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Cuvântarea tinută ia pat 
în ziua de 30 Noembrie 1925 

Şcoala noastră este azi îri plină sărbătoare : tşi 
serbe_ază patronul. Acei dintre înaintaşii noştri, care 
s'au întâmplat la întemeierea ei, i-au ales ca patron 
pe Sfântul Andrei, pe care îl serbează şi Bherica 
noastră ortodoxă în ziua aceash, a treizecea a lunei 
Noemhrie. 

Putine lucruri se ştiu şi mai puţine ne-au fost 
lăsate scrise asupra vieţii şi activităţii desfăşurate de 
Sfântul Andrei: frate cu Apo3tolul Petru, întemeietorul 
bisericei creştine din Rom1, el răspândeşte cuvântul 
şi în':ătătura Domnului nostru Isu-; Christos ta Asia, 
apoi în Scitia şi, s �oborân1 la vJle spre Constanti• 
nopole, el a trecut, zice-se, şi p..-in ţinutul· nostru, al 
Dobrogei, desfăşurând şi ai-�i aceia�i activitate a;Josto• 
lică ca pretutindeni pe unde a trecut. 

Sfântul Andrei este arătat -mai târz.iu,· când a
numite neîntelegeri s'au iscat între Biserică din H.oma 
şi cea din Constantinopol�, ca intemeielor al Bisericei 
ConstantinopJiitane; fără îndoială spre a se găsi la 
aceiaşi înălţime amândouă biserjcile. 

Alegerea acestui ::Hant ca patron al şcoalei noas
tre a fost nu se poate mai potrf vită cu rostul pe 
care şi această şcoală îl are ia viata tinutului dobro
gean, căci ea este şi trebue să rămână focarul, care 
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să ducă razel•] luminii şi ale culturii până în margi
nile cele mai îndepărtate şi până în straturile cele 
mai adânci, aşa cum şi Sfântul ADdrei ducea cuvân
tul Domnului plin de bunătate şi de iubire până în 
colţurile uitate şi până în coliba, care adăposteşte să
răcia şi umilinta. 

Ioftinţată şcoah noastră la 1896, ca gimnaziu, 
trăieşte ca atare până în 1903, când i s'a alipit o 
se'.!tie comercială, iar în 1911 s'a transformat în liceu 
în i ţormă pe care şi azi o are. Infiin tată cam târziu 
-douăzeci d� ani du'pă alipirea Dobrogei la Româ•
nia -nu i s'a arătat toată dragostea, nici nu i s'a. dat
toată grija, pentru explicab'le consideraţiuni de opor
tunitate politică, dacă· ea n'a dat toate roadele pe
care ar Ji trebuit. şi ar fi. , putut să le dea, a dat
totuşi mai mult de cât aşteptările oricui, învăluită
cum era intr'o .. uitare voită.

Mică şi aproape nebăgată in seamă la început, 
şcoala aceasta lucra, trăgea• adâncă . brazdă româ
nească in acest tinut cu o populatie aşa de ames
tecată, iar in timpurile din urmă ajunsese una din 
şcoliie mai cu n:ume din ţHa întreagă. 

Mai mult .de cât alte şcoli mai vechi şi cn mai 
multă dragoste . şi grijă înconjurate şcoala noastră, 
mulţumită doar întâmplării, a avut norocul să. capete 
un .corp _ales ·de prnfesori care să semene .cu adâncă 
convingere ştiinta, să împrăştie lumina, .să cultive a
dev�rul, să desvolt.e spiritul de ordine, de,. disciplină 
şi de răspundere. 

Azi o traditie este făcută •. 
Mu]tumifă · ei vedem noi această mare grămădire 

de t,ineri, care vin s.ă se adape din ştiint'i -şi să tm• 
prăştie întunericul minţei lor prin lumina • şeoalei 
noastre, întocmai cclm' noroadele se grămădeau -'·tn 

-jurul sf4ntului şi căutau să-şi lecuiească, pri.n• cuvin-
tele lµi, sufletele lor. 

· 

Ce altă dovadă mai puternică poate - să n·e ară te 
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că şcoala noastră, şi-a intele3 rostul că şi-l împlineşte 
cu temei? 

Intocmai ca şi a �tivitatea apostolică a Sfântului 
Andrei, din întăile timpuri ale creştinăUtii, s'a desă
vârsit si activitatea scoalei noastre. 

. . . 

Pe viitor această activitate trebue să se lăr-
gească şi să se· acopere de strălucire. Şi aşa va fi. 

D.acă trecutul este o chezăşie pentru viitor, atunci 
tradiţia ş�oalei noastre este temelia puternică care 
stă de reazăm tl!mplului cullurei 1mmâneşti de mâine 
in Dobrogea noastră. 

Fie ca acest temp'u să se în�lţe. cât· mai po
trivit cu năzuint�le neamului nostru de to'da�una si 
aibl-1 în a Sa pază şi apărare Dumnezeu şi_ Sfânt�l 
Andrei, patronul său. 

GR. ROŞU 

Profesor 
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Temeiurile Unitatii noa.stt1e, 

Nationale 
• 

Cr�mpeie di'! cuvântare({ rosfifă la 24 Ja
nuarie 1926 ir: sala de solem'lifăfia liceului 

Serbările şcolare şi în deosebi cele naţionale au 
scopul de a ne reculege, de a ne eleva. 

Precum din tnăltimea farurilor se proectează mă
nunchiuri de ·raze luminoase până la cele mai miri 
depărtAri, tot asemenea gândurile şi simţirHe înăl
ţătoare ce ne sugerează amintirea trecutului glorios 
trebue să se răsfrâ 1gă pâni departe peste monotonia 
şi plictisul ocupatiunilor noa ;tra de toate zilele. 

Nimic nu mi se pare, de :i, mai potrivit la această 
cc�emor.i.re a unirc>i celor două principate, eveniment 
atât de fericit întregit de cele petrecu'e ia zilele noa„ 
stre, decâ.t să analizăm putin temeiurile lui şi să ne 
dăm seam l, în ·acefaş timp, de marile îndatoriri ce 
ne revin pe urma lui. Aceasta cu atât mai mult, cu 
cât tn?işi fâ·uitorii unirai deh 1859 vism cava mai 
de seamă decât puteau momentan să înfăptuiască. 
Bardul unirei de atunci spunea: 

E scrisa'n ceruri sfâufa Unire! 
E scrisă'n inimi cu foc ceresc ! 
O, Românie! l'a ta mărire 
Lucrează braţul Dumnezeesc 

(V. Alecsţindri, MoldQva îo 18;'i7J 
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Suntem, ori ce s'ar zice, unul din cele mai unitare 
neamuri din lume. 

Intâiu, unul şi acelaş e numele nostru etnit: de 
R,mâni. La noi nu s'au ivit şi, prob1bil, nu se vor 
ivi nici odată discuţii cu privire la denumirea noas
tră ca tară şi popor. Din chpa cea dintâiu a �ămi
slirii noastre şi până la f az� din urmă .a întregire[ 
noastre naţionale din 1918, tara . aceasta s'a numit 
totdeauna _ţllră româneas�ă, iar neamul acesta neim 
românesc. 

Nu e aşa la altii. 
Nu mai departe decât la vecinii noştri Iugoslavi a 

fost o discutie lungă şi agitată cu .privire la priori-· 
tatea şi super:oritatea elementelor etnice care compun 
Statul. Rezultatul acestor discuţiuni se şi vede în 
titlul acestui Stat care, ia relaţiuni!e sale externe, se 
numeşte: Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. 
Trei naţiuni distincte, ca nume, ca trecut şi caracter 
naţional. 

La Unguri iacă aflăm urme de profunde sciziuni 
naţionale, cu · toată aparenta lor omogeneitate. Nu 
toti câţi vorbesc ungureşte şi se umbresc sub trico
torul roşu•alb-verde sunt unguri neaoşi. Nu vorbim 
de Secui cari astăzi nu mai aparţin patriei "milenare" 
maghiare şi cari nici în trecut ,nu s'au identificat eu 
poporul maghiar. 1) Dar chiar în Ungaria ·propriu
zisă trebue să admHecp o mulţime de elemente etnice 
absolut diferite: fazigi, Cumani, Paloţi, .Svabi, Tăuţi 
ş. a. cari mai păstrează şi astăzi aspectele lor carac
teristice în multe privinţe. 

La vecinii şi prietinii noştri Ceho-slovaci g�sim . de 
asemenea un dualism pr�·nuntat nu numai !n titlul, 

1) Adevărul acesta îl recunoa_şte astăzi şi învăţatul membru al Aca
demiei Maghiare, istoriograful din Oradea Ma.re Dr. ,Karizcsonyi /dnf1Ş
în disertaţia sa istodcă: ,, \ szekelyek usei es a szeke)y magyarok• (Stri
moşii secuilor şi ungurii secui),· editura il'llorului, Cluj, tipo,.r; Sf, Bd
Dayeptur:i il:124, 
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dar Ş! în gând1rea, în simţire� şi felul lor de 
rearţio}JarP. 

Mai mult sau ,m!3-i putin la fel .e şi la alti vecini. 
Astfel la Ruşi trebue să distingem I bine pe Ruşii'· 
mari de Rusii niici sau Ucraineni , 

.• . ' 

fo. fa ta . aC'estui uriaş spectacol de sciziune, chiar şi -· 
pe tema :denumirei etni'ce, cât· de înă}tător e exem
plul -de unitate desăvJ.rşită ·ce ni-l ·prezintă neamul 
românesc! Ace�t neam se numeşte a!>tfel · nu numai 
în tut cuprinsnl Rl)rnâniei întregite, sau îa cuprinsul 
ceva mai mare al di.alectului domiwmt daco-roman, 
ti şi mai departe tn Pind, în Tesalia, în M::l:cedonia 
şi Albania, und� se nµmeşte armân, sau tn Istria 
unde î?i zice ramer. 

Una suntem şi în cr, dinţa_ noastră strămoşească. 
Tot neamul nostru e un neam de cr�stini. La care 

naţie din lume se găseşte o mai perfectă contopir� ·1 

a ideii nationa]e cu cea creştină, de cât la noi cari 
atupci cand întrebăm de�pre' cineva dacă e rom::1.tn, 
întrebăm în areh1ş timp şi dacă e creşth? L1 u:n
bra �tuci'i lui I-Iris ros s'a făcut şi neamul nostru 
„cruce d� voinic",_ precum ne o Rpune el însuşi cu 
un cuvânt atât de caracteristic. Şi tot ·neamul ace„ta 
prft\].tindeni. uude trăeşte, luptă şi nădăjdueşte crede 
în evangh_elia Crlui d n Nazaret şi tine cu tărie la 
formele . vechi si ·venerabile ale bisericei Răsăritului. 
Chiar'-şi fraţii. ·noştri de peste Carpaţi, uniţi cu' bise:- · 
rica Romei, deşi se găsesc de �00 de ani şi mai bine 
sub altă povbţuire duhovnicească, ·au păstr:.it, cu toate 
acesţea, ritul, ceremoniile, practica religioasă I şi toată 
comoara suf,etească tradiţională a bisericei româneşti 
unitar�. De acea unii români u□iţi de peste munţi se 
mai numesc. si-. ,, ortodorsi uniti". 

Câ� de �ivÎza ţi sunt ;ltii p� ţema ,confesion.tl� ! 
Ca să începem iarăş cu vecinii ·.noştri Iugoslavi, ei 

sunt de mai• multe religiuni. Astfel Sârbii sunt in 
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cea mai mare pute pravoslavnici, dar sunt şi ri.ume
roşi Sârbi musulmani în Macedonia, în Bosnia·· şi 1n · 
He1ţegovina: Croaţii şi Slovenii su:nt. catolici'. Cei din
tâi scriu cu slove chirilice. Aceştia din urmă I ou litere' 
latine. (Ce poate să fie mai ciudat decât aspectul · a
cesta al· scri5ului lor r.u două car.actere grafice, funJ.

damrntal diferite ? !) Unii detestă· cultura şi civiiizaţia i 

latină. Alţii nu numai că o aprobă, dar simt că' ea 
a intrat în• însuşi organismul lor r:i.aţional, constituind. 
un element din cele mai esentiale.· De aici o serie 
lntre:rgă de deosebiri şi de conflicte ce se , resimt 1 
puternic în vioa tli publi ă a regatului vecin. ·'

Ungurii, sub r.iport confesional, sunt irică şi ma:i 
desbinaţ;. Majoritatea poporului maghiar e astăzi°_; 
iarăşi catolică întocmai ca pe vremea •»regilor apos• ' 
tolici" ai Ungariei, dar majoritatea aceasta nu e al• · 
cătuită de unguri r,eaoşi. Adevărata maghiarime, \ 
acţlea •Gaî'e ne-a dat marile persom.lităţi reprezentative 
ca: Petofi, Tornpa,· Arany, nu sunt catolici; ei sunt-• 
calvini;, de aceea calvinismul se numeşte „ religie ma- ; · 
ghiară", iar D0briţinuJ, 11}.etropola acestei· maghiarimi, ,. 
,,Roma c;ilvină". Ungurii mai sunt _apoi •şi de con-, 
fesiuoe evangelică sau luterană, unitarii numită, şi 1anJ 1 

titrinitară sau sociniană şi, în sfârşit, anabaptist�, -
toate conf.,&iuni legal recunoscute. 

La Cehii atât de bine disciplinati de forţa ex- .r 
traordmar de puternic:ă în materie de organizatie a 
catolicismului încă s'au ivit in toate t impurile mişcări ;1 

însemnate de disidenţă religioasă. Se poate spune 
chiar că aproape to-1 trecutul de slavă al_ ·aceslei··mţii 
este o continuă •rebeliune contra Romei aliată du 
Viena. De aceia înregistrăm mereu în .istoria acestui;, 
popor mişcări nu numai de emancipare religioasă, ci 
şi tendinţe de a crea fortne religioase proprii. Aceasta 
din timpul foi lo:m I-Ius, retormatorul religios din se
colul al 15 .lea, şi pân.l la «tătucul» Masaryk, actualul 
preşedinte .al republieei cehosLov:ace. . . . 
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. La Ruşi, în afară de sectele- religioase mai -vechi: 
buhoborzi, Maliovanţi şi ;Rascolnici, acum, după 
marele răsboiu, s'a mai ivit şi spectrul hâdos al aşa. 
numitei "biserici vii" care, spun toţi cunoscătorii îm
prejurărilor din republica sovietelor, numai vie nu 
poate să fie, de vreme ce e cu desăvârşire aservită 
de regimul politic, devenind pur' şi simplu o aned 
fără importanţă a acestuia. 

La alte natiuni mari, se ştie, e şi mai rău. Ame
rica de Nord e patria clasică a sectarismului religios, 
iar Germania de astăzi are, precum arată o statis 1ică 
recentă, 175 de secte protestante. 

Orice ar spune aderenţii sectarismului religios că 
această diferenţiere e o dovadă de progres, de liberă 
cercetare, de autonomie de conştiiată ş., a., el a fost 
este şi va fi un permanent .pericol national şi social, 
pulverizând ene•giile �i pără.duind sufletul unui neam. 

Cât de înăltăto.ire au fo:;t şi rămân, în schimb, 
chemările de unire reciprocă dintre ortodocşii şi uniţi-i 
noştri! Astfel, ca să cităm un caz recent, salutând 
p�rintele protopop "ortodox unit" ·:;:.l Clajului, Dr.·

Elie lJăianu, întemeierea patriarhatului românesc ca 
un eveniment epocal în linia evoluţiei noastre istorice 
lncheia în spiritul pacifist şi unificator al adevăratului 
creştinism: ,, Dacă P�triarhatul va înţelege glasul vre
mei şi va· desluşi semnele ei, nu m1i încape nici o 
îndoială că va dobândi, ori când va voi, acea recu
n'):.1ştere indispensabilă, pentru ca· toată lumea să fie 
obligată a considera pe Pdtriarhul românesc ca pe 
un aclevlrat patriarh c·anonic, nu numai national, cu 
nimic mai pe jos decât cei patru vechi patriarhi ai 
Răsăritului• . 1)

Puternic temeiu de unitate mţională ne e şi graiul. 
In cuprinsul ţărei no�stre ti:itregite, bi chiar peste 

1) Vezi .Convorbiri Lit�rare". Bucureşti, anul al 57-lell (1925) pa�. $03-
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hotarele ti, între Romnâi, nu poate fi vorbă de 
dialecte prea mult diferentiate, încât ace}tia să n-u se 
poată toţelege întreolaltă. · Se înteleg uneori destul de 
bine Românii noştri şi cu fraţii lor latini din Oc
cident, mai ales cu Italien.ii, dar ap Ji cu fraţii lor da 
un sânge şi de o limbă?! Cu toate micile deosebiri 
care focontestabil există intre un subdialect şi altul, 
ţăranul nostru de aici se înţelege foarte bine cu cel 
din MaramurAş sau Bucovina, precum cel din Binat 
sau Valea Timocului încă se î()telege cu fratele său· 
din Basarabia· sau de peste Nistr:u. 

Nu e aşa la alţii. 
E bine să observăm aceasta chiar la  minorităţile 

din ţara noastră.. Neamţul din Caramurat sau din 
Atm,gea, de exemplu, ou poate să priceapă pe un Sas 
din Ardeal. Mai mult:· chiar Saşii din Ardeal, ·'=!i tntre 
ei, nu pot să comunice uneori decât in limba ro
mână. Sasul dela Bistriţa nu poate ·vorbi cu frattle 
său. saxon dela Sibiu ia limba adusă odinioară -de pe 
malurile Rinului, ci e n·evoit să adopte limba cea 
tainică a ţ�rei, cum numise încă înainte cu apro.ipe 
100 de ani St. L. R.oth limbi noast•ă româneasca, 
limba aceasta frumoasă şi uşoară pe cu J, zicea ·el, 
nimeni ri'o lnvaţă în şcoală, fiindcă o cunoaşte din 
târg, de pe stradă sau chiar de acasă. 

Temeiul suprem al unitătei noac,tre naţionale; în 
sfârşit, trobue să fie cnoştiinti noJ.stră cetăteneaacă. 

Pe de-asupra tuturor disensiunilor trecătoare şi su
perficiale ale vietii noastre publice, l)luteşte ua bine
cuvântat Duh stăpânitor care neteze�te zi de zi aspe• 
ritătile şi încheagă tot mai mult neamul a�esta, care a 
trăit despărţit veacuri lungi şi grele sub atâtea·' stă
pâniri, vitrege. 

In ciuda tuturor vicisitudinilor istorice, astăzi se 
înaltă, mai mândl'ă decât ori şi câud, unitate� n_oas
tră naţională, rez9mându-se nu numai pe origina şi
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şi mai ales pe conşiinta a- '
' 

' I 

' I 

Fa·cem toate acestea constatări nu cu gânduri' de ·.
trufie găunoasă, de exaltare neb'un·ă. Nimic mai pri: 
mPjdios· ca �°'dnismul naţional care a pricinuit 
umWrea puternicei Germanii' şi rui::la falnicei Ungarii. 
Dumnezeu• şi bunul 'simţ tr'adiţional în poporul nostru 
românesc să ne ferească de ·orice· îngâmfare; de orice 
"hybrb" aducător d'3 trag-iee desii1odăminte ·1n operele 
clasice ale anti�hitătei, ca şi în arena istoriei moderne. 

Da�ă le constatăm e pentruca, dându-ne seama de 
situa�ia avântagioasă, am putea zi·ce privilegiată în 
care·•ne găsim· faţă de altii, să înţelegem cu atât mai 
clar cla.toria ce avem, ca popor latin aici în orient, 
de ·a crea o ·cultură ,şi civilizâţiune atât de putbrnică 
şi înfloritoare, încât să nu mai fie vis, ci realitate 
adân.c simţită profeţia poetului slins puţîn inair..te de 
marele vifor al războiului, întocmai ca o lumânare in 
bătaia vântului că I da, va să ·vină şi ceasul acela· 
preamărit; când neamul nostru mândru străluci-va'ntre 
popoare, ca Soarele aici in răsărit� 

Când facla cullurei şi civilizaţiunei care a fost 
purtată pe rând de latinii occidentului: d·e Italia re-· · 
naşterii mai înlâiu, de Spania secolului al 16-lea 
mai apoi, de Franţi Regelui Soare mai pe urmă, să 
fie purtată şî de noi Românii·· cari ne mândrim că 
suntem latinii orientului. 

Şi· neamul, di•n sufletul căruia au putut răsări 
giuvaere ca „Miori ta" şi atâtea din doinele, horele, 
poveştile, ghicitorile şi . zicătorile ce împodobesc 
folk 1orul universal, - neamul care ·a dat pe autorul 
"Luceafărului", pe al lui "Harap Alb", al „Făctliei de 
Paşte" şi al "Noptii de vară", - neamul care şi în· 
ştiintă a adus preţioase contribi1ţii prin oameni ca 
Tesla, Dr. Babeş, L. Mrazec, N. Idrga ·ş. a.,-neamul · · 
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a0esta a dat suficiente dovezi că poate să creeze şi 
el valori universale. 

Dascăli şi elevi, mici şi mari, tineri şi bătrâni, 
prin îndeplinirea datoriilor noastre de fiecare zi şi de 
fiecare ce:as, să pregătim sosirea cât mai neîntârziată 
a acelui splendid Răsărit pe care l-a proorocit poetul. 
Făcând astfel, vom avea conştiinţa împăcată şi mul
tumită ştiind că am contribuit şi noi cu părticica 
noaştră de bine la progresul general. A vând această 
conştiinţă, avem suprema fericire l1ărăzită .. µnui mu
ritor pe pământ. 

IOAN GEORGESCU 

. Direotoru1 'Liceului 

•·'

.. , 
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. r ântâna ea 1iarte 

Poetul- pădu}'.ilor luxuriante, al nisipurilor arză
toare, al luminii şi-al florilor, ne desvălue într'un im
punător tablou concepţiile sale despre viaţă. 

Natura exotică a tropicilor îi serveşte drept mo-
del. Şi e firesc să fie aşa. 

Nicăeri ea DU e mai măreaţă, mai puternică, 
mai co.lorată, decât în_ aceste regiuni, unde picior o
manesc- nu străbate şi arborii sunt seculari. 

Scriitorul, despre care vorbim, s'a nâscuJ în 
sânul ei, într'o insulă răzătoare de lângă Madagaskar 
numită: ,,L'ile de la Reunion", aşa că i-a cunoscut .; 
toate farmecele, toate tainele. 

Copilul zburdalnic din Saint- Paul, crescut pe sub 
palmierii eleganti, sub un ce:- totdeauna albastru, în
cântat de murmurul blând al valurilor, e Leconte de 
Lisle, intemeetorul şcoalei parnasiene • . 

Partea cea mai mate din poema „La fontaine 
aux lianes 11

, o formează decorul naturii. 
Cu o putere descriptivă uimit0are, ne înfăţişează 

un colţ dintr'o pădure tropicală 
. . Palmerii eleganti, veşnic tineri, to.tdeauna verzi, 

legănându-şi vârfurile pline de cuiburi, ca ondulă
rile mării. 

Jn depărţare marea limpede cântă. Zorile cu paşii 
aurii se apropie. Păsările multi- culo re, întinzându- şi 
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aripele vestesc dimineata, albinele vibrează sub razele 
soarelui matinal, florile îşi deschid potirile 

O tămâiere moleşitoare se ridică din plantele în-: 
rourate -ca un imn de multumire - şi întreaga pă-
dure se scaldă într'un abur ceresc. 

In fundul pădurii, se află o fântână limpede, 
înconjurată de câţiva palm'ieri solitari. Liane· argintii 
şerpuesc printre ramuri şi nufării albi dorm peste ape. 

Culcat pe nisip, având o piatră drept căpătâiu, 
zace mort ur. tânăr palid şi trişt. 

Faţa arată suferintă şi din pleoapă parcă-i pi
cură o Iactimă. Atent şi nemişcat, parcă e frică .să 
nu-l descopere cineva. 

Acest tânăr rupe liniştea mărenţă a firii. Nu 
ne-am fi aşteptat. în mijlocul unei linişte aşa de so• 
lemne la atât sbucium, Ia atăta durere .. Contrastul 
dintre tăcerea magnifică a pădurii şi svârcolfrea ce . 
se citeşte pe fata. tânărului mort e atât de isbitoare 
şi neaşteptată, încât ne mişcă profund. 

Natura liniştită, nepăsătoare la suferintele omu-
lui trebuie să fie modelul nostru. · · 

. Tânărul, fugit din lume, retras în acest azil re.ce 
şi neînteles, e un nepregătit pentru lupta şi . ţelul 
vieţii. Ca în toţi tinerii şi chiar. 'în oamenii maturi. 
sentimentele au rolul pre'ciominant în viată şi de cele 
mai multe ori determină întreaga· lor . actlvitate •şi 
concepţie despre lume ; tot aşa, viata acestui tânăr 
a fost o luptă crâncenă între sentimente vii,· în care 
flacăra vieţti lµi s'a stins. 

El n'a n�urit cu zâmbetul pe buze, ci întristat 
şi desamăgit. Primele nesuccese, desamăg_irile iubirii, 
cruzimea lumii i au slăbit încrederea şt ·i-au· smuls 
aripele speranţei, cu care nădăjduia să zboate spre 
lumea visată. . . - · 

Şi-acum, ca şi o frunză ruginită sbătându-se .pe 
o cracă goală se luptă., se sb�te şi geme. S'a. luptat
amarnic, a plâns, �i•a frânt mâinele,
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Pecetia,desnădejdei· şi-a durerii l-a •urmat până 
la · moarte, ·i s'a •întipărit pe faţă, după cum iarna 
zugrăveşte fieri măestre pe geamuri. 

Pădurea nici nu se mişcă, nici o frunză nu cade, 
nici o floare nu-şi apleacă potirul, în semn de jale. 
Ea. rămâne în ·liniştea ei .înfiorătoare şi aburii se ri
dicâ, ca ni�te stafii- uriaşe, tot mai SllS, spre bolta 

, lianelor . . . . 
Adevăratul filosof •înţelege seninătatea firii şi 

caută să se conforme cu învăţăturile ei. El e liniştit 
·şi senin totdeauna. · Obstacolele, nenorocirile care ·îl
,lov.esc nu l fac să geamă, să plângă, ci el priveşte
'totul rrfronte sereno", căci aşa l-au învăţat constelaţiile
pierdute în Imensitatea muită, · aşa ii învaţă şi marea.

E fericit şi sufletul lui se confundă cu infinitul. 
Cum ajunge cineva la o astfel de conceptie. des· 

pre. viaţă ? Prin muncă fără preget, prin meditaţie, 
şi .. prin contemplare. Numai cel ce are o voinţă de 
fier poate să ajungă la această atitudine sufletească. 

lntelegem deci, că această concepţie n·o poate 
pune în aplica\ie decât un număr restrâns de ·oameni, 
adevăraţii aristocrati sufleteşti. 

Pe când L. de Lisle dispretue�te gemetele o
mului, Alfred de Vigny iubeşte suferinţa omenească 
şi se'ngrozeşte de natura nemărginită, atotputernică 
şi rece. 

lată două conceptii diferite despre viaţă. 
L. de Lisle trăeşte în sfera zeilor, departţ de

durerea lumii şi are ca ideal , seninătatea astrelor. E 
aşa de departe de noi, dar e cam egoist.· 

A de Vign y, deş_i _ ajunge la aceiaşi _ concluzie 
când zic.e: ,,seulement le silence est- grand, tout le 
re·ste est faiblaisse", totuşi iubeşte plânsetul sfâşietor 
al orhenirii. 

O .simpatîe. profundă pentru \om se de�prinde 
din opera lui. 
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L. de Liple ,ridicJ altar seninMătii ·mprale, �igny
iub�te ,t13ăn;ţia _isuf�r�n�ilo� om.ene,şti.

Concept1a celm dmtâru are o mai mare valoare 
artistic�, a celui de aL doilea e ma{ umană şi pµtem 
sp4ne mai etică. 

· Dacă m'ar întreba cineva ce concepţie aş prefera
a� răs,pµnde: ,, prima" şi -fiecare ar alege după tem• 
peramentul 1să4. 

Să ne intoarcem, dar, la tânărul mort. 
El întruchipează soarta omenirii. Destinul lui e 

destinul umanitătii. 
Care din noi va ajunge la idealul de perfectie 

morală propovăduit de L. de Lisle ? 
De aci, compătimirea poetului pentru om şi 

pesimismul lui incurabil. Va ajunge omenirea la acest 
ţel îndep�rtat? E ceva greu de crezut. căci omul e 
aşa de slab încă şi natura aşa de puternică I Când 
omul crede că a subjugat-o, se înşeală. 

