ANUARUL VIII·
AL

, LICEU I·U I
.

·v

-

<<MIRCEA CEL BATRAN»
DIN CONSTANŢA
PE ANII ŞCOLARI
'.1930 - '.193'.l
ŞI

'.193'.l - '.[932

(,

TIP.

..

DACIA

SOC. IN NUME COT..ECTI-Y

www.ziuaconstanta.ro

.

,,_

l

ANUARUL V·D
AL

. LICEULUI

DIN CONSTANŢA

PE ANII ŞCOLARI .
· '.1930 � '.193'.L ·
ŞI

TIP. DACIA SOCo J:N NUME COLECTIV

www.ziuaconstanta.ro

.

i"1'

.

•

,,

\

" '

Ă '

fîl{f&!â1Înare

-----------�'

eroilor \ nea·mului

sărbătorirea !nălţării Domnului este ziua
simbolică de precţmărire a eroilor neamu
lui. Aduc ecoul sentimentelor de pioasă amintire şi
de adâncă veneraţie a tineretului şcolar, închi
nând un cuvâ71t de admiraţie şi vie recunoştinfă
celor mai aleşi fii ai ţării.
Eroi sunt cei ce au · adus jertfa vieţii lor
în lupta pentru desrobirea neamului, pentru ri
dicarea ţării şi triumful · adevărului. Eroismul
este cea mai înaltă treaptă de ridicare a omului
ce tinde spre dutnnezeire. Jertfa de sine, în de
săvârşită sinceritate, pentru idee, este atributul
cel mai înalt al omului; ea îl înalţă în sferele
cereşti.
Astăzi, în ziua· /nălţării Domnului, sărbăto
rim triumful celui mai divih eroism. Dumnezeu
Fiul, ce s'a întrupat şi a pătimit pentru răscum
părarea omului, ·se înalţă în to'ată splendoarea
la_. cer; astăzi, când toată creştinătatea glorifică
momentul cel mai sublim din istoria acestui pă
mânt, se cade să înălţăm in:zriuri de laudă tu
turor eroilor cari,' pentru răscumpărarea nea-
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mului nostru din robia seculară, au pătimit şz'
s'au înălţat în panteonul marilor figuri din tre
cutul nostru istoric.
ln ziua !nălţării, peste tot vedem flori în.cântătoare, lumină, verdeaţă. Puterea creatoare
izbucneşte în cele mai alese culori. Este simbo
lul vieţii eterne, este manifestarea adevărului ce
striveşte minciuna, este n�tura eroică triumfă
toare de lumină, de strălucire.
Astăzi, împreună cu întreaga fire, sărbăto
rim. învierea puterii creatoare, biruinţa frumu
seţii şi binelui. Cu aceeaşi sinceritate cu care na
tura înfloreşte, cu aceeaşi curată iubire cu care
astăzi toate câmpiile· înverzesc şi radiază cele
mai splendide culori, cu aceeaşi putere de ade
văr şi firească devoţiune, eroii şi-au închinat
viaţa neamului lor.
ln această zi de sărbătoare, firea toată
înalţli. un imn dumnezeesc de preamărire: este
cea- mai înaltă apoteoză a celor mai vrednici
eroi ai poporului.
Astăzi în ·ziua /nălţării Dpmnului, se glo
rifică jertfa divină a Fiului Omului. Pe muntele
Golgota, p� crucea pe care a expirat, prin cuele
ce i s'au înfipt, prin suliţa ce i-a străpuns coa
stele, prin chinurile trupeşti de neînchipuit ce a
îndurat, s'a pecetluit peste tot pământul şi pen
tru toate timpurile adevărul etern, legea su-·
premă : iubeşte pe aproapele tă'u ca pe tine în
suţi, iubeşte pe vrăjmaşii tăi, răscumpără răul
cu bine şi adevăr. Iubirea nimiceşte răul, iubi
rea este singura putere creatoare în lume. Le
gea iubirii este revelaţia cea mai sublimă ce s'a
făcut omenirii prin Iisus Hristos.

www.ziuaconstanta.ro

5

Acelaşi adevăr s'a pecetluit prin jertfa mzz
lor de eroi, cunoscuţi şi necunoscuţi, pe cari
astăzi îi slăvim; este tot sărbătoarea iubirii
creatoare, a dragostei desăvârşite de,. ţară şi
ne_am, a puterii ce înfruntă toate piedicile. ln
ziua când preamărim pe Hristos, cel ce a dat
omenirii legea · iubirii, tot azi se cuvine să ne
înălţăm cugetele şi să venerăm pe eroii ce s'au
jertfit pentru iubire dr; ţară şi neam.
Să preamărim pe eroi, să ·risipim flori din
belşug pe mormintele lor. Să nu-i deplângem. E
o zi de triu;;-;f şi de sărbătoare. Să le cântăm immiri
de glorificare. Dar atâta nu-i de ajuns. Trebuie
să dovedim prin fapte că am meritat jertfa lor.
Cât bine vom putea săvârşi; curăţenia sufle
tească ce vom pune în ceea ce înfăptuim, aceasta
va fi cea mai aleasă recunoştinţă. Să jertfim
ceva din . munca şi gândirea noastră pentru bi
nele ţării şi atunci !]Om aduce adevăratul prinos
de recunoştinţă neamului.
Tiner·etul şcolar din Constanţa, pe deplin
pătruns de măreţia exemplului dat de eroii nea
mului, se strădueşte ca, animat de acelaşi spirit
de jertfă, să devină scutul cel mai puternic al
ţării în viitor.
Cu aceste sentimente, ne închinăm amintirii
eroilor neamului.
Fie· preaslăvită memoria eroilor. Faptele
lor să fie mângâierea părinfilor şi copiilor lor,
glorie neamului nostru, exemplu şi nebiruit în
demn tinerimii şcolare.
Binecuvântată şi fin veci neştearsă fie me
moria lor în cer şi pe pământ.
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Unitatea natională
,
------------------·

şi făuritorii ei
unirii principatelor din 1859 şi a
Sărbătorirea
unirii tuturor Românilor în 19i8 este o da
_________IIBI__ _

torie pioasă faţă de cei ce şi-au jertfit viaţa pentru în
făptuirea acestui vis _secular, un prinos de admira
ţie pentru conducătorii politici şi culturali, pe cari
i-am avut în decursul vremurilor şi în acelaşi timp
un izvor de îndemnuri nobile spre fapte înălţătoa
re, în deosebi pentru tinerimea şcolară, din care
se yor alege viitorii cetăţeni şi fruntaşi ai ţării.
Cunoscând străduinţele pline de abnegaţie ale
luptătorilor din trecut, ni se clarifică· şi ni se în
tăreşte conştiinţa îndatoririlor noastre şi cunoaştem
mai bine căile de îndrumare a generaţiilor viitoare.
Viaţa neamurilor este o desfăşurare de lupte
continue spre a-şi asigura cele mai bune condiţii de
existenţă, pentru punerea în valoare a tuturor în
suşirilor sufleteşti, şi vădirea întregului geniu naţio.;
nal. Unirea ţărilor române este încoronarea lup
telor seculare ale poporului nostru; unitatea naţio
nală este expresia conştiinţei comune, făurită din
înfruntarea aceloraşi primejdii, din închegarea ace
loraşi sentimente, qin înfiriparea aceloraşi aspiraţiuni.
Unirea nu este rezultatul întâmplător al unor
norocoase operaţiuni militare, sau al unor fericite
combinaţiuni diplomatice, ci este încheierea firească a
străduinţelor de veacuri ale poporului românesc
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de a-şi clădi un stat propriu, în care să poată în
deplină libertate să-şi manifeste toate aptitudinile,
să-şi îndeplinească misiunea pe pământ.
Nu trebuie să socotim unirea principatelor şi a
tuturor ţărilor române drept ceva impus din a
fară, ci dimpotrivă este rezultatul unui . proces din
năuntru în afară, o revărsare a sufletului nostru în
forme materiale; este o cucerire sufletească în pri
mul rând.
Poporul nostru a fost în toate timpurile unitar;
numai cadrele exterioare, pe care le dă organizaţia
politică de stat, au lipsit, sau au fost neîndestulă
toare. Ideea de stat unitar cu misiune culfurală for
mează apogeul vieţii conştiente a neamurilor. Până
să se ajungă la această fază înaintată, viaţa sufle
tească a neamurilor a trecut prin alte stadii mai sim
ple, prin forme şi manifestări mai puţin complicate.
Unitatea · noastră naţională are la temelie o u
nitate etnică şi de limbă. Din aceeaşi plămădeală
de neamuri dela Nistru· până la Tisa, a rezultat un
popor omogen, cu aceeaşi limbă în tot cuprinsul
Daciei, cu neînsemnate varietăţi provinciale. Dela
Suceava până la Craiova; din Brăila pâni în Bi
hor, e o singură limbă, pretutindeni înţeleasă, ca
expresie a unui popor unitar.
Viaţa păstorească din primele timpuri a con
tribuit la unificarea limbii. In acest stadiu primitiv,
constatăm aceleaşi credinţe, aceeaşi literatură po
pcrană, aceleaşi datini juridice, aceeaşi organizaţie
politică. Obiceiul pământului în principate şi acel
„jus valahi�um 11 în păr.ţile de peste munţi formează
un cod popular uniform. Aceiaşi juzi şi voevozi se
găsesc şi dincoace şi dincolo de munţi.
Tdate instituţiile în această perioadă sunt iz
vorîte din instinctul de conservare; spiritul · autocri
tic lipseşte aproape cu totul în viaţa socială, ca şi ·
în acea individuală. Treptat însă începe să se fău
rească câteva idei îndrumătoare. Pană să se ajungă
la cunoaşterea personalităţii proprii a poporului
nostru, s'au <;:ăutat la început puncte de contact cu
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lumea de afară, s'a căutat ca viaţa· sufletească a noa
stră. să se subsumeze într'o categorie mai largă.
Astfel s'a născut ideea de crestinătate1 pentru a
păr�rea şi triumful căreia voev'ozii noştri şi-au dat
prinosul lor de muncă şi jertfe. Idealul creştin · se
vede din .luptele duse contra Turcilor, având toate
caracterul de adevărate cruciade. ln acestă perioa
dă, Ştefan cel mare vede în ţara lui o «poartă a
creştinătăţii», iar pentru Mihai Viteazul cele trei
ţări întrunite sub sceptrul său sunt „bastioane şi
aj:Jărătur.ă a toată creştinătatea".

ln acelaşi timp, loa'n Corvin este apărătorul
creştinătăţii 1 iar Vlad Ţepeş în actele sale vesteşte
că a început lupta cu Turcli nu numai pentru „ ţă
rişoara" lui, ci şi, ,,pentru toată ţara creştinilor drept
credinciosi".
Dar,· nu numai pe calea armelor, domnii noştri
au slujit acestui ideal creştin, ci şi prin rolul cul
tural predominq,nt. îndeplinit în Orient 1 prin fundaţi
unile bisericeşti nu numai în ţ:ira noastră ci şi la. toate
locurile sfinte din răsărit, prin ajutorarea tuturor mânăstirilor, prin· tipărituri de cărţi religioase pen
tru întreaga creştinătate ortodoxă:;·, prin toată a
ceastă operă culturală, : domn,ii au lucrat supt înrâu
rirea ideei creştine. ,,Tot ce-am făcut până după
anul· 1650 �i-a căutat îndreptăţirea numai în legea
creştină, în iubirea pentru dânsa, în jertfele pe care
ea le cere 1)
Neapărat,, domnii luptă în ptimul rând pentru
a apăra „ţărişoafa", lor, după cum, se exprimă
Vlad Ţepeş; însă ideea de neam nu era încă cla
rificată.
Idealul creştin, ca principiu superior de călău
zire în conducerea principatelor, a început să .slăbea
scă în urma e�perienţelor dureroase de pe urma legă
turilor cu Austrfacii, Polonii şi Ruşii; treptat, în sfera
largă a creştinătăţii, începe să se caute, o categorie
mai restrânsă, să se fixeze o notă mai apropiată
cl.e fiinţa poporului nostru, notă care să ne dife11

,

•

V

1) D-l N. Iorga.
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renţieze mai · bine de vecini. 1n· cuprinsul ideei de
creştinătate se pot subsuma şi politica de acaparare
a Polonilor şi tendinţele imperialiste ·ale Austriacilor
şi ortodoxismul, întrebuinţat· ca armă de cucerire,·
a politicei ruseşti. Comunitatea de religie ajunsese
să servească numai ca o nadă a politicei cuceri
toare a Ruşilor. Faţă de această deviare a principiu
lui creştin dela adevărata lui menire, poporul ro- ·
mânesc trebuia să-şi găsească în altă direcţie spri
jinul moral necesar în lupta· pentru apărarea exis
tenţei sale. Intrăm pe încetul în altă fază; prin
activitatea conducătorilor noştri intelectuali se a
daogă o notă nouă, care poate să exprime mai bine
esenţa caracteristică a sufletului poporului româ
nesc. lncepând cu cronicarii moldoveni şi munteni,
trecând apoi prin scriitorii ardeleni şi prin epigonii
lor răspândiţi în Muntenia in special, ajungem la
curentul latinist. Origina romană a poporului no
stru se pare în această perioadă că e· trăsătura cea
mai fµndamentală a firii poporului român. Ideea ro
manităţii exclusive ajunge factorul moral cel mai
puternic, tămăduitoarea .cea mai sigură · a tuturor
umilinţelor şi suferinţelor îndurate ln trecut.
Această idee instJflă-încredere deplină în pro
priile noastre puteri 1 dă curaj şi optimism în iz
bânda tuturor străduintelor.
lncă din secolul ai 17-lea, Începe Eă mij�ască
conştiinţa unităţii de origină a poporului nostru.
Fără niciun gând iredentist, ci numai din interes
bisericesc, vedem că toate lucrările religioase eşite
din tipografiile ţării româneşti erau răspândite în
Ardeal, Bucovina, şi în ·toate ţările româneşti. Acum
se tipăresc cărţi pentru întreg poporul· românesc..
Astfel Mitropolitul Simion Ştefan din Ardeal, în pre- ·
faţa scrierii sale, ne spune că cuvintele sunt <<ca şi
banii, acelea sunt -cuvintele bune, pe care le înţe
leg toţi». El se adresează deci Românilot de pre
tutindeni.
Constiinta unitătii exista în oarecare· măsură
şi vede� pe· un preot din Transilvania s�riind în
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1711 pe o psaltire: ,,O am scris eu popa Bucur din
Sâmbăta de jos, în zilele prea luminatului şi înăl
ţatului domn Ion Constantin Brâncoveanu Basarab
Vv., domnul Ţării Româneşti" }i. Preotul acesta arde
lean în 1711 îşi data scrisul lui, ca şi când Brân
coveanu ar fi fost domnul Ardealului.
Curentul latinist a contribuit la deşteptarea con
ştiinţii naţionale în ambele principate. După ce a
dat toate roadele binefăcătoare de care era capabil,
cu timpul şi acest curent ajunge neîndestulător.
Spre sfârşitul perioadei, ideea latinistă a dat
naştere la tot felul de exagerări: latinizarea forţată
a limbii, imitarea servilă a surorilor noastre latine
mai mari: Franţa şi Italia. Ideea latinităţii, scoţând .
în evidentă o notă caracteristică a sufletului nostru,
îşi îndeplinise pe la mijlocul veacului trecut misiu
nea istorică.
Manifestările ei după 1850, îmbrăcate uneori
într'o formă aproape grotescă, erau ultimele licăriri
ale unui curent · ce se stingea. Ideea latinităţii des
brăcată de exagerările ei, intră C3. o notă necesară,
pe lângă ideea creştină, în _alcătuirea conştiinţii po
porului nostru; insă ambele nu mai sunt suficiente
ca să ne dea impulsul moral în desfăşurarea eveni
mentelor următoare.
lncă dinainte de 1850, se desemnează o fază
nouă: Elimihând elementele străine sau păgubitoare,
încep.e să se făurească o conştiinţă, a neamului,
care-şî trăgea · puterile din studiul trecutului, din cu
noaşterea literaturii popo_rane, din studiul datinilor
noastre. Diferiţi îndrumători ai culturii, în fruntea
cărora stă ca iniţiator Mihail Kogălniceanu, propa
gă ideea că un popor trebue să se cunoască întâiu
pe sine; literatura, care este expresia cea mai a
leasă a sufletului unei naţiuni, trebue să s� inspire
în primul rând din viaţâ acelei naţiuni. Scriitorii
·vor trebui să cunoască acest suflet din literatura
poporană, care în această epocă e culeasă şi stu
diată cu cea mai mare râvnă. In perioada anteri1) Citate din d-l N. Iorga.
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oară, imitaţia jucase rolul cel mai mare, nu nuniai
în politică şi în legislaţie, ci şi în literatură. Acum
misiunea cea mai mare este ca poporul prin scrii
tori, prin artişti, să-şi vădească fiinţa proprie, originalitatea adevărată.
Noua concepţie se desăvârşeşte din ce în ce
mai mult sub înrâurirea activitătii critice a lui M.
Kogălniceanu, AL Russo, T. M�iorescu etc., iar cel
ce a sintetizat şi cristalizat mai perfect tendinţele
noului curent a fost Mihail Eminescu.
1n chipul acesta, printr'o activitate culturală de
veacuri, s 'a ajuns la o diferenţiare şi precizare tot
mai mare a sufletului poporului nostru, care tinde să
se manifeste în forme cât mai perfecte · politice şi
culturale. Din această schiţă succintă, vedem că, din
faza primitivă a migraţiilor păstoreşti până la epo
ca lui Eminescu, sufletul poporului nostru s'a di
fereqţiat şi precizat tot mai mult până ce a ajuns
la faza conştiinţei naţionale, bazată pe studiul. po
porului în toate manifestările lui actuale şi în în
treaga lui evoluţie istorică.
I
S'a clarificat, cred, astfel ideea exprimată la
început că unirea ţărilor române, că unitatea 'noa
stră naţională nu este ceva extern şi artificial, ci
traducerea în fapte concrete a tendinţelor de viaţă
ale sufletului poporului nostru. Unirea ţărilor ro
mâne este forma adecvată, pe care şi-a croit-o
poporul nostru, ca să poată desfăşura neturburat
şi pe deplin toate puterile sufletului său. Unirea
principatelor şi unitatea noastră naţională au fost
în primul rând o cucerire sufletească, o, biruinţă a
gândului, după cuvântul lui Miron Costin.
Călăuziţi de aceste ideale, făurite prin întreaga
activitate culturală a secolului trecut, s'a ajuns prin
muncă şi jertfă la unirea principatelor şi în zilele
noastre la unitatea aproape a tuturor Românilo,r.
Acest spirit învietor s'a revărsat din operile mari
lor noştri cărturari, a inspirat · şcoala şi biserica,
presa, oştirea; a însufleţit pe toţi conduc!'itorii no-
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ştri şi ne-a dat biruinţele din războiul independenţii
şi avântul eroic al luptătorilor din ultimul războiu.

Iubiţi elevi,
Am ajuns a�tăzi prin jertfele atâtor generaţii
de luptători să avem un stat liber cuprinzând în
hotrrele sale aproape tot neamul românesc. Ca să
vă daţi mai bine seama de progresul înfăptuit, de
atâtea bunuri suHeteşti de c.:tre vă bu:uraţi, care
vi se pun cu atâta dărnicie la dispoziţie, vă voiu
reaminti că acum 100 ani în principate înflorea încă
cultura grecească, iar şcoala lui Gh. Lazăr se
închisese. Voi cultivaţi în limba părinţilor voştri toa
te ştiinţele cele mai înalte. Vă străduiţi să gustaţi şi
să pricepeţi operile marilor noştri scriitori. Nu ui
taţi însă că nu e aşa depărtată vremea când limba
românească era socotită ca nevrednică de ştiinţe
înalte. Limba românească nu era studiată ci „ ai
noştri oameni ai locului pedepsiţi întru a noastră
limbă 11 • Un preot din 1702 spune că a tradus o
carte în româneşte 11pre limba cea mai proastă"l).
, Dacă trecem peste 150 ani, auzim pe mini
strul de.externe al Rusiei susţinând că revoluţionarii
din 1848 au tot felul de pretenţii absurde „în nu
mele unei pretinse naţionalităţi, a cărei origină se
perde
în noaptea timpurilor".
'
.
. Pentru înlăturarea acestor erori, au lucrat cronicarii, istoricii şi filologii, criticii literari, poeţii, scrii
torii şi învăţătorii .de toate gradele. Roadele acestei
activităţi binefăcătoare le serbăm astăzi. De aceea
ne luptăm şi noi, profesorii voştri, ca prin învăţă
tură să vă ridicaţi cât mai sus, să ajungeţi şi voi
luptători însufleţiţi de cea mai adâncă iubire pen
tru cultura românească şi pentru patria noastră, ast
fel încât ea să strălucească cât mai. sus în mijlo
cul_ naţiunilor civilizate. Aduceţi-vă aminte mereu
de în�lţătorul exemplu al atâtor elevi ai acestui H1), Citate din d-l N. Iorga.
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ceu, cari au luptat vitejeşte pe toate fronturile şi
din cari unii ·au căzut în mod eroic la Turtucaia şi
Mărăşeşti,
Preamărind astăzi actul unirii ţărilor ro�âne,
să ne aducem a�inte cu pietate şi admiraţie de toţi
luptătorii dispăruţi.
lncrezători în menirea înaltă a poporului nas:.
tru, să fim pregătiţi să facem oricând în cuget cu
rat jertfele c.e ni se vor cere şi din toată inima să
strigam:
Trăiască poporul român !
Trăiască conducătorul tuturor Românilor! Tră
iască şi înflorească tinerile genera ţii de elevi !
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VI a2 VJI2

=

c..-

I bs II b4 III b3 15
III a3

Religia

3 N. Vasiliu

Clase

....

(Exponentul indică cd
o extrabugetare
numărul orelor) E-<

=
=
=

Diriginte ci. III A

4

VI b3

3 21 Diriginte ci. VI B

VI b2

2

Orele de filosofie fac
parte din catedra d-lui
C. Mureşanu aflat în
concediu.

9 Diriginte ci. II A

I

'
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Definitiv cu ord. No.
33244 din 1931. Detaşat
dela liceul de băeţi din
Tulcea:-

I

,ţ,._

=
=

c-

...;
1-4
C.)

z

Titlul
Clase bugetare
Numele şi pronumele
Clase
în
Materia (Exponentul indică cil
.....o extrabugetare
profesorului
învăţământ
numărul orelor)
E--t

5 Petre Caragea
6

Suplinitor Româna

Gr. Roşu

Definitiv

Latina

"
7

Carol Blum

Definitiv

8 I. Granirer
9

Gr. Sălceanu

IV b3
IV a3 V3 VI a3 12
VJI3

Latina

JII a2 III b2

Elina

VI al VIIt

,

Franceza I a3 II a3 III a3 13
IV a2 v2

Provizor

Franceza J b3 II b3 III b3 13
VI a2 VII2 '

Definitiv

Germana IV a3 v2 VI a2
vnz
Filosofia
VI az VI12

IV b3 VI b3

=

s

Diriginte el IV ,A

6

I
I

7

\

·.

1
13 ,,

I

IV b2 VI b2

9
4

Observaţii

co
c-

18

VI bt

Provizor

..;

3 3

6

"

10 Const. Mureşanu

......
.....o
E--t

c-

'

f
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Diriginte ci. II B

13

ln concediu de studii
în străinătate

4

.

-

Ol:,

Titlul
Numele şi pronumele
în
Materia
profesorului
învăţământ .,

+l
!-<
CJ

zo

Eudoxiu Sireteanu Provizor

11

Germana

Clase bugetare

Clase

ca....

(Exponentul indică
o· extrabugetare
numărul orelor [-t

v2 VI a2 VII2

12 Victor Petroniu

Suplinitor Germana

13 Oh. Caria/an

Definitiv

Istoria

14 Elena Mihăileanu

S-linitoare

Istoria

15 Gr. Someşanu

Provizor

Istoria

lV a2

2

III a2 IV c1-2 v2-- 10
VI a2 VII2
I a2 II a2

=

....o =-=-.,;,,

......
cd

[-t

6

"

=
-==

=
8

Observaţii

Suplinitor al d-lui Const.
Mureşanu. Titular la seminarul teologic dm
Constanţa

VI b2

2

IV b2

2 4 Suplinitor al d-lui
C. Mureşanu

10

/

..

4

I

4

Ore· libere prin degrevare� directorului

.•

.

11

I

·'<.CJ
""-T"""""(

16 I. Fodor

,,v;u

r

"

' '
'

IV b2. VI b2

421

Diriginte el I B
'

Geografia I b2 II b2 III b2 6

I

I

Definitiv
'

I b2 II b2 III b2 6

Dreptul
. III a 1 III b 1 VI a 1 4
.
VIII

. Vl bI

Geografia I a2 li 'a2 -Ul a2 12
IV a2 V2 VII2
-

IV b2
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'

,

2 14 I?iriginte el. VII
.I

'

....

I

Titlul
Clase bugetare
Numele şi pronumele
Materia (Exponentul indică --;;
în
.....
profesorului
învăţământ
numărul orelor) o

I-<
C)

zo

E-<

17 N. Zăgoicea

De"initiv

18 N. Georgescu

Pr6vizor

19 I. Rizescu

Prov-izor

-

.

20 N. Negu!escu

,..

21 O. Mironescu
22 Dr. �h. Vasilescu
1

�
Clase
...... =
ca
=
extrabugetare .....o c=

Matemat. I a3 li a3 III a3 14
IV a3 VI a 2 -

"

-

"

"

Medic titular
al şcoalei

VI b2

I b3 II b3 Ul b3 14
V3 VII2

lV 63
IV b3 VI 62

Şt. natur, I a2 I h2 'n a2 18
II b2 TlI a2 III b2
V2 VI a2 Vlh
Higiena

Vilt

2 16

Observaţii

I

Diriginte ci. I A
In concediu de
· studii în străinătate

I

Definitiv Şt. fiz-chim, II a2 II 62 III a2 16
III 62 IVa3 V3
VI a 2
I

c-

I _1
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Titular la şcoala comercialrt elementarrt de
băeţi. Detaşat la liceu
la catedra d-lui N. Oeorgescu

5 21 Diriginte el. VI A
2 20

Diriginte ci. V

Până la 1 Noembrie a suplinit Dr.
V. Vasilescu.

--.J

...l
I-<
C)

z

-

=
Titlul
=
Clase
bugetare
Clase
;;;;
Numele şi pronumele
în
Materia (Exponentul indică ca
ro
.....o extrabugetare .....o .;.,
profesorului
învăţământ
numărul orelor
E-<
E-<
Definitiv I Desemn

23 Oh. Carp

I a1· I bt· II at 10\· IV bt VI bt
11 bt III at III bt
IV at Vt Vlat
VIit

Caligrafia lat lbt Ilat Hbt 4
Muzica

I a2 I 62 II a2 14
II b2 III at lII bt
IV al v1 VI at
VIII

24 Al. Nicolescu

Provizor

25

Definitiv Gimnastica I a2 I b2 II a2 20
. II b2 HI a2 IlI b2
11v a2 V2 VI a2 I
VII2

I

N. Constantinescu-Pană

I

Secretar, V. -Petroniu

-

j

IV 62 VI 62

424
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2\16 Diriginte ci. III B
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. DIRECTOR, GH. CORIOLAN
SUBDIRECTOR N. CONSTANTINESCU-PANĂ

-·

· Observaţii

IV bt Vl bt

Personalul Administrativ

Ajutor de secretar, Şt. Mitef

c-

I

I

Supraveghetor de ordine, Gh. Chiriac

19.

COMITETUL SCOLAR AL LICEULUI
«MIRCEA CEL BĂTRÂN»
1. Gh. Coriolan, director al liceului, preşedinte.
2. Const. Alimăneşteanu, inspector al Băncii
· Româneşti, membru.
3. Const. N. Filip, funcţionar pensionar serv.
port. maritime, membru.
4. Al. Mavrodin, advocat, membru.
5. Al. Theiler, comerciant, tnembru.
6. N. Neguleşcu, profesor, membru.
7. Gr. Roşu,
Casier: /. Rizescu, profesor, până la 16. V.
1931; dela această dată d-l O. Miri.Jnescu, profesor.
Contabil: d-l Aur. Alexandrescu.
D-l D. Taşcozdci, director al Băncii Naţ.
. { < Alexandru H. Mihail, ales de „aduCenson
- Iva. ,
narea genera
· D-l Gr. 5omeşanu, profesor.
Comisia tehnică pentru construcţia
noului local
1.. Inginer Şef Virgil Cotov, directorul serv.
port. maritime.
2. Inginer Gh. Rizescu
3. Const. N. Eilip
. 4. Erancisc lescovar
fi

,

"

1
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comitetul Rso,iatiei �omerlianmor 1i· BH�ortatorilor ne rnreale
nin �onstanta
La construcţia liceului au dat concursul nepre
cupeţit comercianţii şi exportatorii de cereale în
cepând din 1923.
Foşti preşed.: George I. Georgescu (1923-1925)
1926
I. D. Xanthopol
Tulea Weissbuch (1927-1929)
Din 1930 începând :
Agob Damadian
Preşedinte
Leon Abramovici
Vice-Preşedinte

Zainea Topor ·
Gherman Adelstein
Gh. Caropol
Leon Balian
Gh. N. Ionescu
Fr. P. Sachetti
I. D. Xanthopol
Avram Bercovici
David Cupcic

"

·l
I

"

Secretar general
Casier
Membri în
comit. de direcţie

Deasemenea au dat nepi eţuit concurs :
Corpul funcţionarilor vamali

în frunte cu:
Gh. T. Cristea
Inspector vamal
Şef

"
"
"
"

"
"
"
"
al vămii
" "
. " ,,,
" "
" "

Casier

"

Daciu
St. Guralivu
N. ]ipescu
Const. Belciuganu
Ştefan Anghel
Alexandru Ionescu
Gheorghe Gheorghiu
M. Cristea
N. Ciudin
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NOUL LOCAL
Lucrări executate de comitetul şcolar
in anii 1930 şi 1931

S'a terminat aripa internatului, s'a continuat
mobilarea şcoalei şi completat materialul didactic
pentru laborator şi cabinetul de şt. naturale.
1n 1931 se termină lucrările interioare la in
ternat şi locuinţa directorului: instalaţiile sanitare,

V
)I(

Dela punerea pietrii fundamentale. Oct. 1923
)I( Dr. CONST. ANGELESCU, ministrul instruc\iei

electrice, porţile de fer, amenajar_ea curţii interioare
a internatului.
Printr'un aranj1men'.t. între comitete1e şcolar�,
al liceului de băeţi şi al celui de fete, aprobat de,
minister, liceul de fete a contribuit cu suma de
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750.000 lei. In schimb, liceul de băeţi a cedat ce
lui de fete localul său din str. Traian, având 10
săli mari de clasă, plus încă ca, 1o săli mal m1c1,
locuinţa directoarei etc., cu o curte de apr. 1755
metri p.
Cu contribuţia liceului de fete s 'au putut tre-

Punerea pietrii fundamentale

+ Episcopul
llarie Teodorescu

Dr. Const. Angelescu
ministrul instrucţiei

mina în vara anului 1931 lucrările interioare indi
cate mai sus, încât cu începerea anului şcolar
1931-32, liceul de băeţi a trecut în întregime în
localul său nou. Prin această combinaţiune, ideea
internatului liceului de băeţi a fost sacrificată, pen
tru a da _ astfel posibilitate liceului de fete, care era
inştalat în doµă 9ase p�rticulare improprii, să <;a., .�
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pete un local bun, corespunzător cerinţelor unei
şcoale.
Acest rezultat atât de binefăcător tineretului
şcolar secundar a fost atins prin munca dezinte
resată, închinată biµelui obştesc, timp de peste 1 O
ani, a membrilor comitetului şcolar al liceului de
băeti.
'S'a adăogat concursul neprecupeţit şi foarte
preţios al membrilor comisiu · ii tehnice ; deaseme
nea generozitatea asociaţiunii comercianţilor şi ex
portatorilor de cereale din Constanţa şi bunăvoinţa
şi sprijinul dat de corpul funcţionarilor vamali.
Clădirea liceului nu este complet terminată.
Când corpul central, la care nu s'a ridicat decât
zidăria parterului, va fi gata, se va putea organiza
internatul în aripa acum ocupată de laboratorul de
şt. fizico-chimice, două -clase şi birourile admini
strative. Îo3.te acestea vor fi mutate în coq_:. ul
central, unde vor fi şi_ cancelaria profesorilor, bi·
blioteca, c ;..binetul de şt. naturale, sala de desemn.
Sperăm că aceeaşi factori, cu aceeaşi genero
zitate şi cu _acelaş spirit de jertfă, vor contribui la
desăvârşirea operei.
1n perioada de mai 'sus, s'a completat mobi- ·
lierul. Pentru cancelaria profesorilor s'a comandat
-pe bază de licitaţie-mobilier la fabrica «Tran1'ilvania)) din· Cluj. S'au executat: o masă mare cu
34 fotolii, două birouri duble, două biblioteci mari,
garderoba etc., plus 10 biblioteci de clasă.
S'au completat instalaţiile laboratorului de şt.
fizico-chimice, făcându-se şi amfiteatrul.
lnzestrarea şcoalei se arată într'un paragraf
special mai jos.

