, 188 femei; 124 căsătoriţi, 2C6 necăsătoriti; 
6. văduvi; 50 băieţi, 105 fete, 98 bărbaţi, 83 femei;;
144 ştiutori de carte, 192 neştiutori de carte; 3'21 or-
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todocşi, 15 mahomedani. Dupa ocupaţii: 62 plugari, 1 
meseriaş, 7. negustori. S'au născut 10 băieţi şi 4 fete; 
au murit 7. 

Pamânt productiv 3092 ha. izlaz 150 ha. pădure 
124 ha. Locuitorii au 75 pluguri, 25 care cu boi, 42 
căruţe cu cai, 22 boroane, maşini agricole: 4 locomo
bile şi 4 batoze. ln 1921- au îngrijit: 4 tauri, 119 boi, 
25 vaci, 10 bivoli, 22 bivoliţe, 15 mănzaţi, 20 viţei, 
în to tal 215 bovine; 31 armăsai:i, 35 cai, 80 iepe, 17 
cârlani, 25 mânzi, 14 asini, total . 202 cabaline; H3 
berbeci, 2381 oi, 585 miei, 13 capre, total 3092 ovine; 
432 porci. 

Locaş de închinaciune nu e. 
Pentru instrucţia copiilor î11 mahalaua principala 

„Ranta" e un local de şcoala construit din piatra, ne 
împrejmuit, compus din o sala de clasa şi doua came
re pentru diriginte. Funcţionează un învăţător. *] S'au 
înscris 56 elevi. In mahalaua „Cerchez" e un al doilea 
local, tot din piatra, mai vechiu, neîmprejmuit, dar într'o 
stare mai puţin mulţumitoare. 

Şi ac, funcţioneaza tot un învaţător la vre-o 41

eievi înscrişi. 
Primăria este instalata într'un local, închiriat, destut;cte 

săracacios, încât te Iasă măhnit. Mai bine stă postul 
de jandarmi . 

Şi cum timpul ameninţa-a vremuire, m'am urcat ln 
gabrioletă şi am plecat, câci mi.-era frică· de a babelor 
îndârjire. 

Am mai trecut pe la cetate şi· qescoperind capul, 
am zis:· 

,,Evlavie ţie, pdmdntule bun! 
,,,ln sânul tău doarme trecutul străbun, 
,,Pdstrând pietre scumpe din vremile acele, 
• Comorile tale, _comorile mele"._

(Nichi/or Crainic) 

"') Preotul Ef. Macetloneanu. 
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Gorifa (Ormangic). 
Crângaş. 

Nu departe se arata o pădurice, desbracată de a 
ver.i i  haina verde. 

„Plâng şi păsările toate 
„Ramurile desfrunzite 
„ Ce par negre'n galben soare 
,,Şi port cuiburi părăsite" 

(Mihail Vanda) 

Lânga pudurice un sătuc. E Ooriţa. 
S'a numi t  aşa find în marginea unei padurice. 
Pământul e puţin ondulat. 
Se învecineaza la rasarit cu satul Călina, la apus 

mahalaua Ienicer, le miaza.noaptt! Preselenţ i şi la m ia
zazi Ressiler. 

Suprafata e ha, din cari 52 ha. ocupa vatra sa-
tului. _ 

Populaţia e de 35 familii cu 147 suflete, din cari 
70 barbaţi şi 71 femei ; după etate: 28 baieţi, 32 fete, 
o2 căsătoriţi, 76 necasatoriţi, 3 vaduvi; 80 ştiutori de 
carte, 91 neştiutori de carte; 155 ortodoxi, 6 i:nahome 
dani; 6 alte naţiuni; toţ i plugari. 

In 1921 s'au născut 8 baieţi şi 1 fata; au murit 6. 
Pamânt p roductiv 700 ha, izlaz, ha, pa.dure 

30 ha. 
Locuitori' au 18 pluguri, 7 care cu boi, 1 O c aruţe 

cu cai , 2 boroane, 2 maşine agricole. 
Au îngrijit: 15 boi,� 12 vaci, 4 bi voliţe, 7 mânzati, 

10 vi ţei, total 48 bovine; 4 arma.sari, 11 cai, 4 iepe, 
3 cârlanf, 2 mânzi, 2 as ini, total 26 cabaline; 19 ber
beci, 410 oi, 148 mi-ei, 4 capre, total 581 osvine; 
28 porci. 
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Biserica. şi şcoala nu sunt. 
Apa se scoate din 3 puţuri cu burduf. 
Comunicaţia. se face numai pe drumuri naturale. 
·Când am ieşit din sat, m'am uitat iarăş la padure.