Ea împarte darurile suverane, dar păstre�z,1 pen
tru dânsa splendoarea şi liniştea şi cei cari o înteleg 
şi îmbracă seninătatea stelelor sunt adevărati semizei. 

Natura râde de fr,imCmtările oneneşti, pr.i'v'.ind 
rece pe ace�ti fii ai durerii. 

Conceptia această despre viaţă e de o măre�ie 
divin�. puternică şi sublimti, ca şi „nirvana". 

Şi nu· e mai putin dinamică, c,\ci ne propo
vildueşte o' viat:\ de munc� fără preget o vială'· de 
meditalie, de contemplare, care ne desăvârşeşte-: pe 
nesimţite sufletul şl ne apropie de idealul propus .. 

Descrierile sunt de- o plasticitate şi de o fru
museţe magică. Redăm, mai jos câte va versuri, :din 
partea tntăiu: 

... Les abeiles sortaient des ruches naturelles 
Et par essaims vibraient au soiei! matinal; 
Et, livrant Ie tresoli· de leurs corolles ft:�Hes, 
Chaque fleur repand[iit sa goutte de cristal... 
Versurile sunt impecabile şi de o muzicalitate 

www.ziuaconstanta.ro



18 -_ · , 

rară. Parcă sunt tăiate tn marmură, de un 
c�leb_ru. Tocmai (>rin, perfecţia lor· surit aşa
s1toare... - · 

· •

sculpţor. 
de obo- · 

' Şi aci, putem repeta versurile nemuritorului 
Virgi_l: , "Felix, gui potuiverum logn9scere causa�!" ... ·

-Much� Ion

elev ci. VHl-a 

22 februarie 19� 
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I 

MiJl.oaceie de răspândire 

ale ideilor scoalei latiniste 
. . . . . 

Cea mai însemnată mişcare în· literatura rcimâ.• 
nease�, atât din Transilvania cât şi d:n Pri.neipate, a 
fost pro�ocată de aş.a numita şcoală latinistă din 
Ardeal.· Efectele ideilor insuflate de către cei trei co
rifei ai acestei şcoli au fost mari, dar când ne gân
dim cât ar fi putut profita intreglul neam românesc 
din ·răspândirea şi întelegere1 cât mai temeinica a 
acestor idei, vedem că ele nu şi-au făcut tot efectul 
a'şteptat. Aceasta se datoreşt'! în bună parte· faptului 
că mai toţi scriitorii de seamă din Transilvania au· 
trăit şi au lucrat în renlre străin--e, npoi tiparul şi 
presa erau foarte înap"oiate şi cât erau se aflau sub 
teroarea cenzurei Ne umple de mirare faptul cum de 
a putut Sudai Deleanu să scrie o operă atât de în• 
semnată ca Ţiganiada şi- ne umple de părere de rău· 
de ce nu a putut fi ea răspândita. ln adevăr, cine 
ştie ·ce mişcare şi ce revoluţie ar fi produ; ea în li
teratura românească,: atun-=i când ar fi apărut ca un 
. luceafăr în bâjbâelile prin întuneric ale literaturii 
conf,mporane 

:• Totuşi, aceste idei ale şcoalei latiniste n'au putut 
rămâne îri întuneric : discipolii ei erau prea influen
ţaţi de e]e; pentru: a nu le propaga cu toată ardoarea. 
Căc_i câre Româri depe acele timpuri de ·robie nu s'a 
sin;ţit mândru şi întărit de ideea-;c'ă e sânge din 
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sângele vechilor Romani ? Că are ace1aş limbă pe 
care au vorbit-o strămoşii lui ?: 

Cu înceful, ideile au trecut şi în Principate. Trei 
au fost căile mai însemnate pri·n care s'au răspândit 
aceste idei : Prin tinerii, cari, fiind atraşi de faima 
şcolilor din Transilvania veniau, de înva.ţau aici şi· a
poi, ca· �işfe ·albine încărcate de miere şi polen, du
ceau aceste idei pe la casele lor; prin profesorii ve
niţi din Transilvania ln şcolile din Principate şi, în 
fine, prin presă. . 

Cei cari veneau să studieze în şcolile conduse 
de călugăr'ii din Transilvania erau mai ales fiii de 
boeri. · Cei mai 'însemnaţi dintre ace�ti'a au fost Ple
şoian'u şi s. fi. 1Marian, care.din urmă a studiat la Beiuş. 

· Mult mai numeroşi au fost profescdi veniţi 'de
peste· munţi. Gheorghe Lazăr e numai un simbol al 
celor multi, e prototipul 'lor. ·Oh. Asachi, or
ganizează ·semi'nâ!'ul dela Socola cu invoirea lui Ve
niamin Costachi. Ion Maiorescu, tatăl ··lui Titu Ma
iorescu, ? fost profesor întâiu · la Crai6va apoi la Ven. 
Costachi. August rreboniu Laurian a fost profesorul 
de limba română al regelui Carol I. Acesta a fost o 
personalitate foarte remarcabilă. El a ·scos împreună 
Cll N. Bălcescu·,, Magazin istoric pentru Dacia·n.. Sim.
Bărnuţiu a scris un studiu ;;isupra dreptului public 
al romfll1i'lor. Papiu Ilarian a dat pe lângă remarca• 
bi le publicaţii istorice, întâiul discurs de· receptie la 
Academia Română despre viata, lui Oh. Şincai. · 

In Transilvania erau mai multe tipografii decât 
în Principate, căci mai fiecare liceu 1şi avea tipo
grafia lui. 

- Cel dinhiiu Ioan Molnar (Morariu) a încercat sd
s-:6ată (!'a 1 792) o revistă · ţărănească, căreia îi şi 
fixase un program de · activitate, dar n'a izbutit,. cu 
tot sprij'inul ·guvernatorului Ardealului Banfi. Roseti 
a· scos la Lipsea o revistă : ,, fama Lipscâi", dar care 
a eşuat după două numere. Alex. Lazaru spunea -c:n. 
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acum nu se mai poate trăi fără „ nuvele 11 (noutăţi) 
şi a încercat, tot fără rezultat, să scoată o revistă. 
Cipariu iarăşi pregătise o revistă , Nunciu!» pe care 
n'a putut-o tipări, neavând autorizaţie. Barit graţie 
numai unei stratageme isbuteşte să scoată „ S-azeta 
de Transilvania II şi „ foia pentru minte, inimă şi li
teratură" cu ajutorul librarului Ooeth, traducând 
exact titlul unei reviste germane. Barac a scos o re
vistă care n'a fost primită de popor, adresându-se 
unei pături burgheze inexistente pe atunci la noi.
Valorează cât o revistă, nepublicată însă, corespondenta 
purtată de Barit, care încuraja orice sfortare în orice 
directie ar fi fost ea. 

Teză la limba română. 

r 
, 

Slm.fonlclJGrlgore 

el: VII-a 'mod. 
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Vâleeaua 

, ) I , 

Ioima mea sătulă şi de speranţe chiar, 
Cu rugăminţi rlestinul nu va ma:i plictisi; 
Vâlcea 'copilăriei, dă•mi ins'acuma iar, 
Ca să-mi �ştept sfârşitul, un adăpost de-o z1. 

' , .

lată poteca strâmtă a văii 'ntunecate; 
Pe ro�ste's atârnate pădurile ei dese, 
Cui aruncând pe fruntea-mi umbre încrucişate, 
M'acoperă'n tăcere cu vrăji neînţelese 

Sub mid punţi de verdeată _se'ntrec două pârae, 
Ce marginile văii le'nseamnă şerpuind; 
O undă după alta murmurul întretaîe 
Şi de isvor aproape se pierd mereu fugind, 

Zilele mele� astfel, ca ele, ne'ncetat 
S'au scurs fără de nume, şi-au fost pe veci pornite; 
Dar unda lor e clară şi gându-mi turburat 
N'a cugetat vre•odată la zile liniştite, 

Pe patul fraged, verde, în umbră lmbrăcat, 
Stau ziua 'ntreag 'acolo, pe margini de isvor; 
Ca pruncul ce adoarme în cânturi legănat, 
Sufletul mi-aţipeşte la cântul apelor, 
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Ah! Cplo'nconjurat de ziduri tnverzite, 
C'o. z:fre mărginită ce'mi este lndestul, .. 
·lmi place să-mi port pasul şi'n clipe. liniştjte;
Să nu vâd de1 ât <;erul, s'aud_ numai mur1mur .

• ,1 .. 

Prea mult simtii ,şi lumea, prea tare am iubit; 
Acum .încă_ în viată, viu ca să b· au. din Li:?te. 
Fiti voi, frumoase lo�uri, a�eea .ce-arn ·dorit: 
Vreau singură uitare de-acuma · să mă'mbefe. • , L 

• ( (' •.• 7 

Mi-e sufletu'n tăcere şi inima'n repau·s; 
Ca sunetul pe care distanţa îl slăbeşte, 
Vuetul care pleacă din pământescul .haos 

, N'ajunge la ureche: pe <irum se risipeşte. 
{ J 

Văd viaţa· printr''un nour cu margine-argintie, 
Cu tot mai mult' se-afundă tn vremea ce s'a dus; 
Numai iubirea este o vie mărturie 
Că m'am trezit din somnu·•mi şi visul a apus.-

1n ăst locaş din urmă, suflet, te odihneşte, 
Ca trubadurul care, cu strune'ncă pe liră, 
La porţile cetăţii o clipă se opreşte 
Şi'mbălsămatul a.ier al serii 11. respiră. 

Ca el dt-pe picioare pzaful să•l scuturăm; 
Tu om, pe calea vieţii numai odată treci: 
Când drumu-i pe sfârşite, ca el să respirăm 
Prevestitoarea pace a liniştei de veci. 

Zilele tale triste ca'n toamnă, spra sfârşit 
S'apropie, ca umbr.1 de malul cel abrupt; 
Prietenia'nşeală, mila te-a părăsit 
Şi singur spre morminte urmezi calea tăcut. 
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Natura însă., ia.t'o, te cheamă şi te vrea; . 
AruncJ•te la sân a-i ce ţi· e deschiH oric:n:id : 
Când totul ţi se schimbi, aceeaş, 'este, ea 
Şi-acelaş soare . veşnic zileie-fi luminând ...

COMENTAR 

«Această vâlcea este aşezată tn munţii .D&.4phi•• 
ne-ului, îri ,tmprPjurimilo ( marelui Lemps; ea se aâân
ceşte Intre două coline păduroase şi tcntlucălura lor 
este lnchişă de ruinile unui vechiu castel al priete· 
nului meu· Aiymon de Virden. Noh!Ilergeam cMe•odată 
să petrepe.m acoloc:ore q8! simrtrrătate, la umbra zi
durilor părăsite .. 

:El a scris o strofă· din< această meditaţie' pe' un 
zid, tn amintirea tinereţei şi prieteniei noastre»·. 

Tl'ad coi ANI ·M., ION

Cit VII Moderni 
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Defini1ia ld'e'a'I cJ'fui 

Idealul este esen ta poeziei. 
Guizot 

Idealul este foarte-ade.sea ·o negură care ascunde
drumul fericirii. · ' 

Gueton 

Marele Ideal este adevărul. 
Pascal 

Cei ce au ghiare n'au alt Ideal decât să sfâşie 
pe cei ce au aripi� 

Al. Dumas Fil11 

Nerealizarta este poate 6 corndiţie· importantă a 
trăiniciei şi a înfrumuseţării Idealului. 

, J. Bertheroy 

Idealul înţelept 

Pentru ihimă simplă, visuri· simple şi viată - fe• 
ricită. 

Maximus 

ln adevăr, există un ldeaţ frumos : e acela de 
a dobâncti, după o viată sbuciumafă şi posomorâtă 
din pricina împrejurărilor, o odihnă liniştită, să poti 
avea în faţa ochilor un viitor albastru şi trandafiriu 
ca un cer de primăvară şi_; parfumat de �esmierdări 
suave. 

Jean Richepin 
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Idealul religios 

Beserica rămâne loc!işul sfinţit al visului. 
Ma:celle Tioayre 

Inima me:a, care se înăsprise şi s 1 lnchise ln 
comedia vieţii, se redeschide acum Ia toate greşelile 
fermecătoare ale religiilor omeneşti şi lacrămile mele 
cad fără amărăciune pe acest pământ gol. 

Dacă totul nu se sfârşeşte in neagra ţărână I 
Voi şti•o poate tn curând • . . . . 

Pierre ::..oti 

Ei bine I Este ţineva 
Jn lumea'n care noi trăim, 
E cineva ce'n fiecare zi 
Păşeşte printre oameni, 
In ori ce clipă 'n ori ce loc 
El grija lor le poartă 
Şi-i mângâie. · 
Un bur. păstor, ce-şi urmăreşte 
De-aproape oaia rătăcit�, 
Un pelerin neobosit, 
Din loc tn loc umblând. 
Acest drumet, 
Ast pelerin 
E însuşi Dumnezeu. 

Te roagă ! Nu e decât un Dumnezeu 
Şi-i drept în indurarea Luj, 
Prin fuga timpului intinerit mereu. 
1n El i;i ia totul sfârşit, 
Prin El re'ncepe totul, 
Şi. ca un suflet nemăsurat de mare 
Fiinta•i umple lumea ; 
Eternu'n Infinit trăe�te. 

' V: l·lull'o 
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Moartea Idealului 

Durerea este fructul Idealului şi, când fructul e 
prea g·reu, ramur.i. se frânge. 

'1 

. A. de Musset 

Câr•d IdPalul e 'n agonie, poate să moară. 

Am. fost întâiu,
Io vremea de demult, 
Un munte 'nalt 
C�'nchjde orizontul ; 
Apoi am fost un leu 
Care 'n pustiu viseaz�, 

A. de Mut1et

, Vorbind întunecatei ·nopti 
Gu vocea-i tunătoare ; 
Acum sunt om 
Şi mă numesc Dante. 

Tradus din J. franceză .,· 

COTANI _M . .IOAN .; 
el. Vll modernă 
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(t�ad�!îe -din l. gmnar1d) 

·- de-THEILER L. ci. VII-a

Rezultatul e numai u11 cardeter al ac,triunei, nu şi va-
loarea ei. Mi'LLLNBR 

I 

Prin muncă lnveţi să munceş'i. 

FREDERIC 1., (al Pru!!iei) 

Dacă poate fi cev ..1 mai puternic ca soarta, atunci 
acesta o 1curaj11l caTe o sL1por'.ă cu nepăsare. 

GEIBEL 

Dacă am face ceeace trebue să facem, atunci şi Dum-
nezeu ne ar da ceet1ce dorim. �CHNeUBl!R 

Caracterul omului nu se află in gândire, ci ln inimi. 

Nu crede tot ce auzi, 
Nu te îndrăgosti de tot ce v1:zi, 
Şi nu vorbi tot ce ştii. 

lACOBI 

O. He1m1cKeRooPI'

Să fii fericit înseamnă: să vezi lumea aşa cum o do-
reşti, Ttt. KoRNeR 
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Cine vrea să culeagă lacrimi, trebue să semene iubire. 
SCHIL!BR 

O activitate sarfoasli te lmp1eă lntotdeauna Ja urmă 
ou viaţa. JBAN PAUL

Munca e cond;tiunea, ţinta e lnţd�ciunea şi ferJcirea 
eet� prGmiul fi. Semuim 

D..toă mun<:_a ta lţi deylne,,pLV:t�� •. JIU �erjtj ca :�'o ai, 
FJ?. vv.. vVittee" 

,, 

L'l capătul flru,rpQlui tău 1e bună mulţumirea ; eip<, 
tnsă e .muHumit ,:lei� '�ceput, nu !!jUQge·. qepQrtl'. • 

„ I 
Pllce".ea e. o floare ·a p� �ntului, 
Diţoria e o s!ea a. ce.rulul. 

RuoJ���T 

Durerile vie�ii au un singur Jeac : munca. 
O area dure�e 1poate ti lnvmel'l numai prinb'D muncii 

' 
,, nt:lncet�t�., I. BuROW, 

. l\IuncJ, fie ea· cât de joa �p, plăcJtă sau nepÎlictltf, a
dresându-'Se eree11ului ·sau mânei, 1trebue totdea1,1na şocp(itll 
ca. o datorie soefală şi ca o concliţle , a·devtrate('.feriei'ri _tn 
viaţă işi, prin. U"mare, trebue • �instilă: 

V." 'Băttl4ERT 
11 ! 
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Este de netăgăduit că mărgăritarul vechilor Jo -
euri creştfne în Dobrogea e anticul oraş Tropaeum. 

_ Lângă el pe un platou se ridici.\ pe timpuri la o tn
nălţime de 3;2 rn. colosalul monument ·comemorativ, 
care fu înălţat între anii 108 şi 109 de Im păra tul' 
Traian, ih a·mintirea glorioasei supunPri a Daciei. Edi
ficiul rotund, care privea în depărtări, incpronat cu 
un trofeu urias era una din cele m1i minunata opere 
ale Romanilor· tn răs�rit ; şi acum îţi I:.să o adâncă 
impresie· ·când priveşti rămăşiţele cari pot fi ad'mirat.e 
atât la muzeul din_ Bucureşti _cât şi la ,Adam-Clisi. 

_ Cei ,mai renumiţi. ar�eologi s'au ocupat la 
1 
;şfâ_r

şitul �ecoluluţ trecut cu acest. monument. 1 

Pentru aoi monumentul comemorativ al lui Traiân 
pe cure învingătorul Da�ilor - 1--a • închinat rJsbună
torului zeu al războiului, Marte, fn singoril ticile câm
pii ale s�yihiei, are însemnătate întrucât a _dat vechiului 
loc creştin numele. In apropiere pe un platou într'o 
vale mai .adâncă se afla încă dinaintea ridicării mo
numentului o mică localitate. In s .t poposi. ă colonişti 
cari în parte erau rnldati romani demobilizaţi, în 
parte băştinaşi; şi a]cţtuiră_ o CQ!D.,_unitate cetăţenească. 

*) Traducere din opera, »Die clui,tlichen Altertiirner der [obrud
scha"von Raymund Nelzhammer, Erzb'srhof, Bukarest Graphisd1e Ans·a1ten 
Soeec & Co. '19-18 pag. 175 şi urm. 

') Compară »Aus Rumiiaien• I (r. 70-106) O excursi"e ta Pom]!elul 
Dobrogei-a doua oară am vizitat monumentul de la Tro;,aeum ia 
Iulie 1910. 

www.ziuaconstanta.ro



81 

Incă în anul 116 d. Cr. făcură '.locuitorii acestui 1 
"vicns" o �ta.tuie împăratului Traian şi se _înscriseră 
sub formula de închinare a Tropaeum ului lui Traţan:' �) 
Deatunci oraşul se numi· dnpă monument „ Tropaeum 
Trajani". 

Aci locul lui Tropaeum in lip.sa coastei de mare, 
era minunat; căci se găsea în drumul care· ducea 
dela 'callatis . la AxiopoUs şi la :Durostorum dea• 1

curmezişul Dobrogei de sud, şi tn Iţlarea stradă ·mm-
1ară pe care Traian în 109 o săpă din T;racia , spre 
Mukianopolis (numit :astfel cfopă sora s,a Marcia) la 
Dunăre spre Noviodunum, şi pe care îşi du·se nu mult 
mai târziu împăratul Adrian însuşi trupele spre Nord, 
când tr(:}bui să• se lupte cu Sarmaţii şi să îh<"heie pace 
cu regele Hoxolanilor la gurile, Dună,rei. · · , 1 

In anul 118, din această consideraţie, fu îmbu
nătăţit drumul de, Adrian, şi chiar înfrumuseţat, aşe
zându-se dealungul pietre- de kilometraj. Pe timpul 
de pace al lui Adrian şi al lui Antorijus Pius, va tn-, 
cepe Tropaeum să înflorească foarte mult sub stăpâ
nirrn roman�; mai ales în tirn pul când se fare trans
mutarea, in Dobrogea a ,multor ţărani agricultori şi. 
crescători de vite, cari , îşi părăsiră satele şi cătunele 
spre a vt,ni încoace. Sub,Septimius Severu� (193-211) 
li se dădu Tropaenilor dre.ptul de, oraş; adică Tro
paeum deveni municipiu. Astfel apare pentru prima 
dată tntr'o inscriptie in anul 21 i .. 

1 

In 1prima jumătate a secolului al UI-lea Severus 
Alexander imbunătăti încă odată drumul militar ·Mar• 
kia12opolis -Tropaeum - De'lta Dunării. 

In acelaş timp i se încuviintă municipiului să1 

fie apărat cu acea împrejmuire de zid care şi l as_tăzi 
formează un millunat exemplu al meşteşugului ·de tn
tărituri la Romani. Măreţia ora�ului înfloritor dură' 

., 

·, . 

1) Cil HI 12470' ,,l!"ouilles et recherches" Tocilescu; D: Pârv11.11
dlidu o bună lucrare criticii asupra lui Trop: Trajan1 tn Bulet. M,1n; h-
torice 19H: 
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numai pânA.' la sfârşitul secolului al Iii-lea, căci' apoi 
.veniră Goţii, dărâmară ,'templele şi clădirile · publice, 
distruseră· al,tarele zeilo.r şi marile · pietre '.funerare·, ale 
cetăţeJiljlor bogaţi şi ale , ofiterilor, nimiciră ora�ul 
până la temelie şi puseră astfel capăt epocei • rom�ne'
din 1istoria oraşului. ' _ 

· · ' 
_ _ 

Perioadei romane ii urmă cea veche crestină. 
Peatunci domnia în răsărit împăratul Licinius, • caire 
desohise această epoaă şi retrezi, astfel Tropawm la 
o nouă •viaţli. Peotru a reiotări i,ar zidurile, pentru a
ridiGa peste vechile temelii clădiri noi şi pentru a
curăţa vechile Btrăzi de moluzul' dărâmăturilor, tre•
buhtă · mii de mâini să -fuereze 'câţiva ani din greu .
. Materialul de construcţie incă tn bună stare al caselor
mărunte şi al monum�ntelor, fu din nou înlrebuinţat, ·
şanţul drumului a n0ei „ Via principalis 11

, fu acoperit
cu. capace de sarcotage şf �cu lespezi de morminte şi
drumurile fur,l de asem�nea pietruite cu rămăşiţefo·
gloriei trecute. lndilfă ce opera fu terminată şi ctnd
bolta porţei -se ridică iar în paitea de Rasărit, a O· 

r-aşului, fu aşezat , peste aceasta un trofeu mare de
pi�tră (se poate vedea şi acum la Bucureşti)" înalt de

270 m., emblema oraşului 'tropaeum
Dedesubt/ era aşezat!\ o piatră comemorativă 

după care Constantin şi Licioius învingând triburile 
barbare,· ridicaseră <pela temelie oraşul Tropaeenilor 
pentru întărirea pazei la graniţă,. Tropaeum âeveni�<>, 
dar cetate şi·. oraş de garnizoană, pen"tru a întări şi 
a-sjg.ura graniţele greu amenintate ale pro,vinciilor _:. 
Moesia inferioară şi Scythia. Inseripţia poartă num1-1le lui 
Constantin cel Mare num·ai din. oaMză _c;ă :.işa 11, cerc.> 
protocolul. Mai târziu, când cearta intre .eei doi îm· 
păraţi se sfârşi in· favoa11ea lui Comtant.in, numele lui 
Licinius fu şters de pe iascriptia comemc:m,tivă a por• 
ţei de Est 1). Cu reclă�irea ora�ulni incepţt ·I?.entru 

1) Comp·. .Aus 'Run il.nien• li 201-218. Constantin cel ft-hre fi
l\omâeia. . 

· 
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Tropaetim1 o> a: 11I-a infhrire,·> aeeea a>. epocei vechi ' 
creJtine; Ea dură, fotrert1Jptă · de unele schimbări' si 
tur.burări, mai mult de ·două secole. V,ecliei epo�i · 
creştino-bizantina, ,care âjunge cam până la anul 600' 
li urmează· uaa ma,Î' nouă mumită epoca bubuă, lri 
cai•e popoarele' nomade se- încuibaseră până la coni
p'.eala năruire a oraşu-lui. 1

Nici un· istoric- nu pomeneşte de : un , oraş al 
Tropaeenilor şi nici o hartă a, epocei antHce, nu ne-a 
lăsat .numele lui. 

Numai ia lista oraşelor lui · Hierakles şi in tn
semrl'a ear Notitia Episeop�tmun se vorbeş,te• de el. 

P1nă11tn a I dou:1 -jumătate, a seeo]ului trecut, Tro-' 
paeum era cu totul dat uitArei. Mai ales, fostul director 
al· 'muieiHui din Bucureştii,•, Tocilescu, fu :.icela . care 
făcu dl urnea'� atentă ·asupra1 mormanului de ruine car� 
t-:e găseşte lângă monumentul eroilor din satul „ Adam 
Klissi;" caret.vciti în inscriptiile găsite· acolo, 1) numele •
acestui .o.aşJ Incă din anul 184'0, vVîncke .voroi despre i 

cetatea trigr6pată cu obse.rvaţila că nume'lQ ei era ne• 
cunoscut. -�) . . , , . 

Tocilescu tntreJ!,rinse cu inginerul săul Pol@nez, 
tn 1892, pFimele cercetări ale ruinelor, şi în cepu·· a 
le. de�gropa .. In aiiiii: 1895·-1897, conduse lucrările · 
arhitectul Eakler care ·.descoperi trei porti şi 0per.ele · 
de(întărire, din'.'p 1rtea de miaz:inoapte şi in�epu şi 
interiorul. .jakobi din Ko!o a;it1tă. la desgropăui şi, luă
plaqul, craşului. ln anul 19104, 1găsirn pe ingineru] E. 
F'rollo,. tn 1906, pe. arhitectul von Cube din lVliimhen 
tn>,f907-1909�•găsimda :lui:!ria în Adam-KlissLpe at-·
�--,--�--· 

L) Turcii iiădură. numele de Adam-Klissi monumentu\di ·. Traianir.
A,Klissi . sau Adam-l�alissi, înseamnă • Biserica oaq:,enilor" ,· Moi3i1 a· a
rnltai bă 1expresia turcească: ar� sensul cuvântului românesc .b's •rrcuţă".
El, a •adus W l�gătură d,�numit:ea românescii. ,,Bisericuţ.!)• cu, aci;le_ i lor.a-, 
lilăţi, de pare se leagă cultul Mithras. Şi i t Tropaeum 1'rşiirni, 's'a con · 
slltll't :aeeMta pJJih aflarea 't-nei statui Mithr11s. ·' · • 1 , • 

') M. V. W, •ckP.. Oas K ,rasmtlrnJ zwiscben der Donau nod dem 
sohwartzen Meere bei Ki.istendschi. Io Momt��er1rhte uber âie VH!fand • · 
lungen der G•sellsehaCt fiir Er<lkunde za Bei:liII. '1 hhrg.• BeclinI 1840: 

3 
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hitectul româg. C. Miron eseu şi pe arhiiectui :l3roetz ·. · 
din \Viesbaden. Apoi în 1910 profesorul , Murau, des
groapă o. bună parte a străzei principale a oraşului.· . 
Cu toate aceste intreprinderi �ârguincioase, a fost cer
cetat ;;tbia ulil sfert din vec·hiul oraş, care are aproape 
9 ha. Interesant e însă, că până acum s'au ·descoperit 
nu mai putin de patru biserici verhi creştine in in- . 
teriorul oraşului ş1 o a , cincea în · afara zidurilor şi 
că fiecare .este esenţial deosebită. de c,eal�llă. 

Cel mai mare din locaşurile de cult· din; Tro- · 
paeum· are un cimitir care se află într'una din mar...
ginile de Nord ale oraşului fată în fată cu un ·platou. , 
Pe povârnişul din faţa bisericei se află ,u:n cavou, 
care încă. este cercetat puţin. 

După părerea lui Pârvan, cimitirul ar fi- .-_tnto
meiat curând după moartea lui Lu.cinius sau chiu·; 
sub împăratul Constantin. In planul său, el; esţe un 
dreptunghju cu laturile de 16.30 m. şi 12.60 m;; în 
dreptunghiu .se· îmbină. un semicerc a cărui rază e,de 
2.80 m. Grosimea zidului ajunge. până la 70 cm·. 
Coloanele sau fundamentele coloanelor, nu s'�u găsit: 
aşi că trebue să rămâe încă deschisă lntrebarea a
supra dispoziţiei ferestrelor şi asupra felului aşezărei 
sub acoperiş al spaţiurilor drepte. Basilica cpemete:rialis, 
trehue socotită ca. o biserică mare şi desigur. ea face 
impresiunea cea mai, favorabilă pe tnăltimea de pe 
care domina qraşul. iEa era destul de mare,·.ca să ser
vească de loc de adunare al credincioşilor parohiei la 
oficierea .sărbătorească a leturghiei, care atât la Roma 
c'ât şi tn alte locuri se fa cea tn anull)ite _.zile,, aşa 
numitele zile de staţiune ia, oratoriile cimitirelor 
creştii].e. 1) . .· 

In interiorul oraşului, nu se chiouiră desgropătorii 
şi arhe_ologii la nici un obiect ca · la acea basilică c-are · 
se află in \,Vestul oraşului pe partea de s_ud a străzii .