I
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Cronica anului scolar
1930-1951
�
1. Solemnitatea deşchiderii anului şcolar 19301931 a avut loc la 16 Septembrie, printr'un ser
viciu religios şi o , cuvântare a directorului. S'au
dat instrucţiuni elevilor.
2. Vizita medicală a tuturor elevilor s'a făcut •
de d-l dr. Vi Vasilescu,
. 3. Joi 16 Octombrte fiind aniversarea naşterii
M. S. Regelui Carol 11, cursurile au fost suspen
date,- S'a oficiat· un Te-Deum la biserica Cate
drală.
'
4. Conform u·nei dispoziţii a ministerului, la
28 Octombrie, în ultima oră de curs, elevilor în
truniţi în sala de gimnastică li s' a ţinut o cuvân
tare despre Republica Cehoslovacă, cu ocazia ani
versării constituirii acestui stat.
5.. In Noembrie, profesorii au depus jurământ
de credinţă M. S. Regelui Carol II, în faţa direc_;
, torului şi a protoereului judeţului.
Acela.ş jurământ a fost depus de director în
faţa prefectului judeţului.
6. Duminică 30 Noembrie, ziua Sf. Andrei,
s'a serbat a· 24-a aniversare a şcoalei, printr'up.
serviciu religios şi cuvântarea directorului, prin
care s'au comemorat aniversarea luptei dela Po
sada (1330) şi a 2000 ani dela naşterea poetului
roman Vergiliu. Au urmat recitări şi coruri sub
conducerea d-lui AL Nicolescu, maestru de muzică.
7. Duminecă 18 Ianuarie 193 i, părinţii şi co
respondenţii elevilor au fost convocaţi la liceu, pe
clase, pentru c9nsfătuire cu d-nii profesori diri
ginţi. Cu acest prilej,. s'a comunicat situaţia elevi
·
lor. pe trim. I.
.
8, La ·24 Ianuarie ş'c:ţ sărbătorit aniversarea·
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Unirii Principatelor, prin cuvântarea d-lui profesor
ur. Someşanu, coruri şi recitări.
In ziua de Marţi 3 Febr., cu prilejul morţii
generalului Berfhelot, directorul a vorbit elevilor
despre meritele şi însemnătatea lui în războiul pen
tru unitatea naţională.·
9. Duminică 15 Martie, a avut loc întrunirea
părinţilor şi corespondenţilor pentru consfătuiri pe
dagogice cu d-nii diriginţi. S'a comunicat situaţia
e1evilor pe trim. II. ·
10. Duminecă 10 Mai, serbarea naţio:1ală: Cu• vântarea d-lui prof. N. Vasiliu; coruri sub con
ducerea d-lui Al. Nioolescu, maestru de muzică.
Au asistat: P. S. S. Gherontie, episcopul Con
stanţei, profesori, părinţi, elevii şcoalei.
11. La 20 Mai, ultima oră, elevilor întruniţi
în sala de gimnastică, li s'a vorbit de director des
pre "Eroi". S'a cântat imnul regal şi s'a terminat
cu un marş.
A doua zi, 21 Mai, procesiunea la cimitir;
s'a depus o coroană pe mormintele Eroilor.
12. La 29 Iunie în ziua de Sf. Petru şi Pavel,
serbarea de sfârsit de an. S 'a făcut o dare de
seamă, s'au împărţit premiile, �·au anunţat men
ţiunile onorifice, s'au publicat listele d� pro.illoţie.
13. Din lipsă de fonduri, în vara anului 1931,
nu s'a mai putut organiza colonie şcolară.
Au fost riµieşi la Câmpulung (Muscel) -următorii elevi, timp de 35 · zile ;
Bivolaru Petre el. II
•
Grigoriu Nicolae· el. III
Muche Filimon el. VI.
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DONAŢIUNI ŞI SUBVENJD
în anul şcolar 1930-1931

Primăria municipiului Constanta. - Pentru con
strucţia liceului l 00.000 lei ; pentru orfanii din răz
boiu, drept taxe, 1O.OOO lei ; pentru colonie de
vară 10.000 lei; pentru laborator 10.000 lei.
Prefectura judetului : - Pentru construcţie
150.000 lei.
Camera de comert şi industrie: - Pentru
constructie 50.000 lei.
Comitetul şcolar al liceului de fete: - 750.000
lei pentru lucrările interioare şi instalaţiile labora
torului de şt. fizico-chimice· în noul local. In schimb
s'a cedat liceului de fete vechiul nostru local.
· Asociaţia comerciantilor de cereale din Con
stanţa a continuat. să dea contribuţia benevolă de
1O lei de . vagonul de cereale exportate, pentru
construcţia liceului. Dela 1 Decembrie 1930 până
la l -Septembrie 1931, s'au donat 233.506 lei. In
total, dela 1923 până la 1 Sept. 1931, s'au strâns
pentru construcţie prin această cale lei 6.397.646.
Burse. ----- In anul şcolar 1930-1931, bursele
„Lucian şi Rer:.e Theiler", de câte 2000, în total
12000 lei, donate de d-l Al. Theiler, membru în
comitetul şcolar, au fost atribuite elevilor :
1. Comino Gh. Ion
el. VII
2. Mihăileanu N. Nicolae el. VII /
3. Ene M. Alexandru
„ II B
4. Dincă C. Ilie
„
I A
•5_ Lupescu A. Gheorghe „ IV B
6. Bivolaru I. Petre
„ II A
E al doilea an de când fiintează aceste burse.
Donatiune. - D-l Albert Theiler, membru în
comitetul şcolar, a donat liceului o frumoasă casă
de bani. ·
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D'IN r- DAREA DE SEAMĂ

ASUPRA ACTIVlrĂTII SOCIETĂŢII
«I. L. CARAGIALE»
în anul 1930 - 1931

Dacă nu toate şezătorile se prezintă într'o
formă ireproşabilă, - aceasta nu însemnează totuşi
că nu se dau şi şezători bune. Mai ales că ar tre
bui să se tină seama de factorii c3.re conditioneaz1
calitatea p�oducţiunilor prezentate : gradul 'de difi
cultate al programelor de cursuri şi necesitatea de
a mulţumi un public atât de variat ca gusturi şi
cunoştinţe, cum e acela care ia parte la - şezătorile
societăţii noastre.
*

*

'f

Lucrările societăţii, începute la 23 Septembrie
1930 şi terminate la 4 Martie 1931, au fost con
duse de colegul preşedinte Papatanasiu Nicolae
din el. VII până la 3 Decembrie 1930, iar dela a
ceastă dată de colegul Camino • G. Ion, VIL
• Comitetul era completat cu următorii:
Vice-preşedinte Darie M. Gh., VII
Casier
Amărică I. Gh., VII
Mihaileanu Nic., VII
Bibliotecar
Ciomu Nic., VI
_Secretar
MEMBRI: CI. VII Papacostea A. D-tru
(apqi Ilie R. Apostol)

Calciu M. Ion
CI. VI Ionescu Gh. Gh.
Papadavid Mircea
CL V Atanasiu Nic
Stoianovici D. Stefan
Cl. IV Bleja St. D-tru .
I
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In timpul sesiunei 1930-31 s'au dat în total
treisprezece şezători, din care menţionăm:
1. Şezătoarea muzicală dela 25 Oct. 1930,
dată de orhestra el. VI A, sub condu
cerea colegului Papadavid Mircea.
2. Şezătoarea VI, dela 7 Noembrie 1930, dată
în amintirea lui Gh. Coşbuc.
3. Şezătoarea VIII, dela 22. XL 30, dată pen
tru comemorarea lui Beethoven.·
4. Şezătoarea X, dată la 20. XII, în folosul
Soc. ,,Sprijinul'' cu c0ncursul instit."
Anghene.
5. Şezătoarea clasei VII A, dela 14. II. 1931.
*

Conferinţeb ş1 c::>mu-:1.id.rile au fost destul de
vai·iate.
Papacostea D-tru din el. VII ne-a dat un stu
diu asupra „Mării în mitolojie'S, altul despre "Cine
matograP', şi mai mu!te lucrări liber.:: (,,Scr:
soare, etc.)
Papatan:13iu Nic.: ,, V er.suri pre! !rate", ., G .. B„
Schaw anecdotic", ,,lzgen:b. M �ş�e�·ului l'vlanolc",
etc.
Au mai confarenţiat : Rusu D. Comt., VII,
(,, Tecr:a relativităţii"), Mih'iiha�r.i Nic., VII, (,, Ori
gina vieţii pe pământ''J, Ciomu N., VI, ( C:Jşbuc ·,
<-Beethoven'), Abnasiu N., V, ( 11 Elem:::ntui ,tm�nr
sal în poezia lui Gr. Alexa 1dr2scu" ).
Cronici iite:rnrn rcnn.r:::abih a pre::entat D.:-.r�e
Gh., VIL

.. * ..

Numerele de muzică ne-au dat ccazia să re
cunoaştem, odată mai mult, talentul colegilor :
Amlrică I. Gh., VII, Zăgoicea N., VI, la vioară, Papadavid Mircea, VI, Beiu Sorin şi Stoianovici D,
Şt. la pian,

www.ziuaconstanta.ro

Orhestra dasei VI A a prezentat, de asemeni,
num·eroase ansambluri bine reuşite (,,Zigeunerin 11,
Salomee 11 , ,,Die weisse Dame" de Boieldieu, ,,Flo�
rea României" de Paschil1, etc).
M.ai trebue menţionată rodnica şi intensa ac
tivitate a bibliotecii, condusă _de colegul Mihăileanu
N. din el. VIL
Ianuarie 1932.
Ciomu Nicolae VII

Dare de seamă asupra bibliotecii
Biblioteca elevilor liceului a funcţiohat şi în
acest an, în condiţii normale-., după regulamentul
impus de soc. ,,I. L. Caragiale'\ ·
Numărul cărţilor a sporit dela 660, numărul
de anul trecut, 1a 800, dintre care· 200 sunt din
literatura franceză si un număr neînsemnat 'în
limba germană· şi engleză.,
Acest spor de 140 de volume a fost realizat
în mare parte prin cumpărare de că:i;ţi noui, pe
lângă aceasta 50 ne-au fost · date din biblioteca
d-lor profesori şi un număr minim de donaţii.
ln inventare au fost · trecuti 1450 elevi, care
au luat 2633 cărţi, ceea ce vi'ne în medie, cam
două cărti de fiecare dată.
. Ace�t număr 1450 trebue interpretat în sen
sul că biblioteca avea cel puţin 250 de cititori,
cari au h.1at cărti de mai mult de trei ori în cursul
anului. Şi intr'aclevăr, erau unii care vene�u în
fiecare -săptămână, alţii -însă veneau, rar de tot,
după Gei erau de mai multe ori înştiinţaţi să-şi Îf!a
poieze c�rţile. -lnsă, prin regularitatea avizelor scrise,
ni .s'au înapoiat toate cărtHe de elevii care le 'ti
neau peste termenul hotă�ît, de . două şăptăm'â�i.
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Dealtfel, acest procedeu a avut un efect minunat,
dovadă este numărul minim de cărţij care au · li
psit la control.
Cifra 2633 de cărţi înseamnă într'o primă a
proximaţie, că toate cărţile au circulat prin mâna
elevilor, de cel puţin trei ori.
De fapt, sunt cărţi" care n'au eşit deloc din
rafturi, altele care puteau · fi consultate de elevi
numai în localul bibliotecii, dar altele, cele mai
multe, aveau o circulaţie foarte mare. ln deosebi
cărţile lui Sadoveanu, Cezar Petrescu, Rebreanu,
nu se aflau niciodată la locul lor în rafturi. Căr
ţile care circulă mai mult� nu sunt însă tocmai ele
şi cele mai des cerute. Acestea, odată luate de
un elev, sunt ţinute mult, în care timp le citesc
şi familia şi rudele elevilor. 1n genere, elevii din
cursul inferior iau foarte des, dar nu ştiu totdea
una ce să aleagă. Deşi au cărţi potrivite în biblio
teca clasei respective, vi.n de cele mai mulb ori
să ceară cărţi cari nu cadrează cu clasa lor. Pe
lângă aceasta au şi obiceiul de a isd.li cărţile
citite. Erau însă necesari, căci se mulţumeau cu
cărţile din „Bibl. pentru toţi", pe care le ocoleau
cei din cursul superior.
hi afară de literatură, se mai citea puţină
istorie.
Pentru a se evita ruperea sau murdărirea co
pertelor cărţilor, s'au �mbrăcat în coală albă toate
cărţile, la. începutul anului. Că măsura luată' a fost
necesară, ne arată faptul că multe cărţi au trebuit
să fie de mai multe ori, îmbrăcate.
Nid revistele nu erau dispreţ11ite. In deosebi,
,,Les An,nales 11 erau foarte apreciate din cauza fi
gurilor, mai ales după ce am primit un mare nu
măr de reviste noui. ·Pentru aceleaşi cauze s'a a
bonat biblioteca la revista 11Boabe de grîu", şi s'au
reînoit abonamentele la „Viaţa românească" şi
,,Gazeta matematică".
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1n rezumat, putem spune că biblioteca a fost
o necesitate bine simţită de elevi, cari se puteau
cultiva astfel, cu folos, paralel cu activitatea şcolar'ă.
N. Mihăileanu cL VII

Societatea <<SPRIJINUL>>
1n anul şco1ar 1930-31, societatea „Sprijinul"
pentru ajutorarea elevilor săraci a funcţionat sub
conducerea următorului comitet :
Preşedinte, Rusu D. Co,nstantin VII-a
Casier general, Crăciun C. Gheorghe VII-a
Vll
Casierii delegaţi: Filimon Corneliu
Ştefănescu P. Bogdan
„
Manea I. Vlad
„
Vâlcu Dragomir
,;
Trică Ioan
„
Zainea St. Petre
„
Lungu D. Virgil
„
Anton K. Emanoil
„
Calciu I. Ioan
„
Weissmann Mauriciu
„
•
Tămâianu Dumitru ., VI A
Şteflea _Sorin
VI B

Activitatea societălii

Sold 1929_:_30
Cotizaţii şi donaţii

238 lei
35820 „
36058
Ajutoare (haine, ghete, cărţi) 21633
Sold creditor 14425 lei
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la sfârşitul anului şcolar 1930-1931

Situaţia

Numele şi pronumele
elevilor

In Ianuarie I In Septemb.

,

I\

CLASA I A
1 Aldea S. Corneliu
2 Anghelescu St. D-tru
3 Apostoleanu St. Virg.
4 Ascian O. Ervant
5 Babi L. Gheorghe
6 Bănăţeanu D. N..ircea
7 Bârza.n I. Dorin
8 Berbecaru P. Pavel
9 Berberianu V. Alex.
10 Bică T. Ştefan
11 Boia D. Gheorghe
12 Bran I. Nicolae
13 Caloenescu D. Corneliu
14 Cărtuţă G. Petre
15 Chiriac G. Eugeniu
16 Conshmtinescu 1. N-lae
17 Constantinescu F. Mircea.
18 Cuzinache D. D-trache
19 Diamandi A. Ion
'
20 Dincă C. Ilie
21 Ecmecgian A. Digran
22 Eftimie D. Constantin
23 flacescu V. Emanoil
24 Ghia I. Raul
25 Gustav T. Ştefan

Cea mai frumoasă vorbă în Iuine,
Cel, mai iubit, mai dulce nume
E mamă.

Corigent promovat
promovat
corigent
11
promovat
ff

corigent
"
promovat
abs. la ex. repetent
promovat
"
fi

"
H

corigent promovat

"

11

_repetent
corigent
promovat
corigent
promovat

11

fi

11

H

H
11

"

11

Sub soare nu-i niciun cuvânt
Atât de adânc,· atât de sfânt
·
Ca mamă.

CARMEN SYLVA (Regina Elisabeta a României)
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Situaţia

Numele şi pronumele
elevilor

In Iunie

26 Hristu H. Ion
27 Ioan G. Traian
28 Ionescu C. Te9dor
29 Ionescu P. Gheorghe
30 Jugureanu N. Const.
31 Mangiurea I. Simion
32 Marinescu I. Victor
33 Nedelcu C.. Const.
34 Nicolau T. Marcel
35 Niculescu M·. Emil
36 Pană N. Ion
37 Panaitescu M. Hristea
38 Pascalidi. S. Alexandru
39 Petrescu C. Alin
40 Popa N. Anton
41 Popescu Gr. Costică
42 Preda G. Victor
43 Predescu C. Constantin
44 Radu V. Dumitru
45 Sava D. Gheorghe
46 Scadowschi A. Sergiu
47 Slujitoru V. Ion
48 Telemac C. Alex.
49 Titorian L Radu
50 Tiţa N. Constantin
51 Tudoran C. Constantin
52 Weissbliith M. Gheorghe
Erau trei, sărmanii: doi copii
şi-o mamă,
Şi pâine... un singur codru
într'o maramă
Mama-1 frrânse în două şi dete
pe rând

jj

., ln Septemb.

promovat
retras
promovat
corigent promovat
pr,omovat
corigent
"
" repetent
" promovat
promovat
corigent
" ,
promovat
corigent
"
retras
promovat
· retras
corigent
"
promovat

"

1,

repetent
promovat

"

corigent

"

"
'1

promovat
corigent rep. (abs.)
repetent
"
promovat

La fieştecare câte-o părticea.
- «Mamă! atunci copiii ziseră
plângând:
Ţie ce-ţi rămâne?»
-- ,,Voi" răspunse ea.

AL. DEPARAŢIANU
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Numele şi pronumele
elevilor
I

,,

Situaţia
In Iunie

'

In Septemb.

.

CLASA I B

\

I

I Apostol I. Mihail
2 Baicu S. Liviu
3 Berea G. Călin
4 Bernfeld E. Sacha
5 Borcea G. Ion
6 Băbăneaţă D. D-tru
7 Băianu I. Const.
8 Cacaliceanu I. Const.
9 Cergău N. Raimond
10 Chiuarti V. Vasile
11 Constantinescu L Petre
12 Costescu M. Eliade
13 Culea E. Nicolae
14 Damadian A. Hacic
15 Dănilă S. Petre
r6 Dima H. Adrian
17 Ot,Jma G. Gheorghe
18 Flămânzeanu V. Const.
19 Georgescu G. Paul
20 Griinberg S. Iacob
21 Georgescu V. Gheorghe
22 Haramis L Panait ·
23 Herşcu S. Lazăr
24 Ionescu M. Alexandru
25 Ionescu N. Brutus
26 Ionaşcu St. Gheorghe
27 Lupescu M. Ion
28 Macrea G. Gheorghe

promovat

"
"
"

corigent promovat
4!

promovat
corigent
promovat
promovat

"

.

"
"

,,
I

n

tepetent

"

promovat

"

corigent
promovat repetent
retras
corigent rep. (abs.)
promovat
corigent promovat
;repetent
promovat

"
"

repetent

"

Din durErile vieţii cea mai crndă e păstrată
Omului ce creşte'n lume fără mumă, fără tată.

RONETTI ROMAN
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Numele şi pronumele
elevilor

29 Munteanu St. Const
30 Navon 1. Costinel
31 Oprea 1. Marin
32 Panaitescu O. George
33 Pascalidi C. Apostol
34 Petru D. Dumitru
35 Popovici D. Virgil
36 Prasinopol C. Gh.
37 Presvitera C. Mihai
38 Purea L Ion
39 Roşculeţ A. Nicolae
4:', Rottenburg W. Leopold
41 Satmari' A. Emilian
42 Stanciu V. Traian
43 Tocitu C. Const.
44 Tănăsescu E. Flaviu
45 Şarf S. Heinrich
46 Ştiubei A. Alex.
47 Voiculescu V� Victor
48 Zugan D. Nicolae
49 Pârlog B. Vasile
50 Moroiaml O. Traian
51 Maciu G. Dumitrache

Şituaţia
In Iunie

/ 10 Seplemb.

corigent promovat
promovat

"
"

repetent
promovat

"

corigent promovat
repetent
promovat

"

repetent
retras
promovat
fi

corigent
promovat

"

corigent
. promovat
repetent·

"
"

"

corigent

1,
11

CLASA II A
1 Abadjian A. Vahram

promovat

l. Minciuna este ca bulgărele de :z;ăpadă : cu cât îl rostogoleşti
mai mult, cu atât se face mai mare.
LUTHER
2. Cel ce spune o minciună, nu-şi dă seama de Japta ce face,
căci
trebue să spună alte mii de minciuni, ca să susţină pE. cea dintâi.
'
POPE (1688-1744)
3. După ce-ai minţit, îţi trebuie o bună memorie.
,,
CORNEILLE
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Numele şi pronumele
elevilor

2 Adam C. Mircea
3 Aichelburg A. Werner
4 Beloiu D. Mihai
5 Berchina S. Vladimir
6 Bubureanu I. Nicolae
7 Bucurescu D. Mircea
8 Bulgaru I. Ion
9Butoianu N. Tache
10 Călin A. Ernest
11 Cernat A. Mircea
12 Constantinescu A. Alex.
13 Constantinescu S. Paul
14 Dan C. Spiridon
15 Dinu C. Emil
16 Drăghici I. Ion
17 Dulgheroiu N. Vasile
18 Duployen I. Edgar
19 Farin M. Bernard
20 Gardef S. Dumitru
21 Georgescu V. Mircea
22 Georgescu M. Costin
23 Gereanu C. Dan
24 Gheorghiu A. Const.
25 Husser H. Francisc
"
26 Jani I. Vasile
:J.7 Ionaşcu I. , Constantin
28 Istrate I. Alexandru
29 Leoridis P. Dumitru
30 Lupescu M. Chiru
31 Ionescu M. Mihail

Situaţia
ln Iunie

I In Septemb.
_

corigent promovat
promovat

"
"

repetent
corigent promovat
promovat
repetent
promovat
corigent
"
promovat
repetent
corigent·
"
repetent
corigent repetent
" promovat
'1

"
"

promovat

"
"

11

11

"
"

repetent
promovat
corigent promovat
11

"

"

11

11

11

promovat

Jnainte �� a înăl_ţa mâinile căţr� �er trebue să-ţi înalţi sufletul;
• .
�
mamte de a ridica ocl111, ,,rebue sa_ nd1c1 gandul
către Dumnezeu.
ORIGEN (185 254 ci. Hr.)
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Situaţia

Numele şi pronumele
elevilor

32 Mârza S. Veniamin
33 Nicodim A. Gheorghe
34 Pătărău N. Ştefan
35 Petrov A. P etre
36 Popa St. Gheorghe
37 Radu O. Octavian
38 Rădulescu N. Ion
39 Răduş T. D-tru
40 Săilă N. Nicolae
41 Simu G. Nicolae
42 Stătulescu C. Ion
43 Stoianovici D. Ion
44 Stoicov .G. Ion
4_5 Trandafir A. Constantin
46 Vasilief I. Arcadie
I
47 Vasilescu I. Gh.
48 Vlădescu I. Ion
49 Verzeanu G. Nicolae
50 Vasiliu H. Gherasim
51 Vaida A. Andrei
52 Bradu I. Gheorghe
CLASA II B
1 Adamopol S. Gheorghe
2 Adelstein G. Mai�r
3 Alterescu _A. Şalom
4 Androniu I. Gh.
5 Avachian K. Grigore
6 Băiceanu M. Mircea

In Iunie.. \1n Septemb.

promovat
fi

corigent promovat
repetent
"
repetent
corigent promovat
promovat
. corigent
repetent
corigentpromovat
fi

fi

fi
1'

repetent
corigent
promovat

,,

"
"

'retras
corigent
retras

I

H ·

retras
promovat

-

"

'

repetent
promovat

"

Rugăciunea este o clipă petrecută în ceruri.
SAMUEL VINCENT (1787--1837)
Rugăciunea se ridică numai pe scara de aur a faptelp1•bune.
N. IORGA
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Numele şi pronumele
elevii-Jr

'

7 Bebu I. Călin
8 Bistrov E. Damian
9 Bivolaru .J. Petre
10 Carnuţo A. Dumitru
11 Casablu G. Lucian
12 Căzănişteanu Gr. Aurel
13 Chelărescu G. Petre
14 Cristea G. Ilie
15 Ene M. Lixandru
16 Gheorghiu L Claudiu
17 Gheracopol S. Gh.
18 Georgescu B. Const..
19 Goanţă M. Dumitru
20 Ionescu M. Paul
21 Mc1vrodin · A. Alex.
22 Megavorian H. Berdji
23 Merdinian C. Măgărdici
24 Mitru I. Nicolae
25 Mungiuris D. Const. ..
26 Nedelcu L Constantin
27 Nicolescu E. Mircea

'

28 Niculcscu I. Gheorghe
29 Panaitescu A. Ion
30 Paştiu Guerino
31 Radu G. Constantin
32 Rădulescu G. Ovidiu
33 Roşculeţ G. Valentin
34 Stavraca Ni. Gheorghe
35 Şerban I. Nicolae

-

'

Situaţia
ln Iunie

I In Septemb.

retras
promovat

"
"

'
I

retras
promovat
retras
promovat

"

I

11

repetent
corigent promovat
repetent
promovc.,t

"
"

,

'

11

"

repetent
promovat
repetent
retras·
repetent
retras
corigent
, repetent
promovat
repetent

,
,

I

"
I

Să nu faci pe nimeni prieten, până nu vei cerceta felul cum s'a
'
purtat cu foştii săi prieteni.
Atiurul
îl
ceream
în
foc,
iar
pe
prieteni
în
vremi
de
restrişte.
'
ISOCRATE (436--33S î. Hr.)

.'
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•

Numele şi pronumele
elevilor
I

36 Smith T. Gheorghe
'37 Szackmary R. Gheorghe
38 Stoica I. Constantin
39 Şabanof A. Remus
40 Şerbu R. Marin
41 Teodorescu A. Damian
42 Tomescu S. Nicolae
43 Tudorancea B. Nicolae
44 Toma R. Petre
45 Trandabur Gh. Corneliu
46 Tănăsescu L Tem:stocle
47 Ţimiraş D. Mihail
48 Vuscudatis A. Evanghel
49 Vlad C. Dumitru

Situaţia
Jn Iuaie

I ln Septemb.

•

retras
promovat

el.-freij. nereg.

corigent repetent
promova_t
�
eliminat
promovat
'
retras
corigent promo�at

"
"

"
"

retras
corigent promovat
repetent
''

CLASA 111 A
1 Bălănescu O. Alex.
2 Bădescu M. Costin
3 Călinescu A. Nicolae
4 Caracaş G. Corneliu
5 Cotrurnba H. Panait
6 Cristache F. Teodor
'7 Demetrian P. Gheorge
8 Dragomirescu C. Gh.
9 Duma E. Sta.vru
10 Dumitru C. Nicolae _
11 Dumitrescu M; Hristache
12 Emanoil C. Ion

.

retras
promovat
repetent
corigent promovat

"
"
"

.

repetent
promovat

"
"
"
'

1
q \

"

repetent
promovat

Cât despre mine, îmi place mai mult un prieten adevărat decât
toate onorurile lumii.
SOCRATE
Prietenia desăvârşită este aceea a mimenilor, cari sunt virtuoşi
ARISTOTEL
şi cari se aseamănă prin virtutea lor
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Numele şi Pronumele
elevilor

13 Făgărăşanu A: Petre
14 Florea N. Nicolae
15 Funogea I. Ion
16 Gadidov N. Ovidiu
17 Ghia I. Horia
18 Ghioancă G. Gheorghe
19 Grigoriu N. Nicolae
20 Herşcovici A. Ralian
21 Hristu P. Toma
22 lacobescu F. Vasile
23 Iliescu I. Victor
24 l!iescu C. Leonida
25 Ionescu I. Florin
26 Ionescu G. Petre ·
27 Ionescu N. Valeriu
28 Israel S. Anghel
29 Jipa N. Ion
30 Leca I. Petre
31 Lepădatu V. Mircea
32 Manolescu G. Ion
33 Marinache V. Const.
34 Micu L Niculae
35 Nicodim L. Aurel
36 Petrescu G. Victor
37 Popescu L Ion
38Popescu N. Marin
39 Radu- G. Ion
40Radu D. Ion
41 Raicopol D. · Mircea

- '

Situaţia
In Iunie

I 1n Septemb.

corigent repetenţ
„ promovat
promovat
fi

corigent
fi

promovat

fi

"

fi
fi

repetent
promovat
corigent
fi

repetent
promovat
corigent
promovat

fi

"

"

fi

"

"
repetent
promovat
repetent
promovat
"

"

"
corigent

"

"
"

Orice muncă adevărată este sfântă; în orice muncă adevăraiă e
ceva dumnezeesc.
CARLYLE
Ordinea are trei foloase: uşurează memoria, economiseşte timpul şi păstrează lucrurile.
DUFRESNE (1788-1862 scriitor francez)

,
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Num ele şi pronumele
elevilor

u

0

Situafia

I

·

ln Ianuarie .In Septemb.

�--�-------�-;----�----!

42 1 Rupenian A. Emanoil
43 Sfetcu E. Petre
44 Sprâncenatu I. Gheorghe
45 1 Stăncescu S. Dumitru
46 Stoica L Ion
471Teodorescu I. Pascal
48 1 Udrea S. Alexandru
49 Vrânceanu L. Alex.
I

I

'

proi;novat
retras
corigent promovat
promovat

,,

"
corigent
retras·

,,

CLASA III B

.
corigent promovat
1 Aizic L. Beniamin
,, · rep. (abs.)
2 Baronvartian K. Masis
repetent
3:Bogdan D. Ion
"
4 Bondrea T. Traian
'repetent
s:Brăilă D .. Vasile
!promovat
6 Busuioc N. Constantin
repetent
7!Cernătescu C. Bujor .
. retras
8.Ciucu I. Gheorghe
corigent
"
.. � repetent
91Coadă N. Nicolae
1 O Constantin C Nicolae
retras
· corigent promovat
1 I Constantinescu S. D-tru
promovat
12 Comatas A. Nicolae
13· Cristof P. P.etre
repetent
14Dan I. Ion
promovat
retras
15Dimitriu A. Amilcar
prom_pvat
16 Filipache · A. Nicolae
repeteiat ...•. · ,- - -
17 Filibiu I. Constantin
promovat
18 Funducas L G_heorghe

· Am ajuns aproape de 80 de ani, citesc merrn, .dai' t�t nu"pot
' _ QOETH_E,
spw1e că .ştiu multe şi nici că şiill' să citesc.
·· '
·· ·
O
. . cameră flfră cărti. . e un trup fără suflet
CICERO
/
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Situaţia

(1)

::l
u

,..

I/

-----.�---

Numele şi pr-onum'ele
elevilor

In Iunie j1n Septemb,

decedat
repetent

1 (J Gârbă N. Nicolae
20 Gărciulescu A. Ion
21 Hagi Salim Asan
22 lonescu D. Aurelian
23 Kiorpelidis P. Platon
24 Livadari F. NoPI
25 Martinescu ·C. -Eugeniu
26 Moldoveanu D. Iulius
27 Nica N.' NicJlae
28 Nichifor M. Henri
29 Omer Izet Geavid
30 Pălăşescu T. Anastase
31 Panaitescu St. Mircea
32 Pambuccian M. Kircor
33 Pătărău N. Nicolae
34Popescu D. Mircea
35 Prutian K. Kevork
36 Rădulescu R. Grigore.
37 Ruta A. Pascale
38 Soci,anu M. Crista,che
39 Stănescu M. Titus
40 Stambolgiu V. Nicolae
41 Ştefănescu P. Petre
42 Sternberg M. Henri
43 Stoianovici C. Victor
44 Taşcă G. Victor
45 Tocitu A. Gh.
46 Udrea T. Nicolae
47 Vasiescu I. Mircea

"
"

promovat
repetent

,, .

promovat
corigent promovat I
retras
repetent
corigent
"
promovat

,,

"

corigent
, repetent
,,

,,

· corigent
promovat

"

c origent
promovat
repetent

"
"

corigent
promovat

"
,i

I

"
IJ

"

- Averile cele mai mari snnt cele cu care s'au mângâiat 111ai
multe dureri,
·
N. IORGA
- Priviţi la cei mari ai lumii: Ce duc cu ei depe patul morţii ?
Moşii întinse, trai îmbelşugat, locuinţe măreţe, toate trebne să le lase
în urma lor,
FERICITUL AUGUSTIN (354--430)
/
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Situaţia

Numele şi pronumele
elevilor

In Iunie

I In Septemb.

corigent promovat
promovat
corigent
"
retras

48 Vuţă D. Dumitru
49 Zacca T. Constantin
50 Zamora L Ion
51 Onea D. Ene
CLASA IV A

·1

1 Bădică O. Ion
2 1 Bârzan N.1 Nicolae
3 Beloiu D. Dumitru
4 Carabiber F. Gheorghe
5 Costescu L. Aurel
6 Chirţibuş O. Vasile
7 Crăciunescu L Ion
'
8 Dumitriu P. Virgil
9 Diradurian L. Diran \
10 Djamo Gr. Nicolae
11 Dragnea D. Vasile
12 Eftimie D. Gheorghe
13 Flecescu I. Aurel
14 Haralambie V. Eugeniu
15 Handrabura A. Anghel
16 Iliescu F. Aurel
17 lsăcescu M. Mihai "
18 Jica AL Alex.
19 Jianu I. Const.
20 Lazăr T. Constantin
21 Masmanian M. Armenag
22 Marinescu N. Nicolae
23.Manura O. Spiridon

'

promovat

"
"

repetent
promovat
repetent
corigent promovat!
promovat
!

"
"

1J

"

corigent

"

repetent

promovat
corigent promovat
promovat
"

"
repetent
"

promovat
corigent
promovat

'

�

"

Cine a înălţat munca până la iubire, acela a coborît · raiul pe pământ.

S. MEHEDlN'f!

Mull(;a scuteşte pe om d<; trt;·i 111ari rele: plictiseala, viţiul, sărăcia.
VOLTAIRE:

www.ziuaconstanta.ro
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Numele şi pronumele
elevilor

.

21 Mihai'l A. Alexandru
25 Neicof F. Ion
26 Nicolau L. Ovidiu
27 Niculescu Er. Ermil
28 Plomaritis N. Demetrius
29 Piuaru O. Ion
30 Plomaritis N. Anton
31 Pordon B. Victor
. 32 Şab�nof A. Nerone
'
33 Sandu T. Constantin
34 Şoşoiu B. 1lie
35 Sava D. Roland
36 Stanciu V. Ion
37 Tibacu O. Victor
38 Teodorescu N. Nicolae
39 Zamfirescu M. Ion
40 Verdescu C. Const.
CLASA IV B
1 Aglielescµ Şt. Nicolae
2 Băltoaica M. Traian
3 Bedighian H. Ovanez
4 Bleja S. Dumitru
5 Chelărescu G. Dumitru
6 Chiriac T. Dumitru
7 Chiriac I. Gheorghe
8 Chirulescu R. Aurel
9 Coja I. Alexandru ·
1 O Covanof L Crum.

Situaţia
In ltm i c I In Septemb.

retras

corigent
promovaţ

"

promovat
corigent promovat'
promovat
corigent
" ' I•'
repetent

"

promovat
corigent

,r

"

repetent
'

repetent
promovat

"
"

I

' '

retras

I\

corigent promovat
fi

promovat
corigent
retras
promovat'
repetent
promovat

"

corigent

li

"
..
'. i ,
I

li

O nedreptate făcută unuia singur este o ameninţare tuturor.
MONTESQUIEU
Povac!a, u_nei iubiri c;urate este. o lacrimă,
BY�ON

www.ziuaconstanta.ro
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Numele şi pronumele
elevilor

11 Drăgan F. Nicolae
12 Dumitrescu F: Lucian
13 Georgesc� C. Za�nfir
14 Ghinea P. Gheorghe
15 Grigorescu V. Nicolae
16 Hananel D. Salvator
17 Iacobescu N. Mircea
18 Ione�cu I. Vasile
19Ionescu G. Teodor
20 Israe lovici M. Iacob
21 Lupescu A. Gheorghe ,
22 Marin· I. Nicolae
23 Marinescu C. Ion
24 Matache G:, lop
25Mămăligă F. Radu
26 Micşa' E. _ Octavian
27 Miholect:i P. Virgiliu
28 Nicolae T. Marin
29 Niţă N. Nicola�
30 Perjescu N. Te·odor
31 Pontet I. Leopold
32 Popescu O. Mihai
33 Puipetrescu I. Ion
34 Rădulescu S. Aurel
35 Răduş · T. Enciu
36 Silvăsanu A. Aurel
37 Stere· i. ion

Situaţia
In I�nie

I Tn Seplemb.

promovat
cnrigent promovat .
promovat
corigent
„
repetent .
promova ,repetent
· corigent
,,
promovat
corigent promovat
repetent
„
promovat

"
"

'

repetent
promovat
repetent.
,.