"Codrule, eu plâng cu tine, 
,, Că-mi eşti drag din cale-afară; 
,, Dar pe cerul cel mai searbăd, 
,, Văd un colţ de primăvară". 

( Mihail Vanda) 

�� 

-�l�

Călina (Emir Ier). 
Plec dela Goriţa pe un drum natural în direcţia 

de sud-vest. Vântul de Martie sufla cu putere. Eram 
îmbrăcat bine, încât nu-mi păsa, doar ochU_îi închideam 
spre a-i mai apăra. Mă simţi am ca'ntr'un palat agă-
ţat pe vârft. l unui deal. 

"Iar de sus pânâ' n podele uri păianjen plin, de vrajă 
,,A ţesut subţire pânză, străvezie ca o mreajă. 
„ Tremurând ea licăreşte şi se pare a se .rupe 
,,lncârcară de bură,· de un colb de pietre scumpe. 
,,După pânza de păianjen, doarme fata'de'mpărat, 
"lnnecată de lumină e întinsă ln crivat". 

Mă gândiam la frumoaso poezie „Călin" a neîn
trecutului maiestru Eminescu. Povestea din popor reda
ta cu un viers meşteşugit, cetită şi rescet.ita de tine
retul ce'n inimă, clocoteşte săngele primăvaratec. 

„Lângă lacul care' n tremur somnoros şi . li'rţ. se 
bate, 

«Vezi o masd mare' ntinsă cr:i făclii prea luminate; 
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• Cdci din patru părţi a lumiiimpdraţi, şi'mpărdtese
• Au venit ca să serbeze nunta gingaşii mirese.
„Feţi frumoşi cu păr de auri smei cu solzii de

oţele, 
• Cetitorii cet de zodii şi şdgalnicul Pepele,
,,Acum iată că din codru şi Călin mirele iese, 
:: CQre ţine 'n a lui mâna, mâna gingaşii mirese 
„Astfel 11ine mladioasă, trupul ei frumos îl poartă 
.,,Flori albastre are'n păru-i şi o stea în . frunte 

poartă". 

Servitorul strigă „Am ajuns în satul Călina, bote
zat aşa de Bulgari, după moşierul ce stăpâneşte tar
lalele (Calincov); Turcii îi ziceau „Emirler•, adică se/I 
conducători, ce-au întemeiat satul. O alta versiune, că 
primul fondator s'a chemat „Emin" şi urmaşilor li s'au 
zts„Eminler", de unde şi denumirea sutului. 

Se compune din 2 mahalale: Călina mare şi mică, 
departe de 1500 metri. 

E situat pe şes, la distanţa de 6 km. de reşe-
dinţă. 

Se învecinează la răsărit cu Sredina, la apus cu 
Goriţa, la nord ;:u Velicovo · şi la sud cu Vasile vo. 

Populaţia e de 52 hmilii cu 215 suflet.-:, din cari 
110 bl!rbaţi şi 105 feme 1; 157 ştiutori de carte, 58 ne
ştiutori de carte; 155 ortodoxi, 60 .mahomedani; toţi 
plugari. 

S'au născut 6 băieti şi· 2 fete, au muri t 5. 
Pământ productiv 1200 ha., izlaz 20 ha., pădu

re 150 ha. 
Locuitorii au 12 pluguri, 8 care cu boi, 12 căruţe 

cu cai, 6 maşine agricole, boroane. 
In 1920 au îngrijit: 1 taur, 41 boi. 64 vaci, 2 bi• 

voii, 7 bivoliţe, 28 mânzaţi, 45 viţei,_ total 187 bovine; 
9 armăsari, 27 cai, 9 iepe, 5 cârlani, 4 mânzi. 1 asin, 
total7 4 cabaljne; 61 berbeci, 957 miei, 6 capre, total 
1219 ovine, 49 porci. 

Biserică şi şcoală nu sunt. Mahomedanii au , o. 
geamie. 
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Apa se scoate din 5 puţuri cu burduf. 
Comunicatie se face prin drumuri naturale. 
Intre Călina mica şi satul Vasilevo se află urmele 

destul dt bine distincte ale unui lagar roman, mor· 
manul de ziduri şi valurile; desigur făcea parte din 
lanţul dr întaririle h,ii Justinian. 