'J ' 

Ir) Gomp, Cabrol .III. 1637. 
. ! . .  , ..

:,_ ' . :' 
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principale la o -depărtare numai de 50 -m. ·de poarta 
de "\Vest: Cum poarta de West s'a păstrat cea lmai 
bine la Tropaeum nu se ridică nici un zid mai- . sus 
decât· ziclurile bisericei de. acolo 2).

Incă în · 1892, 1 Poloniz cu ocazia unei săpături 
de cercetare a dat peste clădirea· noastră. Iri; anul 1. 904 
pute�, E. Frollo să·, dea aproximativ massa şi -schiţ�le 
clăditei.·. In anul următor, custodele Richter c'ontin u� 
lucrările, cari s'au terminat, apoi: de Mironescu şi 
Broetz. ·Murnu şi •arhitectul'" Cegăneanu făcuseră în-

. cereă.ri de reconstrucţie.' 3) • i
1n fond, aceste ruini. se'· compun, dintr'un · drep

. tunghiu cu ·1ungimea de 19, 70 mr şi lăţimea de-!•o,80 
m,, care este înconjurat de un zid, de 90' cm. grosime, 

"fără· ferestre şi uşă şi care încă azi are ;trei metri 
înălţime. :Spre· Est spaţiul este închis de . o apsidă 

· pătrată care, posedă spre sud un zid· gros de 5 ·nt şi
spre Nord unul de 2,40 m. Dacă priveşti: în ,acest
spatiu ce se :află mult m:1.i sus de ! nivelul străzilor,
prima· imp1isie e că aici se· putea găsi un , sanctuar
al •lui -Mithras, cl!lm s'a g-ăsit u1nul la · fel sub biserica
St. Clemente dltl Roma, pentru aceasta s'ar fi :nime-
rit· minunat apsida pătrată.·

Insă apar la această clădire unele elemente, eari
fac să· ·se· vadă cu t0tul o altă1menire a acestei( clădiri.
· • La 0 depărtare de 7 5 cm. dealungul zidurHor se

află · alte ziduri !ae 90 cm. grosime cari' închid de
1 asemenea spaţiuri tnguste şi goale. : 1n unele Ioduri 
sunt ziduz,ile incă păstrate şi se ridică· până la •foâl

. ţimea zidurilor principale. L-1 temelie aceste zidl:lri 
e�tefione sunt int�rite . prin contraforturi Buntri.:e. 

· Cele 2 spaţiu'ri .înguste şi scobite cari nu· au nici •o
legătură:·cu marile spaţiuri, dinăuntru se vede oă au

- • 
I , l

,f . 

· ') Asupra· acestei' bazilice se află un shidiu arheologic „Basilica.
cisternă," de.Gh M.urnu,în,Analele Acad.,Rom. Tom. xiXVI. r. 421--i�0 
cu .10 tabele. 

' 3) Şi la Pârvan .<::etatea· Tropaeum" ·fig, 31-3!, · ,\ 
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· a,vut. st.:opul să asigure o. itemperatură constantă I pr,in
J!)ături isolatoai:e de. :aer:., Podeaua .tncăperilor · •. secun
.dare se :află , ceva mai j9s de·cât aceea a încăperii
principale. In faţa ��turei tnguste care se află· dinain

tea apsidei se găseşte de,asemenea1uri spaitiu transver•
. sal de 4,80 m. •lărgime .. Ia acesta �e înaltJ ,conti
nuarea zidurilor interne şi ale stâlpilor, proptitori 

Peste acest -sp:iţiu era întins după mârturia lui 
Cube, un mare ar..: ale cărui suporturi sunt .încă 

. bjne păstrate tn rărămizile zidite din adâncul , duşu
melei. lmprt>jurul tntregei clătLiri descrise se ridieă 
până la o ioăltime de 1 m. deasupra podelei încăpe
rilor interioare, un imp.luviu roman de 3 m. lă,time • 

. De oareee tn părţile exterioane �le. , acestui beton, e
xistau ziduri se formă ide j 11rhuprej,urul edif1citilui un 
gang subteran, sau cel pu�in o, adâncitură-în pământ. 
Cuvântul deciziv asupra intregei aşezări ca.re ne duce 
cu sig1mrnţă• până in epoca romană a oraşului Tro-

. ,paeum, pare să-l SF>Uie podeaua spatiului , intern: A
'Cesta se c0mpune până la 2 m. adâncime . din .·di

.. ferite straturi cari îl fac tn deosebi tare şi impe
. netrabil pentru apă. Suntem dar fortaţi a crede: că ne 
g-ăsim in faţa unei cisterne pentru aprovizionatea ,cu 
apă, a oraşului' Tropaeum. 

, De fapt s'au găsit -tn ,partei de Sud 1conducte de 
apă făcute ain tuburi de argilă arsă de d.6 cm. dia

metru. Această cisternă care pr,obabil îşi vărsa apele 
. ei răcoritoare · într'un bas.în, cât timp şi-;a îndeplinit 
serviciul nu s'a mai putut .afla. Tot aitâ:t de puţin se 
poate şti ce dP.stinaţie a avut gang1,1I subteran împre
jurul zidurilor. ·se poate să fi slujit ca ascunzătoare 
Creştinilor tn timpul persecutiunilor. Lucru sigur e 
că deasupra acestei cisterne s'a clădit o bazilică. A
ceasta o indică coloanele şi ·capitelurile, cm;n şi acel 
,..cor�psis� preschiml;i,at .ilin pătrat în semicerc şi „con
fessio-" adăugat 1n construcţie ·sub altar.ii Nu este, ·:�e 
crezut ca pr�IlJat �is,erică să fi fqst .cfăqiţă ·1��asupra 
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tistel!nej� căci tdupă eărăm.izile 'bolţii găsite fn acest 
loc se poate. d0vedi că ,dea-;upra cisternei se întindea 
o boltă. Deasupra desigur că se găsea un, strat de
pălllânt Ga )zolatpr. r.Pupă cu-rn spune Cu.pe ') t�bue
,să se li ridiqat tn :vechea1 eppcă creştjQă C':'� -puţin 2
biseric,i qea-.upria f•.m'ii.:a:mentelor ro!Il�ne,, căci aa�st
luoru po�te fi recuno�cut de pe, :Ştraturile zidmrilor

,diq af.aiă. lrresl}p;1.rnâ�d-: exis,ten.ta a 2 )pişerid; ilQJ&\1•
dqµă având câte u� singur 1 altar (Cegănea.,n� îşi 1 înţe
meiază re�onstru9ţiile 1 ,pe o b"serică cu ,3 năvi) 1 Ct,ţ\)e
numea biser,ica noas,tră „ba�Flcă dublă",. M;urnu o
denuweşte „,l>azili.ca i::isteroei". ln t9t cazul d4pă_ ce
cisterna nu mai er�. }n fµncţi1\rye şi se, acpper)�e pe
păm�nt� un meşte:r n• <;libac.iu făcu înţr'or formă fQjU,te

, J?rhnirivă su,b '-Har'. ,, co�fossio-ul" ( desţorierit în· 1904 
.<;le �toll9) m,orm�1,1ţul martir,ilor. �l nu, prioepu 

I 
şă 

aiseze parte� cea ,no,uă clsidită, in •tace)a,ş ,sens cu ��a 
d� lu ngi,i:pe a bi sericei, ci o 

I 
aşeză d�aţurrqet1şul. 

Dintr'o I lature coborai G�teya. trel}te în ,mic;µl 
�nctmţr,, tn- care tntr'o adânciţură a, peţetelui ,Q,e 1¾st 
fµră aşezate osell1intole ,:qarHri J r. ,,Cqnfessi0"ul nu 
era 4,ireţt a.şezat _pe

1 
fondu] · ve1·hei. ,9isterne,. ci Ja ro

lrăIVţ:ne de 60 cm. ,pe.str dânsa,, pe p.�mănt, mq�le. 
Dacă chi:ar pentru «Con,fessio» nu se pqate f\ fsunune 
o vechime mare1 totus .se .1p@ate soeo.ti p' entru prima

I lt ţ I ( l • f'j 

biseric1 clăAită aci pe timpul lui 'oDfitantin,,Şi p,entru
a ll•a a 2-a jur:nătaţe,,a ;;�coiului. V.. , · , 

Din altaru} cu cib,orjp,qi care- a ltădată se afla in
bis�rtcă d&lfSUpra .,,cot;i:fossţo'\-uLui, s'au. mai, g,�it 
părti din1 soclu! coloanelor, a �az�ţor ,şi un mic fru
mos c�pitel. Cn��,r d,acă «bis��ica ,cist1;irnejJJ n'avra 
decat o singură 

I n.a vă, , clădirea ei t trebue, să 1fi . fost 
'1 l • :rli t �<t , J � 

una ,din ce.le mai 
I 
moI?-urpentale p.i.n TropaeqlJl. · ,A.iară 

11 . I 

1) ln,�a.poclul pficial pi;
1
c;are Gube I li- adresai lui

1 
'j!ocilty3qu, a_ir.

Muzeului, după. desgropare11 bazilicei de marmoră'Ja 1906 în· Sept. despre
obiectele desgropate rână şi despre planul viiţor de de�gropare aţ Trg
paeum-ului anţjc.
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-de o fafaâă frumoasă laterală spre ·strada: principală,
trebue să fi> avut vre o faţadă vestică· spre poarta cea
mare a or,şului. ,, · · '. •.· · 

Iri această parte uride terenul se sfârşeşte cu o
pantă to spre zidul oraşului şi se putea urca la
„naţtex,"•ul, azi cu·'totul dispărut numai ·pe o scară
lnaltă care ' desigur c'ă ducea pe deasupra ba,si•
nulni tn vechile timpuri crestine. Treptele ·au dispătb.t

- în I ma:re parte' asthi, tofus • �nceputul acestei monu-
meniale scări mai poat� fi admirat. ' ·' ' 

_ �erg��� pe strada prţncipală dinspre J19arta 1e
\Vest · spre ţea de Est trecem în acea parte a oraşului 
vechiu, tn care se desfăşura , viaţa· oficială şi tea de 
târg a, Tropaeni\or, căci aici se află ,pe partea stângă 
a· străzei, lunga sală a· halei, care a servit numitului 
scop. Această cladire, care e susţinută de 15 columne 
si de 12 pilaştri fiecare în 2 râr.durt, ne dă o {dee 
despre frumuseţea şi m'ăreţia orăşe�uJui• roman din 
provincia Scythia .. Straâa prtncipâlă .tr'l b'ue să fi fost 
de u'n lux foarte mar�. Săpăturile D-lu{ Murnu din 
anul 1910, 1 pe eare dânsul le-a' intreprins tn bună 
par'te pe "ii� principalis"·, au' dov�dit că lăţimea 'lor 
totală eta e✓�luată la -14 m:, din · care pe drlim'ul 
vehicule!or 7 m. şi pe ambele părţi ale st1ă'zei, pe 
trotuare, câte '3.50 m. Intrarea tn oraş era a'coperifă 
de u'n portic' din care ni s'au păstrat unele socluri si 
colonade. Âcest··măreţ bulevatd, înconjurat: da portic�, 
pentru care trebuiră să contrîbuie mult vechile mp
numente ale cimitirelor păgâne· la pavaţea' şi acope• 
rirea can1a]ului, nu mai . aparţine epocei ro�ane şi 
fusese aşezat peste dărâmăturile unei' străzi mai ve
chi. Aceste capiteluri provenite' dela capitelurile h�le
lor ~oraşului au' basoreliefuri de luptători şi · se ·ştie 
prin aceasta că aparţin timpului antic creştin şi hi• 
zantin. Strada aşa dar ·se .forP1� s,a·u fu: cel 'puţin lµipo-

• • • • • ' + • ' 

· . •. li ' I 

• •+ I 
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dobită dip. nou şi orânduită to :acel timp, · tn care·· 
bazilicele oraşului. er,au î-n, floare 1),

Nu departe de c:d�a tropaeană.1 se aflau la:,dreapta 
şi lll st�pga 2 biserici vechi creştine: ,S'o1 cercetăm 
m11i întâi pe ceJl din stânga, zidurile, aproape I până 
la păm�nt, .sunt· ;stărâmate,, totuş , se mai cunoaşte 1: 

temella. Biserica era. o bazilică cu 3 năvj, bine pro
porţio:µată cu urţ „n�rthex" aşezat dinainte ; • toate . . 
după cea mai simplă .schemă de .bazilic�. 

Năvile au .lungimea, respectahilă de· 2i,30 m; , 
nava· de mijloc este lată de 8 m şi cele laterale de· 
aproape 3.70, m .. ,Raza, apsidei este de 5.20 m; . a• . 
ceasta era aşa de sp.atioasă, incât nu , mai. era loc 
suficient pentru altar,. dar ca incheere ia apsidei, au 
putut fi intrebuintate un· 1 rând. de columne sau cel 
puţin o barieliă de piatră. 

Lărgimea Nartexului: este de 4;30 m. Zidurile au" 
o tnăltime de 1 m. La teme.li�, zidurile apsidei erau
tocă solide. lu timpul şăpăturilor nu s'au găsit nici
o parte din altar şi nici fragmente din bară. I s'.a
dat a,cestei, biserici n ume1e -d� ,. b�silica forensis". Ea .
a trebuit să fie construită pe o ,temelie romană ; clă
direa nouă aparţine după toată probabilitatea ; jumă
tăţei a doua a secolului: al patru'Iea, , dacă nu , chiar
jumătătei întâia a secolului al eincilea.

, Aproape ln q,Ceiaş direcţie cu biserica deserisă ' 
mai sus, lasă spre. partea de Sud a ,străzei principal�, , 
1n fata marelui portic, aşa dar ·pe piata principală, se 
ridică cel mai strălucito.r locaş de cult creştinesc din 
Îliopae,um ; ea a fost numită, tndată de. la tnceput 
,,basilica ,byzantina" de însuşi, desgropătorul. ei Fakler. · 
Ca şi strada principală şi ca şi., toate bisericile or!l- • 
şuiul este clădită şi această biserică cu fata spre Est. 
Ea se află desigur, • deasupra unei clădiri romane şi' 

I � • 1 I 

1) Murnu. Noi săpături . în cetatea . Tropae.um. Buletiunl com:
molium. istorice 19'10. (p. 155-161). ' ' 
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Cube presupunea deasupra ·caldarâmului de rnarmurij/; 
care, alături, dealungul casei,' se af1ă un ·bazilfl · roman 
boltit ciudat şi 1reg-aht 1). 

1 -După• plaFrnl ei, .,aoeasta.l era •o biserie-ă bizantină,
cu trei năvi tn. formă de: cruce, cu1 nartex, tran�ept · 
bin� desvoltat şi apsitlă. Măsurile l dinăuntru. su11t . ur
mătoarele: lungimea întregului interior la ·un •loc are 
33.80 m; lăţimea· năvei dih-' mijloc 7.10 1m, lăţimea 
năvilor laterale· de câte 3.30 m, lungimea totalii a · 
năvei '-transversile 24.1© m, lăţimea năvei'transversale 
10.70 m, raza apsidei 4.80 1 m şi lungimea I nartexului 
3 m. :Gro'simea i zidurilor de afară 1.30• m. •Navjl în 
lungimea casei este .for.rlnată de d,1uă rânduri de co
loane de cate şapte coloane fiecare, care se, continuă 

. sub un unghiu drt'pt extraordinar de. pitoresc} La ca.J 
pătul columnelor ce îaaiut{lază · tra1'l.sve-rsal , au' fo,st · 
aşezate tn...,faţa apsidei şi la 3 m co]oa'nele care I pur
tară··un architrav , sau sprijiniră bolbHpentru · pasag�ul 
în presbiteritl. In tot cazul priveliştea cl.in- nav� de 
mijloc peste' balustrada ajuiatăia corului, se' dtschidea, 
nu numai peste altar,i ci şi· pe'ste •conea apsidei. Pro

babrl că erau 1 aşezate jos între ;columnele'transeptului 
şi· ba:llustrade de lemn sau ' de ·marmură mai· scunde 
ca să deHmiteze presbiteriul da• navă' .. E obie-eiu să 'se 
compare cu basilica 1noastră • cea cu cinci năvi din 
Thesalonic 2) a sfântului Ducrlitru, fiindcă ea 1Acă, po-
f'edă un dublu, transept .purtat de 1c0loane. · 

- Dacă şi bisenca noastră a avut ca şi aceea ,deaJ
· supra· navilor la lerale 11în transept şi <leasupra narte·
xnlui un etaj, , atunci- Tropaeum a· trebuit să aibă o
biser.ibi impunătoaTe, care fotr'adevăr tn m�rimetn'aT
fi- patut riva-liza · cu minunea din Salopic; dar ar fi

1) Io raport către (l'oc1leecu Sept'. 1906.

') Impresiile .melii desp·e biserica Sf. Dumitru din Salonic, le de
scri� în1 articol� .J?.� timP,�!. re!oluţ.iei pr;io -Macedoo-ia" în, .A,lt� UDd
neue Welt•, anul 1909. (Eimiedeln). . 1 ·.!., , 
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putuh1tn· ce' pr.iive�te armonia• raporturilor Şl frulllU'
seţea aspeotelol'J surpvinzătoare .1).

O padicularitate a ba.siliceiJ noa.sire este•mica�ap'-' 
sidă cu raza de, 1.60 m, ca.ire,�fustse · clăd,Hă:· concen'1 
trie' la· marea1 apsidă; după'. a�tarJ Dela •el, s'a;• pMtra t 
tnoă �partea„ cea mai de jos a , temeliei· în intregime. i 

Intr.e11cele1 dduă1 apside, rt•mâne. un (:;Ol'idor, lioer • h,t 
de· 2.80 m,, eJ\a>ldesigor pent:rw, poocfsiunfle, Jitti!!gice-· 
şi pent11n accesul clerului la aohde.-jei:tfei, foarte co
mod J şi I convenabil._ Exemple , la� caJ!e- sunt- uitâli.zate1 · 
două: apside. elţmente arhiteclooice, nu. se•· în4âlnesc 
des 1 lal clâdiililEHIVeehi creş,tine!• 

O asemănne absolut idtm1it,ă.J. de• orânduir-e 
a 1.celor douăr api:;rdet co.ncenf11icei. Ja basmca . noastra,. 
ne 1 apata1 planul• tişerîrcei in Enodor.hium. a.J}ui, Pom
mfichius din .. Ptirto ; g:;iJerfa acestefa. arnt o dăig1me, de· 
1.80 m·: 2) ,un alt doilea exemplu, H·�g�sim •Jak to-cepu .. .,,,
tul seco)u)uil al cinciMa ,· la�săpălur,ile bi�rfcei-1 episco
pale din. Sailona făcute îrinanubl 90,2,. ,de Mgr: Bulici:;); 
aici. a11cur,ileu semicercului celoui două I apsrde nu, !'mnt 
concentrice fiindcă; centrele(• lor su1:1t(,pe ra�a llongitu ... 
dooală. la o disilantă de 1.80 m, unuL1 de, cella;_lt,< ceea. 
ce,fac.:e,- ca nid coridoru} de jur, împrejorul,1 altal'ului 
să, mmfi� ega I de-· la.t. 

· · 'Eminentul, meş,ţert căruia,1îi datm.esc TrGpaeenii
basilioai lor• bizantină5 va fi; făcut din, roi 'a apsidă} o 
măteaţ:'L ,leroraţiune· care .să servească, alt-anoJui ca, 
fond. El putea >1.Să i.producă :-un 1t-fe:ot· minunat dacă. ar· 
fi umplut mica- apsidăt1şi oonra ei •sau .. da(iă sp&tgârid J 

1) Holzinger, Ar.hiteet�;a_ vec,he1 ,c_reştipji'. Sl)ltga,rt .1&89, ·,zice pr,ivi"
ţor la cele de ma· sus: la .fel izolat.ca în pa,rcurj]e ln 5 cafturi nimerim 
Î 1 Arhitectura ·ved1e 3 basilit.ilor> de mai ·sus 'Peste· COll.Stele • navei-!-.-

') HoJ,âoe: "l p'. 25. Fig\. 9 - Cn bx:<,l I. 191 ,şi Fiiţ �9 
") Bulie în Bule tino. d 'archeol"g·ja e s1oria dal!J?, an. '1903. p. 6'1 

şi urm. Ta!b. 16 • si XJ...'..XIJ Bulic tratf az.ii amănunţit baitrlidJe. ruocscute de•

�I cu d«>itiă '�-bo,ap�ide 'rborrntr·cP.( iEl , itează ,şi,]Jasilica din Celeia,�iUj
d� as1ăzLdin-Stiria, ce dffivă din secolul V--VJ. Sll îndrumă.la Riedl 
,fl,�ste einel"'•alttilir'istlichen Bal!ilika im B.de' Pelejas-in• Mllt. der Zentrat,
!lom fur. Erfor.schung -der Ki10shlePkrnaJe, \Vie-n 189& p. 2'19.., 

3• 
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peretele apsidei. ar. fi sprijinit canea, printr'o simplă 
sau dublă aşezare de coloane. Grosimea zidurilor de 
50 cm., care î:1că posedă resturile păstrate ale micei 
.:pside, permitea o construcţie măreaţă. 

Duşumeaua în mic� apsidă, care e incă bine păs• 
trată se afla ceva mai. sus cu 12 cm. decât podeaua 
navei transversale. Pe duşumeaua apsidei se sprijinea 
vertical de ace-,te două şirul de lespezi de piatră 
lungi de câte · 3.50 m, cari între· ele lasă Jiber un 
spatiu puţin adâncit de 1.30 m, lăţime şi 3 m, lun
gime pe care îl şi închid de jur împrejur. Lespezile 
serveau ca o temelie a altarului. Pe părtile, laterale, 
ale subsolului clădirei, care se găsesc . înspre bratele 
n�vei transversale se mai văd încă lespezile de o 
lungime. de 1.1 O m, şi de o adâncime de 15 cm., 
si'tpate dreptunghiular. Aici fără îndoială erau aşezaţe 
«fenesteltae» cari permiteau privirea în interior. 

, Direct sub altar era mormântul martirului în a 
cărui cinste a fost desigur ridicată minunata clădire. 
Ideia că mormântul martirului în acelaş timp cu al
tarul jertfelor trebue să· formeze punctul central al 
clădirei şi ţinta gândurilor a tuturor celora cari intră 
în casa Domnuluj, reiese din felul aşezării bisericii, 
din lătimea transeptului care se llpropfo de punctul 
central prin aşezarea ·coloanelor şi din . mica apsidă; 
toate aceste elemente atrag privirile înspre altarul 
mormântului, ca fiind acesta punctul central al bazi
licei. Locul de adoratiune şi de odihnă al relicvelor 
martirului era "Confessio"-ul clădit sub altar. Ceva 
mai mult de 2 m. dela dreapta altarului te c0bori pe 
12 trepte de piatră de 70 cm. lăţime. 

Mic:;i. încăpere interioară -lungă de 1 m., lată de 
1.20 m. si înaltă de 2.20 m. se mai află si azf in 
bună star�.· Peretele dinspre scară are o adâncitură 
tn formă de semicerc de 30 cm. Tavanul e boltit, 
avea. însă probabil· altădată în mijloc o deschizătură, 
aşa că din fenestellae•le altarului se putea pri vi în 
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confessio şi anume spre partea de răsărit. Aci se 
găseşte o adăncitură în zid în care osemintele mar
tirului erau înhumate în lăzi scumpe (reliquare). 

Ce martir să fi fost aci t xpus adoraţiei cre
dincioşilor ? 

fără îndoială felul cum este aşezat mormântul 
martirului, e classicul exemplu de „confessio". Nu 
numai după poziţie, mărime şi frumuseţe era în
semnată bazilica bizantină, ci şi în priv·nta mate
rialului întrebuinţat şi a fineţei ornamentelor clă� 
dÎrei. Acest lucru e adeverit de multe resturi de 
marmură din baze, din coloane şi din capitele. Pâr
van crede că perioada clădir1)i acestei biserici t:ste 
în timpurile paşnice ale împăraţilor, Leon şi Zeno, 
adică printre anii 457 şi 491. 

O astfel de operă putea fi desăvârşită numai 
în zi!tle de linişte şi de siguranţă politică. 

Dacă posedăm în „bazilica crucei" modelul 
unei strălucitoare biseriei bizantine,· atunci a 4-a 
biserică descoperită în Tropaeum ne oferă modelul 
unei construcţii de bazilică romană. 

Această biserică era în partea nordvestică a 
cctăţei şi anume peste drum de turnul cu proviziuni 
(al zidului oraşului) şi de care o despărţea un rând 
de case şi o stradă îngustă.· Zidurile temeliei le 
desgropă, după c.um s'a amintit, încă în vara ·_anu
lui 1906 arhitectul Dr. O. von Gube, din Munchen. 
El trimise d-lui Tocilescu, care-l însărcinase · cu a- , .. 
ceasta, o descriere a bisericei desgropate de el ·ca 
anexă la raportul general asupra lui ,,Municipium 
Trajani" 1). In cele ce urmează mă sprijioesc pe ex
plicaţiile d-lui Cube, el mi le dăduse în cea mai 

1) Dintre desenele anexate la Raport publică Pârvan în Cet. Tro
paeum următoarele; 1 Secţiunea longitud .. a. ruinelor --bazilieei, planul 
bazilicei, secţiunea transversală a casei -reconstituite, secţ, longitud.. a ba
zili�ei reconiitituite şi 2 capiteluri, 
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mare parte "personal .cu ocazia, vfaitei : 1mele 'la locul 
;idesgropăriJon încă în aniul 1!906 .. 

(fo şi. celalatte ba·zilice •în ·Tnopaeum, 11bazilica 
·de rn,ar.moră din Tropaeum. fusese ·distrnsăc până la
temelie aşa că se vedea numai plani.tl.