"
"

corigent promovat
promoyat

"
"

repetent
promovat.
�'
.
repetent

'

"

Gândirile sunt scutite de vamă.

LUTHER

Poartă-te cu părinţii tăi, precum ai dori să se poart.e şi copiii . ·
tăi cu tine.
!SOCRATE (436-338 î. Hr.)
Un zâmbet sau o vorbă bună1 spus� unui bătrân, este a-i dărui
o zi mai mult de viaţă,
V, CONTA
I

www.ziuaconstanta.ro
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Situaţia

Numele şi pronumele
elevilor

ln Junie I In Septemb.
I
:
-·-----------+----;-----1
0
Z

J

38 Steriade G.- Mi�cea
39 Stoianovici I. Ştefan
4D Şeritgian G. Jirair
41 Torescu M. Mihai
42 Vasile H. Lefter
43 Voinescu A. Mircea
44 Xida R. Ion

retras
promovat
corigent promovat
repetent

"
"
"

- CLASA V -

I '

1 Andreescu I. Nicolae •
2 Atanasiu H. Nicolae
3 Bărbulescu N. Aureliu
4 Badea R.. Zaharia
5 Baubec L Şefchet
6 B�iu A. Sorin
7 Beloiu D. Ion
8 Bonache E. Victor
9 Bucurescu D. Polimen
1O Coleş I. Romulus
11 Comino G; Nic0lae
12 Costinht M. Alexandru
13 Covanof J. Dumitru
14 Despina G. Ion
15 Dracopol N. Tudose
16Enache F. Valeriu
17 Emandi P. Virgiliu
18Fătoiu ·N. Ioan
19 Gheorghe I. Lazăr
20 Gheracopol N. Gh.
21 Goldstein M. Moise

corigent promovat
promov�t
' .
"
corigent

"

promovat •
retras

fi

"

promovat

"

"
"
"

,

corigent repetent
promovat
,,
repetent
corigent
repetent
li
corigent
fi

"

li

Caritatea nu e banul, ci aqnil sufletului tău, în care îl înfăş-uri.

N, l()ROA.

www.ziuaconstanta.ro
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.

Numele şi JJronumele
eleviror

22 Ooruneanu I. Mircea
23 Hiş M. Mihai
24 Hristu I. Dumitru
25 Ionescu G. Mircea
26Leca I. Ion
27 Măinescu G. Gh.
28 Niculescu A. Andrei
29 Odăteanu I. Ion
30 Oge�cof Vladimir
31 Perjescu N. Mircea
32 Petrescu S. Gheorghe
33 Petrescu D. Titus
34 Popica I. Valdens
35 Rosen L Herman
36Sădeanu C. Const.
37 Şapira P. Mihail
38 Stanciu M. Marin
39 Ştefănescu S. Emil
40 Stoianovici D." Ştefan
41 Smeu A. Gheorghe
42 Şapira A. Sami
43 Şahabian P. Eduard
44 Untea R. Petre
45 Ţeposu A. Gheorghe
CLASA VI A
1 Bogdijn. D. Gheorghe
2Boia O. Aurel
3Bogdan A. T udorel

' Situaţia
In Iunie

I In Septemb.

promovat
decedat
repetent
promovat

"

corigent repetent .
„ promovat
transferat repetent
corigent promovat
repetent
··
promovat

"

lf

corigent
"
promovat
corigent repetent
promovat
lf

repetent
promovat

"
"

corigent p�omovat

•
promovat

"
"

Binele pe care-l faci, scrie-l pe nisip; ceea ce primeşti, scrie pe
lespede de marmură.
GOETHE

www.ziuaconstanta.ro
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Situaţia

rn-el-e -ş-i pronumele
_N_u_
_
elev1l0,

4 Boncotă I. · Gheorghe
5 Ciomu C. Nicolae
6 Cristescu I. Mircea
7 Cojocaru D. Nicolae
8 Datcu S. Ştefan
9 Dollischek I. Carol
1O Donea O. Dumitru
11 Eftimiade G. Eftimie
12Frangopol C. Ion
i3 Gm.alivu S. Pompiliu
14 Iliescu I. Paul
1,5 Ionescu Gh. Gheorghe
16 lsăcescu M. Const.
17 Jica A. Victor
18 Lerescu I. Romeo
19 Lung11 I. Neagu
20 Manta I. Octavian
21 Mavrodin A. Vasile
22 Nedelcu I. Ion
23 Nicolau Gr. Const.
24 Nichifot M. Jean .
25 Novac T. Tănase
26 Papadavid N. Mircea
27 Petre Iosif
28 Popescu D. Octavian
29 Popescu O. Mircea
30 Raicopol D. Dumitru
31 Raiu Z. Vasile
32 Roşculeţ A. Gheorghe

/ 111 Septemb.

"
"
"
"
,1

corigent promovat
"
"
·promovat
"
corigent'
"
promovat

"

f1

corigent
. ,pro�ovat .

..

„
" ,·.

"
"
"
"
"

"
corigent promovat
promovat
corigent promovat
. promovat
corigent
«

Nn lua nimănui părerile care îl fac fericit, dacă nu poţi să-i dai
alte.le mai bune.
-LAVATER (1741-1801; scriitor elveţian)

www.ziuaconstanta.ro

Numele şi pronumele
elevilor

Situaţia
In Iunie

I 1n Septemb.

331Seceleanu �- · Vasile
34;Semo A. Iacob
3\Stamatiade G. Dumitru
36 Stănescu Gh. Nicolae
37 ,Sterea M. Anastase
38 Tămâianu S. · Dumitru
39 Zăgoicea N. Nicolae
40 Vasiliu I. Hristu

promovat
corigent promovat
promovat

1 Avrain N. Gheorghe
2Brânză S. Ştefan
3 Avram Şt. Gheorghe
4 Broască I. Grigore
5 Burlacu G. Constantin
6 Caracostea D. Nicolae
7 Cosini I. Vintilă
8 Costiniu M. Gheorghe
9 Curt Mola Geait
1O Duce I. Elefterie
11 Florescu I. Constantin
12 lonescu A. Mihai
13 Ionescu N. Nicolae
14 Iovescu M, Ion
15 Marinescu N. Constantin
16 Mihăilescu I. Mircea
17 Mihalcea (. Aurelian
18 Muche C. Filimon

repetent
corigent promovat
retras
corigent promovat
I repetent
promovat

CLASA VI B

"
"

retras
corigent

'

"

"

repetent
retras
corigent
"
retras
eliminat
prOlJlOVat
corigent
repetent
corigent
promovat

"
"
•,

"
"

Dans l'aumâne, la delicatesse est la·-grâce du bienfait.
Sully-Prud'homme
Le plus difficile est de donne,; que coCtte-t-il d'y ajouter un
La Bruyere
SOL\rire ?

www.ziuaconstanta.ro
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Numele şi pronumele
elevilor
\.

19 Neicof F. Mircea
20 Pandrea B. Romulus·
21 Papacostea A. Const.
22 Paraschivescu N. Eracle
23 Pomerantz I. Carol
24 Pordon B. Ion
25 Săndulescu V. Valentin
26 Şteflea N; Sorin
27 Popa St.. Aurel
28 Sidon rM. Vasile
29 Tihan Gr. Cadrilater
30 Unga G. Aurel

,

Situaţia
Jn Junie

I In Septemb.

corigent promovat

"
"

"
"

promovat
corigent

"

repetent
"
"
corigent
repetent

"

'1

"

"

CLASA VII

,,.

1 Alexandrescu P. Mircea
2 Alexandru C. Vasile
3 Amărică I. Gh.
4 Anton K. Emanuel
5 Avram A. Nicolae
6 Bontea N. Titu
7 Brătulescu N. Haralambie
8 Caldu M. Ion
9 Chiritescu D. Nicolae
10 Comi�o G. Ion
11 Crăciun C.. Gheorghe
12 Darie M. Gh.
13 Dinulescu N. Marin

promovat
corigent
promovat

"

repetent
promovat
"
"
"

"
"
"
"

"
' <
1,

Dacă vrei" să fii socotit ca î,;1ţelept, învaţă să întrebi cu înţe
lepciune, s'asculţi cu luare aminte, să răspur:ii.i liniştit şi să încetezi de
a vorbi, când nu mai ai nimic de spus.
LA VA TER
O viaţă trândavă este o moarte înainte de timp.
GOETHE

www.ziuaconstanta.ro
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Numele şi pronumele
elevilor
In Septemb.
1n Iunie
_ ___
t I, ,-aţ-ia_,
_---''---------------.!,.---S-i_

14 Enache L Ion
15 Farmache L Gheorghe
16 Filimon A. Corneliu
17 Filoti I. Constantin
18 Hurmuziad� D. Const.
19 Hie R. Apostol ·
20 Lungu D. Virgil
21 Manea I. Vlad
22 Micu N. Nicolae
23 Mihăileanu N. Nicolae
24 Nicul�scu D. Constantin
25 Nicolau A. Dumitru
26 Papacostea.A. Dumitru
27 Papatanasiu D. Nicolae
28 Peride H. Dumitru
29 Petrescu G. Mircea
30 Pppa O. Nicolae
31 Pritzopol C. Dumitru
32 Rambela G. Dragoş
33 Rizescu D. Mircea
34 Ruse St. Ion
35 Roşculeţ L Nicolae
36 Rusu D. Constantin
37 Simionescu S. Ion
38 Stănescu N. Constantin
39 Stănescu Şt. Cristian
40 Ştefănescu P. Bogdan
41 Taler L Iosif
42 Vâlcu ·M. Dragomir
43 Weissman D. Mauriciu
44 Zainea St. Petr�
45 Trică S. Ioan

1

promovat

"
"

retras
promovat

"
"
"

corigent prbmov�t
promovat

"
"
"

f'

,,

H

-retras
promovat

"

eliminat
repetent
corigent

"

promovat

"
"

H
- li

"

corigent
promovat

"
"

"

H

"

t
Nu cunosc o mai 1 nobilă îusuşire, decât a recunoaş e duşmaGOETHE
. nului meritele. sale.
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MIŞCAREA. ŞCOLARA. IN- ANUL ŞCOLAR '.1930•'.193'.I.
a

Clasele

IA
IB
IIA
II B
IIIA
III B
IVA
IV·B
V
. VIA
VI B
VII

I :�;::;
"'
.5

·u,..
l"-:j
I-.

QJ
�

o::

52 3
51 2
52 2
49 11
49 3
51 6

40
44

45

40
30

.,,_·;;;.
:i
b»t;·�oo-;
co=

.....
cu-�

E,�

:i,�

49
49
·50
38
46
45
2 38

3 42
l 39
4 26

2 42

"'>

�o
...
o..

:;::.

.,bD
C:

.. §

u

r

:;:. Rezultatul eHam. ue rnrlgenta
�
<ii

1

I

27 19 3 16 .3
27 11 11 9
2
22 20 8 18
2
2
22 8 8 6
1
2,4 15 7 14
15 14 16 12
i
22 9 7 7
2
18 11 13 9
2
22 15 5 11 4
28 11 - 11 1
5 13 8 1�
I· I
34 6 2

45 3 42
------

I

Promouau Re�etent1 Absint

['v>

rocentul promovaţilor şi repetenţilor dintre elevii
cari au urmat ,regulat şcoala

•

·

1) Cursul inferior (el. /-//I)
Promovaţi 76,53 olo
Repetenţi 23,47 olo
'

2) Cursul superior (el. IV-VII)
Promovaţi 81,22 olo
Repetenţi 18,78 olo

,

---,-

01·

3) Pentru întreaga şcoală
Promovaţi 78,66 olo
Repetenţi 2'1 ,34 oio

Total 1548 I 4215061266 !152 I 88 132· I 20

www.ziuaconstanta.ro
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Elevii premianţi, din c1nul şcolar 1930-1931
Clasa I A
1) Berberianu V.· Alexandru Media 8,89 Premiul I
2) Caloenescu D.1 Corneliu
„ 8,43
,, . II
3) Titorian I. Radu
„ 8;18
„ III
Menţiune onorifică: Ohia L Raul. Eftimie D.
Constantin, Bârzan I. Dorin, Petrescu C. Alin; Sava
D. Gheorghe, J ugurear.m D. Constantin.
CLASA I B
1) Georgescu V. Gheorghe Media 8,35 Premiul I
2) Ştubei A. Alexan.dru
II
" - 8,22
3) Petru D. Dumi_tru
HI
8;15
"
"
4) Navon I. Costinel
" . �,14
" III
Menţiune .onorifică: Duma - Oh. Gheorghe, Bă
ianu· L Constantin, Şarf S. Heinrich, Damadian· A
Hacic, Tocitu C. Consţantin1
. 'CLASA lI A
Media 8.37 Premiul I
1) B.eloiu o·. Mihai '
2) Călin A. Ernest"·
,, 7.88,, II
3) Oereanu C. DaR
, ,, 7.77 ' ;, '. III
Menţiune onorifică: Ionescu M. Mihai, Stoia
novici D. Ion.·
CLASA ll B
1) Bivolaru I. Petre
Media 9,07 Premil!ll I
2) Mitru I. Nicolae
„
8.48
., · ii
3) Ene' M. Lixandrµ
s.11
tn
.., Menţiune o,norifică: Megavorian Berdji, Ionescu ,
· M. Paul, Adelstein O. Maieri Alterescu A. Saloni.

,

I_

JJ

, � "

feriţi-vă de semeţie. Jngâmfarea e semnul cel mai sigur al mediocrităţii. fiţi chia-r dela început critici faţă de voi înşivă.

'

Păzeşte-te a cjoua zi după succes,

S. Mfi;fEDINŢI

TlTU MAIORESCU

• V

www.ziuaconstanta.ro
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CLASA III A
Media 8.68 Premiul I
1) Stăncescu S. Dumitru
., II
„ 8.23
2) Jipa I. Ion
•
II
8.21
„
„
3) Bădescu M. Costin
„
III
8.07
„
4) Petrescu O. Victor
Menţiune onorifică: Lepădatu V. Mircea, Iliescu
I. Victor, Micu I. Nicolae..
CLASA III B
. 1) Zacca Constantin
Media 7.76 Premiul II
2) Pambuccian M. Kirkor
„ 7.70
„ III
·CLASA IV A
Media 7.93 Premiul II
1) Bădică O. Ion
„ III
„ 7.88
2) Manura O. Spiridon
Menţiune onorifică: Belloiu D. Dumitru.
Clasa IV B n'are nici un premiant.
CLASA V
Media 9.12 Premiul I
1) Comino Oh. Nicolae
„ 8.95
2) Ooruneanu I. Mircea
„ II
„ 8.63
3) Beiu A. Sorin
„ III
Menţiune onorifică: Stoianovici D. Ştefan, Şa�
pira A. Sami, Atanasiu H. Nicolae, Ionescu O. Mir
cea, Petrescu D. Titus.
CLASA VI A
1) Ciomu C. Nicolae
Media 9.24 Premiul I
2) papadavid N. Mircea
„ 8.80
„ II
3) Ionescu Oh. Gheorghe
„ 8.01
„ III
Menţiune onorifică: Nedelcu I. Ion, Nicolau Gr.
Const., Raicopol D. Dumitru.
Amorul propriu este cel mai mare dintre toti linguşitorii.
LA ROCHEFOUCAULD
Laudele să le meriţi, dar să renunţi la ele.
fENELON
faima se rugineşte, dacă n'o cureţi prin muncă, în fiecare zi.
N, lORGA

'.
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Clasa VI B n'are nici un premiant.
CLASA VII
1) Camino Gh. Ion
Media 9.40 Premiul I
2) Crăciun C. Gheorghe
„
li
8.70
„
8.61
3) Mihăileanu N. Nicolae
„ 111
Menţiune onorifică: Zainea S. Petre, Darie M.
Gheorghe, Simionescu Ion, Amărică I. Gheorghe
1l

La con.cursurile Soc. «Tinerimea Română» :
Ciomu C. Nicolae el. VI a obţinut premiul li
La concursul interşcolar pentru „Cultul mamei"
a fost premiat :
Panaitescu St. Mircea el. III B.
Elevii menţionaţi pentru desemn
CLASA I A
Caloenescu D. Corneliu media .
9.33
CLASA Il A
Georgescu M. Costin cu media
9.33
CLASA III
10.00
Jipa I. Ioan cu media
CLASA V
Baubec I. Sefchet cu media
9.66
leca I. Ioan cu media
.
9.66
CLASA VI A
10.00
Bogdan D. Gheorghe cu media
10.00
Ciomu C, Nicolae cu media
10.00
Iliescu I. Paul cu media
CLASA VI B
9.66
Caracostea I. Nicolae cu media
10.00
Florescu I. Constantin cu media
CLASA Vil
9.66
Amărică Gheorghe cu media
10.00
Zainea St. Petre cu media
Viaţa-i datorie grea, şi laşii se îngrozesc de ea.
$ă cţibă tot1 cei J.aşi ar vrea, pe neluptat.

OH. COŞBUC

www.ziuaconstanta.ro
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SUuafia elevilor partic-plari
în anul 1930-31
\.
••

<I)

Numele şi pronumele
elevilor

o.

Situaţia
1 Mai

I ln Septemb.

� ____.:____________c_::---�----1
CL I
1 Cocleţ I. Vasile
_,

el.

-1v ·

2 Koeh L -Robert
el.

promovat

c;origent promovat .

v·

·3 Agopian D. Aram

fi

Se�. Iunie-Septembrie .
cL I·
1 Gherasim C. Ioan

promovat

' cL II
1 Codet D. Vasile
' ;'
2 Polipeitie P. Rostislav

ff

,,

I

el. III
3 Germăneanu D, Gheorghe

repetent

Dacă te-ai hotărît să sp't.1i adevărnl, preg�tcşte-te de suferinţă.
I. BRATESCU-VOINEŞTI
Fă din conştiinţa ta templul, în care .să afli oricând un azil inviolabil.
N, IORGA

www.ziuaconstanta.ro
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Numele şi pronumele
elevilor

Cl)

5
u

O•

Situ.aţi a
In Iunie

l -

In Septemb.' ·
'. I

�'-�-----------'--'-'------"-----I

el. lV
4 Bărbul�scu Elena
5 Boldeanu D. Nicolae
6 Sarri N. Constantin

, repetentă
retra� - .
promovat

Examen de diferenţă

el.'

1 Bordea A. · Iordache . admis
III Baboi I. Antonie corig.-promovat
respins
11 I, II, Ill Chindea A. Dumitru_
,, I, II, 111 Florea M. Emanoil
admis ·
,, I, II Co.rbeanu V. Vasile,,
respins
„
HI Corbeanu· V. Vasile
,,

1

CLASA I
1 Arsenescu C. Vintilă
2 Augustide I. Lisias
3 Dimitrof E. Gheorghe
4 Enache D. Cristache
5 Gagiu G. Emil
6 Giacomafo D. Foti
7 Grigore L. Gheorghe
8 rfagi Iani I. Sava
9 Hagianu C. Dumitru
10 Hamit A .. Enver

promovat

"

' corigent promovat
promovat
, fOrigent · . ,,
proµiovat
neprezen.
retras*
rep-etent
corigent
('

Cei cu mentiunea, 1•etras· au dat 11uma1 ·e_xametrnl primordial.
Pentru un sărac ce simte, nu e n!nă sufletească mai grozavă
decât mila rea şi ·ctispreţuitoare� cu care-l privesc bogaţii din deş�rta
·
lor splendoare, ,
.
,YLAHUŢA

•
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-� -l ___,__________
:

Z

Numele şi pronumele
elevilor

11 Iancu I. Alexandru
12 Ionică F. Ion
13 lsac I. Ion
14 Koch I. Beniamin
15 Nicof V. Constantin
16 Niţă N. Alexandru
17 Panaiot P. · Miltiade
18 Păun A. Ion
19 Pena I. Nicolae
,
20 Pleşa S. Nicolae
21 Popescu A. Marin
22 Ramazan S. Sabri .
23 Tudor V. Petre
24 Văsiu I. Gheorghe

i u
In Iunie

In Seplemb.

:----S -t I-t-a-ţ-ai ---i

!promovat
corigent repetent
. promovat
corigent promovat
retras
repetent
promovat
repetent
promovat
repetent
retras

"

promovat
corigent repetent

CLASA II

.I '

·1 Bănescu: N. Ioan
2 Cristea G. Anton·
3 Epµreanu D. Constantin
4 Giurgea N. Pandele
.5 lonescu C. Tache
6 Lerescu J. Ioan
7 Nicolescu E:Teodor
3 Ni�olae V. Benoni
9 Rădulescu I. Procopie
1O Ruse S. Marin

repetent
promovat
repetent
corigent rep. (abs.)
retras
repetent
corigent repetent
repetent
fi

corigent promovat

Adevărul este. o piatră preţioasă, care se găseşte în fundul
prăpăstiilor.
BYRON
l'uţin ai pierdut, când ţi-ai păstrat neatinsă onoarea. VOLTAIRE
Onoarea e ca şi viaţa; când o picr7i, o pierzi pentrn totdeauna.
·
·
PAVILLON (poet france;-: l632-170Ş)
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Numele şi pronumele
elevilor

11 Stern L. Juan
12 Văideanu G. Ion

Situaţia
In Iunie

j rn Septemb.

promovat
corigent repetent

CLASA III
1 Andrei M. Ilie
2 Apostol A. Vasile
3 Argeşanu R. Gheorghe
4 Begligiu A. Marin
5 Carabiber F. Teodor
6 Carasava I. Sava
7 c;tană P. Constantin
8 Cârstoiu V. Ion
9 Chirana Gh. Gheorghe
1 O Ciupercă. N. Constantin
11 Constantinescu B. C-tin
12 Cotan D. Ion
i 3 Croitoru M'. Leon
14 Decu I. Traian
15 Dumitraşcu P. Gh.
16 Dumitrescu P. Gh.
17 Foti I. Foti
18 J�cu V. Spţru
19 Limberi P. Gheorghe
20 Nae D. Mihai
21 Negoescu D. Alexandru
22 Panaitescu S. Traian
23 Pangrati C. Roland
24 Poenaru I. Constantin

repetent
retras
repetent
corigent promovat
repetent
retras

,,

coi:igent
r,

"

11

"
,,

retras
repetent
retras
neprezen.
repetent
retras
promovat
repetent
promovat
corigent promovat
neprezen.
retras
corigent
"
promova

'

L'interet ,parle toutes sortes de langues et j oue toutes sortes de
persqnnages, meme ceM pe desinteresse.

La ROCHEFOUCAULD
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Numele şi pronumele
elevilor

25 Popa S. Ştefan
26 Rotlender G. · Victor
27 Vineş V, Mihai
28 Voiculescu N. Ion

,,.

Situaţia
In lunie I ln Septemb.

repetent
neprezen.
corigent promovat
repetent

CLASA IV

l Băgăceanu V .. Petre
2 Coandă' N. Constantin
3 Dollischek I. Benno
4Fiacescu _V. Teodor
5 Florescu Gr. Ion
,, 6 Gumuchdjian A. Berdji
·· 7 lstode V. C0nstantin
8 Meşterq Gr. Teodor
9 Micu I. T-raian
1 O Miga I. Victoria
'11 Niculescu T. Aurel
12 Pă�culeanu D. - Gheorghe
1::5 Popovici S. Petre
14 Vuţă D. Nicolae

repetent
corigent promovat

"

promovat
corigent

H

H

1!

retras
'1

.repetent
corigent
retras
corigent

"

H

.

rep�tent

CLASA V

'

1 Caracostea D. Cristu
corigent' promovat
Constantin
I.
Cioflec
2
repetent
.
3 Constantinescu C. Octavian corigent
"
Noi alergăm, sburam spre o rază s!antt1,
Pe care�am vrea s'o coborîm în vic-ţl;
Dar cea -mai slabă piedică ne '11ghii.ţ:l,
·şi nu111�1j gândul luptei, ne 'n3păîm;111t�.·
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Situaţia

Numele şi pronumel.e
elevilor

(.)

z
C')

4 Economu C. Vladimir
5 Cristescu I. Napolion
6 Epuraş E. Pascu,
. 7 Ionită P. Ion
8 Las�aridis O. Constantin
· 9 Melinte P. Emilia
10 Muche C. Vintilă
11 Popescu C. Remus
12 Rusali I. Constantin
13 Stefan S. Chiriac ·
14 Ţârlea T. Anastase
CLASA VI

In Iunie

I In Septemb.

corigent pr9movat .
repetent
retras
promovat
retras
proi:n,ov.
repetent
corigent
11
rep. (abs.)
, ,,
retras
corigent . promovat

I

1 Bedrosian G. bicranui
'/
2 Costache· D. Petre
· 3 Erganian M. Elisa
4 Moscu L. Manol�
r 5 Niculescu L Ioan
6 Stambulschi M,. Iosif
7 Vlădoianu S. Ştefan
. 8 Vineş I. Nicolae
9 Zăgoicea _N. Nicolae

corigentă 'promov.
corigent promovat
repetentă
. repetent
retras . _. ·
' corigent. promovat

"

repet�nt
ne.prezen,_

"

CLASA VII
1 Popa. G. · Nicola�
2 Robescu T. Ioan
3 Vodislav C. Constanţa

· ·

promovat
transferat
repetentă

Dragostea de adevăr, setea nepotolită după a,devăr,. hotărîrea
tare de a-l căuta şi a-l păstra cu credinţă-iată ceea ce frebuie să privim ca· adevărata bi!ză a ed �1caţiei ,şi a demnităţii <?meneşti.
CHANNINO (fdosof şr' pedagog amencan, 17S0·-1842)
l
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TABLOU

de candidatii reuşi la examenul de adm_itere
în clasa IV-a
.....i::
\

I.

(])
.....

::I

(.)

z

'

,

Numele şi pronumele
elevilor

Media
I

SESIUNEA MAI 1931
1 Bărbulescu Elena
SESIUNEA IUNIE 1931
1 Stăncescu S. Dumitru
2 Pambuccian M. Kirkor
3 Ionescu N. Valeriu·
4 Reşul R. Negip
5 Zacca T. Constantin
6 Iliescu L Victor
7 Jipa I. Ion
8 Petrescu G, Victor
9 Bădescu M. Costin
10 Lepădatu V. Mircea
11 Gadidov N. Ovidiu
'
12 Kiorpelidis P. Platon
13 Funogea L Ion
- 14 Herşcovici A. Raliau
15 Comatas A. Nicolae
16 Brăilă D. Vasile
17 Popescu- N. Marin
18 Filipache A. Nicolae
19 Ionescu A. Ion
20 Stambolgiu V. Nicolae
21 Vasiescu L Mircea
22 Micu L Nicolae
23 Grigoriti' N. Nicolae

.

.

www.ziuaconstanta.ro

6

'
I

8;95
8,30
7,90"
7,85
7,85
7,70
7,70
7,70
7,45
7,45
7' 30·
7,,25
7
7
6,95
6,90
6,90
6.80
. 6,80
6,80
6,80
6,75
6,70

/

�

'--,
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Numele şi pronumele.

:::s
(J

elevilor

o
z

- Media

24 Emanoil C,' Ion
25 Popescu ·L Ion
26 Stănescu M .. Titus
27 Rupenian A. Emanoil.
28 Sternberg M. Henri
29 Enache L Gheorghe
30 Teodorescu L Pascal
31 Hristu P. Toma.
32 Leca L Pietre ·
33 Moldoveanu D. luHus
34 Limberi· P. Gheorghe
35 Belcin S. Pavel36 Radu G. Ion
,,
37 Cosmeanu 1·. Gheorghe-

..

,

6,65.
6,65
6,60
6,55
6.50
6,45
6,40
6:35
6,�5
6,2-5'
6,20
• 6, I 5
6
;6

I

.,

,-:

> ' •

:. \

,... ,

�

i

1 '
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Listâ
bacalaureafilor
din.. anul 1951
..
.
·.
'

........
s::

,

'

,.

,U

o

'

'

..

'

..,.

-,
.

I

l

.

".

:.;'!:,

'

-,,

,,

.

·· Comuna
,.

'·

\

Sesiuonea'· !un'ie

"'.;1

,

I

Luna

Judeţ.ul

*'""
Ziua

I

Anul
�

J

'

Alexandrescu P. Mircea
Becerii
Buzău
· Iulie ... r ,_,,,
. 2' Amărică I. Gh.
.,-lal(?miţa
"Călăraşi
Mai
3 Anton �K. -Emanuel
C01;istci.nţa Constanţa Iulie
4 Bontea N. Titus
Casimcea TulceaIanuarie
5 Brătulesc:u · N. Haralprnbie · Constanţa Constanţa
"
6 Calciu M. Ioan
,:
Februarie
"
"
�
. 7 ' Chiritescu
D. Nicolae
Decembrie·
"
,
Camino Gh. Ioan
Const·pol Turcia
Octombrie
9 Constantinescu· Z. Andrei
Aliman
Constanţa NoPmbrie
10 Crăciun C. Gheorghe
Constanţa
Februarie
H
11 Darie M. Gheorghe
Cotusca
Dorohoi
Iulie
12 Dinuleseu N. Marin
Bert�şti d. j. Brăila
Octombrie
13 Enache I. Ion
Pazarlia
Constanta
Februarie
'
14 Farmache I. Gheorghe .. . C.-Voda �
" ' Aprilie
15 Gheorghiu G. Mihail www.ziuaconstanta.ro
Constanţa . ;, ,li
Februarie
"'
l

.\

O"J>

.

�otul şi ;data naşterii

,Nuryie'le ·şi jJrohumele·' ejeyului ':

' ::l

-

,,

·'

-'

C

>

.

.

·j

�

6

22
12
2
30
23

6

29
19

2

20
25
20
23
11

•; 1913,
1913
1913
1912.
1913
1913
1911
1913
1908
1913
1913
1909
1911
· 1913
1910

c
·U

Locul şi data naşterii
Numele şi pronumele elevului

16 Hurmuziadis D. Const.
17 Ilie ·R. Apostol
18 Lungu D. Virgil
19 Mamu di D. Vasile
20 Mihăileanu N. Nicolae
21 Nic.ulescu D. Constantin
22 Nicolau A. Dumitru
23 Peride H. Dumitru
24 Papacostea A. Dumitru
25 . Papatanasiu D. Nicolae
26 Popa Oh. Nicolae-Miron
27 Popa O. Nicolae
28 Pritzopol C. Dumitru
29 Rusu D. Constantin
30 Simionescu S. Ion
31

. 32

Stanciu D. Ştefan
Stănescu N. Constantin

Comuna

· Judeţul

Mesembria
Hârşova
Bârlad
Constanţa

Bulgaria
Constanţa
Tutova
Constanţa

"

Gherengic
Constanţa

"
"

Hârşova
· Tulcea
Tatlageac
· Constanţa
Beilic
Constanţa

"
.,

-

Luna

Iulie
Iunie
Noembrie
Septembrie
Noembrie
"
. August
.,
Iulie
"
Mai
"
Iunie
"
Iunie
"
Decembrie
Tulcea
Constanţa Mai
Iulie
"
Ianuarie
"
Mai
",
Mai
"
Iunie
"
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u

-

=A
1911
1913
1913
7
.
1911
13
1912
28
15
1912
1912
20
1912
26
23 . 1912
7
1 911
1909
7
1913
16
1911
28
1913
11
1913
5
1912
9
1913
15
11

25

�
Ul

I ....fil

,g '

o'
z

'33

Locul şi da.ta naşterii ·
Numele şi ·pronumele elevului"
I

Comuna

r
.

'

·' I Constanta
'

Stănescu St. Cristian

34 Taler I. Iosif
35 Trică S. Ion
36 Weisman D. Mauriciu
37 Vâlcu M. Dragomir

."38' Zainea S. · Petre

Sesiunea _Septembrie

39 . Alexandru C. Vasile
40 · Deliu Deliu Jecu

41

42
43
44
45
46
47

I

. .

Man.ea I. Vlade
Micu N. Nicolae
Papadopol P. Elena
Roşculeţ I. Nicolae·
Ruse St. Ion
Stănică M.' Constantin
Ştefănescu P. Bogdan

.,

Luna

Judeţul

Ianuarie
Aprilie
"
H
'
Aprilie
Satişchioi
"
Covurlui - Noembrie
Galaţi
Constanţa Constanţa Octombrie
. Aprilie
"
"
.
.,
Octombrie
"
"
Istria
"
Noembrie
Tuzla
"
Noembrie
Chioseler
"
Aprilie
Constanţa
"
Septembrie
Mangalia
"
Martie
Constanta
"
'
Septembrie
Docuzaci
"
/ Iunie
Dobromir I
"
,

Constanta
'

f

.:

•'

'
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- ·fericirea 'e ·ca un ecou:· îţi răspunde, dar· nu vine.
- Prietenia scade şi unde e prea multă fericire şi unde e prea multă ti1âhnire.
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Ziua

Anul

20

6'

1914
1911
1913
1913
1913-·
1913

25

1911

1
20
9
24
19
14
20

1911
1912

3

13

14
22

- . 1909
1907

1912
1912
1910
1913 I

Ol,
0-,

'

I

-

.

'

I

J

'

I

\

•

•

l
'

.