Părllsln j satul, nunta lui Călin mi-e înca înainte. 

„Par'că vaz pe toţi la masă, cum li-s anii, cum li-e 
rangul, 

.,Lin vioarele răsună, iar cobza ţine hangul. 
,,Mii de fluturi mici, albaştri, mii de roiuri de albine, 
,, Curg ln răuri . sclipitoare peste flori de miere plirze". 

�� 

Malinovo (Biuiuc CioralJ 
Cioralul mare-Smeurata. 

Vântul primăvarate-: îmi înroşise faţa. Şi ochii pa
reu obosiţi. Ii închid şi zeci de ani· trec pe dinainte. 
Văd pe foştii robi liberi. 

„Şi am vrea şi noi şi noi să ştim 
,, Că ni-or sta oasele' ntr' un loc, 
„ Că nu-şi vor mai bate de noi ioc 
,, De noi dacă murim. 
„Navem puteri şi chip de acum 
,, Să mai trăim muncind mereu, 
„ Că prea ne-au schingiuit cum vreu 
.,Stăpânii luaţi din drum. 
„Să ne dea Dumnezeu cel Sfânt 
,, Pământ. Noi vref!Z pământ·. 

(O. Coşbuc}. 

La apus de Preselenţi e satul Malinovo, (Biuiuc 
Cioral-Cioralul mare), Smeurata. 
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E întemeiat de sclavi liberaţi (tur'ceşte !�ciorală). 
Pe aci a fost pa.mântul înţelenit şi plin de buru

eni mari. In limba turca „cioralâ "însemna şi pământ în
ţelenit cu buruieni şi probabil să fi dat şi satului acea'

sta numire, care cu timpul s'a transformat. 
Bulgarii l-au numit „Malinovo" (�meurata) dela tu-

fişurile de smeură din belşug. 
E situat pe şes. 
Se învecinează la r,ăsărit cu satul Preselenţi, la 

apus Orlovo, la miazănoapte cu Liliacovo şi la miazăzi 
tarlalele dela Corumahle şi Ilanlâc. 

Vatra satului are65 ha. 
Populaţia e de 41 familii cu J 71 suflete, din cari 

102 bărbaţi, 69 femei; s5 ştiutori de carte, 86 neşti
utori de carte; 96 ortodoxi, 65 mahomedani. Toţi sunt 
plugari. 

In 192 l s'au născut 9 băieţi şi 5 fete; au murit 7. 
Pamânt productiv 936 ha. 
Locuitorii au 32 pluguri, 15 care cu boi, 22 căruţe 

cu cai, 12 boroane, 4 maşmi agricole. 
Au îngrijit: 1 taur, 39 boi, 62 vaci, 6 bivoli, 3 

bivoliţe, 20 mânzaţi, 35 viţei, în total 167 bovine; 9 
armăsari, 35 cai, 36 iepe, 18 cârlani, 12 mânzi, 2 asini, în 
total 102 cabaline; 40 berbeci, 885 oi, 582 miei, 4 cap
re, total 1484 ovine; 105 porci. 

Biseri�a şi şcoală nu sunt. O geamie destul de 
modestă aduna pe credincioşii lui Mahomed, de 5 ori. 
pe zi. 

Alimentarea cu apă se· face din 4 • puţuri cu 
burduf. 

Se comunică numai prin drumuri naturale. 
Şi locuitorii din satul foştilor robi trăesc mulţumiţi • 

• O luptă-i vieaţa, deci te luptă 
,, Cu dragoste de ea, cu dor.

,, Tu ai pe-ai tăi! De n' ai pe nimeni,
,, Te lupţi pe seama tuturor". 

· · 

(O. Coşbuc). 
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Curtduman [Vas'ilievo]� 
Plec călare dela Calina spre miazăzi. 
O ceaţă groasa se lasa mereu. Un fior îmi stră

bătea corpul până la oase, caci era timpul nunţii lu
pilor. Merg în haite şi vai de bietul drumeţ, sortit a 
le ieşi în cale. 

Pe aci fusese păduri :nari şi lupii mişunau. Pe 
aşâ vreme multe stricăciuni au făcut. Deaceea se zice 
că satului din apropiere, Turcii i-au dat numele de 
Curtduman" (Curt-lup şi duman-ceata). 