Pesle rujne !\e •afla un 1str,ati,de pământ de
1 _, 1.50, _m. .grosime. �sec.ţitmea longitudinală ,are
'25.•50 m. luogime, nava ,:centrală ·e de -8 m .. şi ·cele

· faternte de<4 m. 1ăţime 1 fie.care. Apsida iare un dia
:·metourtintern de·,3.50, m.; zidur:ile ,sunt în1Jrnedie
_igraase ,de ··1 1 :m., ,adâncttma .temeHilor „are 3·50 ,m.
·Nava•,CeL1trală, epa sus,ţîoută1·pe coloane de1maa1rnoră
:.·ale '(!"ăror fragmente se.g:E1seau ,în -număr·•foarte,mare
·înăuntru !Şi în·rnfa:ra 1b-isericei. ,Numărul I olanelor 
nu poate fi ştiut cu• �iguinlfl\ă., ifiindcă ·nici .uhardin 

rbazele· cofoanelor inu •mai fu•:�ăsilă la '. locul .ei. Din 
acest motiv ,nu ·se ,mai poate 'spune"nimic sigur 

i1despre numărul ·şi oTâr}quirea ,ferest,relor., Forma ca
piteluwilor ·gă'lite e ionică; ,,echimrs" ,ul,:e format 

, parte din „ov-es", (Eir1 s.tab) parte ,din .·faiunzc; 1v(i)Iu
tele sunt cam .�grosolan eioplite şi 1.capite-lul · se com
pune ·din 1arabes-auri de a.1mr1thus. 1 He, echinus se 

,,află ,un relief :cu luptători !de ,foi,mă trape2:oidală; 
, care în fată şi' în rplirti-: e mai ieşit ,în,,afa1ă decât 
, în ·tl0s. Partea· din fată. e din · belşug scu)ptată; 
1mijlooul e împodobit .ou o cruce. în mijlocui căreia 
suntr,aşezaţi lujeri de ¾ac-a11thus. ►Aceşti lujeri ;sunt 
în ·unele 1loouri! Îflltinşi î11 •luqgime, în ialte locmi , se 
î□'Col-ăctesc ,şi ,,urpplw eoltu-ile ,cru:eii ,în deosehi.i,Par-

; tea tliniipoi e împodobită numai. eu o ,(lruce·cioplită 
în,.ooMure. Gelela1te părţi sunt lipsite de OFice, p'o

idoabă şi nu subt telfminate. ·Prezenta reliefm:ilor 
trapezoidale de luptători, ne face să- concludem ,că 
coloanele navii(dcentmle n'aul fost 11egate•iprin arhi-

'•trave, ci'-prin·• arhivolte. Diametrul superior al oo
'loarţelor ·os'dlează 'între '36�42 · cm. şi '-cel• inferior 
între 39-45 cm. piedestalul e profilat' în 2. felurî 
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diferite. -·rnn bazele de marmoră nu' slau 1g·ăsit decât 
2: una tlin narthex şi alta spartă to· afara peretelui 
exterior sudic; ambele au· un diametru de 48 cm. 
Podeaua se· compunea din pavJj de e:ltămizi din eari 
s'au mai •păstrat resturi în nava -centrală ,:şi'n ·cea

nordică. 
In margjnea de Est- a co:i:abiei - !:>iseriea este 

·minutios ·orientată,- se rildfoă un 1 altar 1pe o phrtformă
bine păslrată -şi •pavată 1 cu eătămizi, a ând
4;65,m.:pe 1 ·6 80 m. Dacă aceasta ·a fost 'acoperită de

•un ciborium, nu se , poate ştj,-,se gălses; · într-�devăr,
fragmente şi ·piedestale oe -coloane, însă poate oă au
servit la alte s opuri decât; Ia11impodobirea 1altarului.
Trebue ·să' se adroită eă ,acolo nu este tasounsă -o
criptă, ;tăci slau J)ă's1rat reliqu.e 'tlin ialtar •şi '•în dooul
objşnuitei feaesfe)fa, din t'are ·probabil -fac r<}i>arte ··gră-
·mezi-le ·ele sfăTămături. :1n sânutile'apsldf>i •nu s!ai·putut
s�abili nici ·o eatedră •sau isubsellium. G'ă'tlri 1rFguJate
se vă'd •pe unele }'.@BUri 1 îneă· plumburri1, şi num.�roa,sele
sfărâmături ·ne doveclesc "eă°'. oresbit-etfol ·era tntonjurat
·de ·bariere tle marmu.tă. 'Era,:destlil ·spaţiu, ·pentru ca
să tneapă şi schola oantorum şi ·•amvonul pentru·0 'ci·
frrea ·eV'anghelieL

llPrin •trei uşi, se 1 :.ijtmgea la narthex .. Uşa \fiă•Vei
laterâle ae,Nord 1�ste htă de 1. 70 m, ce•a :tle 1Su(l de
1.75 •m. şi uşa 1ml,vei de mijloc de 2.40t·m. La.ifiecare
uşă; 1 este' aşezată o seară a cărei' t'tepte sunt de 40' cm.
late •şi de 2.'.> •înalte. NarlheJx.ul1areio1adâm::iime d� 4:20
·m. şi o 1lăţime ide t8, . .t1'0 m. Z•dudfo.' năvei tle mjjloc
trec· în nart hex în , formă de ,ant'ene. Spre- :Sud· s.e des
ehide o 1 uş!i . la:tă de, 2 1m, pe o.: 1pla:tformă. cu o c•seară
din. trei trepte. ·'In afara. colturilor platforrnej, tse gă
•sesc l>aze; aşa ·că· afoi trebuie, să-fi fdstw1tinHă,(atrium)
isprijinită 'de ·coloane. A.cest 1frumos11 drum spre biserică
e•,joijtifioat 1 tn •această 1parte in ·mod: foarte ,firesc 1p•rin
împrejurarea că -se află iîn 1nemjjlocită :apropiere .de
•baptisteriuzn. 1{ln .fa�a m�lior 1n�vet�r tfaţera1e i�ţ Jăsesc
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in zidu.rile narthexului de Ve�t iarăşi uşi de 1.80 m., 
lăţime, cari duc spre atrium pe sc;:ări. Act;sta este de 
7 m. lat şi 6.80 adânc. Diferenţa de nivel intre ·nar
thex şi alrium e de. 60 c::n., trei trepte o egalează. 
Acoperişul atriului era susţinut de· 6 coloane ; bazele 
lor atice sunt p�strate toate. Pe partea de Nord şi 
cea de Sud, erau introduse intre co)turile pilastrului 
si coloana următoare niste bariere de calcar ca in--
. . 

cheere ; părtile rămase ,sunt deschise. Lătimile sălilor 
atriului snnt diferite ; cea dinspre Nord ajurge 3.35 
m.,. hala de Sud 3.65 m. şi hala de West spre Nord 
are 2.85 m. ş1 spre Sud 2.50 m Deosebirea de lă
time a fost determinată de necesitatea de a se creea 
o paralelă de front cu strc1da. Io afară, halele atriului
erau închise. prin zidurj, care aveau în toate cele trei
părţi uşi. Din atrium ducea afară un mic canal a
cărui podea e pavată cu cărămizi şi al cărui cap era
acoperit cu un tub de scurgerea apei. Se pare că un
cantharus propriu-zis, n'ar fi existat în atrium.

La desgroparea basilicei de marmură, Cube pu
tea să stabilească neîndoelnic, că ea era a tr�ia bi
serică din acest loc. Prima era probabil cu o singură · 
navă, a doua era cu trei năvi, şi avea narthex şi a

trium, care erau fa. acelaş nivel cu na.va principală. 
Mai târziu, fu. aşe,zată mai sus duşumeaua bisericei 
propriµ zisă, cu ocazia unei reconstruiri, şi din mo
tivul acesta erau necesare scările, care duceau din 
nava principală în narthex şi din acesta în atrium, 
prin ceea ce frumuseţea clădirei câştiga foarte mult. 

Osia prima biserică, Cube găsi, pe linia apsidei 
bisericei spre dreapta. şi �tânga, o temelie din calcar ; 
trebuie _că pe aceasta se vor fi rezemat coloanele, 
cari în fata presbiteriului purtau arcus major, arcul 
de triumf. E curios că în socli cancelli-lor, ai bar:ie• 
relor corului se găsesc blocuri de marmură profilate 
din timpurile anterioare ; unele se află cu profilul 1n 
şus, altele cu profilul în jos. Piţrv.an .ţncl�lla spre pă-
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rerea, că chiar şi capitelele de marmură cu luptători, 
n'ar fi altceva decât prelucrarea capitelelor mai vechi. 
Vrednic de luat în seamă, e şi faptul, că tn moloz 
şi spre West de narthex, s'au găsit patru pietre_ cu 
inscripţii, dintre ca.ri trei apartin mausoleului luptă
torilor, care se află în aprnpierea monumentului de 
victorie1 al lui Traian. 

Numai la trei metri spre Sud de atrium, se ri
. dică clădirea bogată în apside a baptisteriului, a cărui 
temelii sunt foarte bine păstrate. Nu se atlă întreg în 
acelaş şir cu atriul şi basi!ica, ci deviază mai spre 
Sud-Vest. Săpăti1rile s'au început aici în 1906 de că
tre Cube, care a desgropat locul principal. Mai târziu 
se desăvârşiră săpăturile întregei clădiri şi se stabilise 
că micul său gang spre curte dinspre strada îngustă 
era închis de un zid. Ruinele baptisteriului sunt diotre 
cele mai interesante şi frumoase din Adam-Klîssi. 

Clădirea face un unghiu drept. Pe partea de Est, 
es trei :3pside _din peretii înco.njurători şi din partea 
de West şi Nord câte una de 35 cm. Spaţiul intern 
se compune din trei despărţituri legate între ele prin 
trei uşi dintre care două au forma dreptunghiulară 
şi cea nordică forma pătrată. D11pă cum dovedesc di
feritele grosimi ale zidurilor, cele trei· despărţituri 
n'aveau un comun acoperiş, ci despărţitura de Nord, 
aşa zisul „baptisterium", se înalţă ca o clădire cen
trală, peste cele trei încăperi cari erau mai mici, fiind 
în serviciul clădirei principale 1). 

Asupra destinaţiei fiecărei' încăperi, nu poate fi 
nimic nesigur. Spaţiul pătrat care are o lungime de 
5.65 m, era destinat pentru botez. El corespunde ce
rinţelor pe cari le are vechiul obiceiu creştin. care 
pe atunci cerea pentru botez un spaţiu separat de bi
serica (baptisterium) cât şi cerinţelor vechei arhitecturi 

1) Arhitectul Cegăaeanu a dat o bună reconstrucţie ·a baptisertiulu
pnblicată de Pârvan, Cetatea Tropaeum, Fig. 24 şi 25 .P· 107 şi urm. 
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1:reştine. :beQarece- acţiunea se des,făşm:â de obiceiu ia_ 
mijlooul inGăp_erei, ,în piscină, sau în.tr'un yas pptţivit, 
pentru, acest scop se · alegeau pf:lntru., casLJe de botez• 
planuri rotunde sau, cu 6 .- 8 laturi sau in ·cele . din. 
urmă·, pătrat�, A fost- menti-nut şi obiceiql de ·a:.aşez� .. 
lângjl .,,papţistarii.': şi câteva. apside, în care �n dosl:ll 
perdelelor se îmbrăcau şi desbrăcau, 1) hi cazul nostnu 
se. întindeaµ_ Îlh trei, părţi ale păti;atului. apsidei.semi• 
circulare. 

Cube- crede .că vasul. <le botez a stat tn ,apsida •. 
cea de Wcst .unde a găsit şi ,capulcan.aJului de.arg,Jă, 
ca:r-e d,uce1 in afară. şi care trece •şi p:r,in zidul străzei. 
El p_r-esupuQe că· tn1 apsida, de- Es� se mai ,află. un· al 
doilea-1 vas, căci acolo în. pjatra de. jos. a ap�dei este 
o .g�urăi p�t.uană în, cane trebue să. fi·. fost .aşE!zal.pi
CÎf\rul vasului de piatr.ă dela care s'au. maii,g,ăsit. bu
căţi spar.te' Î.U· baptisteriu,

Io,1caz 1că ,nu1 era bazin,tde apij, aşa, numita,p;s
cină, concilâ11l 1din Lerida i

, în, 514� poruncea- preoti)or 
să ,int1iebuin1ţeze un vas.! potrivit .. Ca,. pie�ă de comp a-. 
rati� aş put��.,d.a� b.sptisterjul, vechei bazilic� creşiine 
din Odessus-:-(VarnaJ, rare are, dec asemenea p}an p�
tr.at şi în, car-e se adâncea o piscină .. dela., care ducea. 
înt:11',o. • ppi:tei patru tr.epte şi în alta tr.ei 2) •

. facăp�rea, din. mijloc, din clădirea baptistedală., 
era .aşa numitul "consi.gnatorium".: încăpere in car.a. 
se1 dă'dea botezatului,. dppă botez, sacra,mentul c onfir
maţiunei. Consignatoriuli in care, noul cieşJ,in convertit 
şi •bohzat era dus înainte. de -a intra .. îQ. sfâoa biserieă 
era al.ă,turi de încăperea botezului, :aşa, de. ex�mplu in 
Salon,1 şi;- în, oraş1:1l Men.as îni biserjca! Men�is. ca şi în 
bazilica, Coemeterială,, sau.era aşezat .între b�P,tis'teritim 

1) Vezi mai multe planuri de baptisterii la Holzinger, p. 2'13, 199,
şi r'nai ales la Cabrol II, 3�--¾-469•. . . · · 

2) Publicat în al treilea raport al societăţei arhe.olugfoa din VD,r..na.
Varna.1910 p. J9-şi,urm: (în bulţăreştr). 

3) Kau[mann, die Menisstşdt und das Nationalh'eiligt_um der :dl·
christlichen Aegipter. Leipzig 1910 r- 68; şi •101. 
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şi biserică aşa cum· sperăm să l găsim în Call�tl:;. 
Adesea ori, consignatoriile erau săli mari cu 2° 3 
năvi, alteori' încăperi mai mici, în ca.re !osă orna
mentul apsjdelor şi al nişelor nu lipsea. (Consignato-
. riul basilicei coemeteriale avea 3 apsicle apropiate). 
Ca un exemplu frumos, poate servi Aquileea., unde 
încăperea îngustă era acoperită de 8 nişe 1) .. 

Gonsignatoriul nost.ru din Tropaeum e mai puţin 
împodobit ; totuşi în Est are o apsidă şi în zidul de 
Nord,· două nişe. După multele b1Jcăli de marmoră 
sparte, ce se găsesc printre ruine, �e presupune că 
atât în basillcă cât şi în baptis.eriu, s'a întrebuinţat 
multă marmură. Desigur că podoaba tablourilor a fost 
tot atât de strălucită. Şi încăperea. din faţă care du
cea spre consigna.toriu şi baptisteriu trebuie .să fi fost 
frumos împodobită. Apsida ca.re 80 afla în fata. intră
rei, era astfel orânduită spre a primi un ornament 
mai frumos. 

Dacă întrebi de vârsta basi!icei noastre, -în ade
văr r:păreaţă, _ nu e uşor de dat un răspuns. Pârvan 
care în lucrarea sa ,;Cetatea Tropaeum" şi-a pus ra 
ţintă să ·coordoneze tot ţna.teria.lul arheologir, epigrafie 
şi arhitectonic al oraşulni antic şi să-l aranj' ze după· 
d'iferltele rn'10l� ale istoriei, e de părere că prima clă
dire a fost făcută sub împăratul Constantin, a doua 
după răsbojul lui Vaiens cu Sarn, sub . domnia l· i 
Arcadius şi I-Ionorius, ( aş 1. dar la începutul sec. V) 
şi a treia clădire care nu e decât o restauraţie a celei . 
d� a doua, în anul 530 sub domnia lui Justin-an. 
Din acest timp există dăd 1 rea bap1 isteriului; clădirile 
Justiniane din Tropaeum, !<pune Pârvan, că sr fi că• 
pătat pe la 590 in timpul împăratului · Mauricius, 
ornameate de marmură. Ac�astă ln0rare de înfrumu
seţare (lucrul, este dovedit de capitelurile de marmură 

'l) Lanckornnski, Der Dom von Aquileia,. Wien 1_906. Tabela III 

şi p. ti1e, 

4 
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neisprăvite) fu oprită de către Avari, cari au oprit 
cultura greco-rom'ană în Dobrogea 1).

Măreţele constructii de biserici din Tropaeum ne 
fac să presupunem' că Tropa<: um a fost şi re�edinţ� 
episcopală. Până Ja ultima năvălire a popoa-relor bar
bare, cari au pustiit cele mai frumoase oraşe romane 
şi {!tereşti, nu se poate dovedi existenta unui episcop 

· 111 Tropaeum. Abia Ia al VII lea concilfo bise'ricesc
ecumenic, cel din Niceea (în anul 787) iscăleşte· ac-·
tele conciliului şi ·Theodorus. ca „episcopus Tropaeo„
rum". Dar cum şi. în Calabria: există,. un- sediu epis
copal cu numele de Tropaea, istoricii de acolo îl pun
pe Theodorus în· rândul episc:opilor din Tropaea. In1 

culegerea de acte·· sinodale a lui Hardrl:1in 2) se �mite
tnsOC părerea că, oraşul Tropaeenilor e situat în pro
vincia Scythică unde metropola a Tomis. După că
derrn oraşului Tomis s'ar fXplica poate un sediu e
piscopal trecător în ruinata „civitas Tropaeensis"·.

Despre desgropările mărunte din Tropaeum Tra
jani se C'unoaşte puţin, ele se mărginesc la câteva
lămpi creştine. In muzeul din Adam,..Klissi se găSea
şi o part9 dintr'un capitel bizaritin cn un de�ea de
vultur şi în urmă, un sar(�ofag de piatră calcaToasă
care în ioscriptie ·vorbeşte de „Maria". ln fine pro
babil că piatra cu inscripţii din Tropaeum, ::are a·· 
fost găsită îP.. cimitirul din Başpunar, este to_t din
Tr.1p11.eum ; ea este din secolul VI-lea eh următoarea
-inscriplie :

«Stauros thanqtu Kai anastaseos» 3)
« Crux mortis et resurrecJionis». 

desigur, dictonul cel mai pottivit şi mai consolator 
sub o cruce de mormânt ! 

Ins,�ripţia în 2 limbi ne face să ioţelegem, .că 

1) Pârvan. Cetatea Tropaeum (p. 109 şi urm.)
?) Harduin IV 890.
3) Primul în limba greacă, al doilea în limba latin�.
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tn Dobrogea în toate centrele culturale ale Romani• 
lor, pătrunsE-se şi limba şi cultura greacă. Aşa tre
bue să fi devenit cu timpul grecească, biserica creş
tină care la început era latină in oraşele dunărene, 
in Tropaeum Trajani şi în Ulmetum, cu toate că ul
timii 2 mitropoliţi din Tomis, erau latini după nu• 
mele lor. 

Vodă Ion el VII . Theiler Lucian 
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Razbanarrea 

Traducere din ulJlan<l de Ţirniraş N. şi Coriolan F, 

elevi ci. lJI a A. 

Un servitor pe-un nobil a ur;is: 
s'ojungă cavaler e al său vis. 

L-a omorît in crâng, la loc ascuns
şi'n Rin l-aruncă de spadă strdpuns.

Şi-o.pai, punâfl,clu·şi armură de preţ, 
Pe calu/ victimei se-avântă/ndrăzneţ; 

Iar când la pod omândoi o.u sosit, 
muşcându-şi zăbala, ca�ul s'a oprit. 

El îi dete pinteni, îl stnZnse din frâu, 
ţ'ugarul l-aruncă sălbatec în râu. 

Acuma înoată desnădăjduit, 
nemiloasa z1J.le în jos {•a tdrît 
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O întârnp1atte 

Au trecut de-abia câteva zile de-atunci şi întâm
plarea mi-a rămas întipărită în minte cu toate amă• 
nuntele ei... 

Curtea liceului era plină de băeţi de toate vâr
stele şi din toate clasele. Era prima z:lpadă din anul 
acesta şi ne bucuram cu toţii de acest fericit eve• 
niment. 

Ne despărtirăm într'o clipă în două tabere şi 
bulgării de zăpadă începură să sboare pe sus. 

Tabăra în care mă aflam şi eu, dete atacul şi 
respinse pe adversari, îngrămădindu-i într'un colţ al 
curţii. _Dar tocmai când ne credeam învingători, se 
auzi deodată: bang! şi un geam sbură în bucăţi. 
Lupta încetă ca prin minune şi se auziră strigăte: 
„Cine a spart? " In aceia�i clipă sună clopotul şi 
intrarăm consterna.ţi în clasă, unde remarcarăm lipsa 
colegului Petrescu. fiecare îşi dădea părerile pe faţă 
tovarăşilor şi se formaseră grupuri unde se discuta· 
aprins, când auzirăm pe băeţii de lângă uşă zicând 
uSst! Vine d-nul sub-direcror! " Toti tăcurăm şi ne 
seularăm în picioare. O-nul Constantinescu intră 
urmat de Petrescu „ Băeţi II ne spune el 11 să luati 
ca model pe. acest coleg, care, îndată ce a spart gea
mul, a venit şi mi-a mărturisit fapta, De-aceea îl •iert 
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de pedeapsă." Şi, adresându-se lui Petrescu, mai 
spuse: 11 Acum treci la Ioc şi să bagi mai mult de 
seamă, când te joci. 11 Apoi eşi din clasă. Noi feli
citarăm pe tovarăşul nostru şi clasa reintră din nou 
în veselia ei obişnuită ... 

THEILER RENE 

Cla■a IV-a A. 
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O întâmpla.rre din eopUe�ie, 

Eram prin clqs,a II a · primară. De multe ori 
aveam obiceiul să fac lecţiile cu un prieten al meu. 
Odată la noi, odată la ei acasă. 

Intr'o zi, pe când eram la el, ca de obiceiu, 
având lecţii cam multe, am intâriiat şi, când toate 
fură terminate, se înserase deabinelea. 

Afară era întuneric besm:i; cerurîncărcat cu nori 
şi, pe lângă toate, era un ger de crăpau pietrele, după 
vorba românului, şi un viscol grozav. 

fulgii de zăpadă erau aproape înghetati, iar 
loviturile lor îţi înroşeau fala, provocându-ti durere. 
Eram singur şi ca să mai aştept pt1nă să înceteze 
ninsoarea, înseamnă să se facă şi mai întuneric 
decât era. 

Mi-am luat inima'n dinţi şi am plecat. Gulerul 
mantilei si viscolul nu mă lăsau să văd nimic. 
Pe drum· nu era nimeni şi nu se auzia nimic: Doar 
câte un câine mai lătra, din când tn când, să se mai 
incălzească. 

La început am mers eu fără frică, dar, văzân
du-mă singur, începu să• mi fie frică. De frică, înce
puseră să-mi treacă fel de fel de vedenii cari mă 
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umpleau de groază. Incepui să-mi fac curaj singur 
şi tot eu îmi aduceam aminte de o mulţime de gro
zăvenii. 

Am început să fug, cât puteam de iute. Incepu· 
să-mi fie frică şi'n spatele meu simţii paşi. Cineva 
m:c'I urmăria! Cu desnădejde încercai să strig, dar 
nu-mi ieşia nici un sunet din gât. Eram pierdut! 
Ultima scăpare era prin fugă. In fuga mea, tocmai 
cr'md eram lângă poartă, mă împiedicai şi căzui. De 
frică nici nu suflam. 

Aşteptam ce are să se mai înt�mple. Simţii 
ceva pe spate şi un răsuflat cald la ceaf::1_ · Cu curaj 
întorsei capul să văd ce era şi, spre mirarea mea 
pe cine credeţi că văzui? Pe câinele meu Leul, care 
flutura liniştit din coadă 

Cornăfeanu qh. 
CI. 11T A.

l. 
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Ee am observat eu tn viata inse·ctelor 

Mă aflam la unchiur meu la ţară·, unde mă-du
sesem să petrec-vacanţa cfa mare; Eram foarte încân
tat de priveUşlile ·frumoase din apropiere, . mai · ales 
pădurea îmi făcea o deosebită impresiune. 

Ultimele raze ale soarelui pieriseră şi o răcoare 
plăcută· se lăsase. Liniştea domnia peste h:ilreg cu
prinsul. Mâncam liniştiţi, când câtevc1 insecte, ce se 
învârteau în junrl -lămpii, îmi ati,-aseră pentru un mo-
ment atenţia. · · ' • - , · , •

După câtva timp am, ob�ervat că numărul lor se 
mărise mult şi incă se măria pe . măsură ce timpul 
trecea.· 

Aruncându-mi ochii împrejur, văzui că peste tot 
er.:. întunerfo. Atunci am priceput că ele veniau 1n 
jurul lămpii, pentrucă era lumină. Cele mai multe 
dintre insecte cădeau în pahare si în· farfurii şi mu
reau.· Atunci mi-am zis : ,,Dacă ·-insecte]fil se jertfesc 
pantru lumină, atunci oamenii ce trebuie să facă" ?. 

Amărică L Gheorghe 
CI. li-a A.

, 
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-��1e.t1 ·-11N1J�1JJ.: �flelLAR

1921.1�1925 

1Mnmen1e: prinqipale. -'Deschidetea cnrsttrilor· a a·
vut toc I to· zh1& ·de ·26 ·Septembrie· t�:!4. 

S'a făcut -- mai I intâiu ·'vitita · rrl�dieală" a ·elevilor. 
Pe urmă a a-vnt'·loc tol'em fftMea·"s':t'mtiHi apei, idupă 
caTe· a"urmat cuvânta-rea ăt�ionaiă a d-lui profesor 
C. · Mureşanu.

-CL' I a

1. Alexandrescu P. Mircea
2. ·Amărică• G, 'Al xarldtu
'3. Blebea · St. 'Traian' 4. 1 ':Btătulescu ·N. · Haralambie 
·5. 1 Ehache I. ;·Ion
6. Eremia · St. •Ion

• 1. Simiohică 1 'D.• f:rheorthe

CI. II-a

'8:' Co'staclre D. Petre 
9.' Micşuneanu D. Constantin 

1 O Şerbănescu Gh. Iuliu 

CI. 11l•a

11. Beza .D. Consta-ritin
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l 2r Gânţă 1Gh: Nioolaer: 
13".i Mişeli rN. IQanl 
14:: Nae N:. Atex�ndmi: 
1i: Popioa,,I., Ventd 
16. Popmtudi, Vuilec

17.;1Dxa1mnii;e$u, Gr.- lm'1ea1 
1 Ş.J ŞpjtJU1, tl. , L<m � 
1� .Simmni�ă· D.'i-:lm. 

CI. V-a

�tbJ 01.uelaŞl S : Virgil , 
2'tl. IDeilllltiD. ,.t\muultu, 

I l 

: 01. \Trl'.ia , 

2�.-· PopoNici J . .J Pelire · 
23� V odă Ti Ion . 
24. Popescu G. Dumitriu
25. Şeitan Nicolae

CL VII-a 

26, Fedeleş C. Constantin 

CI. VIIl•a

27. Marin N. Stefan
28. Panaitescu C. Gheorghe
29. Popescu V. Dumitru
30. Pcpescu N. Dorin

Bursele de câte 6000 lei anual au fost acordate 
de ministerul ins_trucţiunei, 
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Vineri tn 30 Noembrie (Sf. Andrei) s'a sărbăto
rit patronul liceului. După slujba religioasă oficiată de 
părint�le I. Roşcu-leţ, profesor, s'a ţinut o cuvântare 
ocazională de d. Gh. Gorio/an, directorul liceului ; 
restul programului au fost coruri sub conducerea d-lui 
prof. I. Morozow, recitări etc. 

Joi în 24 Ianuarie. s'a ·sărbătorit unirea ţărifor 
române prin cuvântarea ocazională a părintelui O.

Povescu, profesor, · coruri, sub conducerea d■lui I. 
Morozow, recitări şi leaturi ocazibn.a.le. 

Ziua de 10 Mai s'a comemorat prin discursul o
cazional al d-lui profesor /. · Georgescu, coruri, reci
tări ·şi lecturi. 

· L� serbarea eroilor, în zi\1a Inălţării Domnului,·
au participat elevh, a rostit. o cNvântare ocazională, in 
numele corpului didactir, directorul liceului. 

ln luna M3iU elevii au fost tn excursie la Călă· 
raşi-Silistra sub conducerea d�lui prof. Gh. Toma.

Cursurile inferioare, conform regulamentului în 
vigoare, s'au închis la 15 Iunie, pentru ci. V-Vll 
la 5 Iunie, iar pentru el. VIII la 31 Maiu. 
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şeza\torlle liceului tn'anul ,eolar

1924-1925 

S'au ţinut 12 şezători. Conferenţiari au fost: d. 
profesor C. Mureşanu: ,,Spre adâncimile sufletului 
nostru»; /. Georgescu, profesor: �Av"răm Iancu» 
(1824-1872); Tr. Constantinescu,. avocat: ,,Ce ne lip• 
seşte"; Dan Alecu, avocat: «Crime şi criminali"; Gh. 
Taşcă, profesor universitar, Bucureşti: «Problema. mo• 
netară»; Tr. Ulpiu B'erberianu, avocat: ,,Libertatea 
prese])); C. Mureşanu, profesor: «Sentimente sociale»; 
N. Zdgoicea, profesor: ,, Aspecte matematice din lumea
domeniilor non-matematice4

'; Gh. Coriolan, direr:tor
al liceululu: ,,Orientări 'deduse din unele consideraţii
ştiinţifice"; d na Silvia Oonstantinescu: ,,Femeia mo-
dernă".

Pentru partea artistică au dat concursul : d. 
N. Belcic; d-ra. E. Cristea; d. S.-lt Tocineanu; C.
Luludi; Ed. Pi'nelis; orhestra compusă din d. Kimon
Cutavas, subl. Gh. Tocineanu, s11bl. /. Tocineanu,
Aur. Alexandrescu; ·Combanachi.s; Ghetu Ed.; Mira
Const. şi Merdinian Gk.; Burgh11rd; Luludis Const.; 
Gavrilescu V.; Canellas P.; d•r.i. Buzernescu; Glau• 
bitz; Merdinian; sub!. Mircescu; d-na Alice Dobrescu; 
căp. G, Lăzărescu; maior Caton Slăvesr,u; d-ra G. 
Frangopol; d-na P. Sismani; subl. 7 r�ndafirescu; 
�-na Ghinca Dr. Goldenberg; d. N. Zăgotcea ;  d-ra 
Eug. B. Constantinescu; d-na Moldova Alexandrescu; 
so'cietatea corală „Cântarea României", societatea fi-
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!armonică »Mi,zioa•; d-ra Rene Gross; d-ra Maria
Şerbănescu; d-ra Ecat. ŞerbănBSGU; d. Artur A. Mar
ciapedi; d-na Ing. I!loreseu; d. V. Botea; d-na St.
Gheorghiu; d. B. Podanowsky. Lecturi şi recitări: d.
Gh. Carp, profesor la liceu; I. Bentoiu, avocat.