'

Anul···. Colar ·. ·
. 1931-1952

-,
'

' Î

,

.,
'
\

;
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IN .MfMORIAM

Sf. Scriptură ne învaţă că trupeşte din ţărână
ne-am zămislit şi în ţărână ne vom întoarce; filo
soful pune faţă în faţă neantul din care ne-am ivit
şi cel care ne aşteaptă ; poetul ne arată cum viaţa
se deapănă între două taine nepătrunse: Sus tăcerea
stelelor, jos a mormintelor. Enigma chinuitoare a
morţii a preocupat' totdeauna biata minte ome
nească.
fenomenul morţii .a izbit atenţia, a pus în joc
judecata şi a aprins imaginaţia omului. Moartea, su
premul rău pe pământ, a fost îmblânzită. O mamă
poate admite că ţiul ei iubit a fost răpit Rentru
vecinicie? Nu. Ea refuză să conceapă această idee;
din toate fibrele se ridică împotrivă.
ln toate timpurile şi locurile, moartea a fost so
cotită ca o poartă de trecere din lumea pământească
în altă lume mai bună.
Această punte între două lumi a fost sortit s'o
treacă, vara aceasta, în mod prea timpuriu, cel ce
în viaţa pământească a fost preotul şi profesorul
Econom Oh. Rădulescu.
Profesor timp de· aproape două decenii la li
ceul «Mircea cel Bătrân», a-răspândit lumina ştiinţei
şi vraja dătătoare de viaţă a preceptelor religiei creş
tine, în lecţii pline de spontaneitate, de vervă şi caldă
comunicativitate.
In prelegeri, ca şi în toate vorbi rile şale, aducea
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•
o notă de personalitate. lnzestrat cu dar oratoric, de
energie exuberantă, a dat o îndrumare pedagogică
acestui foc lăuntric, ţinând lecţii ce au rămas ţntipă
rite adânc în mintea atâtor generaţii de elevi.

t Profesor Econom �H. RĂDULESCU
Născut în 1866 în comuna U rleasca din jude· ·
ţul Brăila,_ absolvent al seminarului Central din Bu
cureşti şi licenţiat al facultăţii de teologie, în prima
parte a vieţii sale a ocupat demnităţi bisericeşti, me-

www.ziuaconstanta.ro

ritele sale în această direcţie fiindu-i consfinţite şi în
mod oficial p�in acordarea .medaliei Răsplata muncii ·
pentru biserică, clasa I-a.
La liceu .a început misiunea de îndrumător şi
lumi:nător al tinerimii şcolare din 1906 şi de atunci
a rămas până la sfârşitul vieţii devotat şcoalei. In via: ,
ţa colegială a fost un om înţelept, ştiind să ţină toti
de�una cumpăna bunei înţelegeri şi a respectului ·
reciproc.
Ne-am întrunit să închinăm câteva clipe de re, culegere celui ce alături de noi, ani dearândul, s'a
sfrăduit în opera atât de grea a educaţiunii tine
relor generaţii. Astăzi, desfăcut de · cătuşele pămân
teşti, sufletul său s'a în�lţat. în lumea drepţilor, un'de
binele, adevărul şi frumosul strălucesc /:ter"n· în ·toată
puritatea lor.
Numai în străduinţele, întreţinute de ·flacăra
unui ideal înalt, ne este dat nouă muritorilor să pre
simţim lumea vecinică. Munca intelectuală prin esenţa
ei, mai mult ca oricare alta, ne poate da astfel de
· anticipări ale vieţii eterne. In această direcţie, preo
cupările intelectuale, viaţa continuu studioasă a pro- ··
fesorului econom Oh. Rădulescu pot să servească
de model tuturor. In adevăr, s'a ocupat de istoria
Dobrogei, tipărind o monografie preţioasă·: « Starea
religioasij a Dobrogei în decursul vremurilor». A ţi
nut numeroase conferinţe de ordin .cultural, lumi
noase şi aducând mai totdeauna o contribuţie per
sonală ; n'a părăsit niciodată studiul specialităţii salei
obţinând la .o vârstă, care-i dădea dreptul la o odihnă
bine meritată, titlul de doctor în teologie dela universitatea din Buqireşti.
.
_ Privirea morţii a deşteptat întotdeauna i�eea ză�
dărniciei vieţii pământeşti. Ce sens' mai pot av,ea în·
faţa eternităţii ambiţiile, zbuciumările, luptele noastre?
De aceea trebue să fim înţelegători, buni, iertători,
atunci când e vorba de interesele noastre strict per
sonale, oridecâteori intrăm în coliziune cu semenii

www.ziuaconstanta.ro

\

72
noştri, fie pentru bunuri materiale, fie pentru ambiţii
de glorie şi mărire. Oaspeţi trecători pe pământ, să
nu uităm că permanente sunt numai instituţiile, în
care lucrăm, pentru care ne de.votăm, nemuritoare
este colectivitatea căreia aparţinem, vecinică este na
ţiunea.
Un luptător devotat ce timp de câteva decenii
a stat necurmat Ia postul de veghe, în serviciul bise
ricii şi şcoalei, a fost Econom Oh. Rădulescu. ln fru
moasa cuvântare ce a ţinut în ziua de Sf.. Andrei,
patronul liceului nostru, în anul 1921, cu prilejul ani
versării de 25 ani a şcoalei, în cuvinte însufleţite,
între altele spunea : « Dar se vede că sta scris în
planurile dumnezeeşti ca niciun bun să nu se câş
tige fără sacrificii, căci, atunci ca şi acum, lumina
nu se poate aduce fără jertfe». Şi cita martiriul dis
cipolilor Sf. Apostol Andrei, apoi -amintea jertfa pro
fesorilor şi elevilor, cari cu sângele lor au pecetluit
făurirea idealului naţional. Işi încheia inimoasa cuvân
tare spunând : « Datori suntem să ne amintim cu drag
şi veneraţie de toţi aceia ce au luptat pentru idea
lul sfânt urmărit de acest liceu ; datori suntem oma
giu celor ce trăesc, veneraţiune celor morţi. Şi îna
inte de a părăsi acest sfânt locaş, să ridicăm sufle
tele noastre · către Domnul şi să zicem: Doamne, iartă
pe acei dintre fraţii noştri, dascăli şi elevi, P.e care
tu i-ai chemat în lumea veşniciei şi întăreşte pe toţi
cari au lucrat, lucrează şi vor lucra de aci înainte
pentru realizarea idealurilor sfinte ale şcoalei neamu
lui românesc. Amin».
Astăzi Econ. Oh. Rădulescu a intrat în rândul
ctitorilor liceului nostru ; veneraţiunea pe care el o
hărăzia înaintaşilor, i-o închinăm azi lui. In numţle
liceului «Mircea cel Bătrân», aduc omagiul .de recu. noştinţă, ridic ruga către A-tot-Puternicul ca 5ă-l odih
nească în pace, alături de toţi foştii luptători, în lu- _
mea drepţilor şi fericiţilor,
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Repartiţia orelor în anul şcolar 1931-1932,_o
cJ.>

. Numele şi pronumele
- profesorului

(.)

o
z
1

'

Diacon Gh. Popescu

Titlul
în
învăţământ

Materia

Provizor

Religia

I a2 l b2 li a2 III a2
III b2 IV a2 IV b2
v 2 v12 v112

19

"
-

II b 2

2

2 Econom V. Georgescu
3 llarie Reit

Definitiv

Româna

4 N. Vasiliu

"

"

»

I

5 Petre Caragea

Sup�init�>r

-

Clase bugetare

(Exponentul indică
num_ărul orelor)

'Ei�
o ....

E-< o

--

IV a3 V3 VP VIP
IV b3
V12 Vll2

Româna

I! a4

l

"50

I bS li b4 III a 3 III b3 15

Filosofia

-

....

19

4

Observaţii

-

\

Diriginte ci. I B
Detaşat dela liceul din Bazargic. Restul orelor la Jiceul de
fete, Şc. prof. de fete şi la şc:.
de meserii.
Diriginte ci. Jll B
Diriginte ci. IV B

Completare la şc. comercială
super. de băeţi.

.

' ,
--

lo'

I •

...... _

.• I �./

0 '.,6.

;,,

... .

r
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-;i
vJ

�
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Nl)mele şi pronumele
profesoruIui

u

z

6 Elena Mihăileanu
«

7 Gr. Roşu

'
,
'

Titlu1
în
învăţământ

Materia

(Expc;mentul indică
numărul orelor)

Suplinit.

Româna

I as

9

Definitiv

Latina

IV a3 V3 VP VII3

12

Completare la şcoala cornercială ·elementară de băeţi.
Ore de istorie libere prin
degrevarea directorului.
Diriginte el IV A

9

Completarea catedrei la liceul
de fete.

-

.

8 Carol Blum

"

Latina

Provizor

Franceza

"

"

Definitiv

Germana

«

9 Iacob Granirer

10 Gr. Sălceanu
11

I

Const. Mureşanu
<,

,

Istoria

Elina

Filosofia

Clasele

�-

":l ....

-o
o ....
f- o
-

I a2 .li a2

III a2 111 b2 IV b3
Vil Vlll

QJ

I a3 li a 3 III a3 IV a3 14
Vl2 .·
I
I b3 II b3 III b3 IV b3 16
v_2 VIl2
V2 Vl2 VIl2
Vl2 Vll2
,,
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Observaţii

Diriginte el. l A

/

ln concediu de studii în Elveţia. La orele de limba ger�
mană a fost detaşat d-l Eudoxie Sireteanu. Orele de filosofie pred. de d-l N. Vasiliu.

-.J
�

C

<I)

u

z

Numele şi pronumele
profţsorului

12 Eud. Sireteanu
13 Gr. Someşanu

Titlul
în
învăţământ

Materia

Provizor

Germaua

,,

Istoria'

'

. Geografia
,

'

14 Gh. Coriolan
15 I. Fodor

'

�-

::l ....
-o
o ....
t- o

I

V*l. v12 VIl2

-

I

II b2 -III b2 IV b3

�I

17

Definitiv
fi

Istoria

I

Observaţii

<I)

Completare la şc. comercială
superioară de fete. · Detaşat
· · dela şc. comercială de băeţi
din Brăila.
Diriginte ci. II B

-

I b2 li b2 III b2

Dreptul şi III al 111 bt Vil Vilt
ec. polit.

;

Clasele

(Exponentul indică
numărul ordor)

I

!Jla2 IV a 3 V2 Vl2 VIl2 11

Geografia I a2 r( a2 III a2 1v2
IV b2 v2 Vlf2

14

16 Aneta Dobrescu

Suplinit.

17 N. Zăgoicea

Definitiv Matematica I a3 II a 3 III- f'.� V3 VIJ2 14

Istoria

I b2

.·

,
. \
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Diriginte ci. VII
Restul catedrei la şc. normală
de _fete.
-:i
Ol

=

Q)

�
<.)

zo

Numele şi pronumele
proiesorului

Titlul
în
învăţământ

19 I. Rizescu

'

"

20 N. N_egu!escu

21 Onoriu Mironescu

-

·o ,....

f- o

,,

-

I b 3 li b3 III b3 IV a2
IV 02 Vl2

Definitiv Şt. fiz._chirn li a2 li b2 II.I a2 III b2
IV -a2 IV b2 V3 Vh

�

Şt. naturale I a 2 I b 2 li a 2 li b2
III a2 III b2 IV a2
IV b2 V2 VI:i Vll2

,,

22 Dr.· Gh. Vasilescu

Provizor

23 Al. Nicolescu

j ·-

Clasele
(Expoqcntul jndică
numărul. orelor)

,....
c-s- (lJ

Provizor Matematica I b3 li b3 III b3 IV a2 15
I
IV bi VI�

18 __-N. Georgescu

.

Materia

-�o

"

..

'·
'·

Muzica

.

. VIJl

Higiena

\

I a2 I b2 II a-2 li bz
111 at III bi IVat IV bt
Vt V Jl VIJI

r.

.

.

17

-

.

I

l

Dela Ianuarie 1932, detaşat
în Bucureşti.
Detaşat din Ian. 1932 dtla şc.
elern. de comerţ
Diriginte ci. V

22

Diriginte ci. VI

1

Medicul liceului

15

-

Observaţii

.,

.

.

.
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,.

.

'

-..]
0- ,

,ri

u .

c5

z

Titlul·
Materia.
în
învăt,ământ

Numele şi pronumele
profesorului

24 Gh. Carp

,,

Definitiv

;
'

,.
.•

25 N. Constţmtinescu-Pană
i

26 I. Burluşanu
27 /. Constantinescu ..

�-

.

'
•.
,

. �

'

",.·

Clasele

I at I b1·11a1 II bi

- Desemn

I al I bl II at II bt
III at III bt IV al
IV bl VI Vil VIJl

..

,:..

-

o ...
E-< o

J

•.

-

Srnl�tura in lemn

I a. I b I IV a JV b

Croitoria

I a I b IV a lV 9,

4
,.

Personalul Administrativ

\

-

1s

Gimnastica Toate clas. c·âte 2 ore 22
-

Observaţii

c<JQ.)

(Exponentul indică
numărul orelor)

Caligrafia

-

.=!o

DIRE<::TOR, GH. CORIOLAN
SUBDJRECTOR, N. CONSTANTINESCU-PANĂ

4

Diriginte ci. llI A
,.

Diriginte el, II A
Maesfru la. şcoala de meserii.
.,

Secre,tair, Victor Petroniu:
Ajutor de secretar, Şt. Mitef
Supraveghetor de ordine, Panait
Medicul· licellluf, Dr. Gh. Vasilescu
Bibliotecar, Petre Caragea
·. f>esonalul de serv.iciu
în serviciu
Laborant. Toma· Stăncioiu în serviciu din a"iiul· 1922...Oameni ac servicfo: Martin Borşiţchi,
·
Reghina Borşiţchi
«
«
Patdina Stăncioiu
«
«
«
«
Petre Călianu
Anica Călianu
«
«
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Hagipanait
din anul 192tl
«
«
«
«
1922
«
«
1930
1932

....:r
-.l

78

'.
,

COMITETUL ŞCOLAR AL LICEULUI

,,MIRCEA CEL BĂTRÂN"

în urma alegerii -din Octombrie. 1931'
1. (]h. Coriolan, director al liceului, preşedinte.
2. Const. Alimăneşteanu, inspector al Băncii
Româneşti, membru.
3. Dr. N. Brezeanu, membru.
4. Const. N: Filip, funcţ. serviciul porturilor,
pensionar, membru.
5. Albert Theiler, comerciant, membru.
6. N. Negulescu, profesor,
,,

,

,

7. N. Vasiliu,
Casier O. Mironescu, profesor, până la 20 Mai
1932; dela 20 Mai-2 Iunie, casier interimar uh.
Co.riolan;. dela această dată din urmă a fost delegat
d-l C. N. Filip, membru al comitetului.
..
Contabil: Aur.-Alexandrescu, până la 1 Iulie 1932.
«
Dela 1 Sept. 1932, d-l N. Cioroiu, licen-

• {
Cens?

.

n

,

ţiat 'al Acad. comerciale.

D. Taşcovici, dire.ctor al Băncii Naţionale,
·

sucursala Constanţa

(jh. Steţcu, delegat al adunării generale.

I. uranirer; profesor.
. '

.
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Cronica anului şcolar 1951-1952
Deşchiderca cursurilor s'a făcut în ziua de 1
Septembrie, ora 8 a. m., printr'un serviciu religios
oficiat de preot Grigore Dumitresc1,1, vicarul Epis
copiei, care a ţinut o aleasă cuvântare elevilor.
Directorul liceului a insistat asupra faptului ·
că de acum întreaga şcoală _va funcţiona în noul local,
aducând mulţumiri comitetului şcolar pentru munca
îndelungată şi plină de abnegaţie dusă pentru atin
gerea acestui scop. Din partea comitetului şcolar, a
răspuns, făcând urări şcoalei, d-l Al. Theiler.
Examenele de corigenţă, conform unei dispozi
ţiuni ministeriale, s'au dat în faţa comisiunilor întoc
mite din profesori şi profesoare dela liceele de băeţi
şi fete, şi dela şcoala normrlă de fete. Corigenţii şi
.corigentele dela cele trei şcoale au fost concentraţi
la liceul de băeţi. Au fost întocmite în total opt co
misiuni examinatoare, pe materii. Aceste examene şi
cele de admitere în clasa I-a s'au dat în intervalul 1-3
Septembrie.
La 4 Septembrie s'a făcut de d-l Dr. Gh. Va
silescu, medicul liceului, vizita medicală a elevilor. In
mod excepţional, anul acesta s'a găsit un număr în
semnat de elevi bolnavi de oc_hi (conju_nctivită sim
plă şi granuloasă). S'au luat măsuri necesare.
Cursurile au început la 5 Septembrie.
In ziua de 20 Sept. 1931, conform deciziei mi
nisteriale No.. 134456, profesorii au ales· ca delegaţi
· pentru formarea. consiliului general al instrucţiunii
pe d-nii N. Negulescu şi directorul liceulµi.
La 8 Oct. 1931, profesorii cu drept de vot în
truniţi în consiliu au ales ca membri în comitetul
şc· olar, pe o perioadă de 4 ·ani, pe d-nii N. Negu
lescu şi N. Vasiliu; iar c� censor .pe d-l N._ Georgesc_µ.
La 9· Oct., profe�orii tjiriginţi aµ _ţinut consiliu,
în care au hotărît distribuirea burselor «Lucian şi
Rene Theiler>>, apoi au luat în discuţie şi_ au sta•
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bilit djferite măsuri cu privire la disciplina elevilor
în şcoală şi în afară de şcoală.
·
In şedinţa dela 1 Martie 1932, d-nii profesori
cu drept de vot au ales ca censor pe d-l prof. /.
Granirer, în locul d-lui N. Georgescu, detaşat în
Bucureşti.
. La 31 Octombrie, elevij au fost întruniţi în sala
de gimnastică, unde d-l profesor Gr. Someşanu a
ţinut o conferinţă despre foloasele «Economiei«, ziua
de mai sus fiind consacrată în toate ţările acestei
serbări.
ln ziua de 11 Noembrie, elevilor concentraţi în
curtea şcoal€i li s'a explicat însemnătatea încheerii
armistiţiului din 11 Noembrie 1918. S'a p�strat un
minut de tăcere în memoria celor căzuţi în războiul
unităţii· naţionale. ·
La 30 Noerribrie, ziua Sf. Andrei, patronul li
·ceului, s'a serbat aniversarea de 35 ani a şenalei.
S'a ţinut o cuvântare ocazională de directorul li
ceului; d-l profesor N. Vasiliu a vorbit despre poe
.tul V. Cârlova, · cu prilejul centenarului dela moartea
poetului. Au fost coruri sub �onducerea d-lui Al.
Nicolescu, maestru de muzică. Serbarea a fost des
chisă printr'un serviciu religios, oficiat de preot Eco
nom V. Georgescu, profesor la liceu, asistat de
uri diacon şi s'a încheiat cu marşul liceului 'de /. N.

Morozow

. Se_rb-area a fost onorată de prezenţa P. Sf. S.
Gherontie, Episcop de Constanţa. .
ln cursul lunii Decembrie, elevii au fost inocu.laţi,. în trei rânduri, contra scarlatinei.
:
Duminică 20··, Decembrie, la ora 10' a. m., au
fost convocaţi la liceu, pe clase, părinţii şi corespon-.
<lenţii elţvilox pentru consfătuiri pedagogice cu d-nii
profesori dirigi�ţi. Cu acest prilej, s'a comunicat si.tuaţia elevilor pe trime_strul 1-iu.
., .. Duminică 24 Ianuarie 1932, s'a sărbătorit Uni-
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rea Ţărilor Române. Dimineaţa, Te-Deum Ia Cate
drală. După masă, la ora 4, serbare la liceu. S'a
cântat imnul regal, a urmat o cuvântare ocazională
a directorului, lectură de elevi, coruri sub conducerea
d-lui Al. Nicolescu. A asistat P. Sf. S. Ciherontie,
episcopul Constanţei.
In Ianuarie au început cursuri de lucru manual,
predate în mod onorific de d-nii /. . Burluşanu (sculp
tura în lemn) şi /. Constantinescu (croitoria), ma
eştri la şcoala de meserii din localitate.
Duminecă 13 Martie, părinţii şi corespohdenţii
elevilor au fost convocaţi· 1a liceu, pe clase, pentru
convorbiri pedagogice cu d-nii diriginţi. Cu acest
' prilej, s'a comunicat situaţia' elevilor pe trimestrul II-iea.
ln ziua de 10 Mai, dimineaţa Te-Deum la catedrala episcopală, iar la ora 12 în localul Prefecturii
s'au prezentat urări M. S. Regelui Carol II-iea. La ora 4 p. m., în localul liceufui, serbare şcolară: cu
vântarea festivă ţinută de d-l prof. Cir. Someşanu.
Au urmat coruri, lecturi. A asistat P. Sf. S. Episco
pul Oherontie.
ln ziua de 27 Mai, elevii au fost întruniţi în
sala de serbări, unde, conform unei disp oi\ ţii minis
teriale, s'a făcut comemorarea lui Paul D oumer, fos
tul preşedinte al republicii franceze, şi a lui Albert
Thomas. A vorbit d-l Cir. Sălceanu, profesor de
limba franceză.
ln cursul Junei Martie, a luat fiinţă consiliul
interşcolar, conform nouei legi a învăţământului se
cundar. Au luat parte reprezentanţi ai tuturor . şcoa
lţlor secundare. Din partea liceului atJ., fost delegaţi
profesorii: N. Negulescu pentru partea· ştiinţifică,
N. Vasiliu, pentru partea. literară şi N. Constanti
nescu-Pană, pentru dexterităţi. Preşedinte al consiliu
lui interşcolar a fost ales directorul liceului. S'au
ţinut trei şedinţe lunare, în care s'au discutat şi
făcut propuneri cu privire la schimbul de ore între
profesorii dela şcolile secundare, cu privire la moda-
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Iităţile de promovare a elevilor şi la supravegherea
, şi controlul purtării lor în afară de şcoală.
·
1n decursul ·ultimului trimestru, profesorii dela
liceu au făcut-conform nouei legi-câte 3 ore de
curs la celelalte şcoli din localitate (la şcoala nor
mală de fete, liceul de fete). Deasemenea profesori
şi profesoare dela celelalte şcoli :=111 făcut câte 3 _ore
la liceul nostru.
Elevi ai liceului, din diferite dase, au făcut ex
cursiuni, sub conducerea d-lui profesor C. Blum, la
Mangalia şi Istria, unde. au cercetat săpăturile şi ră
măşiţele antice, dându-li-se lămuriri arheologice.

BURSELE «LUCIAN ŞI RENE THEILER»
ln anul ş·colar 1931-1932, d-1· Al.· Theiler a
donat 14.000 lei, burse de câte 2000 lei,
urm�torilor:

'

a) Bivolaru Petre
b) Tămâianu Dumitru
c) Mitru Nicolae
d) Titorian Radu
e) Petru O. Dumitru
f) Ene M. Alex.
g) Bădică Oh. Ion

clasa III B.
«
Vil
«

"
"
"

"

111 B.
li A.
li B.
III B.

V
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DONAŢIUNI $1' SUBVENŢII, ln intervalul dela 1 Sept. · 1931 - 1 febru
arie 1932, s'au încasat în total dela taxele benevole
pe exportul de cereale prin vama Constanţa suma
de lei 96.520 lei.
,
ln total,· ain 1923 până la 1 februarie 193,2,
s'au strâns pentru construcţia liceului prin taxele be
nevole donate de Asociatia comerciantilor de cereale lei 6.494.166.
·
Dela comitetul pentru administrarea fondului
provenit din taxele pe spectacole publice, prin pri
măria municipiului, s'a primit suma de_ 1O.OOO lei
pentru bibliotecă..
(

/

www.ziuaconstanta.ro

84

Colecfiile de ştiinfe �fi�ico-chimice
şi Laboratorul Liceului
După ce dotaţia cu material didactic fizico-chi
mic ajunsese în l 91� Ia una din cele mai complete
între liceele din ţară, ocupaţiunea provizorie din
1916-1918 o redusese la nimic. ln Decembrie 1918
data revenirii autorităţilor române în Dobrogea
aproape nimic nu mai exista, căci câteva eprubete,
trei balonaşe, două retorte şi foarte puţine substanţe
:ilcătuiau tot materialul utilizabil. ln anul 1919-1920
subsemnatul revenit la catedră, după ce m'am retras
din postul de prefect al judeţului, direcţiunea liceu
lui de atunci mi-a pus la dispoziţie o mică încăpere
-fostă biroul directorului dinainte de război. Cu
puţinele mijloace de care s'a dispus atunci, cu oa
recari subvenţiuni dela prefectura judeţului şi pri
măria' oraşului, procurarea de material reîncepu. Spi
ritul înţelegător al necesităţii folosinţei materialului
didactic în predarea acestui obiect de studiu, a de
terminat pe aceeaşi qirecţiune a liceului-O-I C. Lă
zărescu, profesor de I. franceză, era atunci director-
să,-mi mai pună la dispoziţiune o sală mare -fosta
sală de lucrări de chimie din 1916-care nu întârzie
să primească o donaţie importantă în mobilier (mese
de · lucru, console, scaune etc.) din partea d-lui N
Buzdugan, proprietar din acest oraş.
Instituţia comitetului şcolar a fost determinantă.
în mărirea mijloacelor de susţinere a laboratorului.
Această instituţie unită cu o continuă înţele
gere a necesităţilor didactice din partea noului direc
tor al liceului, d-l ·o. Coriolan, actualul director, şi
sub impulsul d_at de subsemnatul-ireductibil convins
al imposibilităţii de predare a disciplinelor fizicp..J
chimice fără material, fără .instalaţii proprii, fără mo-
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bilierul necesar,-au contribuit ca înzestrarea, din a
cest întreit punct de vedere, să meargă în plin pro
gres. ln vec�iul local al liceului deja, se dispunea de :

O sală de colecţiuni şi lucrări de chimie;. o
sală de lucrări de fizică-funcţionând şi ca sală
de curs-; o sală de colecţiuni de f izică şi lu
crări şi o mică sală de atelier.

Materialul didactrc a crescut, atât cel de chimie
cât şi cel de fizică. Colecţia de chimie poseda tot
ceeace este necesar, atât pentru preparaţiuni de curs
cât şi colecţiuni de substanţele ce se predau în pro
grama de chimie. Colecţiunea de fizică de aşeme
nea, pe lângă o num�rnasă aparatură lucrată în ate
lierele Casei Şcoalelor, s'a îmbogăţit cu aparate a
duse din străinătate (M. Kohl etc.) ca : Bobină de
inducţie (15 cm. scântee); tuburi de aer ratefiat;
tub · Rontgen; ecran de radioscopie; maşină
pneumatică cu două corpuri de ·pompă (cu ulei); 1
instalaţie · de curenţi de înaltă frecvenţă; gonio

metru, spectroscop, spectrometru pentru măsuri
d'e lungimi de unde luminoase; colecţiu.ni de a
custică, cu diapazoane întreţinute electric; co
lecţiuni de optică precum şi aparatele de jJro
ecţie necesare cursului cu accesorii atât pentru
proecţiuni de experienţe, cât şi peritru.proecţiuni fie
de fotografii şi ilustraţiuni, fie de diapozitive etc.

Astfel la anul 1928 ajunseserăm a,proape să re
facem ceeace se poseda înainte de vremelnica ocupaţiune din 1916-1918.
Noua construcţiune a liceului din str. Ştefan
cel Mare :.._str. Mircea, fiind în parte tertIJinată, în
1931 ne-am mutat din vechiul local în actualul local.
Aci laboratorul ocupăcâteya·din încăperile rezervate, prin
planul construcţiei, internatului liceului, deoarecţ prin
acelaş plan, sălile de laborator şi colecţiuni fac parte
din corpul central al clădirii, neterminat încă.
1n acest nou local, laboratorul, deşi e stabilit
provizoriu, totuş comitetul şcolar animat de un ��n�
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interes pentru· d, a: ţinut . ca această· aşezare-:- zisă .
provizorie-să aibă. şt c_eva · definitiv în ea şi" anume
unele instalaţiuni şi. mobilierul, care ·vor putea fi fo- ,
losite în· viitoarea aşeiare definitivă.. ·
In adtţalul local labor_atoruJ dispune �e:
. a). O sală de atelier cu unelt�le n.ecesare mici
lor reparaţiuni sau montări şi chiar confection�ri .de·

'.

.

Sala de colecţiuni de chimie

aparatură simpla.
o) o sală de colecţi uni de chimie : substanţe
şi sticlărie, care poate deveni şi- sală de lucrări pentru
un număr de circa zece elevi, . când conducătorii şi
autorii programelor analitice se vor convinge că lu
crările de laborator individuale fac parte din puterea .
de ţducaţiune a acestei ştiinţe. In această sală se
află inasă şi consq./r. de lucrări, prevăzute cu _ in�
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stalatiuni de apă, gaz, trompe de apă, curent e
lectric la mese pe câte două circuite.
c) O sală de colecţiuni de fizică conţinând în

dulapuri libere sau montate în pereţi, colecţiunile de
aparatură pe capitole: căldură, acustică, optică,

mecanica solidelor, lichidelor şi gazelor, electro
statică, electrodinamică etc.

·sala de colecţiuni de fizică
In această sală se află de asemenea o masă de
lucru pentru circa 18 elevi, prevăzută cu conducte
de apă, gaz şi opt circuite electrice cu prize

separate.

.d) O sală de laborator ante-curs, cu toate
_instalaţiunile şi reactivii curenţi; apă gaz, circuite
electrice, trompe de apă, curent de aer etc.

"
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e) Sala de curs cu bănci în amfiteatru pen
tru• 78 elevi şi cu dispozitiv de întunecare.
In ea se află o masă de experienţe cu instalaţiuni de apă, cu circuite electrice la patru prize de

Sala de laborator ,ante-curs

curent,cu conducte de gaz, conductă de aer, tub de
evacuare a gazelor, nişă de masă, nişă de perete,
cuvete de apă. Curentul electric în tot laboratorul e

distribµit. delq urz tal;Jlou /uţrat de şocietatea A,
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E. G. din Bucureşti coprinzând cinci circuite de
mare şi mic voltaj-amperaj, prevăzut cu aparatele·
de măsuri pe două şi trei scări. ln această sală se
află aparatele de proecţie fixă şi cinematografică,
ecran de proecţie la diferite înălţimi, precum şi in
stalaţia de făcut vid înaz.t prin trompe cu vapori
de mercur, necesară la explicarea formării tuburilor

Sala de curs

cu aer rarefiat precum şi a becurilor electrice etc.
Mobilierul şi instalaţiunile din această sală sunt
proprii pentru viitoarea sală din corpul central.
Orele de curs, fară excepţie, se fac numai în
această sală.
lată în rezumat, aspectul general al labor_ato
rului liceului «Mircea cel :Sătrân» 1 învederat şi prih
alătµratele ilµstraţiuni,
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Cu schimbarea sistemului de electrificare a ora
şului Constanţa, din curent continuu în curent alter
nativ, comitetul şcolar veşnic prevenitor al nevoilor
laboratorului, a hotărît în ultima sa şedinţă, procu
rarea şi instalarea unui grup electro-motor . cu un
dinam de ca. 7 ½ Hp. necesar transformării cu
rentului alternativ în curent continuu.
Spre a se face o idee ·de sacrificiile pe care,
. le-au cerut dotaţia şi instalaţiunile laboratorului dau
cifra globală a cheltuelilor făcute până în prezţnt,
cifră sub realitate, deoarece nu intră aci multe diri
colecţiuni, fie date gratuit de către onor.- administr.
a Casei Şcoalelor, fie montate în laborator cu ma
terialul nostru.

Suma aproximativă, inclusiv mpbilier şi in
stalaţiuni, e de . .Zei 947.093.

Ca profesor de specialitate, obligat să arăt aci
satisfacţiunea ce simt pentru acei cari au ştiut să pre
ţuiască marea influenţă educativă., pe care ştiinţele fi
.zjco-chimice, ca ştiinţe experimentale şi de observaţie,
o exercită· asupra întregii fiinţe a elevului-viitor ce
tăţean bun şi conştiincios al patriei noastre-când ele
sunt ajutate ţn preda�ea lor de materialul experi
mental necesar, declar că nu ştiu pe cine să pun mai
înainte : Comitetul şcolar, c;are, în frunte cu preşe
dintele său, actualul director al liceului d-l G. Co
riolan, a ştiut şi a ţinut întotdeauna să Si:J.tisfacă ne
cesităţile indicate? Casa Şcpalelor în cap cu d-l T.
Alesseanu administrator, cu fostul director al labo
ratorului regretatul profesor d-r Eug. Ludwig şi ulterior
cu d-nii prof. d-r St. Minovici şi d-ra d-r El. Spires
cu, care nu ne-a precupeţit nimic din ceea ce am
solicitat şi din care multe ni s'au dat gratuit sau pe
jumătate din preţ de cost? Diferiţii donatori şi pă
rinţii elevilor care, constituiţi în adunare generală, n'au
discutat cu prea multă parcimoniozitate aceste trebu· inţi, care desigur au presupus de multe ori poate
majorări de taxe şcolare? Diferitele instituţii şi ad-
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administraţii publice care, �a Prefectura judeţului,

Primăria, Camera de comerţ, Vama, Asociaţiunea Co·
mercianţilor de .cereale etc. mai ales la început, au
adus mari fonduri pentru acele timpuri? Toţi la un
loc au c.ontribuit, în.definitiv, ca liceul nostru să aibă
- o afirm fără nici o restricţiune de conştiinţă'-un
laborator din cele mai armonic instalate şi înzestrate
din ţară.
Organele de control. ale Ministerului precum şi
distinşii profesori universitari cu care ţara noastră se
mândreşte ca : d-nii profesor ·O. Ţiţeica, matemati
cianul de mare renume, O. Dănăilă, directorul lns.ti
tutului de Chimie industrială de pe lângă U niversita
tea din Bucureşti ş. a.i care au vizitat liceul nostru şi
laboratorul, nu şi-au menajat bunele cuvinte de admi
raţiune nu numai pentru sforţarea făcută, dar mai a
les pentru spiritul de înţelegere al acestor nevoi, din
partea acelora cari au avut datoriâ de a conduce şi
veghea la progresul său, oricât de elementară şcoală
s'ar_ considera liceul faţă de şcoala de învăţământ su
perior.
Profesor N. T. NEGULESCU
\

26 Noembrie 1932
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SARCOFAGUL ROMAN
cu

SIMBOLURILE JUSTIŢIEI PENALE
(O încercare arheologică şi juridică)

de profesor CAROL BLUM
Lucrarea de faţă va fi, în cadrul anuarului nostru, un
rezumat al unui studiu mai desvottat asupra măreţului sar
cofag roman, descoperit întâmplător, în Iulie 1931, în faţa
şcoalei de industrie casnică din Cpnstanţa1). ln prima parte
a studiului am căutat să stabilim ceeace, î'n chip obiectiv,
se poate spune despre sarcofag şi anume, despre tipul sar
cofagului 2), provenienta, materialul lui etc. ln a doua parte
am abordat problema, dacă există posibilitatea de a atribui
acest impunător sarcofag poetului Publius Ovidius Naso
care, între anii 8- 17 d. H., a trăit aci până la moartea sa
ca relegat. Argumentele ce militează pentru această ipoteză,
le vom ·înşira· cu conştiinciozitate spre folosinţa unui vii
tor cercetător care, în baza unor fapte noi, ar dori să reia
problema.