Am dat roibului doua crăvaşe şi înainte. 

„ Ca ecoul ce sboară prin valuri şi ţipă 
Fugarul uşor 

.,,Necheza, s' aruncă de spintecă'n pripă 
Al negurii fior". 

(M. Eminescu). 

In adevăr, în dreapta se zaridu vre-o cinci-şease 
matahale, cu oahii că nişte lumănan. 

Roibul sforăia şi nu s'a oprit decât în mijlocul 
satului Vasilievo. 

Profesorul Hafuz Abduramdn Mustafa îmi spunea 
că primul stapănitor a fost Curd, şi-i zicea „ Cur-diu
man", de aci şi numele satului. 

Bulgarii i-au zis Vasilievo, după un Bulgar, venit 
printre cei dintăi în sat. 

E situat pe vale, având la răsărit şi apus dealuri. 
Se învecinează la răsărit cu satul Sredina, Ia sud

est lonuzciular şi la miazănoapte Călina. 
•: Vatra satului ocupa 82 ha. 

Populaţia e de 57 familii cu 278 suf tete, din cari · 
150 bărbaţi, 128 femei; 98 ştiutori de carte, .180 neşti 
utorl de carte; toţi ortodoxi; 53 plugari. 1 meseriaş, 3 
negustori. 
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In 1921 s'au născut 12 băieţi, şi 3 fete; au mu
rit 10. 

Pământ productiv lCOO ha. 
Locuitorii au 25 pluguri, 1 O care cu boi, 12 căruţe 

cu cai, 10 boroane, 4 măşini agricole. 
Au îngrijit: 2 tauri, 80 boi, 60 vaci, 9 bivoli, 52 

mânzaţi, 35 viţei, total 245 bovine; 3 armăsari, 18 cai, 
60 iepe, 32 rârlani, 52 mânzi, 4 asini, total 169 caba
line; 95 berbeci, 1549 oi, 583. miei, 26 capre, total 
2253 ovine; 91 porci. 

Biserică nu există. Localul de şcoală e propriu, 
cu o sală de clasă, neînprejmuit. 

Funcţionează un înva ţa tor. S'au înscris 69 elevi. 
Comunicaţia se face numai pe drumuri .naturale. 

Şcoala primară din Vasilievo. 

De dimineaţa când m'am sculat, mi-a spus gazda 
ca lupii au venit la marginea satului şi-au înhaţat un 
purcel. 

* 
* . * 

Satelă Presel.!nti, Goriţa, Malinovo, Calina şi va
silievo formeza comuna Preselenti cu o populate de 
255 familii cu 1141 suflete, din cari 580 bărbaţi, 561 
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femei; 564 ştiutori de carte, 607 neştiutori de carte; 
915 ortodoxi, 226 mahomedani; 239 plugari, 3 meseriaşi, 
13 negustori. 

ln 192-1 s'au nascu t 45 ba_ieţi şi 15 fete; au 
murit 35. 

Pământ productiv 6928 ha. izlaz 171 ha, pădu
re 304 ha. 

Locuitorii.au 162 pluguri, 65 care cu boi, 98 ca

ruţe cu cai,· 47 boroane, 24 maşini agricole. 
S'au cultivat: grâu 1398 ha., orz, 1208 ha., po

rumb 270 ha., rapiţă 208 ha., fasole 37 ha. 
S'au tngrljit: 8 tauri, 294 boi, 223 vaci, 28 bivoli, 

35 bivoliţe, 122 mânzaţi, 145 viţei, total 855 bovine 
56 armăsari, 115 cai, 199 iepe, 75 cârlani. 95 mânzi, 
23 asini, în total 573 cabaline; 328 berbeci, 6155 of, 
2093 miei,-cârlani, 53 capre, total 8629ovine; 705 
porci. 

Biserica nu este în toată comuna. Scoli sunt 3. 
Musulmanii au 2 geamii mici. 

Primăria e instalata în local închiriat. 
Apa se scoate din 26 puţuri cu burduf. 
Prin comuna numai drumuri naturale. 
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Comuna Diuvaniuvasi. 

Diuvaniuvasi. 
Plecasem din Bazargic de o oră şi jumatate. Pe

ste noapte plouase şi pe şosea se făcuse noroiu. Pie
trişul de aci uşJr se sfărâmă. Drumul era cam anevo
ios şi un popas se cerea. Mergeam în aşteptarea unui 
han, caci nici noi nu luasem nimic în gură, la plecare. 
Şi la drum-e ştiut-ai pofta destula, numai sa· ai ce 
mânca. 