S'au proectat vederi din ţară şi străinătate cu 
diapozitivele împrumutate dela Muzeul Pedagogic. 

Tuturor C@labo�torilor li se exprimă vii mq_Uumiri. 
Beneficiul net al tutur,or .şezătorilor a fost de lei 

14.444, 

nolonia liceului!, diQ vara ,a"Qttlui fD-25 
Seutttirl detJe de searnă 

1n mijlocul nerăbdănii, gieoenale, plecarea spre 
frumoasa Bucovină, s'a anunţat pe zimh de: 16 Iulie 
1�25, ora 2 d. a. După ,un drum cam obositor, a
juogem în lini�titul şi pitorescut orăşel: Câmpulung, 
pe ziua de 17 Iulie. 

Oraşul, după cum spun'e şi numele,. e aŞ9zat în• 
tr'o vale lungă, înc0njurată de ·munţi. O st1:adă,1pritn• 
ci pală îl t ae dela un capăt la altul, stradă, cai:e· e şi 
centru economie; deoarece , toate prăvăliile şi dughe
nele sunt înşirate deal:ungul ei. Oase mici, ac0peri,te 
cu şindrilă, sunt risipite intr'o neorânduială; veselă. 
A�âta tot. Aerul tar-e, amest-ecat cu lll.Îlros de bra.d, 
amete,şte pootru prima dată pe călătoru], care urcă 
potecile întortochiate ,ale munttlor. Apa rece şi lim
pede ca cristalul, opreşte suflarea gM.lindă a CC\ptlu
Iui s.burdalnio. 

O parte din copii au fost adăpostitei de . ,,Inter, 
natul de copii români�' şi 1 t au fost înc�11tiu�iţi în 
liceul. "Dragoş. Vodă". Xndată, după s0sire, toţi elgvii 
au fost cântătlVi (24 Iulie) şi· în ziua plecărU au, fost 
cântăriti din .nou. Rez1,1ltat-ul a fost ma· mult ca ten-
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bucurMor, clei, unii elevi au cresuut tn greutate mai 
mult de 2 .kgr. 

Colonia şcolară a fost condusă, de d. dill'ee,tor 
G. Coriolan. Hrana. a fost cât -se, poate de bU:nă şi
îndestulătoare. Dimineaţa lapte, la amiazi două fe
l uri de mâncare• şi seatra asemenea.·

EJxcursii mari nu, s'au nfăcut, din cauza numă
rului prea mare de elevi, in comparaţie c-u fondu
rile de ca,re dispuneam. In schimb n'a L'ămas munte 
din vecinătate necultreerat · de picior de- al nostru. 

In fiecare dimineaţ;l; când aerul rece ne înviora 
plecam plini de voioşie spre munţii icopePiti cu 
brazi şi nu ne'nrt:orceam în oraş, deaât când soaimle 
era la amiazi. Am strabătot, ferm€eaţi de frumuseţa 
naturii; valea "Dea", am răta cit pe muntele „ Tom
na.ticului" ou, panorama aşa de romantică şi pito
reaijOil, am ridicat de multe ori panta abmptă a 
,,Runcului•, unde la umbra brazilor falnici,. oiti!�m, 
cântaru. Cei mici; se perde,au prin lăstari, căutând_ 
fragii !fragezi, ce ,se ascundeau pe sub.cioturi, pe sub 
frunzele crestate.,Liniştea adâncă a păduriiqe l�găna 
uşor într'o- lume ,depăr.tată . .Intr'o Vineri, :-am înoon• 
jurat mun•tele „B'odea", fiind· conduşi •de d. profesor 
Bodnariu. Numai,;soarele imvăluit într'o mantie pur
purie ·ne-a făcut să ne gândim, că trnlme să ne'n
toarcem acasă. 

ln ziua de ,5 August, am vizitat casa bătrânului 
gospodar Al. Flocea, aşez.ată i!1 val�a "Seacă". E 
făcută •din drugi ,de şt�ju, ciopliti şi • îrrjgbehaţi în 
mod • rudimentar. ·Pereţii neregulaţi, ferestrele mici. 
E, acoperită •cu, şindrilă inEtgrită. Povara anilor a în
clinat-o puţin la ,dreapta, Gospodarii susţin că e de 
200 ani, alţii •spun că e de vreo 300 iani. Io fata 
eir se profilea.2ă :cu măreţie -piscul Riatăului, cu pan.t-a 
golâ�ă şi !înălbită şi1 ceva mai• spre dreapta, Pie-trale
Doamnei. Aerul tare al munţilor a îmbujorat feţele 
palide ale mfouţHor şi •le-a dat voioiunea şi bucuria 
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vietii, pecete a sănătăţii desăvârşiţe. • • Din. această 
colonie, care a durat mai bine de o lună (16 Iulie-
21 . August) au făcut parte următorii elevij.: 

Numele elevilor cari au mers în colonie şi creşterea lor -ln greutate 

Numele şi Pronumele 
Clasa 

1 Predescu Mircea I A

2 Popa Nic I A

3 Alexandrescu M. I A

4 Trică Ioan I B

5 Nemeş Vasfle I B

6 Martinascu Per. I B
7 Bontea T. I c

8 Simionică St. II A

9 Dragomiresca A. II A
10 Rădută ·I. II B

11 Stăncescu St. III A
12 Pertache I. II I A

13 Melinte P. III· A
14 Stănescu H . .III A

15 Ganef Gh. III A

16 Nae Alex. Ill A

17 Zaha·ria N. III A

18 Şeitan I. IV A

19 Reinheimer C. IV A
20 Perţache V. IV A

2l Cardaş V. V R

22 Filip :'Jic V R

23 Sandu Gh .. V R

24 Mişa Nic. VI R

25 Muche I. VII M

26 Panaitescu G. VIII R

27 Butucescu Horia VIII R

I I Greut. dela I Greut. dela I Greut: câşii• 
început kgr. sfârşit kgr. gată kgr. 

35 
27 
31.500 
'28 

·27
·27
30
36
40
33
28
35.500
44
47.500

·49
36.500
37'
49.500
56
56
44.500
53
51
57

51.560
51
55.500

36 
29 
31 :500 
30 
28 
27 
32 
37.500 
40 500 
34 
35 
37 
45 
51.500 
53 
38 
4l 
52.500 

· 59
59
46
55.500
52.500
57
55.500
53.500
58

1 

2 
1 

2 
1.500 
0.500 
1 
7 
1.500 
1 
4 ·  

4 

1.500 
4 
3 

3 

3 
1.500 
2.500 
1.500 

3.940 
2.500 
2.500 

Din darea de seamă a elevului MUCHE ION ci. VII M
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Pentru colonie s'a colectat de d. C. N . .Filip,
membru în comitetul scolar suma de 1.7.000 Lej." 
D. ·D. Staicovici a donat separat 4336 Lei. Prefe�
tura jud, ţalui Constanţa 3000 Lei. D. F.' Le_,'1covar
1000 Lei. Restul s'a acoperit din fondurîte- · comite
tului şcolar şi din contribuţiile elevilor din colonie.

Cheltuelile toate pentru 37 elevi timp de cinci 
săptămâni se ridică la suma de 94.165 Lei. 

Societatea }. L· Garagiale a elevilor a
cestui liceu, şi-a urmat şi ia anul . acesta obişnuitele 
şezători te.. fiecare Sâmbătă seara, sub preşedinţia 
elevului Popescu Dumitru din clasa .VUI. Ca şi în 
anul trecut, şezătorile sunt organjzate de elevi, însă 
sub co11trolul riguros al comitetului societăţii. 

Şezătorile au fost destul de .numtroase. (18) deşi 
mai puţin populate ca în anul precedent. S;au pro
dus atât elevii din cursul inferior: Avachian (lectură) 
Theiler Rene (piano), Gheorghiu (vioară) Lăzăreseu 
Emil (piano), Moscu (recitări) precum şi din cursul 
superior: Vasiliu Verg·il (versuri, compozitie), Gavri• 
lescu V. (vioară), Popescu. Dumitru (conferinţă),· Ben
lian (piano), Ooldştein (recitări), Popa Gh, (trad.), J;.,i
vada Gr. ( conferinţă); Panaitescu George ( conferintă), 
Mihailescu Arthur (piano), Muche Ion (schiţe), Men• 
drino (versuri), Lăzărescu (vioară) Constantinescu Mar
cel (vioară), Popovici' P. (disertaţie), Alterescu Paul 
(vioară), Oprea Ştefan ( versuri), Coţ:rnis Ion (trad.), 
Miga . Sorin (piano), A vachian Aram (vioară). 

Din fondur.ile provenite din· încasările şezătorilor 
s'au cumpărat căl'ţi pentru biblioteca .P. V. Haneş" 
a căror numfr a sporit puţin anul acesta, deşi bibu 
liotecă a funcţionat in bune condiţiuni, bibliotecari 
fiind Popa Gh. şi Blumenfeld. S'au continuat abona• 
mentele la revistele : ·

.,
Sciences· �t voyages", «Les an

nales», ,;Gândirea". (Din darea de sea.mă a elevului 
Mendrino I. el. VIII). 

5 
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•'So,cietatea; ccgprijinub ' pentru aju.terarea 
.elevilor săraci tn cursul arrnlui scolar 1924-1925 
a încasat Ii.ei 21.02'7.65. Rezultatul reprezentaţiilor 
.de cinematograf din zilele 1 şi 2 Februarie' 1925 e 
în sumă. de 280( (25 LeL Benefidul ·reptesentiţi�î' de 
cinematograf ·din 15 Febtiuarle 1925 suma de 2100 
Lei.) Dela şezătoarea externatului de fete din 15 Mar
tie 1925 sumia,de 500 Lei. 

Societatea· a .avut un comitet compus din : Butu
·cescu Horia, d. vnr, preşedinte; Agopian Ferdina:nd1

cassier, • el. VIU; . Botea Vrasile, ci. VUI, secretar ;
casieri dielegaţr·: Slujitoru ,L el. VII; Manolescu L el.
VII.; Pa.pac Radu el. VII ; Toma N. ·cL VIII; Alte
rescu M, cL VI ; Negru M. el, VII , Theiler 'L. el. VI
Ionescu Gh. el. VII ; Mira Const. cL VIII ; Iorgulescu
Br. el. VII; ·Co.stea D. ·el. VIII; Popescu C©irneliu i cL
VI ; Benlian M. el.: VIII :; Iosif ci. VI ; Blănaru Gh:
el. VI; Popa N. el. VIII.·

S'au dat ajutoare 1elevilor de, ghete 1 şi haine în
valoare de ·20.690 ·Lei.

A, rămas în ··ca�să,,deei, un ·sold de 4.234.60 LeL 
Do:Qatii şi <SubveQţii, în 1decmisul anului 

şcolar: 
,,Ministerul' Instru�ţiu:nii, '60.000 lei pentru com

bustibil ; 20.000 lei pentru, tli-verse· ehelttieli; materiale; 
Cassa Şcoalel0r 3'000 lei' pentru pr@cur.ar-ea· de cărţi 
elevilor s�r�ci. 

Prefectura îf ud. Con.stanţa; 20.000 l�i I pentru re
facerea lab@11âtorulut ; 30.000 lei -pentru i ajutorarea 
orfanilor de · răsboiu şi; elevi săraci- cari· urmează la 
clasele extra bugetare şi au fost scutiţi de·, taxe, 3000 
lei pe.ntru !excurs_ii· şcolare; 300D lei pentru tipijrirea: 
anui:rplui. 

Prim�ria Comunei· Constanţa� lei 25.000 pentru 
bibli0tecă; 18.000 lei pen�ru .colonia şcolară,; 101000 
lei pentru tipărirea anuarului ; 40.(i)00 jei .ajutor pen
tru elevii orfani de răsboiu şi săraci cari frecuentează 
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cursm ile Ja clasele extrabugetare _şi. au fost scutiţi 
de taxe. 

Alte donaţiuni : Al. Theil�r, 3000 · 1ei ; Dumitru 
Staicovici, 5587 lei; Pompei, Giupercescu 377.50 
lei ; F. Leseovar, I OOO lei. _ _ 

Domnul-Constantin Filip, membru în comitetul 
ş�olar, a cc,lectat p.entru colonia şcolară �unia, de lei 
I 7 .OOO ; cu diverse sume· au mai · contrib,µit pentru 
colonia şcolară următorii : .. D. Melinte, s- Stăncescu, · 

· N. Zaharia, O. Simionic�,, Gh. Sandu, Nae N. OMtă,
Nfo. O. Popa, M�rtinescu'Pericle, M. Alexandrescu,·
Ganef. Gh, Dr1;1gomirescu A., Petrescu Mircea, Stă.• -
nescu H. Pertacbe, I. şi :Y., Rudută Ion şi Const.
Pelicuda.

.c 
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Aepartitia creier în anul şcolar l92l.J-l925 
J 

� Numele şi Pronumele Titlul Clase o 
cd � în Obiectul Clase bugetare -

profesorului o extrabugetareo învăţământ E-t 
z 

. 

1 Econ. Oh. Rd dulescn Definitiv Religia (1-6) 1 6 -

--
- -� 

•
�-· ... 

2 Preot I. Roşculeţ Suplinitor 
_.!!.. 

1a1 2a1 3a1 3 h 1 2c1 3...1 2b1 

-- 3b1 4b1 

3 Preot- O. Popescu )) Re1i�ia 4al 51 51 9 lb1 

. lstoria 1;.2 2a2 3a2 1b2 2b2 3b2 4b2 

L. română - 2b3 

-... 

4 Ion Gwrgescu Provizor L. română la 3 3�3 4a2 52 16 lb3 

: - - 52 72 82 

L. germană - 2b2 2c 2 3b2 

3c2 4b2 

5 Grigore Roşu Definitiv L. latină 3a.3 4,..2 6m6 11 3b3 3�3 4b2 

'!! 
- c:::, 

.,,. 
- Observaţii +> 

o C:
E-t ... 

c:::n 

-

Detasat ca di-
rector 'al semina-
rulai teologic d)a
C -ţa suplinit la
t lesele bugetare 
după cum şe a• 
rată mai jos. : 

6 9 -

' 

e 

Diriginte ci. lVB 
12 21 Orele de istorie 

la clasele buge-
tare li r ere prin 
degrevarea direc 
torului. 

13,29 Diriginte el, IVA

8 191 Diriginte ci. IIfB 

0) 
00 
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� Numele şi Pronumele Titlul Clase � 
C - - = 

CJ iG. Obiectul Clase bugetare � "' 
= Observatii „ -

o profesorului învăţământ o extrabugetare E-i
z c:n 

,-: 

'1... 
, 

6 Gh. Toma Provizor L. latină 5rn 6 7m4 8m6 22 -

L. franceză lc,,3 3„2 4„ 2 2b3 qb2 4b2 729 Dir'ginte ci. I A

I l ' 
7 (}onst. Lăzărescu Definitiv L. franceză 2a3 52 62 - ' 

� 72 g2 14 
L. română 2a3 2l,3 3c3 3b3 11 25 Diriginte ci. II A

4b2 � 
-· ,.--( lrv'----, 

8 (}on 1t. Mureşanu Provizor L. germană 2a2 3a2 4a2 -

·- - 52 52 72 g2 
Filosofia· 72 8 l 17 - 20 Dii:;iginte ci. I C 

L. română - fo3 3 
-

9 Telema que Tsivoglu Suplinitor L. engl�ză 52 62 72 s� 8 ,_., ., 11 19 Diriginte el. li C

. . secţia rea 1ă 
L. franceză - 1b3 1c3 2l.3 3i;2

I -
10 Gh. Qoriolan 

_, 
Definitiv Istoria. 4o.

2 52 62 10 fo2 2c2 31..2 616 I , -

C � ---
' 72 82 
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� Numele si Pronumele Titlul ' - .- Clal!le - i 

r -
� �"· 

1 . in Obiectul • Clase bugetare � t -·b .. t �- .;; Observatil o pro1esoru UI - lnvătământ - E-t ex ra 11ge are E-t g · 
z 

i = ...: 
11 Ion Fodor .. __ Definitiv Geogrâfiâ ·1a3 2a2 3a2

, 1b� 3b2 4b2 7 20 Diriginte el. VIU
--- --

4.-J.2 52 13 

Drept şi econ. polii s2 · -
,j 

12 D,na Emilia 6heorghiu Supliniloa�e Geografia . ,. 2b2 21.2 4- 4 -
'f 

. • 
-' 

13 -Gh. Balaban Definitiv Matemattca - - Detaşat la liceul 
- - ��m� 

14-'-Nicol-ae-Zăgoicea ·Provizor Matematica -4,i 5r 5 5m2 14 2b2 2c2 3,...3 7 21 Diriginte el. II B"" - ' 7r4 Orele dela el. 
- V .H. şi III C s'au

făcut până 'la 1
Mai de d•l că•
pilim M3rcu 

15 I-ngin6r Bedreag Suplinitor Matematica fo5 6m2 7 1b3 31:,a 6 13 or_e1e dela, ci. y1 
_ _ _ • _ . M s1 III C s au fa-

- --- - • - cut'până la 1 Mai 
..._ ce d-l c1.p1tan ' Marcu, iar cele da ' • r , -- la ci. VI R si I B 

• I " · 1 1 
• � . aU fost făcute până 

t ' la I .t.prllie de d·I 
, Petre Popăvăt li

cenţiat în mate-.· matjcl. 

� 
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� Numele şi Pronumele Titlul Q 
CJ 

în Obiectul ;�!a�e bLJgetare profesorului o 
, invătământ 

z - ' � . 

.. 

161 Inginer Gh. Riztscu I Suplinitori Matematica I 8. 5 
r jJ "' 

1 �, 9°!_1-st. 9ornăţeanu I P�ov:z�r M�tematica [ 1 .3 2,12 3ii.8 

I I 
- , 7m2-8-m2---

. F,zico ch 1mfc� 3a3 

181 Nicolae T. Negulescu I D.:ifinitiv I · ' )) I 52 7a

191 Pompei Ciupercescu I Suplinitori )) 

.. � 4 

I 4,.2 52 s1 

Clase -
"'.... 

extrabugetare o 

E-i 

I 51 1l,s 

115
4b3 

I 3L8 3�3 

I 51 -

I I .._ • "' � l 

151 4b2 

-
=

�- c:> 

«I 

... , Ob�ervaţii+"' 
� = .. 

= 
-

I 31 81 Aceste· ore au
fost făcute rână. 
la 1 AprUie de d. 
Petre Popovăţ 

Diriginte el. IIÎ C 
9 24

1 
Orele de ma-

tematica dela r.l. j 
I A II A si VIII M 
au fost făcute in 
Sept. ş; Oct. de 
d-l E. Tănăsescu

I . I 51 
� :Prefect a! ·jud,
C-ţa. A predaf
tot anu I. Restul

I I , orelor au fost fă-
cute de D-nii: 
c. C ornăfeâilu,
fizică şi Pompei
Ciq.pereescu chi-

mia.

, I 2I 71 r.ice_ntiat in far-
mac1e. 

,� 
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' ' c:, 

l 
-

� Numele şi Pronumele Titlul · ...:. Clase - � � " 1 . • ia . bbiectul C!ase bugetare -; 
1 

t b t � -;;; Observaţii . 
0 pro1esoru u1 rnvătămant c.... ex ra uge are c.... = 

z . � �� 
....:. ' 

. 

20 ....A.l. O. Alexandrescu Definitiv Şt.,naturale 1a2 2a2 41.1 1h2 1c2 2b2 • ' ·
- I 

62 72 82 2t2 4b1 � Higena 4 ,1 81 14 4b1 16 30 Diriginte ci. VI

lnstructia civică 411 4b1 Geografia - 1La 3�2 

21 Ion Baston Definitiv Muzica - . , _ Detaşat la opera 
, română din Bu-

-- , ·cureşti .
..- ,. t. .r •. � 

I 

f r 

Diriginte ci. V 22 Ion Moro1c,w_-- Provizor » - 1. 2 2a2 3,1 12 1b2 lc2 2b2 1123 Titular Ia şcoala - · 4a1 51 51 71 2c2 3bl 3.:.
1 · normală de băeţi s1 si 2 4-bl .din locâlitate. Su-. "re a· nsamblu plinitor al d-lui 

, _ , , " I. llaslon.

23 -Gh. Carp Definitiv Desenul lib3r lb.1 212 3a1 1bl 2c1 2b1 • 
-

� _ -� = r--='--=':: - - 4a1 5ml- 6-m1- - 3bL3c1 4b1 Dirigin1e el. III A
' J, Desenul liniar 7m1 18 - 1129 

_ , 1.1 , •• 51 2 6r 2 7r1 -r • '· · ·· Caligrafia fa3 2a2 1b3 2b2 

� 
t-o 
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-

g Numele şi Pronumele Titlul Clase - -

Îll Obiectul iClase bugetare •- Ob�ervatii profesorului extrabugetare 
-

o o învăţământ � E-i 

--

24: Şt. Urescu Doinea Provlzor Desenul - fol Titulară la ex-

- CaHgra!ia - fo3 2_,2 6 6 terni..tul secundar
din localitate. 

25 ft. Constantinescu Pană ��Jd·. Gimnastica la1 2a1 311 1b1 lc1 2b.1 2c1

,,, 4a1 51 61 71 10 3b1 ili:.1 4b1 si 2 919 Diriginte la el.
.=- �- -- I 81 şi 2 ore=ansamb'Ît I B şi VII. 

ore amsamb'.u 
. 

l-�·-' Observaţiuni : Datele referitoare la star.: a civilă şi studiile personalului didactic se găsesc în anuarul anilor precedenţi. 

Fersonalul Administra.tiv 

GH. C:ORIOLAN. director. 
N. CONSTANTINESCU-PANA, subdirector

TRAIAN A. BORZEA. secretar 
VICTOR A. ZEIDLER, subsecretar 

VI 
*-

Dr. GH. LERESCU ·DOINEA, medie- al liceului 
'- ----

I 

-:, 
CI:) 
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(;omitetul şcolar al liceului 

Mircea cel l3ătrân 

. . 

1. Oh. Coriolan, di�ector al liceului, preşedinte.
2. N. T. Negulescu, profesor.� -
3. r.-Fodor, profesor.
4 . .-C�limănişteanu, director al Băncii Româ-

-n€şti, deputat.
s. Bucur Consfanfinescu, avocat.
6. Al. Theiler, ccunerciant.
7. Const. N. Filip, funcţionar al -serviciului porturi

lor maritime.
Secretar• contabil, 1.-oeorgescu,. profesor ·1a liceu.

Cenzori-: 

Casier, Oh. Coriolan,- director. 
. . 

Gr. Roşu; profesor 
Ilie Mecu, inspector al Băncii Nationale 
AI. Pop, contabil la Banca .Românească, 

ales de adun�a generali .. 

www.ziuaconstanta.ro



76 

Comitetul şcolar al liceului 

«Mircea cel Bătrân)), C-tanţa Eont de 
VENITURI pe timpul dela 1 Septembrie 1924 

Specificarea Veniturilor 

1) Fond de rezervă (depus) •••••••
2) Despăgubiri de răsboiu (depus) •••

Gţp I Ve,itµ.ri or.<Jinar,e 

�) Venitul fondului <Je rezervă, şi al fondurllor 
mobile • . • • . . • • . . • . . • .  , . 

') Taxele. de frecvenlă ole elevilor claselor
bugelare • . • • . • . . .. . . .

• 
• • •  

5) Colizotiile membrilor adună.rii generale ••
6) Subvenf'i dela mi�iş/er,i,lf inslrttcfiunii � •• �-
7) Subvenfii delo alte aulorilifi •• , •. • •••
8) Toxe ce revi11 prin regul.omente, dispozilii

minisleriole e Ic • , • • • , ••• , •• 

Cap. li. Venituni 1:-xtrJ.<i>rdinare 

1) Colribufii benevole, donlifiuni • ·� ••• , •
2) Din vânzarea anuarului, . .în xedere_a.•llpi!�irii.
3) Beneficii din serbări, reţ::::zenlajjl ••.••
4) Taxe de înscriere şi f,ecvenfii ale elevilor

· p��li�uJal\i •••• , •. • _ •.• � • •I • �' • ,;-

5·) Taxe de examen ale elevilor particulari • .,,_ 
6) Donofiunl şi fondut'i cu destinofie specială
7) Reli.qeri .penim, absenle dela cltţs._ele, el',(ra-.

bug.elor.e . • • • .• • ·. • • • .} • • ., �- •-

8) Donaliuni, laxe, subvenfii pentru noua clă
dire a liqţulqi • • • � •••• • : :) , • � · 

Venituri extroorcl.inare şi neprevăzute. , ; 

Total. •t •, 

Nf'p!'e�ă�qt Î[l! bugr�t 

1) Excedentul buge,lubi, cla;;elqr exJrabµgelare

Totol de înlrebuinlo! ••• 

lncasări 

I I efectuat.e B. L�i D. 
Lei 

53265 120

i4U36-
99680-

" -
1'>975 

1�4f4-
.27001
19'�520 
20'4011 

791H 

�

-

-

-
70 

-

137710
1
--:-1 

1320, 

189!3135 
30000 __:_ 

1.483.110.30 

78,940.-

1.562.060.30 

I 
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77. 

gţţ;tiune 
pâ:f.l:ă la: 31 August 1925 

Bugetiul generali al comitetului 

CHELTUELI 

Sw.ecificarea Chţltu�illor 

Cap. I Chelbuell ordin�re 

1) Plata personalului administrativ, madicaJ al �las�or 
bugetare . • • • • •. • • • • • • • • • • • • i .

2) Plata întreţinerea localului, rE:Plltl'Oti,, mobilier •• � • 
3) Lum,inal şi încălzii •••••• , • • ••••••••• 
4) Che Uueli de cance,larie, r:egislre, im.pr1ma,le măr,unte
i) Asigurarea localului 91 mo.bilferultJi • • • • • • • • 
6) Material dida�tic, inştru-me_nte, apa11ate, colecjii. de 

laborator • • • . • : • •1 • •1 • • • • • • • • • • • 
7) Fo11.d penlru • lipăr.irea anuaruJui •••••.•• � • 
8) Foqd penlru căutai.ea ele,vilor.bQlnavii să!laci, col-onle
9) Fond pf nlru exe..u,r:1iuni şcolare ••• h • . . .. .  • 

10) Fon.el p�ntru ajutorare-a e[evilor săraci cu httine,
cărfi etc • . • • • • •  , . • • • •  � . ... . . .  , •1 • •  

11) Fond penlru procurare de cărli şi r,evislE: pentru bi-
bliotecă. • •1 • ., • • •1 • • • • • • • • • •  • • • • 

12) Fond pentru împărllre de premii �levilor •

Cap. Cheltueli extra.ordiljlare 
1) Piaţa, coqii1,i4nilor examinaloare a eleviilor pa�licoleri 
2) Pen lr,u G;QmP,1-ecla-rea plăl-i-i- ore lor - supl :111entare •.•
3) Chcltueli din' donafle cu deslinalie special'ii ,1 ••• 
4) De v.iral la comitetul de construclie al li ceuhi • 
5) Cheltue,lj extraordinare ş_i nepnnăzu e1• 
6) Fond pe-qtru: deschidere de credite ••••• · ••
7) Fond de- rezervă • 

Total 
}3.}imaşi în, casă 

Banii rămaşi în c.asă suni: Total general 

1) De virat la cqmit;etul de ,clădire al Ji.
ceului, lei • • . . . . . . • . .. 109 720 

2) Fond de rezs:-vă .· . • . . • • • . • '1891131.35
3) D.:1sp�gubiri de 'răsl.:ioiu • • • . • • 30JG00 
4) Dela donatii.cu des\inatie specia141

• • 97.:?11.15
5) Pentru in'.h!t,e-re1� lucrărl/or ln cura •• 275,()51 60

701.)1�;10 

95400 -
67223 90 
i;i9592 25 
28609 -
)4212-

50122 80 
14330 -
37000 -
j_-5000 -

-8087 -

1i0J0 20 
8127 -

158a20 _ 
66825 _ 

106800
1
·�

a8ooo _ 
'579 89 mJ 

.;:,J'° 
701.144 rn 

1'i�2.0AO 3o 
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Bugetul special al claselor extrabugetare 
Cont d_e gestiur:ie 

Uenituri pe timpul dela 1 Se�tembrie 1924- pân� la 31 August .1925 

Spedficarea Veniturilor 

Cap. I Veniţuri ordinare 
I) Taxele de frecventă ale elevilor

extrabugetari . . . . . . 

Cap. II Venituri Extraordinare 

Incasări 

efectuate 

LEI I B 

· Specificarea Cheltuelilor

:Cap. I Chel.tueli ordinare 
l) "P.lata personalului did,ctic . .