1) Cu privire la împrejurările în care s'a găsit sarcofagul cu sim
bolurlle iustiţiei romane, vezi lucrarea d-lui C. Brătescu, Sarcofagul cu
simboluri din Constanţa (Anal. Dobrogei XII 209 şi u.)
2) Denumirea de sarcofag. (lit. carnivor) nu este încă bine lă
murită. Notiţa lui Plinius Maior 35,131 : ln ,'\sso Troadis sarcophagus
lapis fissili vena scinditur. Corpora defunctorum condita in eo absumi
constat intra-VL diem except_is dentibus. Cf Il 211 şi lsid. Orig. XV 11,2,·
inspiră puţină încredere. Ceeace ne spune. Plinius despre piatra din
Assos, priveşte orice piatră calcaroasă, urmându-se un anumit proce
deu descris de Lenz Mineralogie p. 178. Piatra simplă n'are efectul
descris de Plinius, ci numai atunci când es'te arsă. Vezi B!Limner, Tech
nologie u. Terminologie der Gewerbe und Kiinste llI 60. Dnpă măr
turia lui Pollux X.SO cuvântul arată din timpul lui Platon sicriul de
piatră. Dietericth Nekyia _p. 53 încearcă o altă explicaţie a cuvântului.
D-lui arată că atributul de «carnivor» se dăduse în antichitate unor
zeităţi infernale ca Hekate, ce se hrăniau literalmente din carnea şi
sângele celor morţi cari erau prada lor. Apoi acest epitet ar fi trecut
asupra mormântului unde, după credinţa populară, cel mort e prada
zeităţilor infernale. Numai astfel, spune Oiderich, s'ar explica, pentru
ce cuvântul sarcofag arată tot felul ele rcceptacuk furierare1 incli
ferent de forma şi de materialul lor,
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iipul sarcofagului
W. Altmann, elevul· şi colaboiatorul lui Carol Robert,t)
cel mai d_e seamă specialist în materie de sarcofage, deo
sebeşte 7 tipuri·de sarcofage: 1) forma antropoidă. 2) forma
de casă. 3) forma de thecă (ladă) 4) Forma de pat. 5) Forma
de altar. 6) Sarcofage cu crestături ghintuite (bacellati)
7) Sarcofage înconjurate de coloane.
Sarcofagttl nostru face parte din cele în formă de
casă. Acest tip se găseşte în Fenicia, Licia 2), Cipru, Gre
cia şi Italia. Cel mai desăvârşit reprezentant al acestui tip
care înfăţişează casa defunctului ca un heroon este cele
brul sarcofag al bocitoarelor descoperit la Sidon, .a cărui
descriere se găseşte în opera monumentală: )iamdi Bey şi
Reinach, Une necropole royale â Sidon, Paris 1892.
Cel înmormântat în acest sarcofag - numit al boci
toarelor pentrucă în cele patru părţi ale sale sunt înfăţişate
18 femei nobile, fiice ale Sidonului, care d�plâng moartea
stăpânului lor-este regele Straton, omorît ca. 360 î. ·d. H.
de propria sa soţie. El era cunoscut ca un filelen aşa că
poporul atenian îi acordase, printr'un decret ce s'ţ1 păstrat
până astăzi, clemnitatea unui proxenos atic (oaspe).· fiind
încă în viaţă, şi-a comandat în Atena, un templu funerar
splendid împodobit. Un alt reprezentant frumos al tipului
de casă este sarcofagu I amazoanei or din Viena ce datează
dela sfârşitul secolului al IV-iea. Sculptorul acestui sarco
fag a insistat numai asupr.a elementelor esenţiale ale tipului..
In epoca romană imperială, tiput de casă se caracterizează
adesea numai prin stilizaTea capacului ca. acoperiş cu panta
dublă, ceeace este cazul şi la sarcofagul nostru, al cărui'
capac imită un acoperiş frumos acoperit cu plăci patrun
ghiulare de marmură sau arg,ilă (tegulae), având şi piese;
de legătură deasupra încheieturilor (imbrices) care, la aco
perişurile reale, fiind găurite pe dinăuntru şi adaptate între
ele servesc pentru scurgerea apei de ploaie.

1) Carol Robert este autorul .operei : die antiken SarkopjJ.ag
reliefs 6 voi. Berlin, O. Ornote. Din cele 6 voi. att apărut numai două,
II şi III. Primul, întitulat: Menschenleben (reliefuri" cu scene sau sim
boluri din viaţa' celor defuntţr) ce ne-ar fi interesat mai mult, n'a ·aiiă
rut. Preţul celor 2 volume apărute: II şi Il1 1, 2, 3 este de ·815 mărci.
2) Benndorf şi Niemann, Reisen in Lykien und Karien, Wien
1884, explică acoperişul sarcofagelor liciene, pe baza text. din Neem. 8,16.
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Provenienţa, aşezareq şi
'materialul sarcofagului
Incontestabil sarcofagul nostru este' roman; ceeace nu
exclude ca sculptorul sau meseriaşul ce l-a· lucrat, să fi fost
grec, după cum cei mai mulţi sculptori sau lucrători în
marmură din imperiul roman au fost g_reci sau semigreci.

Una din• feţele. laterale ale sarcofagului

Sculptorii sarcofagelor romane pun toată greutatea pe fa
ţadă, neglijând celelalte feţe, pe când la sarcofagele gre
ceşti basso-reliefurile st'lnt aşezate pe cele patru feţe, com-
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binându-se faţada cu fata mică dr'eaptă, lar faţa inatei) de
dinapoi cu faţa mică stângă. Cu!Ţl sarcofagul nostru n'are
niciun relief pe fata din spate şi cum acroterele posteri
oare ale capacului, cu palmetele lor de acant, nu sunt si
metrice, ceeace vădeşte o muncă fugitivă, putem să dedu
cem că sarcofagul nostru, ca mai toate sarcofagele romane,
era lipit de un zid. A cui era zi·dul acesta? Desigur al
unui sepulcrum (tymbos, tumulus=mausoleu) ce se înălţa
deasupra sarcofagului. Ce înfăţişare va fi avut acest tym
bos (tumulus), nu se poate preciza, având în vedere nu
mărul infinit de forme ale monumentelor funerare antice
Că n'a rămas urmă din acel tumulus sau cameră funerară,
nu poate să ne mire, pentrucă cele mai multe monumente
de acest fel au dispărut, adesea' fără. nici o urmă. ln Pri·
vinta aceasta, se cunosc din epoca imperială mai târzie
câteva legi, prin cari s'au luat m_ăsuri contra profanatorilor
de monumente funerare. în deosebi împotriva.. acelora ce
ridicau blocuri de piatră spre a le da altă destinaţie2). Sar:
cofagul nostru� colosal, fiind însă monolit, a fost numai
violat, ceeace se ·vede la crăpătura capacului,. neputând fi
ridicat cu uşurinţă. După obiceiul aqtic, monumentul fu- .
nerar, înlăuntrul .căruia sarcofagul nostru era aşezat pe un
postament (gradus, hyposorion) era pus la marginea unei
şosele ce duce la Cal1atis, pentru ca cel. îngropat să poată .
să mai rămâie încă în contact cu toţi a.ceia cari ieşiau din
cetate sau se apropiau de ea. V. ;Friedla.nder, SiH.engesch.

p. 771, 1890.
Materialul din care este făcut sarcofagul este mar
mura din una din insulele Măr1i Egee, după cum crede -şi
fostul meu profesor, -El-I T. Sauciuc-Săveanu, distinsul· no
�tru epigrafist şi istoric, care a făc4t studii îndelungate pe
insulele Mării Egee. Dintre toa.te soiurile.de .marmură.albă)
numai o sîngură speţă se învineţeşte î9 decursul veacu·
rilor, căpatând astfel culoarea pe care _ o are sarcof agul
nostru. Aceasta este marmura .de Tas.os, ca.re· a fost dek
scrisă de A. Conze şi de alţi călători '3).
1) Deosebirea 'între sarcofagelt· greceşti şi cele r0mane, e explicată de Matz, Â.rch. Zeitung 1872 p. 1 I.
2) Despre violarea mormintelor, vezi Cod. IX )9, 2, 4, 5 unde
mormintele (sepulcra) sunt numit" domus defunctorum. Locurile citate
cuprind măsurile luate de împ. Constantius şi Iulian contra· profana
tonlor de morminte (sacrilegium).
3) Despre diferitele. soiuri de marmură faustino Corsi, Dela·
pietre antiche. Ron'la 1833.
Bliimner, Technologie und Terminologie der Kiinste u. Gewerbe.
Despre marmura din Tbasos, .vezi Conze,· Reise auf den Inseln
des thrak. Meeres. rlannover 1860.
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Afirmaţia rroastră câştigă şi mai multă tărie, . dacă a
mintim că această insulă întreţinea intense legături comer
ciale cu locui'torii ţinuturilor noastre ceeace a dovedit cu
prisosinţă regretatul V. Pârvan.

Epoca

Cât priveşte epoca căreia:Ji aparţine sarcofagul pro
blema este destul de anevoioasă, ;Ldeoarece, în afară de

Faţa principală a sarcofagului

schelet, nu s'a găsit nici o monedă sau altă pies·ă ce ne„ar

fi înlesnit datarea. Nici tăbliţa înrămată (tabula ansata =
adică tăbliţă înzeştrată cu două mânere în forma triunghiu
lară) depe fatada sarcofagului nu prezintă nici un fel de
litere ale căror forme ne-ar fi fJus în situaţia de a putea
trage concluzii asupra vechimH sarcofagului. Din nefericire,
tabula ansata serveşte aci numai ca un simplu element de
corativ, ceeace se întâmplă mai des, chiar la unele sarco
fage găsite în Dobrogea sau în părţile învecinate. Tymbos
Uli oferind mai multe posibilităţi pentru indicarea şi ca1
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racterizarea personalităţii celui defunct, s'a putut renunţa la
inscripţia depe tăbliţa înrămată. Ne-au mai rămas câteva in
dicii de ordin stilistic şi un argument împrumutat din isto
ria dreptului roman: 1) Faptul că sarcofagul nostru nu
prezintă reliefurile mitologice obişnuite în secolul al doilea
şi în cele următoare, ne face să credem că datează din se
colul întâiu. 2) Tăbliţa înrămată care împarte faţada în dciuă
câmpurl se află în mijlocul cutiei (arcei), ceeace. în secolul
al doilea nu mai era obişnuit, tabula ansata. aşezându-se
atunci pe capac. 3) Pupila ochilor Meduzelor este indicată
printr'o linie circulară scobită în marmură, iar irisul prin
linii semilunare. Obiceiul acesta, ce-i· drept, e mai frecvent
în sec. al doilea, dar se poate dovedi şi în secolul întâiu 1).
4) Coafura meduzelor nu arată formele tipice ale secolului
al doilea din vremea lui Traian, Hadrian şi a Antoninilor 2)
5) Argumentul cel mai însemnat cu privire la datarea sar
cofagului e cel următor: ca unealtă de ·execuţiune se gă
seşte pe sarcofagul nostru o. secure, ceeace ne dovedeşte
că ne aflăm în acea· epocă, când procedura penală nu îm
brăcase încă formele militare. Ne aflăm, aşadar, la începu
tul principatului, deoarece mai. târziu, probabil· chiar cu
mult înaintea lui Hacjrian3), s'a înlocuit securea cu spada,
iar vergelile cu care cetăţeanul roman putea fi bătut, cu
fustis (băţul militar).

Dimensiunile
Sarcofagul nostru e înalt, până la muchia capacului,
2.40 m ; lungimea 2.72 m ; lăţimea 1.50 m. Cele 2 acrotere
posterioare sunt lucrate cu o oarecare neglijenţă, atât în ce
priveşte simetria palIT)etelor, cât şi cu privire la baze şi
arcuri. Aşa de p. există între cele 2 baze o diferenţă de
4 cm. Acroterele de dinainte sunt perfect simetrice (baza
84 cm.). Banda deasupra denticulelor e formată din 120
de flori. Tabula ansata are lungime 77 ·cm; lăţime 63 cm.
1) Despre stilizarea ochilor în arta romană, vezi Hans Lehner,
Bonner lahrbiicher 118 S. 129, care mi-a trimes o copie fototechnică
a lucrării sale, prin dl. docent dr. Sperber.
2) Despre !lllmărul foarte mare al coafurilor femeeşti din e
poca lui August, v. ars am. III 149.
3) Caracalla reînoeşte măsura luată mai înainte ca securea şi
celelalte unelte de execuţiune să fie înlocuite cu spada. Dig. 48, 19,
8, 1: Animadverti gladio oportet non securi vei telo vei fusti vei la
queo vei quo alia modo. Dar şi Hadrian vorbeşte de: ad gladium dare,
ca de o pedeapsă obişnuită.' Ulpian Coli. 11, 7.·
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Baza am6�idr mâriere triiingÎ,iuiare e de 62 cm., iaf luri
gimea celorlalte 2 laturi de 37 cm.; cele 2 ansae formează,
deci, triunghiuri isoscele.
Elemente decorative
In afară de tăbliţa înrămată care, după cum s'a ară
tat mai sus, serveşte numai ca element decorativ, mai a
mi'ntim banda de flori lotiforme care, aşezată deasupra şi�
ragului de denticule, înconjoară capacul de câteşi patru la
turile ca o cunună. florile de Iotos, 1) o străveche decoraţie
funerară, par a avea pe -sarcofagul nostru un înţeles sim
bolic individual în intimă legătură cu viaţa .celui defunct"),
ceeace s'a presupus cu drept cuvânt şi cu privire la splen
dida friză depe aşa zisul sarcofag al lui Alexandru Mache
don, acoperită cu frunze de viţă de vie*). Evoluarea moti-.
vufui floristic de lotos se poate urmări, în baza studiului
fundamental al lui W. O. Goodyear, The grammar of the
lotus, a new history of classic ornament as a develop
ment of sun coorship. · London, Sanipson Low. Marston
& Co. 1891. Vezi şi scrierea importantă a lui A. Riegl,
Stilfragen, Berlin 1923.
Că palmetele de acant depe acrotere sunt un vechiu
orriament funerar de provenienţă greacă se ştie,** şi se
mai cunoaşte şi legenda împrăştiată de Vitruv (vezi O. Ta
frali, Manual de Istoria Artelor, voi. I p, 167 după Yitruv
li 1, 9 şi A. Riegl, Stilfragen, cap. 3 care vede în acant,
cel mai nobil ornament vegetal, nu o imitaţie a unei plante
e;><:isîente ci o evoluţie stilistică a unui motiv mai vechiu,
1) Lotosul, această hrană florală (anthinon eidar) din Odisea
lui Homer, (L 84) apare şi în literatura romană ca planta uitării : Ver
gii, Culex 127, Hygin fab. 125, Prop. 4, 11, 27. La Homer, tovarăşii
lui. Ulise uită, după gustarea «fructelor dulci ca mierea» de trecutul
lor şi nu mai v.or să se întoarcă în corăbii.
Adevăratul lotos ce servea de hrană era un arbust spinos şi
aspru cu tulpina lemnoasă {descris de Polyb. XII 2 şi Athen. XIV 651)
Dar tradiţia homerică ce vorbea de hrana florală a predominat
în literatura politică greco-romană, aşa că pe sarcofag apar în profil,
în continuarea străvechiului motiv filomorf, flori stilizate de lotos, a
vând între frunze un corp în formă de cep ce pare ·a fi un kivorion
învelitor al unor seminţe comesibile (kyamos aigiptiak6s) ale unei
plante lotiforme kolokasia (un soiu de nymphaea, nufăr). Din florile
albe ,1le nufărului se face şi astăzi şerbet. Ovidiu cunoaşte lotosul a
cuatic, Met. Dryope. Un studiu erudit despre loto.s de Ferdinand
Cohen, în Eriedlănders Sittengesch. voi. I p. 42 1888. După Riegl
(Stilfragen 52) cepul e un motiv de stilizare datorit principiului lui
horror vacui.
• V. Cauer, Das Altertum im Leben der Gegenwart p. 32.
•� Palmete de ucant pe o coloană funerară: Journal of hellţ•
nic studies XV.
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adică o palmetă înfăţişată în chip plastic; abia mai târziu
s'ar fi desvoltat particularităţile caracteristice ale acantului,
de care ornamentul era lipsit la originea sa).
ln cele două mânere ale tăblitei înrămate sunt sculp
taţi cercei de acan t, din care răsare câte o floare cu patru
frunze ce înfăţişează simbolul crucii. Despre originea şi răs
pândirea acestui simbol al cerului şi al pământului, vezi
frumoasa lucrare: Margareta Miller-Verghi, Izvoade stră
moşeşti, Ed. Socec. p. XXVI.

Meduzele
Pe cele 2 timpane ale acoperişului se vede câte un
cap de Meduză de o frumuseţe rară. Trăsăturile feţei co
respund cerinţelor de frumuseţe clasică schiţată de Ada
mant. Physiogn. li 24. Capetele de Meduze au aci ca la
mai toate operele de artă, rostul unor apotropaia, vezi O.
Jahn, Berichte der săchs. Oesellschaft 1855, p. 59. Scopul
ce se urmăreşte este de aJnspăimânta pe răufăcători şi de
a apăra pe eel mort de efectele privirii rele. (cf. Lucian,
Philopatris c. 8). Meduzele noastre aparţin tipului frumos,
anume celui patetic, care apare abia în epoca helenistică,
iar nu celui frumos şi liniştit care datează din secolul al
V-lea î. d. H. Aripioarele, simbolul furtunii, o rămăşiţă a
înfricoşătorului tip original, nu lipsesc nici a<::i. Şerpii nu
sunt vizibili pe sarcofagul nostru decât subt bărbie, unde
se înnoadă foarte fin. Părul zburlit, propriu tipului patetic
lipseşte Meduzelor noastre împodobite cu foarte frumoşi,
cârlionţi ondulaţi. Această particularitate trebueşte relevâtă,
deoarece ne poate folosi pentru concluzile ce le vom trage
în partea a doua.
Faţa Meduzelor are datorită stilizări ochilor cu sprân
cenele trase în sus, un aspect trist şi copleşit de durere.
îmbinat cu o inocenţă gingaşă. 1 n lucrarea sa: Uber die
Entwicklung des Oorgonenideals in der Poesie uud bil
denden Kunst der Alten. Eine arch. Abh. gelesen in der Ko
nigl. Akademie der Wissenschaften in Berlin. 1833, K. Le
vezow arată cum tipul Meduzei a evoluat, în arta plastică,
în strânsă legătură cu poezia. De unde la început Meduza
era înfăjişată ca o fiinţă extrem de uricioasă cu părul în•
colăcif de şerpi, cu limba scoasă, cu ochii fioroşi şi
cu colţii de porc, trăsăturile Meduzei se înfrumuseţează
încetul cu încetul în poezie şi concomitent şi în artă. Se
dovedeşte astfel ceeace O. E. Lessing în studiul său clasic,
�aokoon, a __susţinut cu atâta talent şi erudiţie că legea su-
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premă a artei eline e fru.nuseţea, care idealizează şi ceeace
la î'nceput era imaginat ca urât şi respingător.
ln epopeile- homerice se aminteşte de privirea îngro
zitoare a Gorgonei (Meduzei), de capul ei hidos, dar nu
se aminteşte. nici de aripi şi nici de şerpi.
La Hesiod («în scutul lui Achile»), Meduza apare în
cinsă de şerpi, cu limba scoasă, scrâşnind din dinţi, cu
ochi furioşi şi· cu cap înspăimântător.
Pindar (Oda pith. XII) vorbeşte ce-i drept de pătul
înc<Dlăcit de şerpi al Meduzei şi de aspectul ei îngrozitor
ce face ca privitorul să încremenească, dar tot el vorbeşte
şi de obrajii frumoşi ai Meduzei.
Eschil adaogă la trăsăturile vechi şi aripile. depe cap.
O trăsătură nouă găsim la Aoollodor, Bibi. 4, 5, 1,
care âminteşte de _dinţii de porc ai Meduzei.
faptul că obrajii frumoşi sunt amintiţi abia de Pindar
nu exclude că ideea poetică a unei Meduze frumoase să
fie anterioară lui Pindar. Meduze frumoase apar în epoca
stîlului înalt, pe timpul lui Phidias.
Dela obrajii frumoşi ai Meduzei până' la buclele fru
moase ale acesteia era numai un ·pas pe care l-a făcut un
poet necunoscut. Fără păr frumos anticul nu putea să-şi
imagineze frumuseţea desăvârşită. După părerea lui K. Le
vezow, Ovidiu atribuind Meduzei în Metamorfozele IV
793-99 un păr frumos, trebue să fi imitat pe un poet
elin necunoscut.
· · · In'tr'ţidevăr, Ovidiu e cel dintâi poet antic cunoscut,
.care vorbeşte nu numai de frumuseţea strălucitoare a 'Me
d1.1zei, ci in deosebi şi de părul ei frumos: Ovid. Met.
IV 793-96.
Clarissima forma
Multorumque fuiţ spes invidiosa procerum
tlla: nec iff toto conspectior ulla capillis
Pars fuit, inveni qui se vidisse refernet.
Dacă în mmă apar Meduze nu numai cu faţă fru
moasă dar ş·i cu p·ărul frumos (ceeace este cea mai gravă
abatere dela traditie care vorbeşte de şerpii ce înconjo ară
. capul Meduzei), atuqci, · desigur, influenta ce au exercitat-o
·. poeziile lui Ovidiu, trebueşte socotită ca una din princi
palele cauze ale acelei inovaţii art stice. După ·mine, nu
trebue să presupunem numai o inHuenţă a artelor ,plasti. · ce asupra lui Ovidius, ci inve·rs o influenţă adâncă a poe·
ziilor lui Ov.idiu, asupra acestor arte. Vezi W. Wun'derer,
Ovids Werke in ihrem · Verhăltnis zur antiken Kunst. Diss.
Erlangen 1889. P. Schonfeld, Ovids Metarnorphosen in
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ihrem Verhi.iltnis zur antiken Kunst Diss. Leipzig 1877.
La Ovidius, Medt1za apare nu numai ca fiinţa de o
frumuseţe desăvârşită şi cu · păr frumos, ci şi ca o fiinţă
simpatică ce-deşteaptă compătimirea noastră ca victimă a
dragostei lui Neptun.
Marele artist Salon, contimporan cu August, a ·gra
vat profilul Meduzei pe un carneol, înzestrând oiatra cu
numele său. Acest carneol, una din _cele mai mari opere
de artă, era odinioară prpprietatea casei Strozzi şi a ·tre
cut apoi în cea a . Muzeului arhiducal din Firenze.• E o
Meduză de o frumuseţă desăvârşită, al cărei păr zburlit e
încă încolăcit de şerpi.
Acest tip de Meduză creat de Salon n'a mai găsit
imitatori. (Levezow p. 88).
Una din cele mai frumoase Meduze apare pe o splen
dida ceaşcă de onyx, numită tazza farnese.. E unul din
cele mai mari şi mai frumoase opere ale . glipticei. E cea
d intâi operă de artă la care Meduza apare cu păr foarte fru
mos. Totuşi se vede şi aci o singură pereche de şerpi,
dar gâtlejurile lor rămân ascunse sub aripioarele abia vizi
bile şi numai sub bărbie $erpii se învederează înodân
du-se uşor. Gura e puţin deschisă. Trăsăturile feţei încân
tătoare sunt de o frumuseţe extraordinară. După Levezow
ceaşca datează din epoca lui August; deci din acea epocă
când poeziile lui OvidiJ erau în gura ·tuturor. Compa
rând Meduzele noastre cu cele din ceaşca farnese, remar
căm că Ia această ceaşcă ochii sunt lipsiţi de orîce ex
presie, pe când la Meduzele noastre pupilele şi irisul dau
feţei mai multă vioiciune. Pe ceaşcă gura e uşor deşchisă,
iar Ia Medusele noastre ea este închisă.
Pe creştet capetele şerpilor sunt vizibile, aripioarele
aproape lipsesc.
Un alt reprezentant al tipului frumos e Meduza Ron
danini admirată de Goethe, iar cea mai perfectă Meduză
e Meduza Ludovisi.
o comparaţie cu. cele mai· frumoase. exemplare ne
arată că Meduzele noastre sunt de o frumuseţe clasică
desăvârşită 1).

1) Timpanele laturilor mici se decorează în epoca lui August
cu ramuri de' lauri şi cu modeste vase religioase. Abia, după August,
· acele vase sacre sunt înlocuite cu ·oorgo nee. şi măşti, ceeace corespuncte cu timpul morţii lui Ovidius. (Câţiva ani după moartea I ui
AL(!;ust ţ 14)·. Lipsa de Eroţi se explică prin faptul că ei apar abia la
llllJIOcul sec. I inlo.cuind bucr,iniile (vezi W. Altmann op. c. pr. 100)
_
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Explicaţia. arheologică
şi juridică a simbolurilor
'Dintre diferitele probleme· ce ni le oferă sarcofagul,
aceea care interesea;z:ă m_ai m1,1lt publicul mare cât şi pe
specialişti, e cea referitoare la simbolurile depe faţada lui.
Simbolurile trebuesc descifrate dela stânga spre dreapta.
fiecare' simbol înlocueşte o scenă din viaţa judecătorească,
aşa cum astfel de scene sunt înfăţişate pe nişte reliefuri
depe o friză din sala neagră a casei descoperită în 1878
· lângă farnesina (Hermes ·35 pag. 366).

Clopotul (Tintinnabulum)
Primul. simbol e un clopot cu mâner frumos lucrat;
deci un clopot de mână, iar nu unul cu belciug spre a
folosi de talangă. Sunetul clopotului marchează ade
seaori un început. ln cazwl nostru socotesc că arată în<;e
putul unui proces. Pentru explicarea clopotului este . de.
oarecare importanţă locul din Dig. 4, 1, 7. E vorba
acolo de nişte împricinati · care, fiind striga(i de aprod,.
nu răspundeau, iar apoi se scuzau cu vocea slabă a
aprodului. La sunetul clopotului, lumea care s� afla în faţa
sau în interiorul judecătoriei amuţeşte şi aprodul strigă nu
.mele justiţiabililor. Acuzatul, fie aflat în libertate, fie
arest,at, este adus în· faţa judecătorului. După rechizitor,
judecătorul îi pune întrebarea dacă este vinovat. Inculpatul
refuză să facă mărturisirea, declarându-se nevinovat. Jude
cătorul este nevoit să recurgă la un mijloc de intimidare.
După concepţia romană bătaia nu_ poate fi considerată
tortură.

Biciul (Anguilla)
Biciul I) ce se întrebuinţează pentru bătae · are forma
de şarpe şi se numeşte anguilla. Se ştie că Romanii aveau
. un biciu „anguilla", care era o speţă a scuticei. Ce formă a
avut, ne arată abia sarcofagul. Anguilla era atârnată de un
cui în camera ce servea bătăilor şi schingiuirilor. Biciul ne
arată că judecătorul nostru avea de a face mai mult cu
sclavi şi, peregrini decât cu cetăţeni romani, cari nu puteau

1) Scutica e mai puţin dureroasă decât flagellum. J-Ior. Sat. 1,
3, 119. Ne scutica dignum horribili sectere flagello. După comp. gloss.
· V 421, 30 ang11illa, gemrs flagelli. După lsid. V 27, 15 anguilla era
a_celaş lucru ca şi scutica, numai că anguilla era făcută dintr'o piele
mai puţin tare, adică din piele de ţipar.
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să fie biciuiţi decât· cu nuiele şi mai· târziu cu fustis. Cum
mulţi sclavi erau deprinşi cu bătăile în aşa fel încât un
poet comic numeşte I) spatele unui sclav teren pentru e
xerciţii fizice, bătăile, adesea, nu produceau nici un efect 2),
aşa încât judecătorul ordona ca „ tartorul" să treacă lţt tor·
tură. Una din uneltele de tortură era

Cleştele (Forceps) 3) ·

Cu acest instrument de tortură 4) i se strângea de
lincventului gâtul, sau i se f.ăceau alte neajunsuri. Era firesc
ca inculpatul nemaiputând să suporte durerile· să . izbuc·
nească în ţipetes). Urmează mărturisirea delincventului. Să nu
se c:eadă însă că judecătorii romani nu şi-au dat seama
că o astfel de mărturisire putea fi neadevărată, dată numai spre
a scăpa de durere. Acest lucru rămânea la aprecierea judecăto;
rului însărcinat cu instruirea inculpaţilor 6). Cu mărturisirea
infractorului se termină o fază a procesului. Procesul verbal
dresat este înaintat autorităţilor superioare (praetorul, con
sulul etc.) Când cazul era evident, magistratul superior pu
tea să dea magistraţilor auxiliari delegaţia ca ei să judece
cazul, deaceea vedem pe partea dreaptă o

Balanţă. (Libra)
Ea simbolizează deliberaţiunea judecătorilor. Ambele
talere sunt la aceiaş înălţime, ceeace însemnează că pedea
psa va fi corespunzătoare cu vinovăţia. Sub balanţă se vede
un bucraniu (cap de bou). Capul de bou este împodobit
cu o infula (panglică) şi simbolizează, î 1 general, sacrificiul,

1) Plautus Asin. 279. Gymnasium flagri.
2) Dig. 48, 18, 1 pr. August nu admite ca Ia instruire să se
înceapă cu tortura. Et ·non esse a torqientis incipiendum et Divus
Augustus constituit neque adeo fidem quaestioni adhibendam.
3) Despre· instmmentele de tortură din antichitate, _v. I. F.
Reitemeier, De origine et ratione quaestionis per tormenta apud
Graecos et Romanos. Gott. 1783. E. C. Westphal, Die Tortur der
Gri. echen, Ri:imer und Deutschen, Halle 1785. I. Laurentius în Gronov.
Thes. VI p. 3687--;- 3710. Despre întrebuinţarea cleştelui ca mijloc de
tortură, vezi Ovid. Met. IX, 77 şi VI 555. cf. Diodorus Siculus XX, 71.
4) Tortura nu se aplica cu uşurinţă, ci numai în cazuri mai
grave şi când existau probe împotriva acuzatului. Dig. 48, 18, 18, 2.
Dig. 48, 18, 8 pr. Cei liberi erau scutiji de tortură.
5) Increderea ce- o aveau cei antici in mărturisirile făcute în
urma torturii, ne arată Cic. Top. C. 20. La tortură, judecătorul .h'ebuia
să aibă grijă ca sclavul să nu rămâe slut. Dig. 48, 18, 7.
6) Condamnarea nu depinde de mărturisire. Cic. or. part. 33,
11_6. Nici mărturisirea n'ar ţ întotdeauna drept
. urmare conclamnarea
Dig. 481 18, 27.
.
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după cum a arătat O. Jahn. Sitz. Ber. Săchs„ Ges. 1854 p.
48, 1855 p. 106.
Tipul bucraniului este cel patrunghiular, deci grecesc
spre deosebire d� tipul roman în formă de triunghiu răs
turnat, lipsit de piele şi de păr. lntrucât execuţiunea cu
securea este socotită, după concepţia romană, ca un sa
crificiu adus zeilor, pentru care motiv asistau şi preoţi la
această ceremonie săvârşită în chip ritual, suntem con
strânşi să considerăm bucraniul ca un simbol al verdictu
lui capital, prin care se pronunţă executarea criminalului
cu securea, adică sacrificarea· lui şi a averii sale 1 ).

Securea
- După condamnare, condamnatul, însoţit de o gardă
este dus înaintea porţii Esquiline, deci în afară de pomoet
rium 2). Printr'un semnal dat din goarnă, cetăţenii sun
invitaţi să asiste la ceremonia executării.
Magistratul ce prezidează executarea, îmbrăcat în toga
de doliu (toga inversată), se urcă pe tribună şi fără a se
atinge el însuşi de delincvent, ordonă călăilor să-şi înde
plinească datoria.
Celui condamnat i se leagă mâinile la spate, este
dezbrăcat, legat de un stâlp şi biciuit, apoi e doborît de
. carnifex (rălăul} la pământ, şi în urmă, în poziţia de înge
nuchiere, (supplicium), călăul, socotit infam, îi aplică lovi
tura capitală cu securea.
Această procedură corespunde exact cu ritualul ob
servat Ja. tăerea victimelor (Marquardt, Staatsverw. 3, 181 şi
Mommsen, Strafrecht p. 902), datorită caracterului sacral
ce-!' are execuţiunea cu securea din timpurile cele mai
vechi.

Uncus
După execuţiunea săvârşită în urma unei sentinţe ju
decătoreşti, înmormântarea cadavrului e oprită. Interzicerea

1) Despre concepţia romană, potrivit căreia execuţiunea cu se
curea e socotită ca un sacrificiu adus zeilor, cf. festus p. 318 homo
sacer is est, quem populus indicavit ob maleficiun .
. , Livius 3, 55, 7 ut eius caput lovi sacrum esset, familia ad ae
dem Cereris Liberi Liberaeque• venum iret. v. Mommsen, Rom. S1rafrecht p, 903.
2) După pronunţarea verdictului capital, se practica imedinta
. execuţiune; sub Tiberins se ;stabileşte, pi inlr'un decret al senatului,
un tctmen_ de 10 zile, care mni tt\rziu n fost prl'lungit ln 30 zile. Tac.
ann. 3, 51.
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înmormântăr.ii se poate dovedi la executiunea cu securea.
Vezi Valerius Maximus 2, ·1, 15, Appian Samn. 9, Fronti
nus 4, 1. 38, Cicero Verr. 5, 45, 119. Numai pe cale de
graţiere se admite înmormântarea c�lui executat. lngăduinţa
aceasta e un act administrativ ce. depinde de puterea dis
creţionară a magistratului competent şi care poate avea loc
şi după trecerea unui interval mai îndelungat. August or
donă ca o asemenea rugăminte să nu se respingă. (Dig.

48, 24, 1).