Deoparte şi de alta, pădure. In sus, spre cerul 
azuriu nişte păsări făceau cercuri în sburare. · N'a
veau nici o teama, caci vulturul. 

.E rege ln văzduhuri şi rege pe pământ. 
"Palatul lui sunt norii si tronul său o stâncă; 
,,ln zări nemărginite do

0

mneşte al său avânt, 
• In suflet poartă veşnic prăpastie adâncă,
"Căci -s' a născut ln ceasul mâhnirilor oereşti,
„ Când zeii hotărlră intr'un măreţ sobor 
,, Pe-alt zău se pedepsească cu chinuri omeneşti . 
.,, Un tunet!, ... şi el fost-a ales răsbunător". 

(Corneliu Moldovanu). 

Ce păduri nesfârşite au fost pe aceste locuri! Câte 
cuiburi s'au facut şi pentru pasări şi pentru răifacatori 
departe de ochiul omenesc! 

Prin văzduh nu vedeai desât uli, gata sa-şi răpea
sca prada. 
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Intemeindu-se �atul, i-a dat numele de Diuvaniu
vasi, sau mai bine zis Dogan-iuvasi-Cuibul vulturului. 

lntr'un registru dela Muftiat din 1732, gasim sa
tul Cogea-dogan-vultur mare.· 

Răifăcătorii îşi aveau cuibul principal. Printre ace
ştia Diu vane era cel mai de temut. Mulţi călători au pi• 
timit. Şi vestea despre acest ciub de raifăcă tori se răs
pândise până n'depărtare de zeci de kilometri. Cu 
timpul, facându-se satul, i-a dat numele Diuvaneiuvasi 
=Cuibul lui Diuvane. 

Primăria din Diuvaniuvasi. 

E situat pe şes, având la nord pădurea Diuvaniu
vasi, la nordest Cobaclâc sârtâ, Coruceali/âc, la sud 
Căciacorun orman, Ciucurovo şi Oa/tac orman. 

Se învecinează la răsărit cu satul Ciucurovo; Ia 
apus Cuiuchioiu, ta· miazanoapte Caraiapâlar, Toicuiusu 
şi la miazăzi Sulelmanfacâ, Veischioiu. 

Suprafaţa e de _2554 ha., din cari 46 ha., ocupate 
de vatra satului. 

Populaţia se compune din 150 · familii cu 1088 
suflete, din cari 235 bărbaţi şi 533 femei; 393 ştiutori 
de carte, 685 · neştiutori de carte; 230 băieţi, 

•) Obţinut prin bunl!tatea d-lui Muttiu Halii Abdurahim 
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168 fete, 295 b3rbaţi şi 390 femei; după ocupaţii: 141 
plugari, 2 meseriaşi, 7 negustori. 

In 1921 s'au născut 20 băieţi, 22 fete; au murit 
12 bărbaţi şi 10 femei. 

Pământ productiv 2050 ha., izlaz 40 ha., pa.; 
dure 400 ha. 

Locuitorii au 250 pluguri, 10 care cu boi, 70 că
ruţe cu cai, 10 boroane, 4 loconiobile, 3 batoze . 

. S'au ţinut: 2 tauri, 300 boi şi vaci, 10 bivoli, 9 
bivoliţe, 100 mânzaţi, 5 viţi!i, 5 rriălaci,. în total 431 
bovine: 7 armăsari, 160 cal, 50 iepe, 25 cârlani, 30 
mânzi. 10 asini, în total 282 cabaline; 200 berbeci şi 
oi, 400 cârlani-miei 20 capre„ în total 2460 ovine. 

Biserica nu este. Musulmanii au 2 geamii, pe lângă 
care este şi o şcoala de stat, invaţându-se dimineaţa 
româneşte, iar după prânz turceşte şi �oramu!. Urmează 
peste 40 elevi. •

Primaria e instalată inl ocal propriu, destul de spaţios. 
Apa se ia din puţuri cu burduf. 
In maha�aua din spre Balcic sa aşezat o colonie, 

datorită d-lui General Rasovicianu 
S'au claditşi se vor clădi, aproximativ 60 locuinţe 

tip, având şi un frumos local de şcoala. 
Domnul General a depus toată staruinţa pentru 

coloniştii, foşti lup.tătari ai bravului regiment 9 vână
tori ce-şi avea garnizoana la Balcic. 