1549615,1-1 2) Plat� personalului �d�inistrativ 

Cap •. ţr Cheltueli extraordinare 

Cheltueli 

Cheltaeli 

efectuate 

LEI I B. 

13089151-

1617601-

I) Extraordinare şf neprevăzute .
11 ___ 1_ 

I) Excedent • . . . . • . . . 
• 11,---1-

Toial . . li 1549615,- Total . . li 1470675,-
Excedent vărsat Ja bugetul! general Lei . 78940.-

1549615.-

...;J 
00 
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Taţ]lcul Premlanlllcr 
l92t'.:l-l925 

Clasa l-a A 

Amărie� George I 
Crăciun Gheorghe: I 
U\zărescu Emil II 
Popa Nicolae 111 
Toader Gheorghe III 

· Clasa II-a A

Ţimirâş Nicolae . · I 
Cornăţeanu Gheorghe II 
Dumitriu Atanase III 
Gheorghiu Eugen III 

Clasa III-a A 

Muche Alexandru I 
Iordan Alexandru II 
Pertache loan II 
Theiler A. Renee III 

Clasa IV-a A 

Simionică_ Ion I 
Relnheimer Carol II 
Rigani Alexandru III 
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Clasa I-a B 
Nicolau Dumitru I · 
Hurmuziadis Const. II 
Ilie Apostol III 

Clasa II-a B 
Şerbăne;cu Iuliu I 
Ionescu Nicolae II 

Cl�sa .III-a B . 
Hampartun Grigore I 
Postă Pavel . I

. ' 

Clasa l-a ,c 
Peride Durn4tru · . I 
Lemiade Anastase , II 
Rusu Cos1icâ · II 
Anton 11Manuel · III 

'\ Clasa II-a C 
Carnutzo ·Qheî>rghe 
Popt!scu Constantin 

. Clasa III-a C 
. Diaconescu Nicolae 

DcbrescU Gheorghe 
Rainof. Jelesco 

Clas� •\_:•a „ 

Roşculet .Alexe . · 
Minasian Minas 

.' ' Clasă VI-a 
Mişea. Nicolae 
Popovici Petru 

' '

. , 

I 
II 

I 
II 

III 

I 
II 

I 
'II 
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• 

• 

,. 
• 

• 

• 

••

• 

• 

I 

• 
• 

• 

' '·

f • 

• 

I • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

81 
• 

Topală Ştefan III 

Vodă Ion III 
.. 

Clasa VIl•a 
• 

• 

.. ·Oarten-laub H.efman I · � • 
. Muc-he Ioan . ' , . li 

• 

' . . . . . 

• •

Clasa VIII-a 
. -

• 

Robovici Q,heorghe I 

· · · ·.... Popescu Dumitru ., li 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Panai.tescu Oheor.ghe III ·., �

Livada Grigore . I�l 

• 

I 

• 

• 

I 

• 

• 

• 

' 

' 

• • 

• 

• 

• 

' 

• 

• • 

• 

• 

,> 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

. .. 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

C 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

, • 

. . . 

• 

• 

• 
·'

• 

• 

• 

\ 

• 

- ..

• 

• I 

• 

: 

• 

, 

• 

I 

, . 

• 

• 

• 

• 

... 

• 

• 

• 

• 

•
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• 

• 

, 

• 

I 

• 

• 

o 
c.l 

• 

• • 
• 

• 

.. , 

• 

' 
. 

' . 
. . 

Sitt:1a,1a eleuilcr pt!iblicl 
• 

La sfârşit1:1I anului şcolar 19·24 - 1925 
• 

Numele şi J>ronum�le ' 

eltvllor 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

' ' • 
Situatia 

i ' 
• 4

". ,,. ,
... � I 

, ·• 

• 

• 

• 

• 

========================�=c:::=====� =- ::::::::::::: 

• 

• 

• 

GLASA l-a A 
• 

1 · Alexandrescu P·. Mircea 
2 AmAricl I. Al. George • - . · 
3 Avram A. Nicolae. 
4 Blebea St. Traian 
5 Brătulescu V. Haralambie • 

6 Constantinescu B. Constantin 
7 Cojocaru VI. tJ. Ştefan 
8 Constantinescu îr. Petre· 

• • 

9 Cosoreanu D. loan 
10 Costea P. Tănase 

. '

\ 

• 

. -

promovat 
,, 

li 

,, 
-. 

'' 
'-

,, 
-

„ l 

,, 

,,--
�� . 

.._,, 

. 11 Crlciun c. Oh�orghe , _, -
I 

,,-

12 Donea D. Dt1111itru ,, 
. -

13 Dumitri u I. Petre ______ ..,.,--.---�_;..--,.-- ----,---r�petent 
14 Enache .I. Ion promovat 
i 5 Eremia St. Ion 
16 Origoriu M. Mircea 
·17 Ionită C. Nicolae
18 Ionescu C. Dumitru
19 Ionescu A. Mihai
20 Krause O. Constantin�
2·1 Lăzărescu C. Emil
2j Liharevschi V. Eugeniti
23 Lungu D. Virgjl

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l 

• 

• 

,, 

'' 

,,.. 
• 

'' 

,, 

. u 

,, 

,, 

• 
� 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. •

• 

• 

• 

•

www.ziuaconstanta.ro



• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• • 
'-

C:• -

Z , 

• 

• 
• I

• 

· 83.

,Numele'1i Pronumele 
.. 

• 

eJev-ilor 

24 Mihăileanu N. Nicolae •

I 25 Nieulescu D. Constantin -, . , 

26 Olteniei V. Virgil -- ,- . 
27 Petreseu G. Mircea.---· 
28 Popa O Nicolae 
29 Predescu St. Mircea 

1-'ttf�� ... nter, i Nicolae 
31 Ruse St. I o.n 
32 Simionescu S. Ion · . 

• I

33 Simionică D. Gheorghe 
3li Stlnescu O. Nicolae 
35 Ştef ă11escu P. Bogdan 
36 Stănescu St. Cristian 
37 1,oadei·· I. Gheorghe 

• 

• 

.. 

38 Vasilescu Gh. Gheorglte 
39 Weissman D. Mauriciu 
40 Vineş V. Ion 

. � 

41 Vrânceanu G. Nicolae · · 
• 

42 Vrânceanu G. Ion ... .. , . 
.. 

43 Zaharia R. Badea 
44 Zainea S. Petre 

• 

• • 

45 Boldeanu D. Nicolae 
46 Bortolo P. Ioan 
4 7 Cauteşeanu A. Alexa·hdru 
48 Ceacâru V. Pimen 
49 Economu M. Chirilă 
50 Georgescu P .'-4 Constantir1 
51 Mandai I. Ion 
52 Micu"'-N. Nicolae 
53 Popes�u 1·. Nicolae 

• 
• 

• 

• • 

• 

• 

• 
' 

•

• 

•
• 

I • 

' , . 

• 

• 

• • • 
• 

Situatia 

..... 

• promovat

I 

. '' 
,, 

.. \ 

• • 

l 
t 

t • 

, 

• 

'' 

,, 
'' 

• 

• 

" 

• 
• 

• 

I 

, .. ,.. . .. . • 

• • 

• 
• 

• 

. 

" 
,, 
'' 

. ,, . 
r· 

. .. ' 

" 

• 

" 

,, 

"
). 

,, 

. 
" 

. ,, 

• • 

• • 

'' 

• 
• 

• 

. ' ' 

• 

• 

de corigenţă 
• • .. < 

• 
• 

• 

• 

� . . 

• • 

• 

promovat 
I 

,, 

,, 

• 

. ... 

,.. 

reQe·tenţ 
,, -

promovat 
repetent 

promovat 
repetent 

• 

• 

.. 

• 

' 

• 

• 
• 

• 

,I 

-

' 

• 
• 

• 

••• 
\.;,. , • • 
.. ' 

•

• 
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84 
• 

! A?::?: A&f:!!!-Z • rza
; $.Q 

v s , : a :a a !!!!!!!!!!! .. - ' . - .. ------- ------ ---... -
• 

' ' -

. O 

z 

t ..... , ... . 

Numele şi Pr-0num,ele 
'; 

elevilor 

. .. ... . . . 

· · Situilţia
• 

� ·•�=====::=====• ====�====.::=====· "[ 1 I'. 

• 

• 

54 
1 I 55 

56 

57 

� 

RAdulescu Gh. Constantin -� 
Roşculet I. Nicolae · . 
Stan T. Nicolae , 
,.l�ihan Gr. Cadrilater � ... ----:_ 

�-

58 Avram St. Ghe(!)rghe 
59 Marcu P. o�taViian 

I 

• 

repetent:; . . 
t . prom�rvat · 1

"W • 
r"T O ZC::i::. I _,..., .. 

) ' . 

• 

• 

,, 
• 

)) : .. 
• • 

t {

•"·. ,. 
. ' ,, ..

• 

' 

I 

• 

• 

• 

• 

' 

i 60 Predescu M. ,.f itus _Florian • 
• 

. . ' 

! 
• 

. CLASAJ: _l-B. 

1 BArbulescu N. ·Aureliu 
2 Beni-ian L. Ştefan 

• 

•• 

I 

• 

' 
•

• 

• 

J 

' . 

• 

• 

,, 

, . 
- '··} . -- J· ,I... • 

• 

promovat· 
" 

• 

3 Boia D.-Ilie - --

4 Brânză S. S tefan v( -

."; . --- .. :rep_ete•n•t

, 
5 Coman D� Anastase - · 

, 

6 Consta�tinidi _P. Gheorghe 
7 Datcu T. Stan ' .,.

8 Dumitriu ·1. Nicolae 
. 9 Duşm

1

anu� c.
l 
. f3_ănic.ă 

. to CC0nbmit· -s·. :Nicolae . ,: .. 
j_ 1 Firrriachi ·1. Gheorghe � 
12 .ijFa1.1 Qp_� I ��""' lQ n �- ,'\/, rr
13 Oheorg tll . Gheorghe 
J.4 1 Hurmqziadis D. Coti-st .. <=- ·

15 Ilie R. �postol 
16 Iliescu I. Paul 
17 lGnesct:1 St. Ioan . • 

• . 

' 

• 

promovat - -
• I ,, • 

,, 
I 

• 
, ' • 

I 

. repetent� 
promovat 

• 

I 

, 
,, 

• 4 I.. ..

'' 

.,, . 
• 

" 

,, 

,, ; 

I • 

' 

• 

' 

' 

. 1·ţpeţent 
�priqmovat 18 Ionesou N. Nicolae .• --· -

19 Marinescu N. Const. / I . . ' 
• • •

• 

• 

• 

20 Martinescu L. Pericle - .,. ,. I .� - 1J.,1 '! ' . � 

' 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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• 

...!!!!..! L'.!!!!§ Sf!!!!>!!!! A§½?�?•�&UA!!!D!!!h &S�P =���-� �� •��• ea�@ a =a :=•z•�•• �cssa�::z�• '=:!îe:., v�.♦1 ... �L?-�••�-0-�,,·• • 

0 
(J 

.. 

Numele şi Pronumele· 

elevilor 

' 
• I 

I 
Situaţia 

21 Mihăilescu I. Mircea · ·. 
· 

.. • • 

_22 Micu I. Grigore · 
promov.at 

23 Monciu S. Petre --� -
24 Nicola11 M. Dumitru 
25 Oprea I. Ştefan 
26 Paraschivescu N. Eracle · 

'

27 Papleacu N. Dumitru sC

28 Pletea A. Constantin 
29 Rusali I. Constantin --- .; 
30 Stănescu I. Con1stantin 

.. 

.. . 
• 

I 

• • 

31 Stavraca Or. Gheorghe•� . -· · 
32 Stiploşec Or. Virgil 
33 Trică S. Ion -• , · · 

_, 

34 îudor B.· Dumitru 
•' 

. \ 

• 

. -. 

• 

• 

" 
. " . . \ 

,, 

" 

- ''

,, 

. 
,, 

' 
'' 
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

I 

• 

• 

' 

• 
• 

CORIGENŢI C_L�I B. 
I • 

. . / \ 

Situa,tia după ex. 
de c�rjgenţă 

35 Bădescu M. Ion 
36 Bârsu T. Teod0r 
3 7 Bercu A. Lazăr �L =0=·

·3s Botez I. Ion
39 Brătucu Oh. Nicolae
40 Broască I. Grigore,, Q -·�

41 Cristescµ M Oh. Virg·il 
42 Dane B. Lazăr · 
4 3 Datcu R. Constantin r.".

.. 

44 Demetrescu C. Gheorghe 
. 45 Dida N. Nicolae · 

46 Dogărescu A. Gheorghe 
47 Ilie I. Gheorghe 
48 Ion C. Alexe �-
49 Ionescu N. Ioan 
50 Nemeş I. Vasile 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

I 

' 

, 

• 

••• 

I 'l 

• 
• 

• 

' 

• 

rep�tent 
promo·va·t 

'' 

,, 

" 

,, 

I 
... '' .. 

,, 

r 

absent 
promov;a.t 

. ,, 

,, 

• 

• • 

• • .. . '' .. 

� . 

}I 

• 

• 

• • 
, 

• 

• 

' 
• 

• 

• 

• 

•
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Numele şi Pronumele 

elevilor 

• 

• 

) . 

• 

Situatia · · 

' .

•• 

, 51 Og�acof A. Vladimir�· , �a · promovat
52 Po_i)a I. Ion .. �--
53 Pr1vache ·V. Ilie •

54 Rabinovici N. Marcel , · · · .. _ 
55 Roşctilet Al. Gheorghe 
56 Rothlender G. D•tru.
57 Seceleanu B. Vasile 
58 Serban S. Alexe 

• 

59 Sterea G·h. Nieolae 
60 TeodJrescu C. Ion 
61 Zapetiadis I. Nicolse -· ·.

RETRAŞI 
• 

• 

62 Columbi D. Constantin 
63 Cotta I. Filip 
64 J�rca Gh. Haralambie 
65 .Nicolae N. Nerva , . 
66 Pascu H. Filip Ioan 
67 Popa P. Petre 

• 

CLASA ·I C. 

1 Altunian 0; Arşag · 
2 Anton K Manuel 
3 Asadurian A. Asadur 

• 

, 

•

,, 

• 

• 

4 Avram N. G·heorghe �---..
. 5 Bontea N. Titu 

6 Buiuc M. Mihail 

r I 

• 

• 

• 

' J • 

• 

' .,, 

• 

• 

• 

7 Constantinidi A. Christodor 
8 Croitoru Gheorghe 
9 Curte c. Tăhase . 

. 1 O Demetriade I. Aristide 
• 

• 
' 

• " 
,, 

• 

- \

repeten·t 

promo_vat 

• 

" 

• 

_, A 

retras 
• 

" 

,, 

,, 
,, 
,, 

• 

• 

promovat 
'' 

• 

,, • 

'' 

" 

,, 

,,, 

,, 

• 

• 

' 

-

• 

• 

• 

• 

.. -

•
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87 

Nomele şi Pronumele 

elevilor 

• 

11 Dimonie S. Petre 
· 12 Dinu D. Andrei · 

• • 

• 

• 

. 
' 

,...,. .. 

Situaţia 

• 

promovat 
,, 

• 

• 

13 Dinu V. · Ion · • •  

14 Dumitru A. Paul 
15 Dumbravă D. Nicolae 

• • 

•

16 Dumitrescu St. Ion 
· , ·

17 Florescu I. Costică �-
18 Grecescu I. Ion 
f9 Hristea D. Mihail 
20 Kiriacopol A. Stavru , . ..

21 Lemiody N. Anastase 
22 Mărculescu P. ·Pamfilie 
23 Niţă C. Gheorghe 
24 Peride H. Dumitru 
25 Petre N. Iosif -r

• 

• 

• 

• 

• 

,, 

" 

• 

,, 
• 

'' 

• • 

• 
• 

,, 

,, 
li, 

• 
• 

• 

,, 

. 
n. 

• 

26 Petrescu I. Corneliu Elefterie . · : · . ,,. 
27 Rusu D. Costică 
28 Sălceanu ·N. Gheorghe � -. . ; 
29 Seuleanu V. Constantin �· 
30 Sideropol S. Ioan 
31 Tănase 1. Gheorghe 
32 Tasc4 Gh. Constantin 
33 Teodorov T. Mihail 
34 Zotiler z. Solomon -==

--

·=-
--

-

• 

• 

• 

n 
• 

'' 

• 

'' 

• 

,, 

" 
'' 

,, 

" 

• 

• 

• 

• 

· de corigentă

3·5 Atanasiu D, Vasile, 
36 Ciutacu C. Constantin 
37 Corbeanu I. Arlon 
38 Costiniu M. Gheorghe 
39 Christea Oh. Ion • • 

40 Economu c. Mircea 
• 

-· • 

I 

. -·- .. .-•-- - ...
• 

• • 

• 

• 

• • 

, 

' I 
• 

. - -

• 

pron1ovat 
(. ,, , . 

u 

. 
" 

• • 

. . .; ,, . 
' 

u 

··- .. 
• 

• 

I 

• 
• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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• 

I 

• 

'. 
o 
CJ 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
47 

48 

49 

50 

51 
52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

• 

N urnele şi Pronumele 1 

· � .. •

elt vilCl)r 
• 

• 

Ilicea I. Qheorghe 
Iancu M. Petre 
Ionescu D. Nicolae 
Irimia N. Gheorghe 
Lasca1·idi Z. Alchino • r -• 

Miholecu P . Gnerasim 
Miron eseu N. Constantin • 

Nica N. Nicolaei 
Niculescu C. Nico·lae , • 

Păun I. Ion 
Rizescu D. Mircea l ,

• 

Sisea,. Gh. Miha�il 
I 

• I•

Trifan I. Sterian 
v·ătafu c. Constantin 

CLASA I C. RETRAS.I 
� 

Bocioagă N. Constantin 
• 

Braun V. Vasile 
•

• 

Ceacâru V. Constantin , 

Cin că P. Simion 
• 

Cosma V. Alexandru I 

• 

Dogărescu A. Nicolae 
Elefterie C. Vasiliu 
I ordătlescu A. Dumitru 

✓ Martinescu O. Gheorghe 
Moscopol fi. Dumitru 
Neguti C. Gheorghe 
Nicolau -Oh. Constantirt 

• 

Tănăsescu St. Vasile • 

• 

Topală .St. Ion • 

Vasiliu I. Vasile 

• 

• 

• 
• 

• • 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

.l. :t • 

I 

• • 

• 
' . 

- . 

Situatia 

- prom•ovat

' 

• 

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

f 

. ' 

., 

• • 

• 

•• 

• 

• 

• 

• 

• 

, . 

.. 

• 

• 

,, 

'' 

• 
,, 

" 

li 

,, 

'' 

,, 

,, 

,, 

,, 

• 

• 

• • 
l 

-
• 
• • 

,, I• 

'' 

•• 

retras 
• 

I 
,, 

" 
,. 

'' 
,, • 

• 

· li

lt' 

,, 

" 

,11 

,, 

,, 

,, 

. u 

'' 

• 

• 
• 

-

i 

I •• 

I 

r 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

I 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

•
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� 
C 

z 

.. 

Numele şi Pronumele 
elevilor 

--·-v 

Situaţia 

=-°-;'===========:======== 

CLASA 111 A 

1 .Albu V. Nicolae 
2 Alimănişteanu C. Dinu -
3 Atanasiu C. Tănase 
4 Birinberg P. Israel -
5 Bogatul N. Con�t. 
6 Buscianu D. Nicolae 
7 Cjpităneanu C. Ion 
8 Catingri P. Manole 
9 Coriolao G. flo rea -

10 Corn.ăteanu I. Gheorghe � 
11 Costache D. Petre 
12 Damian I. Petre 
13 Dragomirescu Gr. Aurel 
14 Dumitrescu I. Oprea 
t5, Dumitriu c. Atanasie 
16 Ene R. Ion 
17 f ialcoyschi A. Iosif 
18 Gherlant I. Gheorghe 
19 Gheorghiu N.' Eugen 
20 Greavu I. Dumifru 
21 Hagi Maxut Sadi 
22 Hristu f. Damian 
23 Iacob 1: Nicolae 
24 Ialina N. Gheorghe 
25 Lupu F. Aurelian 
26 Manea I. Petre 
27 Marin f. Gheorhe 
28 Napu Gr. Gheorge 
29 Nicolau Or. Matei 
30 Poştă N. Dumitru 
31 Radu 'O. Vasile 

. promovat 
" 
,, 

,. 
" 

,. 
,, 

,, 

" 
" 

" 
" 

,, 
,, ' " 
,, 
,, 
li 

" 

,, 
,, 
li 

li 

,, 
li 

li 

li 
. ' 

,, 
" 

• 1 
'l 

,, 

6 
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o 
c:.l 

o 
z 

Nomele şi Pronumele 

elevilor 

32 Râşnoveanu I. Ion 
33 Simionică D. Ştefan 
34 Spiliadis .A. Haralambie � 
35 Stoica D. Stan 
36 Teodorescu I. Gheorghe 
37 Ţimiraş N. Nicolae ,__ 
38 Tonca I. Vasile 
39 T olica Dumitru ---
40 Trofin. Biot 

CORIGENŢI �L. II A 

41 Câmpeanu V. Traian 
42 Ceacăreanu M. Ion 
43 Fischer B. Petre 
44 Frangopol C. Nicolae -
45 · Micşunescu D. Const. 
46 Moise D. Manole 
47 Topală Gh. Petre 
48 Vasiliu A. Gheorghe 

RETRAŞI 

49 Predescu M. Cicerone 
50 ţ ____ A_ctis C. Paul 

CLASA II B 

1 Abramovici L. Eduard ...... 
2 Alexandru C. Vasile 
4 Alexandrescu R. Ion 
3 Babi L. Vasile --..J 

5 Butică A. ViC):or 

,, 

Situaţia 

promovat 
" 

repetent 
promovat 
repetent 
promovat 

,, 
,repetent 
promovat 

Situa:tia după ex. 
de corigenţă 

promovat 
,, 

,, 
" 

" 

" 

,, 
" 

retras
decedat 

_.,._ 

promovat 
repetent 

,, 

·/1 

promovat 
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..: 
o 
c;,i 

o 
z 

Num�Ie şi P,onumele
elevilor 

ŢChiritescu D. Nicolae
7 Cuşi N. Mircea .__. 

8 Dumitresr::u I. Constantin.
9 frânghie A. Traian . 

10 Frânghie A. Alexandru
j_ 1 Georgescu I. Marin, 
12 Gheorghiu N. Alexandru
13 Olăvari Gh. Vasile --
14 Ouran M. Gheorghe
15 Ionescu N. Nicolae 
16 Leahu Or. Petre 
17 Marcarian A. Oarbis _-,.
18 Marinescu S. Gheorghe 
19 Mezinca A. Grigore
20 Micu I. Ion 

1 21 Mosc11 L. Manole�
22 Pălău I. Aurel 
23 Pănescu S. Pompiliu 
24 Papacostea A. Dumitru 
25 Popescu D. Octavian -.
26 Popescu I. Virgiliu 
27 Răduţă I. Ion 
28 Şerbănescu Oh. Iuliu

· 29 Stanciu D. Ştefan 
30 Tomescu V. Mihail
31 Vasiliu A. Alt!x. 
32 Voinescu AIPavel 
33 Zăinescu V. Mihail '-

Situaţia 

repetent
" 

)) 

,, 

'11• 

,,, 

promovat.
,,-· 

l , "
" 

,,. 

. .

. , 

:..:-.repetent 
" 

.promo:vat.
.-

" 

,, 

repetent
.promovat

"

,,
" 

"

... " 

rJpetenf
" 

promovat.
" 

, 

CORIGE_NŢI CLASA li. B Situaţia du'pă ex.
de· corige�ţă 

34 Bărbulescu I. Alexandru
35 Calciu· M. Ioan 

. ,promovat 

"· ' • w 
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• 

, 

• 

• 

• 

• 

---'----------

• 

Nt mele şi Pronumele • 

' elevilor 
• 

36 Chiriac� Gh. Gheorghe ··. _ 
. 37 Drăghest:u A. Mircea 

· 38 Economu C. Vlad,mir �_.. 

• 

39 Enach-e P. Traian • • 

' 

40 Gheorghiu A. >Mihail.
4. 1 Mănoiu I. IoaFI
42 Navon N. Alfred , - .
43 Oţe?ea A. Cristea
44 Panaitescu !,f. Mircea
45 Pisanty M. David � .
46 Prodan. I. Şttfan

· 4 7 Şerban Oh. Nicolae
48 Şerbănescu 0.: Co11st:- .

49 Ştef<1nescu N. Dumitru
50 Taler I. Iosif -< �

51 rfobă V. Marin
52 Viorel C. Rom.ulus

• RETRAŞI

53 Sas 1 Gh. Constantin 

CLA.SA li C 
• 

1 Actis C. Renaldo 

C • 

2 Atanasiu P. Gheorghe 
3 1 Baldovin D Gheorghe 
4 Bogdan D. Gheorghe 
5 Calciu M. Mihail

•

• 

-

• 

• 

. -

6 Carnutzo I. Gheorghe .. '•-4 

7 Cârstocea Oh. Gheorghe 
8 Chi1vu S. Gheorghe ' r �. . . •

9 Dan<lu D. Ion . 
' 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

, 

•

" - . � 

• 

• 

• 

• I 

Situa tia 

promovat 
• 

• 

,, I 

• 

.. 

,,, 
.. 

" 

. ,, 

re�etent 
. promovat 

,, 
t. 

,, 

. ,, 

,, 

• 

,, 

'' 
. 

'' 

• 

' 

• • 

• 

promovat 
repetent 

promovat 

• 

- ,, 

" 

,, 

,, 

tepetent 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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N 11mele şi Pronume'.e 
elevilor 

10! Dr;pol Or. Traian 
11 Duce I. Elefterie L---F--1

--

1 

12 Filip V. Petre 
13 Goldenberg Ilie. Iahcu __.. 
l 4 Oolaenberg-' Iosif fan cu

15 Hristu P. Dumitru 
16 Mamudi O. Vasile __. 
17 Mărculescu P. Cons. 
18 Martines�u O. Constantin 
19 Neagu .S. Constantin 
:W Panţu V. Mihail 
21 Păuneacu f. Alexandru 
22 Popescu O. Constantfn 
23 Râpeanu R Ion 
24 Rogu o. 1' icolae 
25 Sary A. Theodor ..__ 
26 Stan O. Nicola 
27 Stoenescu P. Traian 
28 Stoica I. Robert , 29 Tănăsescu Oh. Mihail 
30 Teodorescu I. Eugen 
31 Vâja V. Ion 

32 Visarion I. Vasile 
33 Weissman D. Avram 

CORIJENŢI 

34 Abadjian A. Garbis 
35 Bă!dănescu A. Alexandru 
36 Bârsan A. Constantin 
37 Cândea S. Constantin 
38 Calciu M. Mihail 
39 Cazacu Gh. Mihail 

Situaţia 

promov.�t
-� repetent

I 

' I 

promovat 
.r " 

. ,, 
,, 

,,,

" 
,, 

'rep·�tent 
promo�at 

,, 

,, 

,,

,. 
repeh:nt 
promovat 
repetent 

,, 
promovat 

,, 

,, 

" 

" 

-
--

=-== 

Situatia.după ex. 
de corigeoţ-1 ,

·promovat , I 

. "
absent

promovat
" 

I/ 
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Numele şi Pronumele 
elevilor 

401 Clementici T. Nicolae � 
41 Clementici T. Ştefan --
42 Deliorga H. 'Alfred 
43 Dima E. Constantin-
44 Gheorghiade C. Anastase 
45 Gheorghiu II Gheorghe 
46 Radu Iordache C. Gheorghe 
4 7 Niculescu A. Gheorghe 
48 Popescu V: Valeriu 
49 Popescu O. Ovidiu 
50 Sisu S. Constantin 

. 

RETRAŞI 

51 Eftimie M. Dumitru 
52 Hâncu 1. Gheorghe 
53 Popescu J. Ştefan 
54 Spiridon F. Ghecrghe 
55 Oănăilă S. Nicolae , 

CLASA III A 

1 Aldea I. Gheorghe 
2 A vachian K. Aram --
3 Brăilă O. Petre 
4 Brătulescu N. Teodor 
5 Constantinescu I. Andrei 
6 Constantinescu I. Corneliu 
7 Cupcic D. Alfr,ed -· 
8 Del-eserian O. Artin 
9 Dima T Constantin 

10 Duagi I. Ahmed 
11 Economu S. Teodor 

Situstia 

promovat 
" 

,, 

repetent 
promovat 

" ,  

repetent 
" 

'· promovat 
•li 

retraşi 
"· 

" 

. " 

" 

promovat 
,, 

li 

" 

"

" 
" 

" 

,, 

" 

" 
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• 

• 

• 

• 

• 
,_ 
o Numele şi Pronumt3le � 

z 

· t 2 

13 

14 
15 

16 

• 

elevilor 

Ganef T. Gheorghe 
Gheorghiu V. Pascu 
Ionescu A. Nicolae 
Iordan N. Alexandru 
Itigan Gh. Constantin 

, . 