Tiberius socoate aprobarea acestei rugăminţi ca un
lucru ce se înţelege dela sine.
.
Şi mai târziu rugămintea unei rude de a se libera
trupul spre înmormântare nu se putea uşor respinge, de
cât numai în caz de perduellio (răzvrătire). (Ulpian Dig. 48,
24, 1; Paulus Dig. 48, 24, 3).
Instrumentul cu 2 cârlige semilunare e o speţă de
uncus (sau telum hamatum), ce se înfigea · celui executat
în oase spre a-l târî până într'un l9c izolat, anume desti
nat pen'tru acest scop, unde rămânea neîngropatl.) Despre
localităţile te serveau acestui scop, vezi Becker, Top. p. 415 ;
Iordan Top. 1, 2, 324. Asupra procedeului găsim informaţii la
Val. Max. 6, 3, 3; 6, 9, 13; Plut. C. Oracchus 17. Dio 60, �6,
35. Tac. ann. 6, 19: iacuit immensa strages ... neque propinquis
aut amicis adsistere inlacrimare, ne visere quidem diutius
dabatur, sed circumiecti custodes... corpora putrefacta ad
sectabantur, dum in Tiberim traherentur, ubi fluitantia aut
ripis appulsa non cremare quisquam, non contingere.

Cel înmormântat: un
triumvir capitalis
Pentru cine cunoaşte arta funerară antică e evident
că cele 7 semne reliefate pe faţada sarcofagului sunt nişte
synthemata technes, adică simboluri ce arată profesiunea
sau funcţiunea cea mai de seamă a celui înmormântat 2).
Dacă nu încape nici o îndoială că simbolurile arată
pe un magistrat roman, mai rămâne de discutat cu ce fel
de magistrat. anume avem de a face.
Nu-mi vine să cred că simbolurjle ar arăta pe un
praeses provinciae; căci guvernatorul avea în primul rând .
1) V. Ovidius, Ibis 168. Carnificisque manu, papulo plaudente, tra�
heris. I nfixusque tuis ossibus uncus erit.
2) Despre monumentele funerare cu synthemata technes, vezi. L.
_Friedlănder, De operibus anaglyphis in monumentis sepulcrnlibl.\S
Oraecorum1 l(oni�sberg 1847 p. 27,
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atributi uni adminish ative şi militare· şi apoi judeeătoreşti.
Ar fi greu de explicat dece pe mormântul unui guverna
tor s'au scos în relief atribuţiunile sale judecătoreşti, ne
glijându-se .celelalte.. Apoi ar mai· rămânea· de explicat dece
'se, irată pe sarcofag un biciu, adică tocmai acea uneaUă c�
serveşte la verbera servilia, ·iar nu virgae (nuiele) sau
fos'tis; cit' care putea fi lovit cetăţeanul roman. Uneltele din
ur,rhă erau -mai indicate pentru preamărirea memoriei unui
defunct inagistra·t superior, care, în treacăt fie zis, n_id nu
punea întrebarea inchizitorială personal, ci prin organele
'sale subalterne. ln schimb, simbolurile cadrează de minune
. cu funcţiunea unui triumvir capitalis.
fuhcţi1rnea celor 3 bărbaţi (tresviri capitales) a fost
creată ca. 465/289,' la început numiţi de consuli, iar
mai târziu ateşi de popor. Supravegherea închisoarei pu
blice precum şi aducerea la îndeplinire a verdictelor capi-.
tale le era lor încredinţată. Dig. 1, 2, 2, 30, triumviri capi
tales qui· carceris cµstodiam habent, ut, cum animadverti
(eufemism pentru execuţie) oporteret, i.nterventu eo�um
fieret. Cei învinuiţi de omor sau de al-te cr'ime sunt daţi
pe mâna acestor tresviri capitales, cari, îh caz de nevoie,
· dispun arestarea preveniţilor în închisoarea condusă de ei.
Apoi tel învinuit e scos din celula (cella promptuaria, cum
spune u.n sclav într'o piesă comică) spre a fi înfăţişat trium
virului. Triumvirul · ia primul interogatoriu, asistat de un
praeco care loveşte pe împricinat, după spusa lui· Horatius
(Epod. 4, 11) cu biciul triumviral, până când se pÎictiseşte .
. Căci numărul bătăilor, spre deosebire de dreptul elin, nu
era iimitat. .In cazul când împricinatul persistă în tăgăduirea
faptelor imputate, triumvirul ordonă sclavului, numit tortar,
să treacă la cazne.
·
Tresvirul, deşi numai magistrat auxiliar, avea, după
cum ne arată un ·caz relatat de Cicero (pro Cluentio 13),
o oarecare in_fluenţă asupra continuării procesului. E vorba
· acolo de triumvirul Q. Manlius care, după ce făcuse pe
ucigaşul lui Asuvius, Avillius, adus în faţa sa de liberţii
şi prietenii celui ucis, să-şi mărturisească fapta şi să mai
indice pe autorul moral, ia mită şi curmă procesul. (Cau
sam et susceptam et manifestam relinquit). De altminferi,
triumvirul neavând jurisdicţie proprie· era în măsură de a
deferi procesul forului superior (praetorului etc.) Ip caz de
vină vădită, se putea ca, prin delegaţie, cei 3 bărbaţi să fie
însărcinaţi cu judecarea şi pedepsirea infract.orulttij când
acesta era sclav sau necetăţean. De!egaţia aceea era regle
·menta:tă· p·rin lege şi le conferia puterea consulară de coer
ciţiune ,asupra numitelor categorii de locuitori.
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Tresvirii sunt aceia cari prezidează la execuţiuni, când
cel condamnat se află arestat la ei. · V. Mommsen, Rom.
Staatsr. I 558 şi u. Strafr. p. 298 şi u.
Rămâne deci stabilit că simbolurile arată pe un· ma
gistrat, anume pe un triumvir capitalis. Intrucât funcţiunea
triumvirului e deferită de popor prin alegere, se poate
spune că simbolurile significă un honos, adică o distincţie
cpnferită de popor, ce se redă şi pe mormântul defunctului.

Rostul simbolurilor
Basso-reliefurile depe trofeul lui Traian, după c um a
firmă cu drept cuvânt Or. Tocilescu, n'au avut numai sco
pul de a preamări faptele vitejeşti ale eroilor romani, ci
şi acela de a băga spaima în barbarii abia biruiţi şi de-a
le inspira respect faţă de armata romană.
Tot aşa au şi simbolurile depe sarcofag un scop în
doit: Pe deoparte ele arată că cel înmormântat în sarco
fag era judecător, iar pe dealtă parte acela care a_ coman
dat sarcofagul, a mai intenţionat să învedereze băştinaşilor
ideia justiţiei romane şi implicit, maiestatea imperiu
lui roman. Simbolurile grăesc un grai foarte elocvent.
Ele spun cam următoarele: Află, trecătorule, că cel înmor
mântat în acest sarcofag a fost magistrat. fereşte-te şi tu
de a păcătui şi de a călca legile romane. Căci, iată, ce are
să ţi se întâmple: Vei fi citat în faţa magistratului: de vei re
fuza mărturisirea, vei fi flagelat şi apoi chinuit. După măr
turisire, vei fi judecat de inexorabila şi dreapta justiţie ro
mană, te vor condamna la moarte, apoi te vor aduce la
locul osândei, călăul te va doborî la pământ, îţi va reteza
capul şi apoi îţi va înfige în oase o suliţă cu un vârf cu
două cârlige semilunare şi te va târî până într'un loc bles
temat unde vei zăcea neîngropat, pradă câinilor şi păsărilor.
Simbolurile noastre, nu erau numai nişte synthemata
technes, ci servesc aci, ca să ne folosim de un termen
technic, de tremendum (a se compara cuvintele lui Livius:
Virgas ac secures dictatoris tremere atque horrere). E o
caracteristică proprie epocei lui August şi celei următoare,
de a contribui, prin mijloacele artei, I a ridicare� prestigiului şi gloriei romane.

Ideea justiţiei romane eternizată
în marmură pe pământul Moesiei

Un ţinut unde stăpânirea romană încă nu prinsese
rădăcini mai ·actânci la îţiceputul secolului întâiu, era Moesia,
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My"sii, cari înaintaseră până la hotarele Macedoniei� au fost
respinşi de Scribonius Caro, care ca. 75 î. H. a ajuns până·
la Nistru. ln a. 29 î. d. H. Mysii au fost supuşi împeriu
lui roman de către Crassus, iar ţara lor împreunată cu
cea a Tribalilor a fost încorporată, sub denumirea de Moe
sia, provinciei Macedonia. Această denumire de Moesia a
fost apoi întinsă asupra făşiei înguste dintre malul mării
şi gurile Dunării .(ripa T.hraciae), pe care o unise împăratul·
August în anul 15 î. d. H. cu imperiul. Ca provincie deo
sebită Moesia pare a fi fost organizată abia după revolta
militară din Panonia ) deci în ultimul an al domniei lui Au
gust. v. A. v: Premerstein, lahreshefte des osterr. arch. ln3tituts I (1898) p. 145 ş. u.
ln anul 15 d. H., Tiberiu îi prelungeşte lui Poppaeus
Sabinus guvernarea Moesiei, adăogându-i-se acestei pro
vincii imperiale provinciile Achaia şi Macedonia, care astfel
încetează de a mai fi proviincii senatoriale deosebite. ln .a
celaş an se crează la gurile Dunării un comandament mi
litar pentru apărarea coastei apusene a Pontului. Coman
dantul poartă titlul de praeses laevi Ponti sau praefectus
orae maritimae; el atârnă de guvernatorul Moesiei (v. V.
Pârvan, lnceputurile vieţii romane la Dunărea de jos p. 69).
Sub Domiţian, Moesia se împarte în Moesia inferior şi
Moesia superior. Dar compFtinţa lui legatus Augusti Moe
siae se întinde şi dincolo de gurile Dunării, în deosebi
asupra cetăţilor eline depe coasta nordică a Pontului.
Locuitorilor Moesiei li s'a atribuit în antichitate o
ferocitate excesivă, vezi Florus IV 12; Mysi quam feri,
• quam truces fuerint, quam ipsorum etiam barbari barbarorum,
horribile dictu est. Ei au fost socotiţi barbarii barbarilor.
Pe timpul lui Ovidius, numai un comandant de talia unui
L. Pomponius Flaccus a putut să-i ţină în frâu. «Nu de
mult'>, spune Ovidius în· Ep. ex. P. IV 9. 75, ,,a fost în
fruntea acestor ţinuturi L. Pomponius flaccus şi sub co
manda lui malul feroce al Nistrului a fost în siguranţă;
acesta ţinu neamurile mysice într'o stare de pace fidelă,
acesta înspăimântă cu spada pe Geţii ce se încred în arcu
rile lor... " Iar în alt loc., Trist. 4, 4, 59 şi urm., Ovidiu se
plânge:
Neamuri se află 'mprejuru·mi ce pradă
prin sânge şi-o cată;
Astfel uscatu-i temut tot ca şi valul perfid
Cei despre care auzi că cu sânge de oameni
se-adapă,
Mai că cu mine la fel tot sub o zodie stau
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Nu prea departe de noi e locul în care altarul
Crunt al Dianei stropit este de sânge uman
(Trad. d-lui Bezdechi) Trist. V 7, 45 ş. u.
Oamenii ăştia abia de-s vrednici de numele de oameni
Căci mai sălbatici ei sânt chiar decât lupii cei cruzi
Nici nu le pasă de legi, căci dreptatea se pleacă
puterii
Paloşul lor bătăios birue ori şi ce drept.
Este, cum vezi, pângărită de jertfe umane a mea ţară
Dacă pământul barbar pot să-l socot ta al meu.
(Trad. de dl. Bezdechi)
Cuvintele acestea nu se referă atât la Geţi, «cei mai
viteji şi cei mai drepţi dintre toţi Tracii», pecât la Sciţi
(Sarmaţi) despre cari ne relatează Herodot că ei, în locul
judecăţii, recurg la duelul judiciar. V. Trist. V, 10,43. Aâde
quod iniustum rigido ius dicitur ense Dantur et în medio
vulnera saepe foro. In Ep. ex. P. I 2, 83 ne spune poetul :
Celei mai mari părţi din (aceşti) oam�ni nici nu le
pasă de tine, prea frumoasă Roma, şi nici nu se tem . de
armele ostaşului Auson..
·.:· ·
Ep. ex. P. 4, 9, 93. Astfel trăesc eu aci dedemult,
unde ·duşmanul barbar face ca armele sălbatece�;s. ă aibă
mai multă tărie decât legile.
Se mai găsesc pasagii ·unde poetul vorbeşte de «Geţii
rău pacificaţi» şi de «Geţii nebiruiţi».
_
· E multă exagerare în acele mărturii, dar şi mult ade
văr. Nu toate triburile din aceste ţinuturi au fost aşa de
sălbatece şi lipsite de idei de morală şi dreptate. Că Geţii
nu aveau respect nici pentru ora şui etern şi nici pentru
legionarii romani, era pentru un patriot ca Ovidiu o gro
zăvie, însă era foarte firesc din pll'nctul de vedere psihologic.
Căci pentru Geţi, Romanii erau nişte cotropitori.
E adevărat că Geţii stăpâniţi de un dor neastâmpărat
de libertate nu vroiau să se supună nici măcar poruncilor
regilor lor, aşa încât era nevoie de a se creia un al doilea
rege-dumnezeu dela care să emane legi înzestrate cu nim
bul divin; totuş în urma reformei religioase a lui Zalmoxis
ei au fost cu mult superiori vecinilor lor. Faţă de civili
zaţia şi justitia romană, aşezămintele lor religioase şi juridice aveau însă un caracter încă foarte primitiv.
.·
Dar nu numai Geţii nu erau aşa de sălbatici (ceeace
reiese din înseşi poeziile lui Ovidiu, care spune că adesea
le vorbea de nenorocirea ce-l lovise şi că i-ar ·fi pod
. idit
lacrimi de compătimire), dar nici toate celelalte neamuri
scitice. In privinţa aceasta să ·ne fie îngăduit a cita un foc
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din Strabo VII 3, 9, care se refera ia autoritatea lui Ephoros:
Ephoros spune că şi ceilalţi Sciţi şi Sarmaţi nu duc
toţi acelaş fel de viaţă, aşa că în vreme ce unii sunt duş
mănoşi la suflet, încât mănâncă şi carne omenească, alţii
nu mănâncă nici carne de alte animale. Ceilalţi scriitori,
zice Ephoros, vorbesc numai de sălbăticia lor, ştiind bine
că tot ce este grozav şi de necrezut impresionează pu- ·
ternic. Ar fi trebuit însă să povestească şi de· calităţile con
trarii şi să· dea exemple; pentru aceia el va · vorbi numai
de acei Sciţi cari ·au cele mai bune moravuri.
Trad. de Philippide
Din locurile citate mai sus, al căror număr se mai
poate spori, se desprind două fapte: Pe deoparte vitejia
sălbatică şi rezistenţa înverşunată a băştinaşilor, opusă im
perialismului Romanilor cuceritori, pe de altă parte civili
zaţia lor înapoiată şi mai ales justiţia lor primitivă (duelul
judiciar, sacrificii. omeneşti, infracţiuni în contra securităţii
vieţii şi a averii, ca jafuri, omucideri, etc.); cu un cuvânt,
nerespectarea nu numai a armelor romane, ·dar şi a legilor
şi a justiţiei lor. (iniusti, cf. iniustum ius Trist. V 1 O, 43).
Dacă desconsiderarea armatei romane justifică construi
rea trdfeului lui Traian cu reliefurile sale războinice prea
măritoare ale virtuţii romane, nerespectarea legilor romane
justifică simbolurile ameninţătoare ale Justiţiei penale depe
sarcofag. Deşi n'avern nici o ştire directă, totuşi e sigur -că
jertfele omeneşti practicate de Geţi şi mai mult de Sciţi şi
Tauri (urmaşi ai Cimerienilor) au fost strict interzise şi'
pedepsite ca omor. Paulus 5, 23, 16: qui hominem immo
laverint exve eius sanguine litaverint fanum templumve
poJiuerint, bestiis obiciuntur vei si honestiores sint, capite
puniuntur..
In privinţa aceasta, Romanii au. luat în Mqesia şi în
părţile vecine aceleaşi măsuri ca în Galia, Cypru şi Africa.
In decursul timpului a mai fost desfiinţată şi poligamia
uzitată de Geţi şi de Sciţi. S'a îmbunătăţit, desigur, şi soarta
sclavilor aflători în proprietatea unor stăpâni barbari. V.
Gaius I 53.
.
Răpirea de oameni liberi sau de sclavi streini spre a
fi vânduţi în ţările cu civilizaţie mai veche ca sclavi a fost
aspru· pedepsită (plagium). ln general, criminalitatea a fost
combătută ·de justiţia romană, ordinea publică, bazată pe
legile şi aşezămintele romane, a fost asigurată de armată
şi astfel Moesia a ajuns în sc4rt timp o înfloritoare pro
vincie romană,, iar, în 212, datorită constitu'ţiei lui Caracalla,
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dispare orice deosebire juridică tntre băştinaşii perngrini
şi ceilalţi cetăţeni.
Cu mândrie, Cicero (în Tuse. 1, 1, 2) relevă. superio
ritatea poporului roman pe tărâmul justiţiei şi al disciplinei
militare.
Iar în secolul ·'al cincilea, un gal, Rutilius Numatianus
compune o poesie plină de elogii la adresa Romei, în care
se spune că Roma făurise o singură patrie pentru diferi
'tele neamuri şi că era spre binele celor lipsiţi de justiţie
de a fi fost cu�eriţi de Roma. Datorită întinderii dreptului
roman, acelaş pentru toţi, asupra celor învinşi, cetatea
Roma a ajuns să coincidă cu lumea. De aceia, toate as
trele ce-şi îndeplinesc mişcările lor eterne, n'au văzut nici
un imperiu mai frumos.
ln scurt timp Moesia inferioară s'a transformat într'o
provincie romană înfloritoare. Chiar pe timpul lui Domiţian,
ne spune dl. Andrieşescu, distinsul nostru arheolog, viaţa
e cu mult mai sigură şi prosperă decât pe vremea Sciţiei
Mici lăsate de Romani în grîja regilor Traci, de se plân
gea Ovidiu, că mereu trebue să fie gata să alerge ca să
c1pere sus pe ziduri cetatea Torni împotriva barbarilor, cari
roiau de jur împrejur. Romanizarea continuă şi în secolul
al doilea. Pretutindeni se· găsesc pietre prin care se preamă
resc împăraţii Traian, Adrian şi Antoninus Pius. Ca din
pământ răsar comune şi oraşe romane bine organizate· cu
o populaţie traco-romană. Simbolurile justiţiei romane care
la început inspirau groază, pierd din ce în ce din caracte
rul lor ameninţător şi ajung un obiect de veneraţiune, o
emblemă a măreţiei romane.
lntr'adevăr, profuit iniustis, te dominante, capi.
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II
·sarcofagul roman cu simbolurile
justiţiei penale şi problema mor
mântului lui Ovidius
La descoperirea sarcofagului nostru, în Iulie 1931,
răspândindu-se svonul că s'a găsit mormântul lui Ovidius,
eram printre cei necredincioşi. Ştiam doar din lectura poe
-ziilor ovidiene, că poetul, într'o scrisoare adresată soţiei
sale (Trist. lll 3), îşi exprimase dorinţa sa fierbinte ca,
după arderea corpului său pe rug, osemintele sale, strânse
într'o mică urnă, să fie transportate la Roma şi îngTOpate
într'un loc suburban. ln această scrisoare poetul îi comu
nică soţiei sale şi insFipţia ce dorea să i se graveze pe
monumentul funerar.
Aşezarea unui sarcofag, însă, presupune înhumare,
iar nu ardere sau cremaţiune, şi de fapt, s'a găsit în sar
cofag şi un schelet păstrat numai în parte (capul şi câteva
oase). Cum o veche tradiţie ne spune că Ovidiu a fost în
mormântat «ante oppidi portam in loco maxime celebri»�
(vezi lucrarea noastră publ. în Analele Dobr. anul 1928)
şi nota 1), cum şi pe de altă parte V. Pârvan fixase poarta
1) fiiovani Gioviano Pontano, secretarul lui Ferdinand II, re
gele Neapolului publică în 1498 un tratat <,de magnificentia». In acest
tratat pomeneşte şi de un act de mărinimie al Tomitanilor pe cari îi
înfăţişază ca un model de generozitate. Acolo citim mmătoarea in
formaţie:
Georgius Trapezuntius, rerum vetustarnm vir abunde studiosus,
audientibus nobis, adolescentes cum essemus, non seme! rettulit, le
gisse apud bonum auctorem fomitanos cives, Ovidio poetae, qui apt:d
eos diem obiisset, collata e publico pecunia proptf'r ingenii nobilitatem
tymbon-graeco enim verbo utebatnr-magnifice struxisse ante oppidi
portam in loco maxime celebrj quamvis Ovidius et peregrinus esset
et ab imperatore Romano proscriptus. (Georgius Trapezuntius născut
în Creta 1395).
Inaintea porţilor era cea mai mare circulaţie. Vezi friedlănder
3, p. 771, 1890: vor den Toren der Stadt zu beiden Seiten der Land
strasse, wo der Strom des lebendigen Verkehrs gerade am stărksten

vorbeiflutete.
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cetăţii vec hi în curtea fostului comandament al corp. V de
armată, bănuiam că mormântul lui Ovidiu se află nu de
parte de locul stab_ilit de V. Pârvan. Această coniectură nu
se mai poate menţine. ln primul rând dl. Ionescu-Dobro
geanu, un bun cunoscător al trecutului Tomisului, exprimă
nedumeriri serioase cu privire la aşezarea portii, aşa cum
a fost făcută de V. Pârvan (vezi monografia Constanţei
de Ionescu-Dobrogeanu). Apoi văd acuma că expresia
"ante portam» nu trebue înţeleasă literal, ci înseamnă pur
şi simplu «în afară sau lângă oraş», după cum se exprimă
şi Hieronymus, care merită toată încrederea. A se vedea
Hieronymus (Chron. 2. p. 147 ed. Schoene) referitor la
anul 2033 = 17 : Ovidius poeta în exilio diem obiit et
iuxta oppidum Tomos sepelitur. Aci trebue insistat asupra
întelesului cuvântului «sepelire», a cărui semnificaţie pri
mordială e «înhumarea» spre deosebire de „urere'.', care
cuvânt arată incineraţia. (Sepulcrum derivă dela sepelire).
ln scrisoarea amintită Ovidius, deşi îşi exprimă spe
ranţa că nimeni n'are să se opună repatrierii osemintelor
sale, totuşi îi dă soţiei sale exemplul Antigonei care, îm
potriva poruncii regelui, îşi înmormântase fratele. Acest din
urmă pasagiu nu avea nici un rost, dacă Ovidiu era abso
lut sigur că transferării osemintelor sale nu i se poate 0- ·
pune nimica.
ln realitate, chestiunea se prezintă din punctul de
vedere juridic în chipul următor: Un relegat ca Ovidiu nu
putea fi înmormântat decât în locul surghiunului şi ose
mintele lui nu puteau fi transferate la Roma decât cu a
probarea specială a împăratului.
Dig. 48, 24, 2: Si quis in insulam deportatus vei re
legatus fuerit, poena etiam post mortem manet nec lieet
eum inde transferre alicubi et sepelire inconsulto principe.
Această dispoziţie e foarte veche (vezi Tac. Ann. 14, 12).
Aşadar, trebuie mai întâiu să i se ceară împăratului o au
torizaţie specială pentru transferarea osemintelor lui Ovidiu.
Ori, pe atunci era împărat Tiberius (14-37) şi noi ştim
că Ovidiu păcătuise tocmai împotriva acestui împărat a că
rui succesiune 1� tron era să fie împiedicată de camarila .
din care făcuse parte şi Ovidiu. Apoi Ovidiu îl jignise pe
Tiberius atât în Metamorfoze I 147, cât şi într'un loc din
Ars amatoria asupra căruia vom reveni cu altă ocazie (I 177).
Raţiunea pentru care · Ovidiu dorea ca trupul lui să,
fie ars, iar osemintele lui strânse într'o mică urnă, era în
lesnirea transportului ultimelor sale rămăşiţe.
Arde1ea pe rug se obişnuia pe atµnci la oameni mic;i·
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pentru care Ovidiu vorbeşte de „plebeius rogus". Se ştie
ca Ovidiu era adânc influenţat de filozofia lui_ Pythagora.
Pythagoricienii crezând în nemurirea sufletului n'au fost
niciodată incineraţi, ci întotdeauna înhumaţi. Că Ovidiu
crede în nemurirea sufletului în sensul Pythagoricienilor,
reiese di.n mai multe 'locuri. ldeia că sufletul său va plana
după moarte, printre umbrele sarmate, îl nelinişteşte mereu.
Teama de sufletele barbare şi iubirea de patrie îl face să
dorească. ca «nimic din eul său să nu scape de rug». Ovi
diu a murit aci în vârstă de 60 de ani. El n'a murit subit,
ci în urma unei boli lungi de care vorbeşte el însuşi, în
legătură cu schimbarea climatului şi a alimentaţiei, la care
se mai adăogau suferinţele sale sufleteşti. Legatus Augusti
al Moesiei era pe atunci Poppaeus Sabinus, un intim prietin
al lui Tiberius. Se poate prea bine ca Poppaeus Sabinus în ul
timele zile ale vieţii lui Ovidiu, când nefericitul poet era încă
legat de port, să fi pus împăratului întrebarea, dacă ar fi dispus
să aprobe înmormântarea lui Ovidiu la Roma. In tot caz9l, e
sigur, că la moartea lui Ovidiu, autorităţile locale au înştiinţat
pe praeses Ponti laevi, acesta la rândul lui i;t raportat guver
natorului şi acesta a transmis ştirea la Roma. Au mai fost
desigur înştiinţaţi de moartea lui Ovidiu, Cotys, regele Thra
cilor, apoi soţia defunctului şi prietenii, printre cari, în primul
rând, Sextus Pompeius, cel mai bogat roman din epoca
aceia şi · ocrotitorul lui Ovidiu. E foarte verosimil că s'au
făcut demersuri pe lângă împărat ca să încuviinţeze trans
ferarea osemintelor lui Ovidius la Roma, şi că împăratul
a refuzat acest lucru. Până ce ştirea despre moartea lui O
vidiu a fost adusă la Roma de curieri oficiali (viatores),
puteau să treacă mai multe săptămâni. De asemenea până
la primirea vreunui răspuns din partea Caesarului.
Intre timp trebuia să i se facă lui Ovidius o înmor
mântare, cel puţin provizorie. ln ce chip şi cu ce ceremo
nii poetul nostru a fost înmormântat de Tomitanii a că
T(i)r humanitas (filantropie) Ovidius o relevă tntr'o poezie
frumoasă, ne putem uşor închipui. Ingroparea celor morţi
era una din îndatoririle cele mai sfinte ale Elinului. Tradi
ţia ne relatează că Tomitanii i-ar fi construit ·poetului din
banii. strânşi anume pentru acest scop un tymbos*) măreţ
şi eă ·]-ar fi înmormântat cu mare fast, vărsând multe la
crămi. Această tradiţie merită toată încrederea. Insuşi Ovi
diu ne spune că Tomitanii fiind mândri că adăpostesc în
lăuntrul zidurilor lor un om ca Ovidius, doreau, din res
pect . pentru ei înşişi, ca Ovidius să rămâie la ei, dar în*) Acest cuvânt trebue înţeles ca mormânt, nu ca movilă.
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trucât poetul însuşi dorea să se întoarcă la Roma, numai
şi numai din acel singur motiv ar fi împărtăşit dorinţa po
etului de a fi graţiat de Cesar. Datorită poeziilor sale, Ovi
dius a fost socotit poet naţional al Geţilor, şi în două lo
curi vorbeşte de acest ţinut ca de „ ţara mea" (tellus mea).
Poetul ,se consideră cel mai mare geniu din regiunea lstru·
lui I) Ep. ex. P. 15, 63. Ovidius a fost ales agonotet. In fiecare
an, la 23 Septemvrie (ziua de naştere a lui August) şi în
zilele următoare, locuitorii ţării Pontice (terra Pontica) a
ranjau grandioase jocuri olimpice. Acela ce le conducea
ca agonotet (adică ca suprem judecător al serbărilor şi
luptelor de întrecere), era poetul nustru (vezi Ep. ex P.
IV 9, 115 sq. şi V. Pârvan, Dacia I p. 363, 1924), era P.
Ovidit:1s Naso. Şi această demnitate i se conferia nu numai
pentrucă era cel mai mare geniu al acestor ţinuturi, ci şi
pentru că mai fusese judecător la Roma 2), iar în această
calitate se distinsese, prin nepărtinire, în aşa fel încât şi
partea condamnată trebuia să recunoască dreptatea jude
cătorului. Ca agonotet purtase peplos (vestmânt) de purpură
şi o coroană de lauri.
Cu prilejul unor astfel de serbări recunoscătorul po
por, dintr'un sentiment de mare simpatie, 1-a încoronat cu
coroana sfântă de aur, o onoare ce poetul nostru se sfia
s'o primească, i:;entrucă se acorda de obiceiu numai Pon
tarhului. (Ep ex P. IV, 14, 51) 3)
· Acum, când Ovidiu a murit, era drept ca trupul de
functului să fie îmbrăcat în vestmântul (peplos) de pur
pură şi să i se pună pe cap diadema sfântă de aur, po
doaba oferită de obiceiu numai şefului federaţiei de cetăţi,
ales pentru un timp determinat.
Asupra ceremoniilor observate de Elini la înmormân
tări, nu putem insista aci, ci trimitem la diferitele lucrări
1) In Ep. ex. P. l 5, 63 Ovidius se făleşte că este cel mai mare
geniu din regiunea Istrului.
�) Despre funcjiunile judecătoreşti ale lui Ovidius, vezi Trist.
II 89 sq. Trist. IV, 10, 33. Deque viris quondam pars tribus una fui.
Ep. ex. P. 3, 5, 23 sq. fast. IV 3, 81.
3) Un conientar foarte bun al ep. ex P. IV, 14, 51 sq. e fru
moasa inscripţie funerară în versuri publicată de Or. O. Tocilescu în
fouilles et recherches archeologiqucs en Roumaine, Bucureşti 1900.
p. 224. Această inscripţie aparţine unui personagiu însemnat onorat
cu coroane de aur şi vestminte ,de purpură de Tomitani. Defunctul
fusese de 2 ori pontarh (şeful Hexapolidei) şi agonotet al unor jo
curi în onoarea lui Ares. Cuvintele : ,.Mai mult decât patria mea Nea
polis (Syria) m'au cinstit Tomitanii" se po t compara cu v. 49 şi 50:
Gens mil Peligni regioque domestica Sulmo, non potuit nostris le-·
nior esse malis. Despre întrebuinţarea coroanelor, vezi Th. Sauciuc-·
Săveanu, Dacia I 1924 p. 136 şi Kăchling, De coronarum apud
antiquos vi atque usu, caput unum Diss. Munster 1913.
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de antichităti eline, d. p. Schoemann, Oriech. Altertilmer,
val. II p. 565 şi urm.
Aci amintim numai că corpul unui bărbat distins era
purtat pe umeri de tineri aleşi dintre cetăţeni. Cortegiul se
ducea până la locul unde trupul era să fie ars sau înhu
mat. Căci ambele feluri de înmormântare erau uzitate în
timpul istoric, pe când în epoca heroică se aplica numai
incinerarea. Cortegiul era format de bărbaţi şi de femei,.
printre acestea mai multe angajate, cari cântau cântece de
doliu acompaniate de muzică şi- jeleau pe cel mort. Din
motive de pietate s'a preferat adesea înhumarea în locul
arderii,. căci se părea a fi mai pios de a încredinţa trupul
iubit nevătămat pământului, decât distrus de foc. Tradiţia
păstrată de Pontanus ne lămureşte că monumentul funerar
al_ Iţii Ovidius, s'a ridicat prin contribuţiuni strânse dela
mai multe persoane. E limpede că în primul rând autori
tăţile municipale trebuiau să cedeze terenul. Dacă ştirea
aceasta e întemeiată, atunci monumentul era, de sigur, o
operă de artă. elină. Tradiţia păstrează denumirea de tym
bos = (mormânt, nu movilă). In chip provizor, trupul se
putea păstra într'un sicriu de lemn, poate de chiparos, sau
de .argilă. Dacă sarcofagul nostru e al lui Ovidiu - şi a
supra acestei posibilităţi vom vorbi îndată - atunci ne
vine greu �ă credem că sarcofagul ar fi fost comandat de
Tomitani. Căci în acest caz, sarcofagul era să fie grecesc„E
greu să credem că Tomitanii ar fi comandat un sarcofag ro·
man. Cu mult mai probabil este că sarcofagul acesta a
fost comandat pentru Ovidius de un Roman. S'a pus în
trebarea cine ar fi putut să cheltuiască o sumă aşa de
mare cât costă sarcofagul.
Răspunsul nostru este: acela 'care era obligat mora
liceşte să îngrijească de mormântul lui Ovidius era Sextus
Pompeius. Acesta era proconsulul Macedoniei, când Ovi-·
dius sosi aci. Chiar dela început Sext. Pompeius l-a luat
pe Ovidius sub scutul său proteguitor. Drumurile pe cari
' Ov.idius trebuia să le străbată, au fost păzite în urma or
dinului lui S. ,Pompeius. Cât timp Ovidius a stat aci, a
primit adeseori subvenţii băneşti dela S. Pornpeius, care
era aşa de bogat încât Seneca a putut să exclame: Cine·
e mai bogat decât Sextus Pompeius ?
Ovidiu ne spune că datoreşte viaţa sa îr:npăratului
care l-a relegat numai, dar acela care l-a menţinut în viaţă,
ar fi Sextus Pompeius. El se declară proprietatea lui Sex
tus Pompeius (mancipium), ba chiar şi opera de artă a lui.
«.fie că voi fi graţiat şi mă voi întoarce acasă». îi şcrie lui
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Sextus Pompeius» fie că voi muri aci, fara mea (adică
Pontusul) să afle că eu i-aparţin lui, Sextus Pompeius. Ep.
.ex P. IV -15, 35 sq.
Cu aceste cuvinte Ovidius face să se înţeleagă că,
în caz de moarte, acela căruia i-ar incumba ·datoria de a
se îngriji de înmormântarea lui ar fi Sextus Pompeius.
Deoarece Sextus Pompeius ocupase cele mai . înalte
demnităţi, (a fost şi consul), i-a trimes poetului mort un
sarcofag cu simbolurile justiţiei romane spre /3- arăta o
demnitate (un honos) a celui defunct şi a preamări. tot
deodată imperiul prin acele simboluri.
A dispune incinerarea poetului nu mai avea niciun
rost de vreme ce repatrierea osemintelor pământeşti ale
poetului nu mai era cu putinţă; în locul unei urne fune·
rare care ar fi avut tot forma de casă, Sextus Pompeius, a
preferat să-i comande . în Thasos o urnă mare, adică un
S?rcofag păstrător al întregului ce:>rp, ceeace din punct de
vedere al credinţei în nemurirea sufletului, împărtăşită nu
numai de Ovidiu ci poate şi de Sextus Pompeius nu era
indiferent. Pompeius avea latifundii întinsP, în afară de cele
din Sicilia şi Campania, şi în Macedonia, din care pro
vincie făcea parte şi insula Thasos. Costul şi' transportul
sarcofagului era pentru un Sextus Pompeius, o bagatelă:
Băştinaşii cunoscători ai soartei şi ai năpastei ce se abă
tuse asupra capului nefericitului poet, apropiindu-se de
mormântul lui Ovidiu, care din punct de vedere al patrio
tismului lor local era pentru ei un titlu de mândrie, nu. se
mai gândeau la marea nedreptate săvârşită de Caesar asu
pra -înmormântatului, ci simbolurile le inspirau respect şi
teamă faţă de justiţia Romană.
Pe mormântul aceluia asupra căruia se savarştse o
silnicie administrativă simbolurile justiţiei nu erau deplasate.
După cum am văzut, sarc6fagul datează din secolul
întâiu, ·aşa că, din punct de vedere cronologic, nu se na
şte nici o dificultate. Simbolurile arată un triumvir capitalis.
Ovidius, în autobiografia lui, se laudă că ocupase această
funcţiune şi că imparţialitatea sa ar fi fost recunoscută şi
de partea condamnată (vezi n. 2 p. 115). Ca atare îl cu
. noşteau şi Tomitanii.
De ce n'a fost decorat sarcofagul <;u ornamente ce
I-ar fi caracterizat ca poet?
După concepţia romană o funcţiune publică, oricât
de modestă, val.ora mai mult decât îndeletnicirea cu poezia,
socotită ca otium. Apoi nu era Musa lui Ovid cauza
nenorocirii sale, n'a fost ea socotită criminală? (Trist. I
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7, 21 : Musae, cnmma nostra. Trist. If 3: Cur modo dam�
natas repeta, mea crimina, Musas? Trist. li 61 libros, cri
mina nostra).
Sextus Pompeius, prietenul intim al lui Oermanicus,
fiul adoptiv al lui Tiberius, nu avea dece să se teamă de
împărat pentru relaţiunile sale prieteneşti cu nefericitul poet.
A fost doar Sextus Pompeius acela, care, în calitate de
consul, a depus, împreună cu colegul său, jurământul de
credinţă în mâinile noului Caesar. Apoi Ovidius cât timp
a stat aci n'a fost cu totul inactiv, căci, în afară de a com
pune scrisori poetice, a fost şi un observator inteligent al
oamenilor şi al stărilor şi, în privinţa aceasta, un auxiliar
preţios al guvernatorilor romani, deci şi al lui Sextus Pom
peius, cât timp acesta funcţionase aci.
Să nu se creadă că Sextus Pompeius 1-a tratat pe
Ovidius ca pe un om de condiţie inferioară. Cât de ama
bil şi gentil se purtase S. Pompeius. cu literaţii, ne arată
Valerius Maximus.
Că sarcofagul era lipsit de inscripţie, nu e lucru rar.
Ştim doar că sarcofagul era adăpostit într'un sepulcrum,
pe zidurile căruia se putea pune o inscripţie.
Nu poate fi vorba de damnatio memoriae. Deşi Ovi
diu a fost relegat pentru o crimă de lese-majestate, totuş
crima aceasta n'a fost constatată de niciun tribunal, aşa
că relegarea lui Ovidius a fost dispusă pe calea · adminis
trativă, iar nu pe cea judecătorească. De aceia Dig. 48, 19,
24 nu se poate referi la Ovidius: eorum qui relegati vei
deportati sunt ex causa maiestatis, statuas detrahendas
scire debemus. Această cauză de majestate n'a fost stabi
lită de niciun judecător. Deci Ovidius era un simplu re
legat pentru care se aplica: Dig. 48, 22, 17. Relegatus sta
tuis et imaginibus honorari non prohibetur.
De fapt, Ovidius a fost onorat de Tomitani prin de
crete publice ceeace nu s'ar fi putut face în caz de con
damnare a memoriei sale. Apoi, el însuşi îşi compune epi
tafttl, ceeace fireşte nu putea să o facă în caz de memo
ricte dam natio.
Deci, lipsa de inscripţie n'a11e nimic de a face cu
condamnarea poetului.
ln afară de argumentele arătate se mai pot invoca şi
altele:
Ovidius, cât timp a stat aci, s'a străduit să inspire
locuitorilor acestor ţinuturi, patriotismul român. Casa lui
era împodobită cu tablourile membrilor familiei imper.iale.
<;ine intra la el, credea că e într'un templu. In zile mari,
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icoanele au fost împodobite cu flori şi ghirlande. Ori de câte
ori se întâlnea cu grupuri (coetus) de băştinaşi, le vorbea nu
numai de nenorocirea ce l-a lovit şi de prietenii săi in
fluenţi, ci şi de splendoarea eternei Rome, de legile şi in
stituţiile sale. Când August a murit, le-a făcut · o serbare
şi le-a r ecitat o poezie fongă în limba getă în care le vor
bea de virtuţile Caesarului mort şi de cele ale fiului său.
Ovidiu se străduia din răsputeri să activeze şi să se va
lorifice aci ca un bun cetăţean şi patriot roman, contribu
ind la mărirea prestigiului roman. Ceeace Ovidiu a propo
văduit tot timpul cât a trăit aci, preconizează şi simbolu
rile depe sarcofag, adică respect de justiţia romană şi, im
plicit, de maiestatea imperiului.
După cum am mai spus în partea I, banda de flori
de lotos, deşi un vechi ornament, poate avea aci un înţe
les intim în legătură cu viaţa lui Ovidiu. ln două locuri
aminteşte Ovidiu de planta aceia a uitării, despre care Ho
mer spune că servea ca mâncare florală (anthinon eidar).
Undeva poetul ne spune că · ar da o parte a v·ieţii
sale, dacă i s'ar aduce planta uitării ca să poată să uite· de
toate necazuriie sale mari. ln alt loc, ne spune că este îh
vinovăţit că se îndeletniceşte cu poezia, deşi aceasta · i-a ,
pricinuit nenorocirea. Răspunsul lui este că poeziile lui
sunt pentru el uw fel de narcotic, că au efectul lotosului-,
făcându-l să uite de durerile sale şi de tot ce-l înconjoară t)
. Cum Sextus Pbmpeius era un om foarte cult şi mare
orator, care preţuia poeziile favoritului său, ne este îngă
duit să presupunem că Sextus Pompeius a pus să i se
împodobească sarcofagul cu o ghirlandă de flori de
lotos, după cum mormintele au fost adesea încununate
cu ghirlande· de ţefină ce era socotită mâncarea celor morţi.
(Plut. Timol. 26.)
Meduza apare în Metamorfoze ca o· victimă a lui
Neptun şi a zeiţei Minerva şi astfel mai mult ca o fiinţă
ce deşteaptă compătimire, decât ca un monstru. Ovidiu e
1) In Ep. ex p. IV, 10, 17, adresată unui prieten işi q:>mpară
soarta cu cea a lui Ulixes.
Nec bene cantantes I abor est audisse puellas
· · ..:.
Nec degustaqti lotos amara fuit.
J-Ios ego qui patriae faciant oblivia, sucos
Parte meae vitae, si modo dentur, emam.
Daca ni s'ar oferi sucttrile aceste, cari p1'oduc uitare de pal(e,
le-aş cumpăra cu o parte a vieţii mele. In Trist. IV, 1, 19 sq.
Muza deşi m'a rănit, cântul iubesc ca nebun
Astfel pe Dulichieni războinici deşi neştiutul
Lotos, prin gustu-i plăcut, ce i-a smintit, îi vrăji.,.
(Trad. de Bezdechi)
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!cela care nu riumai că-i atribue o frumuseţe · desăvârşită;
ci şi păr frumos.