„Şi ai ajuns prin braţu-ţi tarP 
,, Pe soartă-ţi iar stâpănitor. 
„ Cu încredere priveşte dară 
,,De-acuma iar în viitori" 
,,Stejarului de-i rupi o creangă, 
,,Mai multe crengi îi încolţesc, 
,,Şi şoimului de-i smulgi aripa, 
"Aripi mai vajnice îi cresc". (I. Nenifescu). 

Cuiuchioiu [Satul �altă]. 
Am plecat dela Ceairlâghiol prin padure spre sa

tul Cuiuchioiu-satu1 Baltă. Pădurea era' nverzita şi 
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iarba smălţată de mii de flori. Trec printr'o poiană şi 
opresc caii puţin. 

,,Poiană pare o uriaşăfloare, 
,, Ce schimbă curcubee de co/orz, 
,,Dar nu-i o floare, ci sunt mii de flori, 

· ,, Din cari ies scântei rătăcitoare,
,, Ce s' aprind in aer şi dispar".

(D. Anghel). 

După cale de aproape o ora, ajung în sat. 
Sasul Cuiuchioiu e depărtat de reşedin-

ţă de 6 km. spre vest. S'a numit astfel, fiindca e situ
at într'o scobitură, care în timpul ploilor se transformă 
într'un lac mărişor (cuiu =scobitură cu apa, chîoiu 
= sat). 

In împrejurimi sunt păduri: la vest Cuiuorman, la 
nord şi est Ceairlâghiolorman, iar la est movlla Per
cemniiuc. 

Se învecinează la · răsărit cu satul Diuvaniuvasi, 
la apus Chioseler, la miazănoapte Sususchioiu şi la 
miazăzi Hamzalar. 

Supn,faţa e de 1165 ha .. din· cari 25 ha. ocupă 
vatra satului. 

Populaţfa e de 35 familii cu 204 suflete, din cari 
93 barbati, 111 femei; 94 ştiutori de carte, 110 neşt:
utori de carte; 151 ortodoxi, 53 mahomedani: 32 plu
gari, 1 meseriaş, 2 negustori. 

S'au născut 1 baiat, 4 fet�; au murit 2 bărbaţi şi 
3 femei. 

Pămâ.nt productiv 850 h'.!., izlaz 10 ha., pădure 
300 ha. 

Locuitorii au 18 pluguri, 3 care cu boi, 15 cărute 
cu cai, 1 tăvălug. 6 maşini agricole. 

ln 1921 s'au ţinut: l taur, 42 boi şi vaci, 3 . bi
voli, 4 bivoliţe, 32 mânzaţi, I viţel, 3 mălaci, total 86 
bovine; 10 armăsari, 45 cai, 22 iepe, 12 cârlani, 2 
mânzi, 1 asin, în total 82 cabaline; l OOO bei beci şi oi, 
400 cârlani, 4 capre, în total 1404 ovine: 30 porci. 
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Biserica nu e. Musulmanii au o geamie cu l. 
hoge. 

Localul de şcoala e propriu, cu o sală de clasă„ 
neîmprejmuit, Funcţionează un învaţa tor. S'au înscris 
41 elevi. Turcii urmează şi 1a şcoala dela geamie. 

Apa se ia din a puţuri cu burduf. 
Comunicaţia se far;e pe drumuri naturale. 

�ll�lf�lU� 

Suleimanf acâ (Legistul 
Solim an]. 

Era cam pe 'nseratr. Trec pe lângă o băltoaca. 
Ce mai sgomot! 

:,Nici broaştele nu dorm ... ce sfadă! 
„Şi după glas le înţelegi 
,. Pe cele mai cu greutate. 
· ,, Or fi făcând şi ele legi". 

(Al. Vlahu/a). 

La �ud de Diuvaniuvasi, la 3, 5 km. se află sa
tul Suleimanfacă, numit după întemeetorul, care era un: 
cunosc a tor al legilor. 

E situat la marginea pădurii Ciucurovo. 
La răsărit se află movilele Cogea iuc (m�vila ma

re) şi Echiziucler (movilele gemeni) 
Se învecinează la răsărit cu ldiriscuius şi Torta

muş, la apus Veischioiu, la miazănoapte Diuvaniuvasi 
şi la miazăzi Momcil. 