" 

1 7 Lescovar F. Andrei ·. 
18 

• 

Melinte P. Pericle 
19 Misea V. 

a 
Ion . 

20 Muche C. Alexandru 
21 Nae V. Alexandru 
2� Nicolesc'lt P. Pluta re • 

23 Perţache J. Ion •

24 Popica I, Vento - .

25 Popescu I. Vasile 
26 Rigani G. Anastase 
27 Rudic I. Ionel 
28 Sădeanu C. Paul 
29 Sandu I. Aurel · 
30 Sarry S. Nicolae 
31 Şerban N. Eugeniu 
32 Şoşoiu B. Dumitru .,

53 Stănescu I Haralambie 
34 Stănescu I. Ştefan 
35 Stănescu G. Ion 
36 Ştefănesc11 M. Ion 
37 'l

"'

ătoiu Gh. Gheorghe 
38 Ţentulescu ·S. Dumitru

39 'fheiler A. Renee • 

40 Ţintă M. Ştefan 
41 Văsioiu C. Ioan 
42 Za·haria O. Nicolae 
43 Zamfirescu M. Nicolae 

• 

• 

• 

,,. 

• 

• 

• 

.. 
• 

' 

• 

• 

• 

" . 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

\ 

• 

• • 

.J • 

• 

.... 

• 

• 

. " • 

, 

• 

, 

• 

• 

� 
• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

-

.. -·---- .,. .. 

Situaţia 

.. 

promovat 

• 

• 

• 

� . 

• 

,, 
• 

, ,, 

,, 

,, 

.. ,, 

• 

,, -

,, 

,, 

,, 

,, 
, 

,, 
• 

,, ., 

,, 

,, 

,, 

,, 
•

,, 

• 

• 

• • 

" 

,, 

,, . 

,, 

,, 
• 

,, 
' 

• 

,, 

,, 
,, 

,, 
I •

,, 

" 

'' 

• 

-

• 

• 

... 

• 

• 

�-

l • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

- -· - ...

. p.._ ,'1 
�6:

-

Numele 9Î Pr.onumel3 
.. 

eleviror 

I 

CORIJENŢI. III A 

-

• 

• 

44 Alexandrescu A. Dumitru 
45 Giovani A. Anastase 
46 Ionescu S. Gheorghe 
47 Lungu D. Ion 
48 Mingheru C. Vasîle 
49 Tomescu N. Ion

• 

RETRAŞI· 
• 

I 

50 Hamparţun R. Hamparţun 
51 t Kiriacopol A.� Stamate 

♦( 

· . CLASA III B
• 

1 Bălăceanu I. Theodor 
2 Catană P. Constantin 
3 Cioroiu Şt. Răducan : 
4 pragomir D. Ion 
5 Farmachi I. C1 istea ... -
6 Gântă Gh. Nicolae 
. 7 Giurgea Gh. Ioan 
8 Hampattun R. Grigore 
9 Hristu C. Nicolae • 

10 Mihăilescu I. Petre 
11 Mocanu N. Ion 

· 12 Oprescu Gr. Alexandru
13 Pătărău N. Constantin
14 Pita C. Petre . "7
15 Poştă N. Pavel 
16 Prodan I. Nicolae 
17 Robe Dumitru · -' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

L 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

r „ 

' 
•

· � Situaţia

-

. � 

• 

• • • 

• • 

� 
l 

• 

• 

• 
I 
• 

• 
• 

"I 
• 

,... . - ,-

· promovat
" 

. 
. 

" 

.. 

.. -

• 
I, ,, • 

• 

( ,, 
,.. 

,, 
;I, 

• • 

.,,; . 

,. .. .. 

• 

• 
( •

• 

• retr...as 
. .. 

decedat 

• 

• 

' 

.., ., 
. '- . 

• • 
• • 

• 

• • 

• 

-

pro1novat · .. 

• 

• • 

� • repetent 
· ·promovat .

• 

t 

• 
I 

• 

• 

• 

" ,. 

. ,., 
,, 

• 

I 

repetent · . 
promovat 

" 

,, 

, ... 
,, . .  

• • 

· , 1·epetent 1 

. · promovat
r 

• 
, 

. � 

11 �, . 
• .. ..... ♦ 

'' 
• 

• 

• 

• 

1 
. ... 

� . ,, . . ., '

repetent, 
-- � 

• 

• 

I 

• 

, 

• 

• 

I 
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I! Numele �i PronumH:i 
Situaţia 

elevi'or 
z 

18 Roşculeţ A. Victor repetent 
19 Sixt Or. Alexaodru - promovat .

20 Titoriân I. Ovidiu " 
21 Trandabur A. Nicolae " 
22 Tuvy S... Gabri�l -

n 

23 Vlădoianu S. · Ştefan " 

CORIJENŢI III B 

9!4 Alterescu A. Emanai! - promovat 
25 Brătucu Ch. Ion " 
26 Conduleţ I. Anghel " 
27 Cojoraru N; l�n li 

28 Costovici A. Aurel (( 

29 Dinulescu N. Marin repetent 
30 Dracopol V. �icolae ,, 

31 Fotiu O. Dumitru promo.vat 
32 Fun0gea G. Dumitru li 

33 Gheorghiu Gh. Mihai " 
34 Guran M. Alexandru li 

·135 Ma.nicatide T. Teodor " 

36 Manole I. Octavian li 

37 Nicolau V. Mircea ,, 

38 Naparu Şt. Naparu 
,, 

39 Neguţi C. iiicolae repeten_t 
30 Olivo J. Gheorghe promovat
41 Panaitescu C. Jon 

,, 

42 Rothlănder G. Victor 
,, 

43 Sarivan Dobre ,, 
44 Stănescu N. Nicolde " 

45 Teodorescu N. Nicolae li 

146 Ţeposu A. Aurel -
u 

47 Tolica N. Ghorghe -
n 

7 
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o� NumEle şi Pronume1e 
elt vilor Situaţia 

4
=
8
=1=

T
=
o

= m=
a

=
s
=
ia

=
n

=
M

=
.
=

S
=
a

=
rc

=
h

=
i

=
s 
===-1,

1

=
. 
==

p
=
r

=
o

=m =
o

=
v

=
a
-.;· =

49 Voica C. Nicolae 

RETRAŞI III B -

50 Atanasiu C. Dumitru
51 Baru eh I. I osif -
52 Cardaş P. Gheorghe 
53 Giule a G. Ioan 
54 M?nolescu I. Virgiliu 
55 Săres,�u I. Eugen 
56 Ştefăn eseu A, Alex. 

CLASA III C 

1 Ayauaian M. Eduard 
2 Be rcovici M. Avram 
3 Betta N. Teodor 
4 Bf za -D. Consta ntin 
5

! 
Calimţnte Anghe l 

6, Câţu S. Şte fan 
7 C9n:;tantinf'scu T. Gb. 
8 Cazac C. Paul 
9 Datcu T. Gheorghe 

10 Diaconrscu N. Nicolae 
11 Dobre scu Gheorghe 
12 Dumitrof Gheorghe 
13 Dima E. Daniel 
14 Farhi B. Ilie 
15 Filloti I- CoTI�tantin -
16 Fra ngopol C. Nicola.e ----
17 Ge orgescu N. Dr agoş 
18 Gheorghiu Gh. Petru 

I 
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" 

r etras 
li 

li 

li 

li 

li 
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promovat
r epetent 
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p romovat
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li 

,, 
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repdent
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promovat
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promovat 
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• 

• 

Numele şi Pfonume!e 

etevitor 

19 Hcaza.r A. Hazar 
20 Iacobescu N. Eugeniu 
21 Ionescu N. Virgil 
'22 Lemiadis Ion 
23 Manof M. Ion 
24 Manu A. Teodor ..-

. 25 Manta I. Mircea 
26 Mihăilescu V. Ion 
27 Mironescu M. Barbu 
28 Popescu D. ��icolae 

• 

29 Radu l01�dache C. SteI;an 
30 Rainof A. Jelescu 
31 Sălceanu N. Constantin 
32 Sava P. Ion

33 Şerbănescu G. !�icolae 
34 S1biceanu P. Ion· •

• 

• 

, 

• 

• 

r 

• 

' 

• 

' . . 

• 

• 

Situaţia 

r.ep�tent 
'' 

promovat 
• 

" 

rep�tent. 
'' 

promovat 
,, 

rep�tent 
- . ,, 

promovat 
,, 

" 

,, 

• I

" 

•' 

35 Sterea A. Aurel _______ _..;...... -
repet�nt 

promovat 
36 Vartariof O. Cristi-._-,.

37 Vlădilă V. Stan 
-

• 

' 
CORIJENŢl III� C

38 Ciuhureanu J. Nicolae 
39 Di·ăgan S. Ştefan 
40 OumitresLU D. C ohst. 
41 Georgescu G. George 
42 Ionescu S. Nicolae -
43 Lupu Vasile 
44 Mihăilescu V. Ion 
45 Nicole8cu C Nicolae 
46 Novot I. Virgil 

· 47 PG1mfilescu M. Dumitru

48 Petrescu I). Gtiors-ne

• 

' J 

• 

J 

• 

• 

• 

-

• 

. . , 

. � 

• 

• 

„ 

. ,, 

• 

· , promovat
• 

• 
,, 

I fi 

" 

,, 

' 

• i absent . 
promovat 
I 

,, 
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.. 

• 

• 
• 

• 
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I 

• 

• 
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• 
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Numele şi PronumPle 
• 

el� vifor 
I • 
I . 

. 

49 

50 , 51

Spiridon I. Constâlntin 
Tămâia nu Gh, Toma 
Vasilt>scu T. Victor 

52 

53 

Vasile D. Ion 
Z11hariade A. Z·ilharia 

RETRAŞI 

54 Popes�u Or. Virgil 
55 Popovici C. Emilian 
56 Roman I Horia 
57 Theahlov N. Jon 

•

• 

I 

· 58 Theodorescu I. Mihalache
• 

CLASA IV A 
• 

1 Armă N. Gheo1„ghe 
2· Btlcin O. Corneliu
3 Boşcu M. Boşt;u 
4 Coman I. Ion 

• 

• 

• 

5 Constantinescu L. A.nas·tase

6 CosmescQ G. Ion 
7 Crăciun V. Cristea 
8 Criticos A Anastase 
9 Dragomire�cu Gr. Eugeriiu 

1 O Frecea T. Constantin 
11 Fulga I. Ion 
12 Ghiţă N• Gheorghe 
t 3 Hagipanait T. Panait 
14 Hanard C. Vintilă 
15 Ionescu C. Gheorghe 
16 I�rael I. Moise 
. 17 I�todor D.. Ion

•

• 

' 

• 

• 

• 

-

• 

• • 

� -·- .
....... •,, _ _:._ ·-- -- -·--•·-..

Situr tia 
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promovat 
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,, 

,, 

,, 

-

retras 
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re.:>etent 
-promovat

. repetent 
promovat 

• • • 

, 

'' 

,, 

repetent 
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• 

,, 
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-Z�o-1 ===N=u=m=e=le=şi=P=1=·o=n=um="=el==e====!'====elevi 1or 

---

Situaţia 

18 Jipa N. Va]erit1 
19 Marcu N. Anton 
20 Mărăcineanu G. Remus 
21 Meilman H. Pincu _, 
22 Morărescu S. Gktavian 
2 j Pas�u Radu 
24 Perţiche Gh. Vasile 
25 Petrescu A. Constantin 
26 Petriman J. Ion 
'27 Popovici C. Radu 
28 Raicopol D. Pttre 
29 Reinman R Robert 
30 Rigani A. Alexandru-
3 l Rigani G. Nicolae --
32 Rdnhaimer C. Carol 
33 Roşu I. Petru -
34 Şachi R Iacob -
35 Şeitan I. lon 
36 Semciuc J. Mihail-
37 SimioLică O. Ioan 
38 Vasiliu V. Petre 
39 z�h�ria O. Mircea 

CORIJENŢI 

40 B.ilicescu Nicolae 
41 Bentoiu Gheorghe 
42 Chiforeauu T. Eugeniu 
43 Cohen Iontov � 
4�l Dida N. Mih'\il 
45 Drăghescu Al. Gheorghe · 
46 Dum1tresc11 S Constantin 
47 Ghica I. Ov1diu 

I· 

promovat 
" .. 

repetent 
13romovat 

,, 

li 

,, 

repetent 
promovat 

.,, 
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repetent 
promovat 

,, 
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,, 
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,, 

,, 

,, 

Situatia după ex. 
de corigentă 

promovat 
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,, 
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Zeo: I Nomele ş; P.-ooumele 
eltviJor 

481 Gheorghiu I. Ioan 
49 Helgiu V, Iulian 
50 Lazăr D. Vae le 
51 Pop A. �lexandru 
52 Popescu C. Ghe0rghe 
53 Preda M Vasile 
54 Rossier H. Artur 
55 Şoşoiu B. Gheorghe
56 Stănciulea D. NicolG(e 
5 7 Tatarschi aques · 
58 Vâlsan I. aralamhie 

CLASA lYEB

1 Cojocaru E. Radu 
1 2 Covaci S. Gheorghe 

4 Creangă M. Gheorghe _ 
3 Dţmetrian P. Emanoil 
5 Ojma D. Nicoiae 
6 Dîpescu N. Calin 
7 Ddbre Gr Ion 
� Găjdaq. I. Ion 
9 Georgescu I. V: on 

10 Grigorhl C. Ioan 
H Hintz S. Ştefan 
12 Jianu Oh. Dumitru 
13 Kr�use o. Vladimir 
14 Lev;y I. Alfred -
15 Navon N. Isac -
16 Neagu A. Alexandru 
17 Nenov P. Nicolae 
18 0[lcescu M. Paul 
19 Osman Gelat Oeodet 

�· . 

Situatia 

" 
li 

,, 
li 

,, 

,,

,, 
" 
,, 

c;origent absent 
" 

Situaţia 

repetent 
,, 

,, 

. ,, 

promovat 
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repetent
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promovat
" 

)) 

repetent 
promovat 
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repetent

promovat 
li 

repetent 
promovat 
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' -

Nu�ele si Pton·umele.. 

elevilor 

-

20 Rusli C. Nicolae 
21 Rusu D. Ion 
22 Şeitan C. Traian 
23 Sta nescu O. Aurel 
24 Tăulea Gh. Radu 

• 
• • 

• 

• 

S1tuatia 

• 

_, repetent 
,, 

pro1npvat 
repetent 

• 

" 

'' 

' ' 

25 Tom eseu N. Nicolae 
26 Ţutuianu Oh. Const. 
27 Vasilescu S. Vasile 

fliminat pentru absen· e 

• 

CORIGENŢI 

28 Arhir O. Nicolae 
29 Biciola Gh. Stelian 
30 Catană P: Gheorghe 
31 Cârstorea Gh. Nicolae 
32 Clinc.iu Gh. Gheorghe 
33 Co.sma, Oh. Horaţiu 
34 Constantinescu I. Oh. 
35 Dumitreşcu N. Emanuel 
36 Dumitriu G. Alexandru 
37 Georgescu G. Afexandru 
38 Iacobesru .A. Dumitru

39 Ionescu N. Aurel 
40 Oprea T. Gheorghe 
41 Pandele- F. Nicolae 
42 Paraschivescu D. Nic(>lae 
43 Paveliu N. Iulian • 

I 

44 Petrescu T. N·icolae 
45 Radulescu 1. 1,eodor 
46 Ravuna N. Marcel �:1•---

• 

• 

\ 

• 

• 

• 

promovat 

\ Situaţia după E-X,

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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de corigenţă 

promovat 
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" 
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• 

• 

• 

,, 
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• 

• 
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,, 

,, 

" 

" 

• • ,, 
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• 
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repetent 
promovat 

,, 
...

,, 
I 

I 

repetent 
promovat 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-·

4 7 Schwartz W. A. Lazăr �s

48 Ştefănescu N. Gheorghe 
49 \ ifrea Stanciu 
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Numele şi Pronumele 

elevilor 
Situaţia 

�===========!=::======= 

r,ol Vasilescu 1 T. Alexandru

RETRAŞI 

51 Atanasiu V. Nicolae 
52 Conţu C. Marin 
53 Constantinescu Gh. Anastase 
54 Cristea V. Alexandru 
55 Dumitriu N. Vasile 
56 Ghermachian A. Onic 
5 7 Pnppa S Ştefan 
58 Proca N. Procop 
59 Şerbănes('u s. Alexandru 
60 Ţifrea Gheorghe _ 

CLASA V 

1 Adam I. Radu 
2 Antun K. Eduard 
3 Arvanitis C. Alexandru -
4 Avachian K. Garbis ,..., 
5 Bedighian H. Norair 
6 Beza D. Ion 
7 Cardaş S. Virgil 
8 Carnutzos I. Constantin 
9 Chiriacescu D. Nicolae 

10 Dobrescu A. Alexandru 
11 Dragulia C. Nicolae 
12 Georgescu Şt, Gheorghe 
13 Iordan N. Cristu 
14 Istodor D. Dumitru 
15 Ionescu N. Nicolae 
16 Lupescu M. Petre 

lt promova_t 

Retraşi 

li 

" 

" 

J. 
,, 

li 

" 
" 
" 

li 

" 

- Situaţia

promovat 
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" 

repetent 
�romovat 
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repetent 
promovat 
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,, 

repetent 
" 
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Numele şi Pt-onumele 
elevilor 

17 Miga I. Sorin Nicolae 
18 Minasian o. Minas _ 
19 Nicola P. Stan

120 Nicolau Oh. Nicolae 
21 Pâslă I. Ion 
22 Petru D. Alexandru 
2J Pantelie I. Nicolae 
24 Rădulescu I. Constantin 
25 Roşculet V. Alexe ---
26 Rupenian Eduard 
27 Sandu J. Gheorghe 
28 Simionescu Gr. !Grigore 
29 Stănciulescu I. Gheorghe 
30 Teotlorescu N. Nicolae 
31 Zaharia O. Ion 

CORIGENŢI 

32 Belivan S. Leon -
33 Boem G. Traian134 Cârâc E. Ion·
,35 Chiriacescu D. N ico)ae 
36 Oumitresrn G. Petru 
37 pumitrescu S. Aureliu 
38 Filip C. Nicolae 
69 Gheorghiu Gh. Zoanei 
40 Gologan I. Nicolae 
41 Iliescu I- Dumitru 
ij2 0vanesian O. Arttu 
k13 Pomerantz I. David 
4:l Roşc1tlet I. Ion 
�5 Teodorescu N. Virgil 
¼,6 Vasiliu D. Eugehiu 

\ Situa\ia 

promovat 
,, 

repetent 
promovat 

,, 

li 

" 
" 
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repetent 
promovat 
repetent 
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promovat 
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Situatia după ex.
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,_ 

o 
... 

ci 
z 

Num13le şi P.·onumele

elevilor 

RETRAŞI 

47 Brezeanu P. Ştefan 
48 Georgescu Oh. Constantin 
49 Ionescu I. Eugeniu 
50 Paloş C. Constantin 
51 Păltineanu M. Gheorghe 

CLASA VI 

1 Alterescu A. Paul -
2 Andreescu D. Dumitru 
4 Blănaru T. Gheorghe 
3 Boeru. I. Ion 

1 5 Cioroiu S. Ion 
6 Ciocârlan I. Nicolâe 
7 Clodeanu A. Dumitru 
8 Constantinescu B. Marcel 
9 Constantinescu Al. Mihail 

to Cotanis M. Ion 
f 1 Dumitrescu c. Dumitru 
12 Edelştein M. David 
13 Gavrilescu T. Ştefan 
14 Grossu A. Cristea 
15 Griinberg N. Bernard 
16 Livada F. Nicolae 
17 Mihail S. Ion 
18 Misea N. Nicolae 
19 Ni�oiau S .. Vasile 
20 Oprea T. Ştefan 
21 Panaitescu D. Const. 
22 Penu D. Vasile 

I 

, 

Situaţia 

-retraşi

,, 

,, 
,, 

" 
" 

promovat 
}) 

repetent 
promovaf 
repetent 

promovat 
repetent 
promovat' 
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repetent 
promovat 
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,, 
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,, 

,, 

" 
,, 
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Nume]e si Pronumele 

elevilor 

• 

· • Situatia .
• 

• 

• 

• 
• 

=;::::===========-==
f ======:====:::=== ...... --..

23 Popescu G. Dumitru 
24 Popovici I. Petru 
25 Rădulescu T. Constantin 
26 Semcovici I. Alexandru --1

27 Simionică D. Grigore 
28 Stănescu M. Alexandru 
29 Şeitan Gh o Nicolae 
30 Theiler A. Lucian _.-:---· 
31 To pală G h. Şt.ef an 
32 Vasilescu S. Gheorghe 
33 Vodă P. Ion 
34 Weselovschi I. Iosif 

. 

CORIJENŢI 
, 

•

'

•

• 

• 

35 Alexandrovici C. Gheorghe 
36 Brătucu Gh Mircea 
3 7 Dobre seu I. Remus 
38 Gabrovanu I. Ion 
39 Gheorghiu Oh. Ion 
40 Iosif I. Constantin . 
41 Lăzărescu Gh. Ioan 
42 Lipovici 1'1. Moritz 
43 Paveliu N. Ion 
44 Popea V. Theodor 
45 Popescu M. Corneliu 
46 Rădulescu I. Jon 
47 Rădulescu .P. Ion 
48 Vizireanu c. Nicolae 

• • 

RETRAŞI 

49 Butucescu I, !îicolae 

• 
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- -• •
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-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

" 

,, 

,, 

· repetent

. 
• 

• 
• I

• 

'• 

. � 

.. promovat. • 

.. 

• • • .J .. "". . .." 
, 

' . . ' .. 
• i" ' -

• 

• 

'' I

• • 
I 

,, 

• • I" "• • 

,, 

• 

" 

• . . '

' 

• 

I 
' I 

• •... .... . .. 

,, 

. ' 
. ' 

situatia după ex . 
de c'origenţă 1

' 

• 

' . . 

' 

• 

• 

absent 

) 

• 

• 

• 

,, 

" 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

,, 

• • 

• • 

• 

• • 

• 

• 

' . 
. ., 

" 

I

, l I

' 

retras 

' . 
' 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• • I

• • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

,. 

• 
.,. 

• 

• .. 

• 

• 

• 

• 

•

www.ziuaconstanta.ro



• 

I 

108 

• 

-..-

o � Numele şi PronumA]e 
o 

• 

elevilor 
• 

- .
• 

50 Chiappella T. Alex 

CLASA VII.ţ 
• 

1 Alterescu A. Moise .•• �� 
2 Belloiu I. Gr;gore 
3 Fedeles C. Constantin 
4 Gartenlaub B Herman 
5 Hazarian M. Eduard 
6 Lascaridi Z. Gheorgh,e 
7 Manolescu Gh. Ioan 

· 8 Muche C. Ioan
9 Negulescu N. N:icolae

10 I)apuc D .. Radu 
' 

11 Roşculeţ V. Voicu 
· 12 Sluj,itoru A. Ion

CORIJENŢI 

13 Bădules�u S. Octavian 
14 Beza D� Gheorghe 
15 Constantinescu P. Mihai-l 
1·6 Dinu N. Gahriel 
17 Dussi C. Dumitru 
18 latina N. Ion 

• 

19 Ionescu M. Gheorghe 
20 Iordan Gh. Alexandru 
21 Iorgulescu V. Brânduş 
22 Israel I. Alfred . ..-;: 
23 Mendrino H. Ioan 
24 Mihăilescu M. Artur 

, 25 Negru N. Mircea 
12 6 Petrescu P. Constantin 

• 

:,l!;iClO. 

• . 

• 

• 
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• 
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• 
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Situaţia 
� 

• 

• 

. ' 
.

-

-··- -· ..

.J eG repetent 

• 

I 

• 

• 

• 

. .  J 

• 

,, 

p.romovat
" 

repetent 
,, 

promovat 

• 

·''

'' 

,, 

,, 

; 

• 

• 

Situ.aţia după ex •. 
de corigenţă 

• 

• 

• 

• 

pF0movat 

' ' 
• • 

,, 

,, 

,, I 

,, 

,, 

,, 

,, 

repetent 
promovat 

,, 

,, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

www.ziuaconstanta.ro



, .. : 

109 

NumeJe şi Pronumele 
elevilor Situaţia 

=�============1=========:== 

271 Şerbănescu I .  Ovidiu 
RETRAŞI 

28 Dumitrescu Gh. Vasile 
CLASA VIII 

1 Adam I. Mircea 
� Boltea V. Vasile 
3 Buiuc M Ştefan 
4 Butucescu I. Horia 
5 Butnaru A„ Virgil 
6 Cândescu M. Ştefau 
7 Costea I. M,hai 
8 Costea H. Dumitru 
9 Drăgoescu I. Pantelimon 

10 Fulga I. Eugeniu 
11 Gavrilescu G. Vasile 
12 Goldştein M. Haim 
13 Hacher S. Ştefiin 14 Livada F. Orig ore
15 Marin N. Ştefan 
16 Mira D. Constantin 
17 Niculescu V. Ovidiu 
18 Panaitescu C. Gheorghe 
19 Popa I. Gheorghe 
20 Popa P. Nicolae -
21 Popescu N. Dorin 
22 Popescu V. Dumitru 
23 Robovici Gh. Gheorghe 
24 Schmitt E Fritz 
�5 Toma V. Nicolae 

repetent 

Retras 

promovat 
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"repetent 
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Numele şi Pronumele

elevilor 

26 Vasiliu D. Virgil 
27 Vulcan M. Ştefan 
28 Mileu H. Ion 

CORIJENŢI 

29 Agopian M. Ferdinand 
30 Benlian F. Măgărdici 
31 Blumenfeld I. Beno. 
32 Oumitriu H. .2orneliu 
33 Moroianu I. Atanasie 
34 Periţovici S. Leon 
35 Roşculeţ N. Victor: 

/ 

• I 

Sitoaţia 

promovat 
IJ 

repetent 

Situatia după ex. 
de corigenţă 

promovat 
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• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Mişcarea fCOlaPă pe anul şcolaP 1924-1925 

Clasele 
• 

I A 
I B 

. I C 
II A 
li B " 

II C . 
III A 
III B 

� III C 
IV A 

· IV B
• V 

VI 
VII 
VIII 

. . . . .. . . "' 

• 

·-

m• .... -
'--4 

QJ 
Q 

I I 

60 
67 
69 

50 
53 

55 

51 

56 

58 

58 
60 

50 

50 

28 

35 

800 
• 

• 

• 

.__. 
l'l.24 

� 

� 

� 

• s,:S·-
::,-- o ·-

an, - ...., ..
� E Oj 

"" >c:6 ,â
=-

..aced C 
s � 0..� 

8 � o 

C.. ..,_. ccd � 

P ca � C - rn

3 57 43 
6 61 31 

15 54 34 

2 48 37 

1 52 19 

5 50 25 

2 49 43 
7 49 18 

·5 53 21 
,l!f[� 58 33 

11 49 12 
5 45 23 
2 48 29 

1 27 

35 22 

65 735 398 
• 

·-

·- ... ,. ...., . 
� 

� Q;, 
cu . , 
bfJ 

..... �
Q., 1-c 

\.J (l) 

o � 

13 1 
27 3 

20 
8 3 

.19 14 
17 8 

6 --

26 5 

16 16 

19 6 
23 14 

14 8 

14 5 

15 4 

7 6 
244 93 

• 

Rezultatul exam. de corigentă 

Promovat i Repetent i Absent i 

8 

24 

20 

8 

18 

12 
6 

24 

15 

18 
21 
12 

13 

13 

7 

219 

• 

www 

5 

2 
• 

1 

4 

2 .  
• 

2 

1 

2 

l 

1 

l 
1 

--

1 

1 

19-, 6 

.. 

• 

• 

PROCENTUL 
promovat\lor şi repetenţilor dintre 

elevii cari au urmat regulat 
• 

• 

a) Cursul Inferior ci. buget.
Promovaţi 92,45°/o 
Repetenţi 7,55°/o 

b) Cursul inferior claselor

. extra.bugetare 
Promovaţi 79�89°/o 
Repetenti 20,11°/o 

· c) Cnr$ul superior.