Meduzele noastre corespund în totul imaqinafiei
lui Ovidiu. ln arta de a iubi, Ovidius recomandă femeilor

să poarte părul aşa cum 1-a purtat Apollo 1). Comparând
părul buclat al lui Apollo (d. ex din Belvedere) cu capul
Meduzei, asemănarea e izbitoare. Un publicist a co nfundat
Meduza noastră cu Apollo. Eroarea aceasta e instructivă.
Se poate prea bine că sculptorul s'a lăsat influenţat de
fantazia lui Ovidius. ln tot cazul, Meduza nu numai că nu
se opune ipotezei că sarcofagul e al lui Ovidius, ci o întăreşte z).
In fine un ultim indiciu. Simbolurile de acest fel co
respund· gustului general din acea epocă. Nu numai pe
morminte se puneau simboluri, ci şi pe alt<; obiecte, d. ex.
pe sellae curules, adică pe scaunele de· fildeş ale înalţilor
dregători. Ep. ex. P. IV 9, 27, IV, 5, 27.
Pe Sextus Pompeius şi. pe Oraecinus, Ovidius şi�i în
chipue ca stând pe scaune de fildeş împodobite cu signa,
adică cu figuri simbolice ale puterH lor. Poetul regretă că
nu poate să vadă acele signa şi, în acelaş timp, se scuză
că se gândeşte la lucruri atât de tvulgare». Deci, acele
� 1) După Ars amandi III 133 sq, frumuseţea feminină stă mai
ales în coafură.
Munditiis capimur : hon sine lege capilli
Admotae formam dantque negantque manus
Nec genus ornatus unum est
140 alterius crines umero iactentur utroque
Talis es ad sumpta, Phoebe canore, lyra.
Frumuseţea Meduzei rezidănu numai în frumoasele trăsături ale feţei,
ci şi în părul . ei frumos. Se recomandă, printre altele, coafura lui
Apollo. Astfel Meduza ne e înfăţişaţă de Ovid în Metamorfoze şi e�
1
xact la fel ea ne apare pe sarcofag.
Din cauza părului, d. Văgăunescu a cdnfundat Meduza noastră
cu Apollo. Despre importa11ţa coafurii pentru frumuseţea feminină,
vezi Appul. Met. II p. 118 Elm. nisi capillum distinxerit, ornata non
possit vide, i.
2) Meduzele servesc ca apotropaion, adică. ca un mii loc de în
spăimântare. Deşi o figură alegorică obişnuită, totu·şi ea nu este un
element decorativ esenţial al oricăn:1i mormânt. Meduzele îşi au mai
ales rostul lor acolo unde mormântul e[expus profanării, sau unde cel
înmormântat era mult duşmănit în viaţă. Ovidius se teme că mormân
tul lui ar putea fi călcat de caii Bistonienilor sau de alţi barb'ari. Dar
să nu uităm că Ovidius a mai avut şi duşmanii săi personali, printre
care cel mai răutăcios fusese Ibis (=Cassius Severus). Pe acesta vrea
să-l urmărească chiar mort (Ibis 137 sq) quicquid ero, Stygiis erum
pere nitar ab oris et tendam gelidas ultor in ora manus.
Lui îi adresează blestemul ca să încremenească în urma privirii
Meduzei, Ibis 551 Saxificae videas infelix ora Medusae.
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simboluri au corespuris şi gustului public al epocei, de
care înalţii funcţionari au ţinut cont. Deductia se impune
că Sextus Pompeius ce-şi împodobise sella curulis cu ast
fel de podoabe simbolice, a pus să se facă şi pentru
mormântul lui Ovidius asemenea simboluri ce plăceau şi
poetului şi poporului. Inţelesul de figuri simbolice al cu
vântult,1,i signa, reiese din fasti m 113 sq.
Au trecut 4 decenii, 'decând s'a descoperit aşa zisul
sarcofag al lui Alexandru cel M. Discuţia încă nu s'a ter
minat nici astăzi. Nu ne închipuim nici noi că am rezolvit,
în chip definitiv, problema mormântulu.i lui Ovidius. Dacă
putem să revindicăm un oarecare merit ştiinţific, atunci,
fără a fi socotit lipsit de modestie, putem spune că acest
eventual merit ar consta în rezolvirea problemei simbolu
rilor, care unora le-au apărut ca un sfinx. Cât priveşte pro
blema mormântului marelui poet, am înşirat o serie de
fapte care nu vor putea fi ignorate de viitorul cercetător
ce ar voi să reia problema. ln orişice caz, e foarte riscat
a respinge din capul locului ipoteza că sarcofagul apar
ţine lui Ovidius, când atâtea argumente m.ilitează pentru,
dar nici unul contra.
Ovidius a murit în Tomis, în vârsta de 60 de ani, în
al zecilea an al surghiunului. Era şi este şi astăzi µn titlu
de, glorie a străvechii noastre cetăţi că adăposteşte inlăun
trui ei osemintele acelui, care n'a fost numai cel mai. mare
geniu al Histrului, după cum spune el însuşi, ci şi unul
dintre cei mai ingenioşi poeţi ai tuturor timpurilor. Privind
sarcofagul ne dăm seama cu o oarecare duioşie că prea
greu fusese pedepsit «cântăreţul blând al amorurilor gin
gaşe», în raport cu greşala. faptul că trăise aci ca o vic
timă a justiţieJ imperiale, a scăzut întrucâtva autoritatea sa
morală în opera sa de câştigare a sufletelor pentru cauza
romană.
„Nutrind astfel de sentimente pentru Caesar-", îi spune
un Get bătrân după recitarea unei poezii gete, ,, tu meritai
de mult să fii înapoiat imperiului".
Cu alte cuvinte: '«Tu însuţi care ma( trăeşti printre
noi ca surghiunit, eşti cea mai strălucită dovadă că nu e
tocmai aşa cum ne spui tu despre virtutea şi b ândeţea
I
Caesarului».
Totuş opera lui n'a fost infructuoasă. Ca' unul dintre
făuriiorii latinităţii noastre, el rămâne una din cele mai
măreţe· figuri ale istoriei noastre vechi. «O furtună de
iarnă», spune 9n scriitor modern, «a răpus prea timpuriu
un mare geniu. Cine poate bănui de ce rnade delicioase
ne-a lipsit această furtună?» (Ribbeck).
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Spicuiri din ziare şi reviste
r

Dl. Grigoraş, ziarist, mai mult cu intenţia de a distra
publicul cititor decât cu gândul de a îmbogăţi patrimoniul
ştiinţei, denumeşte cele 7 simboluri cu nume alese în
chip arbitrar şi adaptate scopului urmărit, iar prin în
şirarea artificială a iniţialelor, ajunge la nomen gentilicium al
nefericitului poet (Ovidius); mai târziu găseşte, datorită acelu
iaş procedeu, şi praenomen-ul acestuia, adică Publius. (Ade
vărul din 29 Sept. 1931 şi Dimineaţa din 15 Noembrie 1931).
Un alt ziarist, americanul Smith, ironizând metoda d-lui
Grigoraş, arată cu drept cuvânt că aplicarea aceluiaş procedeu
ne duce la marele orator M. Tullius Cicero. (New-York Times,
Sunday lssue din 22 Noembrie 1931).
Dar aceste jucării a căror combatere nu constitue nici
un merit ştiinţific, n'ar fi trebuit şi nici nu trebue să provoace
polemica omului de ştiinţă.
Metoda «criptologului" Grigoraş era mai discutabilă
dacă d-lui ar fi încercat să găsească numele celui înmormân
tat din denumirea unor simboluri, iar nu din iniţialele acelor
denumiri. Astfel arată coloana funerară atică a unui.;oarecare
Lt!on pe faţadă un puternic leu culcat. (Conze Grabreliefs tab.
CCXXVI). Monumentul funerar al arhitectului roman Aper în. făţişează un porc mistreţ .mort, la picioarele răposatului. Pe
urna de cenuşe a lui T. Aelius Aug. lib. Taurus se vede un
taur (Castle Howard, Michaelis p. 3:30, 50). Pe partea de sus a
unei pietre fuuerare se văd 2 şoareci ; inscripţia (C. !. L. VI
1 16771) arată pe un oarecare P. Decumius M. P. V. L. Phito
musus, poreclit Mus.
O interesant,ă încercare de explicare a simbolurilor·a
fost făcută de distinsul romanist dela Universitatea din laşi,
dl. I. Popescu-Spineni. D-sa ne spune în ar ticol!.il apărut în
excelenta Revistă clasică (An. VII. tom. III nr. 3-4. p. 165 ş.
u.): •Un cunoscător al Dreptului Roman nu mai poate sta la
îndoială, îndată ce a văzut capul boului aşezat între cele 2
talere ale balanţeh fără a avea pretenţia că spusele D-sale ar
fi dogme, D-sa ne desvoltă, în grabă, părerea împărtăşită stu
denţilor încă în Ianuarie 1932.
D-sa afirmă că balanţa cu 2 talere {străvechiul simbol al
dreptăţii şi atributul zeiţei Themis), fiind unul din elementele
esenţiale ale operaţiunii juridice, numită mancipatio, indică
transfertul de proprietate, în cazul nostru, bucraniul fiind a
şezat sub balanţă, mancipaţiunea (operaţiunea de vânzare-cumperare) unui bou. «Celelalte simbolur1 : securea, lancea, cra
vaşa, clopotul şi cleştele,» spune dl. prof. Popescu-Spineni, «sunt
mai puţin interesante, dar fiecare din ele întăreşte primele 2
simboluri cari arată că sarcofagul în chestiune a fost pregătit
pentru un cetăţean roman care la Torni s'a ocupat cu negoţul
de vite, dacă nu chiar cu măcelăria".
Mărturisim că această explicaţie n'are darul să ne satis
facă, din următoarele motive :
1) Nu se arată aci operaţiunea cunoscută a mancipaţi
unei, deoarece lipsesc toate elementele constitutive şi esen
ţiale ale acestei operaţiuni, anume: Cei 5 martori, libripens,
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cumpărătorul, vânzătorul, obiectul transfertului, (căci bucra
niul, cunoscutul simhol al sacrificiului, nu poate fi socotit pars
pro toto) şi, in fine, mai lipseşte şi moneda de aramă (aes).
Dreptul roman,_ fiind foarte formalist, lipsa numai unuia
.
din elementele esenţiale avea ca urmare nulitatea actului. Sin
gura balanţă fără libripens nu constitue un element esenţial
al mancipaţiunii.
2) Nu se poate invoca motivul de lipsă spaţială, întrucât
sculptorul, în locul celorlalte simboluri ce n'au absolut nici
o legătură cu mancipaţiunea, ar fi putut foarte bine să indice
elementele esenţiale ale mancipaţiunii.
3) Legătura de pe fruntea taurului 1111 face parte din că
păstru; ceeace se "sede e o panglică numită vitta cu care se
împodobia victima.
4) Ne îndoim dacă şi ceilalţi cunoscători ai dreptului
Roman din ţară şi din streinătate vor ajunge la aceeaşi con
cluzie, văzând capul boului aşezat între cele 2 talere ale ba
lanţei, când toate elementele constitutive ale mancipaţiitnii
lipsesc cu desăvârşire.
5) Din elaborarea sculpturală nu reiese că s'ar fi acor
dat balanţei şi bucraniului o importanţă mai mare înaintea tu
turor celorlalte simboluri.
6) Ipoteza asupra marelui negustor de vite (sau chiar
măcelarului) nefiind destul de întemeiată, datarea cronologică
..-n legătură cu cunoscuta scrisoare a lui Plinius Minor privi
toare la frecuentarea templelor păgâne din Bitinla cade si ea.
Rarissimus emptor din scris. ad Tr. 96 se referă la nutret, nu
la vite, despre importul cărora din ţinuturile noastre sau din
alte părţi nu aflăm nimic din Plinius. Scrisoarea importantă în
altă privinţă nu ne fo�oseşte cu nimic la datarea sau explica
rea sarcofagului.
Ipoteza d-lui Grigoraş odată respinsă, nu se poate spune
în chip definitiv, că simbolurile depe sarcofagul dela Constanţa
n'ar putea fi puse fn legătur.ă cu Ovidius. ln afară de argu
mentaţia ,,criptologică" mai există şi alte argumente mai se
rioase.
ln tot cazul, îi revine d lui prof. universitar Popescu
Spineni meritul de a fi văzut el cel dintaiu (în ofară de umila
noastră persoană) că simbolurile depe sarcofagul din Con
stanţa necesită o explicaţie juridică. Deosebirea între O-sa şi
noi este că D-sa preconizează o interpretare luată din dreptul
privat (vanzare-cumpărare de vite), referindu-se la 2 simboluri,
pe când noi explicăm toate simbolurile, în ordinea lor consecu
tivă, în baza dreptului penal roman.

D-l M. Văgăunescu, avocat din Bacău, nefiind specialist în
materie, atribue simbolurilor semnifica/ii improprii şi uneori cu to
tul greşite.
Totuşi articolul D-sale (apărut în ziarul local „Dacia", anul
XVIII, nr. 154-157} trebueşte remarcat, pentrucă autorul, în chip
intuitiv, dar lipsit de dovezile ştiinţifice, se apropie de adevăr, fă
când, înfr'o formă ce-i drept vagă, legătura între unele simboluri
şi „ideea de justifie şi de administra/ie în provincie". Potrivit dic-_
tonului „suum cuique tribuere" cităm articolul d-lui Văgăunescu ş1
sperăm că expunerile noastre vor satisface aşteptările exprimate de
P-şa cu privire lc1 resursele de doc4menfare ce-i lipseaH.
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Donafiunea Colonel ·lonescu
Dobrogianu
Un eveniment însemnat în viaţa şcoalei, prin
valoarea lui intrinsecă şi prin înţelesul lui simbo
lic, îl constitue dania frumoasei şi valoroasei biblio
teci a d-lui colonel Ionescu Dobrogianu.
Acest fapt rar a fost preţuit precum se cu
vine printr'o serbare ce a avut loc la' liceu, faţă
fiind notabilităţi ale oraşului, profesorii, părinţi, de
legaţi ai elevilor.
S 'a oficiat un serviciu religios de preotul D.
Popescu, apoi donatorul anunţă dania, pe care o
face urând liceului să devină un focar de cultură
. dobrogiană, care să . cimenteze statornicirea noastră
culturală pe ţărmul mării Negre·, spre fericirea
scumpei noastre ţări.
Directorul liceului arată însemnătatea actului
într'o v r e m e când pilda sacrificiilor gene
roase se pare că a dispărut de mult. lată dece ·
trebue să onorăm şi să înălţăm fapta frumoasă,
vrednică de trecutul nostru cultural, a d-lui colo
nel Ionescu Dobrogianu.
Cunoscut în lumea'. intelectuală prin activitatea
sa ştiinţifică-istorică şi geografică-în legă tură cu
trecutul şi prezentul Dobrogei, D-sa a fost toată
viaţa un pasionat iubitor al cărţilor.
1n rodnica şi bogata .d-sale activitate pe ogo
rul ştiinţei, încă din 1890, a început să adune, cu
nobilă pasiune şi cu mari jertfe, cărţi, alcătuin
du-şi o vastă comoară de 4732 opere, în unul şi
ţnai ·multe. volume? în tot�l 35-40000 cărţi. Eratţ
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cărţi din secolul al 1 7-lea, multe din secolul al
18-lea. Această vastă bibliotecă, un adevărat mo
nument cultural, a dispărut, fiind răpită de inamici
în timpul războiului. Ea n'a mai putut fi recu
perată după război, cu toate demersurile făct.Jte.
Este o pierdere mare şi ireparabilă. Puţine din
aceste cărţi au mai fost găsite după război şi în
corporate în biblioteca ce ne este. astăzi donată.
ln biblioteca acum făcută danie liceului-îm
preună cu un frumos şi solid dulap de stejar- se
· coprind 435 volume, 56 reviste, atlase, hărţi, tre
cute într'un ind.----ex · alfabetic alcătuit de donator.
Sunt cărţi adunate în urma războiului, 0 adevă
rată comoară de opere preţioase prin adâncimea,
prin seriozitatea şi chiar raritatea lor. Sunt opere
de valoare în special pentru cunoaşterea Dobro
gei: N. Ionescu dela Brad (Excursion agricole
dans la plaine de la Dobrodja, 1851}; K. F. Pe
ters, Grundlinien zur Geographie und Geologie der
Dobrudscha (trad. român., partea geografică} ; Ka
nitz, Bulgarie; colonel lonescu-Dobrogianu : Do
brogea în pragul veacului al XX-lea ; scrieri pri
vitoare Sc,lU în legătură cu Dobrogea de: colonel
Ionescu Dobrogianu, I. N. Roman, I. Simionescu,
C. Brătescu, N. Bănescu, Gr. Tocilescu, O. Ta
frali, V. Pârvan, N. Iorga. Analele Dobrogei
(publ. completă}. Apoi:
M. Eminescu, Proză şi versuri, ed. Gh. Morţun.
Hammer, 6 vol. din L'empire
ottoman. Scri
°
eri de V. Duruv (Hist. des ' Romains), Ch. Diehl,
G. Schumberger. Cvijic, La peninsule balcanique.
Andreas, Handatlas. Colecţia completă din „Evo-'
lution de l'humanite" dirijată de H. Beer. A D.
Xenopol, Istoria Românilor. Harta Deltei- Dunării
la scara 1150000 şi 11150000. Hărţi 11100000 ale
Serviciului Geografic al armatei, foi privitoare la
D9progea etc.
lptr'o cµvântare plină de distincţiune � relE;0

www.ziuaconstanta.ro

126
vat nobleţea gestului d-l advocat Aurel Vulpe; în
numele profesorilor a vorbit d-l /. Fodor, în lu
minoase cuvinte scoţând în relief sensul simbolic
al faptuluî sărbătorit. Din partea părinţilor, în cu
vinte însufletite a multumit d-l Gabrovanu.
lntr'o atmosferă de înălţare sufletească, s'a
încheiat serbarea de inaugurare a bibliotecii, ce
va deveni un nesecat izvor de lumină şi , ştiinţă
tuturor.

DARE DE SEAMA

de activitatea comitetului societătii
!!!II. L. CARAGIALE''"
în sesiunea 1931-1932
ln anul şcolar 1931-32, societatea „I. L Ca
ragiale" a funcţionat s�b conducerea următorului
comitet:
el. VIII: Ciomu N., preşedinte,
Ionescu Gh., vice-preşedinte
Boia A., casier, bibliotecar
Nedelcu L,
1 membri
Papadavid M.,
f
lovescu I.
el. VI: Atanasiu N., Secretar
Beiu S.,
Stoianovici St.
el. V: Manura Sp.
membri
el. IVa: Stăncescu D.

el, IVl:>: Zacca. C,
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S'au dat în ·total 23 {douăzeci şi trei) de şe
zători, dintre care 14 intime şi 9 publice.

ŞEZĂTORILE INTIME
S 'au prezentat următoarele lucrări:
DISERTAŢII:
Din clasa VII:
1) Ionescu Gh.: ,,Energia electrică"
Coreferenţi: Ciomu N. VH
Nedelcu I. VII
2) Lerescu R.: ,,Progresul după Spencer"
Coreferenţi: Boia A.-VII
Ciomu N.-VII
3} Caracostea N.: ,,Originea religiilor"
Coreferenti : Boia A. -VII
' Lerescu-VII
Lecca· L-VI
4} Ciomu N. : ,,Evoluţia civilizaţiilor"
Coreferent: Goruneanu M.-VI
5) Boia A.: ,, Despre stenografie"
fără coreferenţi
CLASA VI:
6) Şapira S.: ,,Inconştientul"
Coreferenti: Ciomu N.-VII
' Lerescu R.-Vll
Lecca 1.-VI
7} Beiu Sorin: ,,Epopeea"
Coreferenţi: Boia A, -VII
Lerescu R.-Vll
8} Stoianovici Şt. : ,,Munca"
Coreferenti : Boia A.-VII
' Petrescu T.-VII
Lecca 1.-VI
9) Atanasiu N.: ,,Transformism şi Evoluţionism"
Coref�r�nt : Ciom.u N,-Vll
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1O) uoruneanu M. : ,, Dobrogeanu-Gherea"
Coreferenţi: Ciomu N.-Vll
Datcu Şt.-VII
Lerescu R.-VII
11) leca
I.:
,,
Teoria
noţiunilor"
·
Coreferent : Goruneanu M. -VI
12) Făţoiu I.: ,,Burghezia romană"
Coreferenţi: Atanasiu N.-VI
Lecca 1.-Vi
Şapira M.-VI
13) Şapira M.: ,,Idealurile impuse Românilor
de starea actuală a ţării"
Coreferenţi : Stoianovici Şt.-VI
Goruneanu M.-VI
Petrescu T. -VII
Boia A. ·-VII
CLASA V:
14) Costescu A.: Sentimente mai _de seamă
din poezia poporană"
Coreferenti: Bădică 1.-V
' Haralambie E.-V
Boia A.-VII
Lerescu R.-VII
11

RECENSII:
1) lerescu R.-VII: ·,,Bărbierul regelui Midas"
de I. Minulescu
Coreferenti : Boia A. -VII
' Caracostea N.--VII
2) Boia A.-VII: «Am ucis pe Dumnezeu»
de I. Ardeleanu
Coreferenti' : Lerescu R. -VII
Papadavid M. -- V ll
lovescu 1.-V ll
3) Nedelcu /,-VII: 11Metropole"
de L. Rebreanu
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MUZICĂ:
1) Beiu S.-Vl la pian Zăgoicea N.-Vll vioară
2) Papadavid M.--Vll la pian
3) Ghinea Gh. -V vioară
Corul clas. Vll sub cond. lui Zăgoicea N.-Vll
RECITARE:
1) Popescu Oct.-Vll
2) Gereanu Dan III A.
La şezătoarea dela 20 Dec. 1931 · s'a dat un
proces literar cu tema: 11 Fata din Zlataust 5 ' de
I. Teodoreanu. Acuzarea e reprezentată prin Boia
Aurel şi Lerescu Romeo, apărarea prin Ionescu
Gh. şi Ciomu N., toţi din el. VIL Preşedinte: Ata
nasiu N. el. VI.
La şezătoarea publică a clasei a VI, Şapira
Mihai a vorbit despre Goethe şi s'a reprezentat
o piesă: ,,Umbrela pierdută11 •
I

ŞEZĂTORILE PUBLICE

1) Şez. ci. VII-a
12 Decembrie 1931
2) ,, el. Vlll-a
20
,,
,,
16 Ianuarie
1932
3) ,, muzicală
el. IV A şi IV B · 5 Martie
4) "
5) " ,, V
2 Aprilie
9
6) ,, ,, VI
„
10 "
7) ,, ,, 11 B
17
8) ,, ,, 1 A
„
14 Maiu
9) ,, ,, 11 A
ln privinţa situaţiei băneşti ;
S'a primit din anul 1930-31 un sold de lei
2630, depuşi la comitetul şcolar.
S'au încasat dela 9 şezători publice: Lei 9295.
Din aceste sume, s'au donat lei 3000 societăţii
,,Sprijinul'\ s'au_ cheltuit pentru bibliotecă şi di
verse lei 667 şi s'au depus la comitetul şcolar lei
5627.
Din darea de seamă de; Ciomu Nicol�e ş1
Boia Aurel, elevi �l�sa VII,
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Din darea de seamă de mai sus se vede că
şezătorile s'au bifurcat în două: şezători intime

şi publice.

Această separaţiune a fost bine venită, ţa se
datoreşte iniţiativei şi stăruinţei depuse de d-l N.
Vasiliu 1 profesor de L română, adept convins al
sistemului şezătorilor intime. In acest gen de şe
zători un elev----referentul--trata un subiect, iar
alţi doi sau trei- coreferenţi - pregăteau aceeaş
chestiune. După ce subiectul a fost tratat, urmau
discuţii contradictorii, cu dât mai fructuoase, cu
cât acelaş subiect era pregătit de mai mulţi elevi.
Evident participau şi restul ascultătorilor, Discu
ţiile continuau sub conducerea d-lui profesor, care
făcea la sfârşit încheerile necesare.
Şezătorile intim� preconizate şi practicate a- .
siduu, după opinia bine întemeiată a d-lui prot.
Vasiliu, �:sunt un puternic stimulent pentru munca
personală, cinstită, şi contribue la desvoltarea sim
ţului de răspundere. Printr'însele se formează şi
se remarcă. personalităţile. Prin libertatea alegerii
şi tratării subiectelo_r, prin libertatea discuţiei cu
viincioase, aici se relevă aptitudini, iar prin încu
rcţjarea chibzuită a acestora se pot naşte pasiuni,
cel mai de seamă element constituant al persona
lităţii creatoare, îmboldul oricărei activităţi perso
nale şi persistente.
Dacă mai adăogăm că prin acestea se des
voltă şi spiritul critic, inteligenţa analitică deci şi
gustul de citit şi atâtea interese intelectuale, adăo
găm tot atâtea motive pentru a încuraja acest fel
d_e şezători�-.
*

In acest an s'a început un nou gen de acti
vitate liberă a elevilor, anume s'a format o secţie
a soc. I. L Caragiale:·, Cercul amatorilor mate
maticieni», sub îmboldul. d-lui IV. Ză�oicea 1 prQ�
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fesor de matematici. Elevii ţi11 şedinţe intime, în
care tratează diferite chestiuni şi rezolvă probleme
de matematică. Această activitate tinde să intensi
fice şi să compl�teze educaţiunea matematică a
elevilor, un scop cu atât mai necesar şi mai lău
dabil, cu cât în programele actuale locul matema
ticilor a fost foarte mult redus în comparaţie cu
ceeace era înainte în sectia reală.
Elevii au ţinut şi şe�ători · publice, în care au
fost îndrumaţi şi încurajaţi de d-1 prof. N. Zăgoicea. ·
Venitul acestor sezători urmează a se .între
buinţa pentru înjghebarea unei biblioteci matema
tice.