Suprafata e de 565 ha., din cari 5 ha. ocupate· 
de vatra satului. 

Populaţia e de 25 familii cu I 0-t suflete, din cari· i'f 

63 blrbatf, 51 femei; 48 ştiutori d, carte, 56 neştiutori 
de carte; totl mahomedani. 
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S'au nascut 3 baieţi şi 4 · fete; au murit 1 blrbat 
1i o femeie . 

Pământ productiv 300 ha., izlaz 10 ha., pădure 
150 ha. 

Locuitorii < u- 15 pluguri, 1 cor cu boi, 
.a căruţe cu cai, 2 tavaluge. 2 boroane. 

Au îngrijit: 1 taur, 20 boi şi vaci„ 2 bivoli, 1 bi
voliţă, 10 mânzaţi, 3 viţel, 1 malac, în total 36 bovine; 
5 armăsari. 30 cai, 16 iepe, 15 cârlani, 4mânzi, 1 asin, 
in total67 cabaline; 600 berbeci şi oi, 300 cârlani, 8 
capre, total 908 ovine. 

Geamia e modestă. 
Apa se scoate din 2 puţuri. 

��� 

Momcil. 

Se înnoptase. Drumul totuş se vedea. Dădeam zor, 
aă ajung la sat, că:i nu e placu t sa călătoreşti pe 
_întuneric,. doar luceafărul strălucia. 

,,Lucea/dr depărtat, 
,,Stăpân pe 'ntreaga zare, 
„ Tu eşti înamorat 
,,De-a nopţii'ntrupare. 
„ De dorul ei te stingi 
"Serman din zori în zori, 
"Şi ai vrea de atătea ori 
,, Plângând, ta piept s' o strângi". 

( G. Tutuveanu). 

Cam la 11 km. dela Diuvaniuvasi, pe malul Mării 
Negre, se află satul Momcil. 

J\ilalul e destul de ridicat, încât ·satul pare din 
depărtare,· în nopţile senine, ca· o lumânărică. ln limba 
turca „momcil • înseamnă· ,,lumânărică." 
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Arhiologul Şcorpil însa îl atribue unui boier „ Mom
cil" dintre căpeteniile lui Dobrotici, stâpănitorul aces
tei regiuni în secolul al XIV !ea. 

Se învecinează la râsărit cu marea, la apus , cu 
Teche, la sud Ecrene, de care. se desparte prin pădu
rea Teche şi la miazănoapte cu satele Veischioiu,şi 
Suleimanfacâ. Tot în spre rasărit e şi Balcicul, de oare 
se d _esparte prin pădurea Cetal ceşmeler (Pădurea ciş-
melelor). 

Suprafaţa e de 7 43 ha. din cari 11 ha. oc1:tf)ă 
vatra 4,atului. 

Populaţia e de 50 familii cu 208 suflete, din cari 
100 bărbaţi, 18 femei; 90 ştiutori de carte, 118 neşti
uton de carte; 90 ortodoxi 118 mahomedani. 

Locuitorii sunt plugari, doar 3 negustori. 
S'a u născut 1 oăiat, 2 fete, au murit 1 bărbat şi 

1 femee. 
Pământ productiv 700 ha, izlaz 32 ha. 
Au 20 pluguri, 30 căruţe cu cai, 4 care cu boi, 

3 boroane, 4 tă văluge. 
In 1921 au ţinut: 1 taur, 40 boi şi vaci, 14 bivoli, 

13 bivoliţe, 20 mânzaţi, 5 vitei, 6 mălaci, în tots1I 
90 bovine; 5 armăsari, 60 cai, 30 iepe, 15 cârlani, lO 
mânzi, 2 asini, în total 132 cabaline; 600 berbeci şi 
oi, 200 miei, 15 capre, în total 815 ovine.

Biserică şi şcoala nu sunt. 
Musulmanii au o geamie cu 1 hoge şi un azil con

fesional. 
Apa se aduce dela 5 puţuri cu burduf. 
Prin apropiere trece şoseaua Balcic-Teche. 

. - -

Ceă,ii'lîghiol. 
(Lacul a-in ceair) 

• t 1.;1 

Trlsurica mergea destul de_ iute pe şoseauş,._, udata 
ţie. ploaia de„ peste Qoapte. Praf ntţ mai era. Un stri 
gat ascufit, de alarma, ,,civit! ... civH!... 
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Ma uit în sus şi văd nişte văsări de mărimea 
unor porumbei sălbatici, făcând sboruri iuti, când în 
sus, când în jos, în apropierea unui uliu. 