• 

Promovati 81,96°/o 
Repetenţi 18,04°/o 

d) Intreaga şcoală
Promovaţi 83,94°/o
Repetenţi 16.06/o ·

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

• 

•

• 
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• 

&ltuaţla eleviloP pap1ieţtlarl tn a
nul şeolaP_ f:924-_ 92& 

Numele ,i llronumela 

elevi�or ' 
Situaţia 

• I 

=�==========:;::::;:::;::::==::.-==-======�===� ---

• Sesiunea tJanuarie-Mai 
• 

CL�SA I-a 

1 Alexandru N. Nicolae 
, 2 Altunian M. Astrig 
· 3 B�ronian G. Magdalena

4 Cârstea Oh. Stana 
5 Clodeanu A. Maria · 
6 Oc1nstafitin M. Petre 
7 Oheracopol S. Elena 
8 Samson V. Ioan 
9 Vasiliu V. €0nstantin 

• 
• • • 

CORIJENŢI 

1 O Constantinescu M� Maria 
11 Diaconu Z; Iosefina 
1 � Nicolae T. Constantin 
13 Vasile S.'·· Vasile: 

I 

, 

• 

. CLASA II-a ✓ -

� • 

1 Cristale E. ·Matei 
2 Ion Ve Constantiţ1 
3 Panghe M. Ion 

' 

4 $ocariciu P. fudor • 

5 Stănculescu H. Ştef an • 

Toma N. Neagu • 
.. 

7 Vasile I. Ion 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 

' 

• 

-

• 

repetent 
promovat 

'' 
• 

,, 

repetentă 
promovat 

" 

,, 

· repetent
'' 

· promovat

• 

• 

promovat 
reŢ>etent 

,, 

promovat 
,, 

·repetent
· promovat

I 

• 

• 

\ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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No mele şi P,·onumele 

elevilor 

CORIJENŢI 

8 Proca P. Mihai 
9 Tranda bur J. Areb 

CLASA IIC 

1 Ciudin S. Dumitru 
2 Lipan S. Gheorghe 
3 Memet H. Suliman 
4 Pigui Gh. Nicolae 

CORJIENŢI 

1 Schupach E. Emilia 

CLASA IV 

1 Clodeanu A. Lucreţia 

CORIJENŢI 

. 

t Georgescu A. Mihail 

EXAMEN DE DWERENŢA 

1 Dociu Paula 

CLASA VI 

1 Monselesan S. Emanuel 

CORIJENŢI 

1 Borzea A. Traian 
3 Merdinian A. Garbis 

., 

Situaţia 

repetent 
li 

promovat 
repetent 

" 
" 

promova: 

repetentă 

promovat 

promovată 

promovat 

promovat 
" 

i 
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Numele şi Pronumele 
elevHor 

CLASA VII 

I White Gh. Gheorghe 

Situsţi& 

promovat 

S1 siunea. Ianuarie• Iunie 

1 Bedrosian G. Dicranuchi
2 Blictăres� M. Mihai 
3 Bramberger H. Aurelia 
4 Bulz V. Virgil 
5 Carvuna:ri G. Diogeni
6 Cojocaru I.Aurelia 
7 Corfiadis A. Tănase 
8 Cota I. Leonida 
9 Dendiu Gh. Marja

1 O Gheorghiu L. Constantin 
1.1 Jerca Gh. Haralambie
12 Jugastru I. Maria 
13 Niculescu I. Ana 
1_4 Popa P. Petre 
15 Perianu I. Luoia 
16 Protopopescu N. Teodor
17 Romanescu P. Nicolae 
18 Simion I. Aurica 
19 Şarop I. Elena 
20 Sterea X. Victoria 
21 Tălpău St. Elena 

I 
CORIJENŢf 

22 Andrei M. Florica 

promovat 
,, . 

. A �at-exam. final îfleutem.
repetent 
promovat 

" 

li 

I dat mm. final în 1eptem·
repitent 

)) 

repetnte 
A dat exam. fioal în Septem.

repetent 
promovat 

" 
" 

" 

,, 

,, 

,, 

" 
repetent 

A dat uumal exam parf ial
promovat 

promovat 

www.ziuaconstanta.ro
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N urnele si flronumel � • 

e)evi�or ·,

• 

• 

• 

, • 

==========:==::=:===::;==�=-===========::=::;:==i==::;::.=.• I 
• ---- 4' ...... • 

' . 

23 Atanasof Gh. Anghelina 
24 Aredisean Gh. Tigranuchi 
25 Columbi D, Constantin 
26 Cristescu I.. Napoleon 
27 Gardef S. Maria 
28 Ionescu V.. Nicolae 
29 Isra�10�;1·ici .M. Ana 
30 Kesic�asian C, Aruşi�g 
31 Bulgărea I. Silvia 
32 LI ntz A. Walter 
33 Mârşu D. Ma,r·ia 

34 Minasian D. Araxi

35 Penea M. Gheorghe 

• 

36 Protopopescu ·v. Cleopatra 
37 Scheiner I. lngeborg 
38 Şerbănescu V. Constanţa 
39 Steinm.an G. August . 
40 Simior1 S. Ion 
41 Stroe C. Aneta 

42 Schupach O. W aleria 
43 rf ârlea O. Paraschiva . 
44 Teodorescu Gh. Mihail 
45 Wittstock O. Bruno 

1 

2 
3 

5 

6 

7 

• 
• 

CLASA ll 

Bălan D. Nicolae 
Ceauşu I. Nicolae 
C0raciukina V. Tatiana 
Cioroiu S. Ma'fia 
Cota I. G,heorghe 
Cr8 eseu C. M:ţ(ia 

• 

Cota I. Teodosiei 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

I 

• 

.. 

repetent 
• 

" 

. '' 

,, 

. . " 

• 
• 
, 

• 

• 

" 

.·T- J repetent 

• 

promovat .' 
• 

'' 

repetent� 
promovat 
abse11t . · · 
repetent 

promovat 
. i" e -pe·ten t 
promovat 

• 

' 
,, 

,, 

Abse,nt ·, 
wrornovat 
.repete�t 

Absent 
' 

• • 

promovat 

., 
• 

'' 

repetent 

• 

• • 

• 

• 

a dat numai , xam. p·1rtfat 
promovat 

• • 

I 

a. dat. numai e1am� par lBI'.
• 

• 

' 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

... 

-

•
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L O tB li i! OZ& 211 ll¼Wţ& 19 sas && ZL2◄ & O <S IZ! 4 !&.i?JlLC>L-4¼!1 I 3 ••• a 1

o 
(,) Numele st Pronumele 

• • 

eltvilor 

8 Dumitrescu M. ·Maria 
9 1 Fialcovschi A. Alexe ' . 

• 

Situaţia 

promovat 
repetent 

______ .. , .. 

· I O Gheorghiu Gh. Ana
• 

a dai exam final in septem 
· promovat. 

11 Hagi Gh. Maria 
1 � Nota1·a A. Elisabeta 
13 Slapciu C. Elisabeta 
14 Steurer I. Teodora 
15 Tutunaru I. Teodor 
16 Tudoroniu Gh. Petre 
17 Visoianu N. Maria

18 Wittstoch O� Malvina

19 Zamfir !S. Vasile

' CORIJENŢl 

20 Brebenel V. Alexandra 
21 Busuioc D. Petre 

• 

22 Gheorghiu C. Constanta 
2J Ghiaţă I. Durr1itr11

24 Haim D. Eduard 
25 Mil1ailof D Polixenia 
.,...., 6 Petre V. Ilie 

• 

27 Poenaru N. Dumi1i:u 
28 Rotaru P. Mari, 

CLASA III 

l Arlet C. Nicolae • 

2 Bl,jincă I. Maria

3 Cojoc T. Ion 

• 

4 Constantinescu I, 1\\aria

• 

• 

• 

I 
• 

• 

I • 

, I I 

I I ' 

repetent
pron1ovat 
Repetentă 

,, 

fi ,, • 

,, 

• 

a dat numai exam. uarfial 
'' 

,. '' 

• 
• 

• promovat
absent 

prc,movat 
I ' 

'' 

,, 

repetent 

'' 

promovat 
• absent

• 

repetent 

• 

• 

• 

t 

a dat numai ex 11na1 în Sep. 
repetent 

a dat numai exam garf tal 
· repetentă

, 

• 

I 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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Numele şi Pronumele 

elevilor 

51 Crăciun V. Iosefina 
6 David I. Victoria 
7 Decu I. Victoria 
8 Dobrtscu S. E-L1ilian 
9 Drăgoi N. Constantin 

10 Dristaru S. Ion 
11 Grigorescu N. Constantin 
12 Georgescu Gh. Iulian 
13 Ionescu S. Ştefan 
14 Inocenti Gh. Luigi 
15 Ludoşeanu S. Bazile 
1 q Maraloiu M. Ion 
17 Marinescu M Alexandru 
18 Mitea D. Panait 
19 Nicolae S. loiil.n 
20 Popa C. Maria 
21 Popovici C. Emil 
22 Popa C Gheorghe 
23 Pop C. Viorica 
24 Radu N. Dumitru 
t5 Quintescu I. Mircea 
26 Schon M. Wilhelm 
27 Trâmbiţaşu A. Ştefan 

CORIJENŢI 
28 Brebenel V. Maria 
29 Dospinescu N. Constantin30 Filoti I. FJorica 
31 i\ţincef I. Maria 
32 Mavrodin I. Maria 
33 Piiltropol M. Sofia 
34 Silvestru I. Constantin 

Situaţia 

a dat numai exam. PBlfial·repetent 
" 

a dat numai exam. parJla1 
" 
" " repetent
,,

" , .

" 
· a dat numai exam. parJlal" 

repetent 
"

" 
" 

a dat numai exam paflial 
" promovat

repetent 
" 

repetent 
promovat 

"

" 
. ,, 

" 

.,, 

.
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Numele şi Pronumele 

elevilor 

3,5/ Trandabur G. Eugeniu
36 Vin.eş l. NJcolae

CLt\SA IV
1 Apostolescu S. Nicolae
2 Arachtlian H. Haig 
3 Bujoru V. Constantin
4 Beluiu I. Nicolae
5 Cazacu N. Petre 6 Cristea V. Elvira 7 Cristescu V. Maria 
8 Cristea V. Ale;;s,.ţ-n dru
9 David C. Nachman 

10 Dumi:ttti. N, Vasile 11 Gregorian E. Isabela12 Ionescu N. Ilie 13 Panaitescu S Marcel 
14 Popescu O. Poiixenia
15 Petrescu A. Traian

' 

' CORIJENT I
16 Drăgan D. Vladimir
17 Petrescu P. Adela18 Vonica Gh. Ion 

CLASA V
1 Ambruş I. Ilie 2 Btcal L. Avram 
3 Co3te,1. A. Constautin.
11, Dobr�s ;u S. Aurel

Situ&ţia 

pllomovat
Ir 

,, 

repetent
a dat numai e�m. pai fiai 

" repetent
1 dat numai exam. pa1ţ1a1 

" 

" repetent
" 

" 

a dat nomal exa. partlat 
li repetent

a, dat numai. exam,. parf la:l' 

promovat
. ,, Rbpetent

a. dat1 numai exa. panlal

" 

li 

I'' 
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. . . . . . ,- . . . . -·. ... .. . . ... �---... .. . . . ... . . . . . . . 

o 
� 

Numele si Pf'Onum,ele 
• 

elevilor 

5 Leibovici A. Lucia 
6 Poliopol P. Sotir 
7 Ştefan V. Ma{I'ia 
8 Tom•-escn M. Mihail 

CORIJENŢI 
t 

9 M0nse·lesan S. Paul 
10 Njchite,;n.u T. Aureliu 
11 Popovici D. Petru 

CLASA VI 
• 

• 

12 Alex.and11ovici C. N,ic0Iae 
13 Avram A. Cot·vin 
14 Butucescu I. Nicolae 
15 ·Mocanu I. Gheorghe 
16 Tabacu S. Ion 

CORIJENŢI 

t17 ·Că1ldă:vnşe I. Victor

18 M,uch,e C. Constantin
19 Zejdler A. Victor

• 

CLASA VII 

20 Ba,ro'nian G. Garabet 
21 Tt1r1Du,re I. T1"aian 

CORl,JENŢI 

22 Sarnarnieanu · G. Ion 

• 

• 

• 

• 

I 

• • 

• 

• 

' 

I 

I 

• 

• 
• 

• 

Situaţia 

repetent 
a dat numai ex. pamfial 

'Promovat 
.a dat numai ex. ,partlsl 

promovat 
. '' 

,, 

• 

re.pe1ermt· 

• 

a dat ex. final in Sept. Piomouat 
a dat numai �ex. parJial 

'' 

'' 

prorno:vat 

• 

" 

,, 

. ,, 

promovat 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

r 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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. . . . .. . ' 
. . ' . 

Numele şi I>ronume!e 

elevilor 

CLASA VIII 

• 

Apostolescu A.. Nicolina 

• I 

Sitaatia 

• 

Rep�tent� 
2 Angelescu N. Teodor a dat examenul final in 3ep. 
3 Alexandrescu M. Maria 
4 Balaba11 M. Vasile 
5 Ionescu R. Enuţa 
6 ltigan V. Aurel 
7 Mihail V. Vasile 
8 Stoenescu Emil 

• 

CORIJENŢI • • 

• 

9 rr eodorescu S. Constantin 

Sesiunea Iunie - SeptembrJe 

CLASA I 

promovat 
• 

,, 

repetent 
p romovat 

• promovat 
,, 

• 

promovat 

• 

• 

1 Cristescu N. Florica promovat · 

• 

2 Crerişcencu C. Vasilica a dat numai ex. partial 

3 Dragomirescu O. Gheorghe 
· promovat

4 Leonte N. Vasile '' 

5 Mareş V. Maria 
6 Petru M. Ştef an 

a dat numai ex· part ial 
Promovată 

7 Popa S. Aurel 
8 Părcălăboiu P. Vasile 
9 Sâmboteanu Gh. Gheorgl1e 

10 Setrac S. Andronic 
• 

CLASA II 
• 

1 Albu A. Ghe.orghe 
• 

• 

,, 

· 1„epetent 
promovat • 

repetent 

• 

repetent 

, 

•

• 
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o Numele şi Prpnumele
I

Q0· 
Silusţia elevilor 

=z;==;========:;=====,=====i 

2 Altunian M. Astrig 
3 Baronian G. · Miiţgdalena 
4 Calciu 8. Tudor 
5 Călin I. Elena 
6 Cârstea Gh. Stana 
7 C.onstan tin M. Petre 
8 Dobrescu C. Ion 
9, Gheracopol C. Elena 

10 Hurmuziadi D. Const. 
11 Ilie I. Elena 
12 Neagu N. Vasile 
13 · Samson V. Ion 
14 Towescu S. Ecaterina 
15 Tomescu S. Ştt:fan 
l6 Vrânceanu G. Ion 
17 Vasiliu V. Comt 

CLASA III 

1 Carm:dzu I. Gh. 
2 Ori:=;tale E. Matei 
3 Stan I: Ml}ria 
4 Stănculescu H. Ştefan 
5 Marinescu P. Vasile 
6 Giulea .Gh. Ion 
7 Sbiw·fr I. Iosif

8 Vasile I. Ion 

C:LASA IV 

1 Anghel S. Dumitru 
2 Caratanase Gh. Ion 
3 ·rili�isia.r.t K.· Garail:iet 

pro.JJ1ovat 
,, 

I/ 

,, 

a dat numai. exam.-·oaif!al 
promovat 

,, 

RtP'etent 
,, 

' 

a dat·nnmal exam. parJi�I 
repetent 

" 

.,, 

promovat 
li 

· promovat
repetent

" 

• 

" 

" 

re.petent 
li 

1
t dat--bomal exam: uarfiat 
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Numele st Pror1umele 
.. 

elevilor 
Situatia 

1 i 
• 

4 Cucu Gh. Gheorghe 
5 Doicescu A. Ion 

a dat numai exam. parif al 

6 Georgescu N. Dragoş 
7 Georgescu D. Nicolae 
8 Haf �nscher A. 1Vlil1ail 
9 Lemiadi N. Ion 

1 O Similian · S. Elena · 
11 Şerbănescu S. Alex. 

CLASA V 

12 Alectoride Pandora

t 3 Andrei M. Florin 
14 Beiner I„ Ma1·cel 

• 

rep�tenf 
" 

· a dat numai exam. part ial
promovat 

. repetent 
'' 

• 

I 
• 

r 
• 

a dat numai exam. pa,t1a1 
, 

- prornovat
" 

" 15 Brodier C. Constantin 
16 Costache V. Dumitru 
17 �ă1 tută I. · Ion 

a dat nu1nal exam. parfial 
repetent 

18 Criticos A. Anastase 
19 Dumitrescu C Anghel 
20 Frecea C. Constantin 
21 Georgescu A. Oe orge 

. 22 Handroson J. Ion 
23 Levy I. David 
24 Monferato A. Ion

25 N1csoveanu M� Gh. 
26 Privache M „ Mjhai 

27 Simionică D. Ion 
28 Stanciu Alexandrina 
29 Steurer I. Mar·ia 

• 
CLASA VI 

1 Nicolae A. Gherasim 
:2 Sava A. Vasile

• 

• 

• 

• 

1 

• 

• 

,, 

promovat 

, repetent 
" 

promovat 

'' 

a dat numai exam. parf ial 
repetent 

promovat 
a dat numai exam. pa1f ial 

promovat 

• 

a dat numai ei. paitial 

. - . ,. 

,, 

• 

• 

• 

, 

• 

-
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elevilor Situaţia 

CLASA VII 

1 Mmolescu S. Emanuel 

CLASA VIll 

1 Atanasiu V. Emil 
2 Butnaru A. Ovidiu 
3 Papuc O. Radu 
4 Rosculet V. Voicu 
5 White Qh. Gheorghe 

A dat uumal exam. parţial 

promovat 
,, 

" 

" 
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TABUOU� 

- elevilor reusitl la examenlil de ad•
mltere in cursul superior, in ordinea
medltlor sesiunea S�pt·C!ft'fflrie 1925.I
Q f ,.--4 +-J :+r 4 f ...... 1 t• ' � 

No. Numele şi Pronumele lNo. Numele şi Pronumele
co:-. elevi 'or: cbt. • elevilor 

-

1 Simionică Ion � Popovici Radu 3 Reinheimer CaJJol 4
1
<::ostache Vasile5 Rigani Ale:nndru 6 lstodor D•tru Ion 7 Petrim:.m Ion 8 Meilm�n Pincu 9 Semciuc Mihai 10 Cosme�cu Ioan 11 Raicopol Petre 12,B.elcin Corneliu13 Şeihn Ion 14,Fulga Ion15 Dinescu Călin 16 Frecea Constantin 1 7 Helgiu Iulian 18 Rjgani Nicolae 19 Şachi Iacob 20 Similian Elena 21 Biciola Stelian 22 Hagipanait Panait 23 Israel Moise 24 Alectoride Pandora 25 Andrei Florin 26 Bentoiu Gh. 27 l3alicescu Nicolae 

28 Boneotă Dumi.trn 29 Brndier Constantin 30 Beiner Maroe.I 31 Cohen Iotîfov-32 DI ăghescu Gh. 33 Dumitrescu A0ghel 34 Dumitrescu Emanuel 35 Dragomirescu Eu geniu 36 Ghia Ovidiu 37 Georgescu Leon 38,Georgescu George 
I 39 Hinh Ştefan 40 Lemiadi Ion 
I

41 Levi David 42 Monferato Ion 43 Nenov Nicolae 44 Nicolescu Ion 45 Pascu Radu 46 Preda Vasile 4 7 Popescu Gheorghe 48 Rădulescu Teodor 49 Stanciu Alexandrina 50 Stănciulea Nico1ae 51 Şeitan Traian 52 Zaharia Mircea 53 Vasilescu Vasile 
I 
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• 

Situaţia abe.otV:_eattloP liceului to. anul tt).25 (Ses. Mal) 1)

' 

I , a 

· �
o co
z � 

o 
t) 

I 
--- - - • 

Num�le ş-i � pronumel-e 
absolvenţilor 

- -
Sec1ia 

---.· . . ....... _ ...... -. .. ·.�.- ..... -�---· ·-· .... � ..... --•r--, .. , •• .ii; ... ••� ......... . ..... ............. •U.•••· ··-· ....... -............ - - .. . 
• 

1 Costescu Oh. Mircea 
2 Nicolaide S. Emanoil

: , reală 
.modernă 

1 

. 
----- .,. 

__ ?!.,.___ S!!l.! li; _Jţ_U5 C 41 I I a ! 1 • 

Locul şi data naşterei J ----'----�---=------�-� I . : 

1 Comuna Judeţul 
• 

Constanţa Censtanta 
\ 

Medgidia 

. ·Luna Ziua Anui; 
I• 

• 
.... ·-··- -· ..� .. .,, . � -. •  .. , ..... . .... ·. .. . .... 

Iulie 24 1904 

Ian11arie · 25 1.903 
• 

, . 3 Popa· V. Mihai reală 
reală 
reală 

Vale Sibiu Noernbrie � - 19031 

I 
\ 

I 

4: Popescu O. 1\tlircea 
5· Pope�.cu O. Ştefan 

· el Şeitan I. Maria
� 

· 7: Ţi goi Z. Mari llS l 

clasico -modernă: 

reală 
•

Tanca 
Tanca 

-

Osmanfacâ 

Brăila 

' 

I 
1 

I alo mita .. 

• 

Constanţa 

Brăila 

• 

Noembrie : 17 1902 
. 

Decembrie, 1900

Februarje 1 29 1904 
· Aug.a.st 27 1902 

• • 

1) In vedere1 introducerei b1calaure·atului s'a ţinut această sesiune extraordinară l 
• • 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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• 

• 

• • 

• 

Situaţia bacala.uweatilor liceului în anul 1925 Ses. Iunie
., 

• t

. c
o Q)

z� 
o 
O ,

Numele si· Pronumele 
elevil·or • 

l Locul s1 data oaştere1

Secţia 
Comuna Judeţul Luna 

• •• ••• .,. .... -.,1 . -• - .. __ ••--••_,.. . .,4 r.: . .,.,,.., .......... � . -,.,_.....,.,. . .,.,., • .  ,.__ .. ., ... ,_.._ "' ·  .,... ,,,.. ,, .,.,. •.,�• -- .,_...,. . . ··-·· :·-.. -. ....... - ,,,. · - _, �.-.... ._ ..... �-........ _, ____ , __ _ _ _  -..... --· - - ·•"" ........ ,. .. ...... - ••--. -· ... - ...... ,,,.--� ... . � . . ... 

I 
1 
2 

.3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
l l 
12 
13 
14 
15 
16 

• 

Adam I. Mircea 
Bottea V. Vasile 
Buiuc M. Ştefan 
Butucescu I. Horia 
Cândescu Ştefan 

•

DrAgoescu I. Pantelimon 
FuJga I. Eugeniu 
Ga vril eseu V a sile 
Goldstein M. Haim 
Livada F. Grigore 
Mjra D. Constantin 
Panaitescu Gheorghe 
Popa I. Gheorghe 
Popa P. Nicolae 
Popescu M. Dorin 
Po11escu V. Dumitru.

• 

• 

reală 
reală 
niodernă 
reală 

reală 
modernă 
moder11ă 
modernă 
reală 

reală 
reală 
reală 
reală 

reală 

reală 
modernă 

• 

Constanţa 
Târgovjşte 
Vjziru 
Cicrâcci 
Bucureşti 
Baeratndede 
Văcăresti • 

Hasiduluc 
Constanta 
Alexandri-a 
Constanţa 

)) . 

Largu 
Vale 
Tulcea 
Silistra 

Constanţi 
Dân1boviţa 
Brăila 
Constanta 
Ilfov 
Constanta 
Dâmboviţi 
Constanta 

)) 

Teleorman 
Constanţa. 

)) 

... Buzău 
· Sibiu

-

Tulcea
Durostor

• 

• 

Octombrie 
Iulie 
Martie 
Februarie 
Aprilie 
Septembrie 
Iulie 
Februarie 
Noembrie 
Maiu 
Octombrie 
Iulie 
Decembrie 
Aprilie 
Septembrie 
laţ1uarîe 

Ziua Anul

. ' ----- .,. ,  

4 
5 
6 
2 

23 
2 

14 

12 
28 
24 

4 
7 

20 

2i 

21 

..--· �- .......

1906 

1906 
1907 
1907 

1906 

1906 

1906 

1905 

1905 
1906 
1906 

1905 
' 

19041 
1904 

1906 

1907 
• 

• 

•

• 
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• 

• 

• • 

' 

• 

• 

1 

17 Robo viei Gh. Gheorghe 
18 Schmitt E. F. Emil 
19 Ştefan N. Marin 
20 Vasiliu . Da Virgil • 

• 

PARTIC·ULARI 

21 Balaban M. Vasile 
221 · Itigan V. Aareliu

•

23 Mihail V. Vasile 
1 Dumitriu H. C. Hristache 

• 

PARTICULARI 

2 Atanasiu V. Emil 
• 

3 Papuc D. Rad11 
4 Roşcultt V. · Voicu 

• 

• 

• 
• • 

reală I Constanta 
reală I ,))

reală Ghjzdăresti .. 
reală Constanţa 

rnodernă Adam 

I reală Constanţa 
modernă Bucureşti 
modernă Golesti 

-

Sesiunea Septembrie 

reală Brăila 
modernă Hârşova 
reală Satulung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Constanţa .1 Octombrie I 1.21 t 906J 
)) August l_ 1 1904} 

)) Febt·uarie �o 1904 
, )) Aprilie 7 1906 

• 

Tutova Ianut1rie 13 1897 • 

I Co o stanţa] Decembrie 14 1894 
Ilfov Februarie 18 1894 
Covurlui Decembrie 23 1905 �- , 

� 

1925 • • 

• 

• 

Brăila • 

Iulie 30 1905 
• 

Constanţa Noemb1�ie 28 1905 

Bra1ov Maiu 21 1904 
• 

• 

• 

' 
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[ o n H r n î li un e a n fli lui -1-0 î a I a I I i [eu I n i
' 

Comitetul de acţiune pentru . co_nstruirea liceuJui 
şi şroalei comerciale superioare a l11grijit mai depar
te de strângerea fondurilor şi a f;icut demersurile 
necesare pentru continuarea lucrării 

Persoanele cari compun comitetul sunt menţi
onate în anuarul anului precedent. 

Preşedinte de drept : directorul liceului. Pe 
lângă fondul existent au mai contribuit următoarele 
persoane şi instituţii : 

D-l Demostene Tranulis lei 12.Q00; Al. Rally
lei 2000; Vanghele Nicolau lei 15.000; Gh. Gheor
ghiu lei 1 OOO; P. Alex-anrlrescu Jei 200 ; Prefedura 
Jud. Constanţa -lei 50.000; Banoa qe Credit Român 
C-ţa. lei 5.000 ; Prim.· Comunei Caracictila lei 400;
Prim. Comunei Engimahale lei 200 ; Prim. Comunei
Tatlagcac lei 400; Prim. Corn. Mustafaci lei 750;
Prim. Corn. Enghez lei 500; Potur lei 1000; Osman
facâ le1 1000 ; Chiragi lei 1 OOO ; Ohiuvenlia Jei 500 ;
Dornzaci lei 500; Caranasuf ·lei 350; Canlia lei 400
Carvan lei 400; Satu Nou lei 100; Regep Cuius
lei 200 ; Mangalia Iei 1 OOO ; ('azil-Murat lei 1 OOO ;
Tuzla Iei 1000; Baeramded@ lei 500; Tekirghiot lei
1000; Topraisar lei 75Q; Al.rnal�u lei 300; Bugeac
lei 500 ; Caracicula lei 400 ; Docuzol lei 100 ; Sari
ghiol lei 500 ; Lipniţa Iei 1000 ; Soc. Doamnelor de
.rit Spaniol lei 500; Pdm. Corn. Enigea lei 1000 ;
C_obadin lei 1000; Eni��nia lei 750; Pa.rachioiu Iei
300 ; Pantelimon Iei 2�0 ; A\acap Iei 200 ; Chiostel
lt i 100 ; Lip nita Iei 500 ; Dqbromir lei 3000 ; Ior
toman lei 500 ; f[asancea lei 300; Canara lei 1000;
Pazarlia lei 500 ; Ceamuriia de jos l�i 500 ; Saraiu lei
500; Casapchioiu lei 2000; Enigea lei SOO ; Manga
lia lei l OOO ; şi Cqgealac lei 1000.

Tuturor Im�tituţiilor şi per-soandor mai sus 01en
tionate, Ii se exprimă vii mulţumiri pentru donatiile 
făcute. 

In acest an lucrările de constructie, în continu
are au fost date d-lui loginer I. Mititelu. care va 
continua lucrările ln anul 1926. 
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