Câte odată, se şi părea că uliul înhată pe una. 
Măiastră însă. neîntrecută, se · îndepărta ca săgeata. 
Civit!... civit!. civit! •. Se apropie de el, iarăş se înalţă. 

Era ceva ferme;.;ator; să le priveşti mişcările! Ve
deai curajul, isteţime a şi plăcerea în sbor. 

Am lăsat caii la pas şi am privit a :est exerciţiu 
de sbor meşteşugit în aer . 

. . . . , . . . .

Iată că uliul se simte ostenit şi se lasă batut. Iu
te păsărere- se scobor pe ogor. 

Aveau trupul bine legat pe nişte picioruşe înalte. 
-Pe cap, gât şi piept pene negricioase, pe spate şi
aripi, verzui, bătând în albastru, pe pântece, albe.
Moţul subţire le da o înfaţişare răsboinică.

, Sunt nagâţii pe cari îi urăşte poporul din timpu
rile vechi,când navăliau barbarii.

Nagâţul e un vestitor al păsărilor. Când zăreşte
o răpitoare, da semnatul de alarmti .civit!.. civit!" ...
atrăgându-le atenţiunea că se apropie pericolul.

Se spune c� sunt gata, să scoată ochii unui om, 
numai să-şi apere puii. *) 

lata şi satul Ceairlîghiol, lacul din ceair, la o de
părtare de 17 km. de Bazargic. Inainte de 1880 erau 
vreo 3 familii turceşti, cari se stabili-se, găsind păşune 
suficientă şi loc bun pentru agricultură. 

E situat pe şes, având la nord pădurile Carlâbeiu
chioiu şi Taşcogealar-orman, iar la sud Ceair lîghiol-or-
man. 

ln mijlocul satului, apa din ploi formează un lac 
destul de întins. Pe margine o mulţime de pescăruşi, 
nagâţi etc. Când e secetă, apa scade, iar păsa rile se 
îndreaptă câtre mare. · 

Se învecinează la rasarlt cu tarlaua Oiuvau-luva-
si, la apus şi sud cu Carlâbeiuchioiu. 

•) Păsările noastre de I. Simionesou. 
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Suprafaţa e de 1420 ha. din- cari 10 ha. ocupă 
vatra satului. 

Populaţia e de 29 familii-cu 190 suflete, din cari 
46 bărbaţi şi 54 femei, toţi ortodoxi; dupa ocupaţii 24 
plugari, 1 meseriaş şi 5 negustori. 

ln 1921 s'au născµt- 2 l;>,ăieţi şi 5 fete; au murit 4 
bărbaţi şi 7 femei. . 

· · · · · -

Pămănt productiv 1000 ha., pădure 40. Locuitorii 
au 25 pluguri, 16 căruţe cu cai, 5 care cu boi, 2 tă
văluge, 4 maşine agricole tlocomobile şi batoze). 

Şcoală primară din Cealrlighiol. 

In 1921 s'au îngrijit 2 tauri, 60 boi şi vaci, 6 bi
voli, 5 bivoliţe, 35 mânzaţi, 2 viţei, 3 malaci, în total 
113 bovine; 5 armăsari, ·64 cai, 35 iepe, 38 cârlani, 8 
mânzi, 3 asini, în· total 148 cabaline; 2100 berbeci şi 
oi, 560 cârlani, 10 capre,in total 2970 bovine; 50 porci. 

Bisarică nu e. Localul de şcoala e propriu, tip 
nou, cu o sala de clasa, înprejmuit cu nuele. S'au în
scris peste 40 elevi şi sunt conduşi de un îuvăţător. 

Apa se scoate din 6 puţuri cu burduf. 
Am stat pe marginea lacului, care mai avea· apă şi am 

privit mult la pasările ce dansau deasupră lui . . . 
M'am departat; dar strigătul „civit! .. civit!" .. îmi era 
tot în ureche. 
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Mărturisire . 
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Abritus 
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Mal coci . . . . 
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Comuna Cavarn'a 
Teke 
Ecrene . . . 
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Ghaiciler (Caprioare) 
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3pasovo (Suleimanlâc) 
Ţar Boris (Delinebeichi@i) 
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