Societatea .,,SPRIJINUL"
In anul şcolar 1931-1932 a funcţionat c;:u un
comitet având preşedinte pe lsăcescu Const. el. VH
şi casier Manta O.
lei: 20845
S'au încasat
S'au împărţit ajutoare
în haine, ghete, cărţi «
12338
Sold disponib, la finele anului «
8508

Comemorarea centenarului dela moartea lui
GOETH·E
In oraşul Constanţa, marele poet german a
fost sărbătorit în cadrul unui festival organi;rnt .de
S)cietatea „Amicele tinerelor fete 11 de sub prezidenţia D-nei Amiral Bălănescu.
Despre viaţa şi opera literară a lui Goethe a
vorbit d-l advocat Aurel Vulpe.
Din partea liceului au vorbit d-nii: N. Negu
lescu EGoethe ca om de ştiinţă); Eud. Sireteanu
'(analiza literară a iui Faust); Oh. Coriolan (Aspecte
de interes actual în opera lui Goethe).
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SITUAŢIA ELEVILOR PUBLICI
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La sfârşitul anului şcolar 1931 -1932
I

Numele şi pronumele
elevilor

Clasa I-a A
1 Abagiu D, Constantin
2 Anghel N. Ion
3 Atanasescu P. Dorin
4 Andreescu D. Corneliu
5 Atanasiu C. Ovidiu
6 Băltăţeanu D. Ioan
7 Băltaru I. Eugen
8 Budi T. Cristu
9 Cemuri P. Elefterios
10 Constantinescu L Valeriu
11 Ciovică F. Pompiliu
12 Criticos D. Jean
13 Cuşi N. Aurel
14 Culea E. Nicolae
15 Darie M. Ion
16 Dej an D. Traian
17 Diacu C. Ion
18 Dumitrescu Ş. Ioan
19 Ene N. Gheorghe
20 Frangopol H. Marcel
21 Gheorghiu L Mihail
22 Ghenu I. Traian
23 Ioan S. Mircea
24 Ionescu V. Virgil

Situaţia
la finele
anului

Situaţia după
examenul
de corigenţă

promovat
repetent
promovat

,,

corigent promovat
promovat

"
"
"
"
"
"
"

corigent promâvat
promovat

"

retras
promovat

"

corigent
"
promovat
corigent repetent
" promovat
"
"·

- Voioşia este cea mai bună datorie. DR. HALL
'- Bucuria e o armă in lupta vieţii. SCHILLER
- Veselia omului e ca mirosul florilor, ea nu se înalţă din su
fletele veştede. N. IORGA
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Numele şi pronumele
elevilor

25 Lemnaru I. Petre
26 Ma crea G. Gheorghe
27 Marinescu I. Victor
28 Mateescu D. Ioan
29 Melinte P. Nicolae
30 Morozow I. Alexandru
31 Niţă T. Gheorghe
32 Niţă N. Alexandru
33 Pană I. Ştefan
34 Pascalidi C. Apostol
35 Petre D. Nicolae
36 Petre I. Nicolae
37 Petre V. Octavian
38 Popescu C. Constantin
39 Popescu N. Constantin
40 Putinică M. Iacob
41 Radu V. Dumitru
42 Roşca D. Dumitru
43 Rusu S. Dumitru
44 Sălceanu N. Ion
45 Stamatiade G. Paul
46 Stănescu G. Ovidiu
471 Steinbach R. Marc
48 Sabanof A.. Vasile
49 Şerbănescu G. Elizeu
50 Şeuleanu I. Nicolae
51 Şo"ncă 'f. Ion
52 Ştefănescu C. · Faust

Situaţia Situaţia după
examenul
la finele
de corigenţă:
anului

promovat
!I

corigent promovat
promovat

,.

corigent
promovat

"
,.
"
"
,.
"

"
'

retras
- promovat

"
"
"

el. p. abs. nern.

promovat

"
"
"
"
li

!'

"
"

Modestia este dovada meritului.

LA BRUYERE
Modestia --- o podoabă a omului - stă bine oricui; totuş ea
e de două ori mai mare la acel care ar fi în drept �ă se mândrească.
RUCKERT
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53 Taşcă Gh. Narcis
54 Tudoran C. Constantin
55 Ţuţuianu Gh. Ovidiu
56 Voica C. Decebal
57 Vlădoianu Ş. Liviu
58 Zeadin A. Kemaledin

•

'

/'t

promovat
H

'

fi

11
fi

.,

,

Clasa I-a B
1 Alterescu A. Erusalmi
2 Anton A. Ştefan
3 Bangal G. Ion
4 Bârzan P. Ion
5 Borcea I. Victor
6 Brezeanu N. Gheorghe
7 Bulgărea I. Mircea
8 Carp V. Mircea
6 Catz O. Salo
10 Cărtuţă Gh. Florentin
11 Cocea N. Nicolae
12 Coleff V. Nicolae
13 Constantinescu I. Aurel
14 Cojocaru S. Aristotel
15 Costin C. Constantin
16 Coţanis H. Dumitru
17 Dima H. Adrian
18 Dobrescu P.. Romulus
19 Dogărescu A. Virgil
20 Drăghescu 'A. Constantin

.,,

'Situaţia Situaţia după
la finele examenul
anului de-corigenţă

Numele şi pronumele
elevilor

CI)

:::s

·'

promovat
11

repetent
corigenţ promovat
promovat
corigent
,,
promovat

.

"

corigent promovat
promovat
11

.I.

11

.,

. retras
retras
prom�vat
11
11
H
11

corigent repetent

- Uităm uşor greşalele noastre, când nu sunt ştiute decât de
noi înşine.
-- Toţi oamenii se plâng de mt·moria lor; njmeni nu se plânge
LA ROHEFOUCAULD
de judecata sa.
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Numele şi pronumele

c5

elevilor
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21 Ferendino R. Gheorghe
22 Foca Gh. Ion
23 Gheorghiu Gh. Virgil
24 Herşcu S. Lazăr
25 Jerusalmi H. Hary
26 Lupescu M. Ioan
27 Manolache M. Manole
28 Marcu A. Dumitru
29 Marinescu C. Alex.
30 Marinescu M. Tiberiu
31 Mădan D. Ioan
32 Mihai V. Aurel
33 Movilă T. Aurel
34 Ovezea t Ioan
35 Panaitescu O. Gheorghe
36 Pena I. Ioan
37 Periţovici F. Vily
38 Popescu I. Ion
39 Popescu Gh. Salvator
40 Presvitera C. Mihai
41 Rădulescu P. Traian
42 Rigani G. Mihail
43 Rizescu D. Horia
44 Rottemburg V. Leopold
45 Roşca C. Nicolae
46 Ruban E. Iancu
47 Rudencu T. Valentin

.

Situaţia · Situaţia după
examenul
la finele
de corigenţă
anului

corigent promovat
promovat
.

"

corigent
·corigent

"

retras

fi

"
"

,.

I•

ff

corigent
"
retras
promovat
corigent absent
promovat
;,
promovat
retras
promovat
promovat
Amânat absent
promovat
retras
,
promovat
'

11
, .

"
"

�

'

'

co!l.:igent pronioyat
' '
. promovat. '
I
I

"

'

-Rien n'est plus rare que Ia veritable bonte; ceux meµ1es qui
croient en avoir n'ont d'ordinare que de la complaisance ou de la
faiblesse.
LA ROCHEfOUCAULD
- După cum rugina distruge· fierul neîntrebuinţat, tot astfel trâ1dăvia distruge pe omul, care nu munceşte.
. . \· : ... , .

FRANKLIN
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Numele şi pronumele
elevtlor

48 Sava C. Nicolae
49 Sădeanu C. Emilian
50 Simionică D. Constantin
51 Steţcu G. Nicolae
52 Ştefănescu C. Dorel
53 Suditu G. Roland
54 Sigyârt0 L. Ludvig
55 Udrea T. Vasile
56 Vestinian O. Horia
· 57 Zahiu N. Eugeniu
58 Voinescu I. Gheorghe
Clasa li-a A
1 Aldea S. Corneliu
2 Angh.elesct:1 S. Dumitru
3 Apostoleauu S. Virgiliu
4 Ascian O. Ervant
5 Babi L. Gheorghe
6 Bănăţeanu D. Mircea
7 Bârzan I. Dorin
8 Berberianu V. Alexand.
9 Bică T. Ştefan
1 O Boia D. Gheorghe
11 Bran._J. Nicolae
12 Bubureanu I. Nicolae
13 -Caloenescu L>. Corneliu
14 Chiriac G. Eugeniu

•

·-r

�it�aţia ::it�:�ţi� -după
la finele 1 examenul
anului . de corigenţă

promovat
H

"
"

repetent_
corigent prom0vat
retras
corigent repetent
promovat
promovat
corigent promovat
repetent
prorrio:vat
corigent
prom�vat
19

corigent
promovat

"
"

H

"
"

corigent
retras
promo:vat
repetent

"'

-- Dela moartea bietei mele mame, nu mai ·poate fi nenoro
. cire pentru ·mine.
- 'Pentru mame ·nu existir spaţiu; 6 adevărată mamă presimte
şi-şi v.ede ,copilul dela un pol ·al pămânţului la ,altul.
- Inima unei marne l:!ste ·un adânc, în fundul căruia se gă•
seşte totdeauna 1iertare.
H. DE BALZAC
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Numele şi pronumele
elevilor

Situaţia
la finele
anului

Situaţia după
examenul
de corigenţă

15 Constantinescu L Nic.
16 Cuzinache D. Dumitru
17 Diamandi A. Ion
18 Dirnitrof E. Gheorghe

corigent promovat
repetent
promovat
corigent promovat

20 Dinu C. Emil
21 Ecmeccian A. Digran
22 Fftimie D. Constantin,
23 Fiacescu V. Emanoil
24 Gagiu G. Ermil
25 Ghia I. Raul
26 Gustav T. Ştefan
27 Hristu H. Ioan
28 Hamit A. Enver
29 Ioan T. Aurelian
30 Iones9u P, Gheorghe
31 Ionescu C. Teodor
32 Jugureanu N. Const.
33 Mangiurea I Simion
24 Nedelcu C. Constantin
35
\ Nicolau T. Marcel
36 Panaitescu M. Hristache
37 Pană N. Ion
38 Petrescu C. Alin
39 Petroff A. Petre
40 Popa S. Gheorghe
41 Popescu G. Constantin
42 Preda O. Victor
43 Predescu C. Constantin

promovat

19 Dincă C. Ilie

11

,,

f1

"
"
"

repetent
promovat

''
.,

corigent
promovat
repetent
promovat

"

"

corigent repetent
" promovat
promovat
corigent repetent
promovat

"
"

retras
corigent promovat
promovat
corigent promovat

Celui qui croit pouvoir trouver en soi-meme de quoi se p:.1sser
de tout le monde se trompe foit; mai celui q11i croit qu'on ne pent
$C passcr de lui se trompe davantag e .
L A ROCHEFOUCAULD
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44
45
46
47
48
49

Numele şi pronumele
elevilor

Sava D. Gheorghe
Săilă N. Nicolae
Slujitoru V. Ioan
Telemac C. Alexandru
Titorian' I. Radu
Weisbliith M. Gheorghe
Clasa II-a B
1 Apostol I. Mihail
2 Augustidis I. Lisias
3 Băianu I. Constantin
4 Băbăneată D. Dumitru
5 Bernfeld' E. Sacha
6 Cacaliceanu I. Const.
7 Cergău N. Raimond
8 Chiuaru V. Vasile
9 Constantinescu I. Petre
1 O Damadian A: Hacic
11 Dănăilă S. Petre
12 Enache · D. Cristache
13 Duma G.. Gheorghe
..., 14 Georgescu V. Gheorghe
15 Gheracopol S. Gheorghe
16 Giacomatu D. Foti
17 Griinberg S. Iacob
18 Haramis I. Panait
19 Ionaşcu S. Gheorghe
20 Ionescu N. Alexandru
21 Maciu Gh. Dumitrache

Situaţia Situaţia după
examenul
la finele
anului de corigenţă

promovat

"
"

corigent promovat
promovat

"

corigent repetent
promovat
retras
repetent
promovat
corigent promovat
promovat
corigent
H
promovat

"

corigent
repetent·
·promovat

"
"

"

"
"

corigent repetent
promovat
rep�tent I

După CL\111 va fi natura obişnuită a gândurilor tale, aşa va fi şi
fondul sufletulu·i tău; căci sufletu! nostru se pătrnnde de gândurile.
noastre,
MARCU AURELIU
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Numele şi pronumele
elevului

22 Munteanu S. Constantin
23 Navon L Costinel
24 Nedelcu I. Constantin
25 Onea S. Răducan
26 Oprea I. Marin
27 Panaiot P. Miltiade
28 Paştiu A. Guerino
29 Petrescu I. Alexandru
30 Popovici D. Virgil

31 Prasinopol C. Gheorghe
32 Pena I. Nicolae
33 Petru D. Dumitru
34 Purea I. Ioan
35 Roşculeţ A. Nicolae
36 Roşculeţ G. Valentin
37 SavoH A. Dumitru
38 Scharf S. Heinrich
39 Sfetcu O. Ovidiu
40 Stanciu V. Traian
41 Şerban I. Nicolae
42 Ştiubei A. Alex.
43 Tănăsescu E. Flaviu
44 Tudor V. Petre
45 Tocitu C. Constantin
46 Ulmeanu S. Mircea
47 Voiculescu V. Victor
Clasa 11!-a A
1 Adam C. Mircea

Situaţia
la finele
anului

Situaţia după
examenul
de corigenţă

repetent
promovat

,,
"

corigent repetent
promovat I
corigent promovat
repetent
promovat
corigent
"
promovat

"
"
"

corigent

"

promovat
repetent
promovat
corigent
promovat
corigent
repetent
promovat
repetent
corigent

lf

fi

"
"
"
"

promovat

Mai întâi, nu întreprinde nimic fâră raţiune, nici fără scop; al
qoilea, să n'ai alt scop decât binele societăţii.

MA�CU AURUIV
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Numele şi pronumele
elevului
-

.

--

---

.

Situatia
la finele
,anului

Situaţia după
examenul
de corigenţă

--

2 Abadjian-. A. Vahram .. ·
retras
3 Belciuganu D. Vasile
promovat
'
4 Beloiu D. Mihai
"
5 Berchină S. Vladimir
"
' corigent promovat
6 Bucurescu b. · Mircea
7 Bulgaru I. Ion
promovat
8 Călin A. Ernest
"
9 Călinescu A. Nicolae
corigent
"
10 Cernat A. Mircea
"
l
11 Ciaciu G. Nicolae
"
11
12 Constantinescu A. Alex.
"
"
13 Dan C. Spiridon
"
"
14 Dragomirescu C. Gheorghe promovat
15 Dulgheroiu N. Vasile
corigent
11
16 Duployen 1. Edgar
repetent
17 Farin M. Bernard ·
corigent absent re�etent
18 Făgărăşanu A. Petre
retras
19 Filibiu I. C-tîn
corigent promovat
20 Gardef S. Dumitru'
"
"
21 Gheorghiu A. Const.
promovat
22 Georgescu M. Costin
H
23 Gereanu C. Dan
"
'
24 lacobescu F. Vasile
"
25 Ionaşcu I. Constantin
1'
26 Ionescu M. Mihail
11
27 Ionescu G. Petre
11
28 Istrate I. Alexandru
, corigent repetent
29 Leoridis P. Dumitru
promovat
11

.

-

'

Mai bine sfătueşte, decât să ocărăşti. Căci sfatul e blând şi prietenos, iar- ocara aspră şi tăioas�. Deace;a sfatul îndreaptă, iar ocara
.
îndârjeşte.
EPICTET
li faut de plLis grandes vertus pour soutenir la 1bonne fo11 t1.1ne
que la mauvaise,
LA �OCiiEFOUCAULD
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Numele şi pro�um�

elevilor

30 Lupescu M. Chiru
3 Mârza S. Veniamin
1321 Nicodim I. Aurel
33 Papuc S. Istrate
34 Pătărău N. Ştefan
35 Rădulescu N. Ioan
36 Răduş T. Dumitru
37 Simu G. Nicolae
38 Stătulescu C. Ion
39 Stoianovici D. Ion
40 Stoicof G. Ion
41 Ştefan N. Mircea
42 Vaida A. Andrei
43 Vasilescu I. Gheorghe
44 Vasilief I. Arcadie
45 Verzeanu. G. Nicolae
46 Vlădescu I. Ion
Clasa III-a B
1 Adelstein Gh. Maier
2 Alterescu A. Şalom
3 Avachian K. Grigorie
4 Băiceanu M. Mircea
5 Bistov E. Damian
6 Bivolaru I. Petre
7 Bogdan D. Ion
8 Bondrea A. Traian

..

Situaţia Situaţia după
la finele examenul
anului de corigenţă

repetent
promovat
retras
corigent promovat
corigent

"
"
"
promovat
,.
"

retras
promovat
retras
corigent
promovat
retras

!f

"

!f

"

"
' -,

· promovat
li

corigent
repetent
promovat

"

"
,,

corigent_

li •

Ori încotro am a1:iuca, oriunde ne-am opri, în orice timp, în orice
loc: imensităţi, eternităţi sunt deasupra noastră, împrejurul nostru, înlă·
untrul nostru.
Ne găsim între cele două mari tăceri :
Stelele tăcute stau deasupra noastră,
Morminte tăcute ne stau dedesupt.
CARLYL!;:
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Numele şi pronumele
elevilor

9 Carnuţu A. Dumitru
10 Ciucu I. Gheorghe
11 Constantin I .. Nicolae
12 -Cristea O. Ilie
13 Dobrotă I. Ioan
14 Ene M. Alexandru
15 Georgescu B. Constantin
16 Gheorghîu C. Apostol
17 Gheorghiu I. ·Claudiu _
18 Hagi Salim Asan
19 Ionescu M. Paul
20 lzed O. Geavid
21 Merdinian C. Măgărdici
22 Mitru L Nicolae
23 Mavrodin A. Alexandru
24 Mungiuri D. Constantin
25 Nicolescu E. Mircea
26 Prudian K. Kevorc
27 Rădulescu G. Ovidiu
28 Sarafidi D. Teodor
29 Sava V. Alexandru
30 Stere L Gheorghe
31 Stern L. Juan
32 Sotir M. Sotir
33 Stoianovici C. Victor
34 Szackmary R. Gheorghe
35 Şerbu R. Marin

Situaţia
la finele
anului

Situaţia după
examenul
de corigenţă

retras
promovat

el. p, abs. nem.
repetent

.

fi

promovat

"

corigent promovat
promovat

"
"

corigent
promovat

fi

"
"

repetent
promovat

"

repetent
retras
repetent
fi

promovat
retras
corigent promovai
corigent
11
promovat

- Inţeleptul să nu fugă de funcţiuni p'ublice, căci e păcat să nu
ajuţi cu munca ta pe cei ce au nevoe de dânsa, şi e criminal să ră
mâe acestea pe seama răilor. Căci este absurd să primeşti cârmuirea
rea a altora, în loc să ţii tu singur cârma îndreptând-o bine.
- Desfătările fac pe om vulgar.

EPICTET

GOETHE
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36
37
38
39
40

.

-·

. .

Numele şi pronumele
elevilor

Tomescu S. Nicolae
Tănăsescu I. Temistocle
Torna R. Petre
Trandabur · G. Corneliu
Vuscudadis A. Evanghele
Clasa IV-a A
1 Bădescu M. Costin
2 Caracas, G. Corneliu
.
'3 Cântea N. Dumitru
4 Cotrumba H. Panait
5 Cristache· F. Teodor
6 Demetrian P. Gheorghe
7 Duma E. Stavru
8 Dumitru C. Nicolae
9 Florea N.. Nicolae
10 Funogea I. Ion
11 Gadidov. N. Ovidiu
12 Ghia I.. Horia
13 Ghioancă G. Gheorghe
14 Grigoriu N. Nicolae
15 Herşcovici A. Ralian
16 Hristu P. · Torna
17 Iliescu C. L�onida
18 Iliescu I. Victor
19 Ionescu I. Florin
20 Ionescu N. Valeriu _
121 Israel S. Anghel · .
..
22 Jipa N. ·Ion

Situaţia Situaţia dqpă
la finele examenul
anului de corigenţă

I

,

prom�:>Vat
"
retras
corigent promovat
repetent
I

promovat

�

'1

repetent

,,,
\

11

corigent promovat
.

"
"

"
"

retras

promovat

,_

corigent
retras
promovat
corigent
promovat
retras
promovat
corigent
promovat·
corigent
promovat

"

\

"

'

"
"
"

- Celor de faţă fă-Ie bine; de cei aosenţi vorbeşte bine....
- Ferice de omul mare, care nu se consideră nici' pe sine
prea sus, nici pe alţii prea 'jos şi se poartă frum0s cu toată lumea.
·
EPICTET

www.ziuaconstanta.ro
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Numele şi pronumele
elevului

23 Lepădatu V. Mircea
24 Micu I. Nicdlae
25 Petrescu G. Victor
26 Popescu I. Ion
27 Popescu N. Marin
28 Popovici S. Dumitru
29 Radu D. Ion
20 Raicopol D. Mircea
31 Rupenian A. Emanoil
32 Şabanof A. Nerone
33 Soare C. Vasile
34 Stanciu V. Ion
35 Stăncescu S. Dumitru
36 Stoica I. Ion
37 Sprâncenatu i. Gh.
38 Teodorescu I. Pascal
39 Udrea S. Alexandru
40 Vlădescu T. Alexandru
1
2
3
4
5
6
7

Clasa IV-a B

Aizic L. Beniamin
·
Brăilă D. Vasile
Comatas A. Nicolae
Constantinescu S. Dumitru
Dan I. Ion
Dinu N. Ion
Dumitrescu Gr. Aurel

Situaţia Situaţia după
examenul
la finele
de corigenţă
anului

lp�omov�t

"

retras
promovat

"
"

repetent
corigent promovat

"

"

• repetent
„ promovat
promovat
,,

"

corigent

"

"
"

"

"

promovat
„
corigent promovat
repetent
promovat

"

el. p, a�s. nem.

corigent repetent
retras
promovat·

Din abisul suferinţii omul iese mai curat.
Mai senin e al său suflet când cu sonrta s'a luptat.

.
RONETTI ROMAN
Le meme orgueil qui nous fait blâmer Ies defauts ciont nous
nous croyons exempts nous porte a mepriser Ies bonnes qm1lites
que nous n'avons pas.
LA ROCHEFOUCAULD
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Numele şi pronumele
'

elevului

8 Filipache A. Nicolae
9 Florea M. Emanoil
10 Funducas I. Gheorghe
11 Grigorescu V. Nicolae
12 Ionescu D. Aurelian
13 Jerca G. Vasile
14 Luca A. Octavian
15 Luca ·A. Vladimir
16 Kiorpelidis P. Platon .
17 Micşa E. Octavian
18 Nicqlae T. Marin
19 Pălăşescu T. Anastase
20 Pătărău N. Nicolae.
21 Pambuccian M.' Kirkor
22 Popescu O, Mircea
23 Puipetrescu I. Ioan
24 Stambolgiu V.. Nicolae
25 Stănescu M. Titus
26 Stere I, Ioan
27 Stoian G. Gh,
28 Sternberg M. Henry
29 Socianu M. Cristache
30 Şerban N. Ştefan
31 Ştefănescu P. Petre ,
32 Udrea T, Nicolae ··
33 Vasile H. Lefter
34 Vuţă D. Dumitru
35 Zacc'a T. Constantin
36 Voinescu A. Mircea

145
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Situaţia Situaţia după
examenul
la finele
d� corigenţă
anului

promovat
corigent promovat
promovat
corigent
"
repetent
"
rep�t�nt

"
.,

>,

promovat

"

.

I

'\"
corigent promovat
repetent
f1
promovat
corigent rep�tent
prom·ovat
_retras
'
promovat
retras

.

"
"
"

'

corigent promovat
'
.

,.

11

,.
"

repefo�t

promovat·

"

repeţent
promovat

'

"

Nµnic nu-i mai de râs ca,plâns_ul
hi ochii unui luptător.
O luptă-i viaţa; deci te luptă
Cu dragoste de ea, cu dor. . O. COŞBUC
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Situaţia Situaţia după
la finele examenul
anului de corigenţă

Numele şi pronumele
elevilor

37 Xida R Ioan
38 Zamora I. Ioan
Cla$a V-a
1 Anghelescu S, · Nicolae
2 Bădică G. Ioan
3 Băltoaica M. Traian
4 Bârzan N. Nicolae
5 Bedighian H. Ovanez
6 Beloiu D. Dumitru
7 Chiriac T. Dumitru
8 Chirulescu R. Aurel
9 Coja I. Alexandrµ
10 Costescu L. Aurel
11 Crivăt G. Aristotel
12 Dumitru P. Virgil·
13 Diradurian L. Diran
14 Djamo. G. Nicolc.e
15 Drăgan F. Nicolae
16 Dragnea D. Vasile
17 Dumitrescu F. Lucian
18 Eftimie D. George
19 Florescu G. loan
20 Geprgescu C. Zamfir
2} Ghinea P. Gheorghe
22 Hananel D. Salvator
23 Handrabura A. Anghel
24 Haralambie V. Eugeniu
25 Iliescu F. Aurel

retras
corigent promovat
corigent repetent
promovat

".

corigent promovat
promovat

"

"
"
,,

�origent
promovat
corigent

"

promovat

,,
"

'

"

corigent
promovat

"

repetent
promovat
retras
corigen,t promovat
"
"
promovat
corigent promovat
absent
"
" repetent

La science sans conscience n'est que ruine de l'âme.

'

RABELAIS

L'affinement
· des esprits n'est pa.s Ieur assagissement.

.

.

www.ziuaconstanta.ro
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Numele şi pronumele
elevilor

'

Situaţia Situaţia după
la finele examenul
anului de corigenţă

26 Ionescu L Vasile
corigent promovat
27 lsăcescu M. Mihail
.promovat
28 Jica A. Alexandru
"
29 Lupescu A. Gheorghe
"
30 Manura G. Spiridon
"
31 Marin I. Nicolae
corigent
"
32 Marinescu C. Ioan
repetent
33 Mazmanian M. Armenag promovat
34 Nicolau L. Ovidiu
,,
35 Niculescu E. Ermi1
36 Neicof F. Ioan
37 Niţă N. Nicolae
corigent repetent
38 Perjescu N. Teodo;r
promovat
,,
39 Piuaru G. Ioan
40 Plomaritis N. Anton
,,
,,
fi

fi
fi

fi

41 Plomaritis N. Demetru
42 Pontet I. Leopold
43 Popescu O. Mihai

44 Rădulescu S. Aurel
45 Ră(ţuş T. Enciu
46 Sandu T. Constantin
47 Şoşoiu B. Ilie
48 Stoianovici I. Ştefan
49 Şeritgian G. Jirair
50 Teodorescu N. Nicolae
51 Terchi Gh. Ilie
52 Tibacu
Gh. Victor
---

fi

promovata
congent

,,.
"
•
promovat
"

fi
fi

,,

corigent
fi
fi

,,

\

li

,,

repetent
promovat

promovat
\

,,

Să ne ţinem de cele trecute : ele pot să ne scape de peire. Să
ne ţinem de obiceiurile strămoşeşti, atât cât nu sunt împotriva drep· tei cugetări. Să ne tinem de limba, de istoria noastră, cum se ţine
un om în primejdie de a se îneca de prăjina ce i se aruncă spre
scăpare.
M, KOGĂLNICEAN{J
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Numele şi pronumele
elevilor

Situaţia Situâţia după
examenul
la finele
anului de corigenţă

-

Clasa VI-a
I•
1 Agopian D. Aram
promovat
2 Andreescu I. Nicolae
repetent
corigent promovat
3 Anton L. Ilie
4 Atanasiu H. Nicolae
promovat
corigent
5 Badea R. Zaharia
"
6 Baubec I. Sefchet
"
"
7 Bărbulescu N. Aurel
li
11
8 Beiu A. Sorin
promovat
'
9 Boeru O. Remus
retras
10 Brătucu G. Nicolae
corigent .repetent
11 Bucurescu D. Polimen
promov&t
12 Butnaru A. Nicolae
c<?rigent promovat
13 Comino G. Nicolae
promovat
14 Constantinescu C. Octavian corigent
"
15 Costiniu M. Alexandru
promovat
16 Despina C. Ion
"
17 Dragomirescu G. Pascal
corigent promovat
18 Dumitrescu Gr. Tiberiu
"
li
19 Enache F. Valeriu
promovat
20 Făţoiu N. Ioan
corigent promovat
21 Gheracopol N. Gheorghe prom·ovat
22 Goldstein M. Moise
"
23 Ooruneanu I. Mircea
li
24 Ionescu G. Mircea
li
25 Iordănescu T. Tudor
11
26 Julişca V. Chiru·
corigent promovat
121 Lecca I. Ion
promovat
28 Manu Gh. Gheorghe
corigent promovat
Dacă un popor n'are o tinerime entusiastă, cultă şi cu dor de
ţară, este perdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereţii ţin pe
µmerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ţinea pământul.
·

V. CONTA
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Numele şi pronumele
elevilor

Situaţia Situaţia după
la finele examenul
anului de corigenţă

'

29 Odăţeanu L Ion
30 Perjescu N. Mircea
31 Petculescu N. Gheorghe
32 Petrescu D. Titus
33 Popica I. Valdens
34 Rosen L. Herman
35 Sădea".lu C. Constantin
36 Stoianovici D. Stefan
37 Sahabian P. Ed�ard
38 Şapira P. ,Mihail
39 Şapira A. Sami
40 Şerif R. Husein
41 Ştefănescu S. Emil
42 Ţeposu A. Gheorghe
43 Untea R. Petre
44 Năstase I. Petre
Clasa VII-a
1 Bogdan D. Gheorghe
2 Boia O. Aurel
3 Bogdan A. îudorel
4 Boncotă L Gheorghe·
5 Brânză Sk Ştefan
6 Caracostea D. Nicolae
7 Ciomu C. Nicolae
8 Cojocaru D. Nicola� ·
·g Cossini L Vintilă
10 Cristescu I. Mircea
I
11 Datcu S. Ştefan
12 Dollisckek I. Carol

.promovat
retras
r.epetent
promovat

'

fi

"

corigent promovat
promovat
fi
fi

,.,

'

repetent
promovat
corigent repetent
promovat
corigent promovat
corigent
promovat

li

fi

•

fi
fi

"
fi

'

fi

corigent promovat
promovat

"

"

corigent

Dacă ştiinţa n'are patrie, 011111 I de ştiinţă trcbue să sc gândească
mereu la lot ce poate face gloria patriei sale. ln orice savant mare
veţi găsi un n1are patriot.

PASTEU�

www.ziuaconstanta.ro

150
}
�
o

z

le şi prcinume\e
�
elevilor

13 Donea D. Dumitru

14 Duce I. E lefterie
15 Eftimiade G. Eftimie
16 Florescu L Constantin
17 Frangopol C. Ioan
18 Iliescu L Paul
19 Ionescu G. Gheorghe
20 lovescu M. Ioan
21 lsăcescu M. Constantin
22 Jica A. Victor
23 Lerescu L Romeo
24 Manta L Octavian .
25 Marinescu N. Constantin
26 Mavrodin A. Vasile
27 Mihalcea I. Aurelian
28 Muche C. Filimon
29 Nedelcu I. Ion
30 Neicof F. Mircea
31 Nichifor M. Jean
32 Nicolau Gr. Constantin
33 Novac T. Tănase
34 Pandrea B. Romulus
35 ·Papadavid N. Mircea
36 l'araschivescu N. Era ele
37 Petre N. Iosif
38 Pomerantz I. Carol
39 Popescu D. Octavian
40 Popescu O. Mircea
41 Pordon B. Ion

Situaţia Situaţia după
· la finele examenul
de corigenţă
anului

corigent promovat
li

promovat

li

.

fi

li

corigent promovat
li
"
li

"

'1

fi

li

li

,.

li

repetent
promovat

1'

"

li

- li
li

corigent promovat
promovat
li
li

\ corigent promovat
promovat
corigent promovat
repetent
promovat
'

I

0..,

corigent promovat

Voi uita şi de viaţa mea şi de lacrămile soţiei mele şi de copiii
mei, ca să fiu folositor patriei.

H. PESTALOZZI
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Numele şi pronumele
elevilor

42 Raicopol D. Dumitru
43 Rriu Z. Vasile
44 Roşculeţ A. Gheorghe
45 Săndulescu V. Valentin.
46 Seceleanu I. Vasile
47 Semo A. Iacob
48 Stamatiade D. Dumitru
49 Stănescu G. Nicolae
50 Stere M. Anastase
51 Tămâianu S. Dumitru
52 Tihan G. Cadrilater
53 Zăgoicea N. Nicolae

Situaţia Situaţia după
la finele examenul
anului de corigenţă

promovat

"
"

retras
promovat

I

'

"
"
"
"

corigent promovat
promovat

"

.

·_ Să sădim în inimile tinerimii sentimentul datoriei către Ţară
şi mai întâi de toate iubirea de patrie.
- Nu uitaţi că mai mult decât orice caracterele hotărăsc soarta
popoarelor şi numai forţa morală le poate apăra de învingere şi nimicire.
·
•
CAROL I, regele României
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V
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15
1.4
13
17
7
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12
25
15
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1
2
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40 485 288 157
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1
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7
- 12
- 11
8 - 10
2 -- 15
8 - 7
4 - 14
5 - 7
1 - 19
3· - 13
2 - 16

6
2
-

. 131

26

i

......

Ol
tv

Procentul promovaţilor şi repetenjilor dintr�
elevi cari au urmat regulat cursurile

I

1) Cursul inferior (clasele I-IV)

Promovaţi 84,72 ojo
Repetenţi 15,28 ojo
2) Cursul superior
Promovaţi 90,21 oio
Repetenţi 9,79 ·ojo

1
5

t
'
' 3) lnt eaga şcoală
Promovaţi 86,40 oio
Repetenţi 12,60 ojo

-- - - - - - - - 525

.
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PREMIANŢII

din anul' şcolar 1931-1932
Clasa I A·
Pr'emiul I Media
Steinbach Marc
I
Andreescu Corneliu
"
"
II
Constantinescu Valeriu
"
"
III H
Dumitrescu Ion
M
Menţ. onorifică Media
Darie ·Ion
Stamatiade Paul
"
"
li
Abagiu Constantin
"
"
Ciovică Pompiliu
"
"
"
Sălceanu Ion
,,
"
"
Critico Ion
"
"
"
Roşca Dumitru
"
•11
"
Clasa I B
Zahiu Eugeniu
Premiul I Media
II
Steţcu Nicolae
"
H
Anton Ştefan
" li[ "
Borcea Victor
Menţ. onorifică Media
Carp Mircea
,,
"
"
Gheorghiu Virgil,,
"
"
Sădeanu Emilian
11
"
"
Rudencu Valentin
"
"
"
Periţovici Vili
"
"
"
Clasa II A
Berberianu Alexandru
Premiul I Media
11
„
Titorian Radu
Caloenescu Corneliu
III
;,
.,
fi

8.71
8.71
8.43

8.29

8.14
8.. 14
8.14
8 .-

8.-

8.7.71
9,29
9.-8.42
8.29
8.7.86
7.86
7.86
7.57
9.8.50

8.25

Politeţa este pentru spirit, ceeacc este frumuseţea pentru obraz:
o icoană a bunătăţii de spirit.
VOLTAIRE
Manierele bune sunt scrisori de recomandaţie.

LUBBOCK

Politeţa este un amestec ele discreţie, de omenie, de bunăvo
in tă
' şi de atenţie; însoţite de o voioşie în tot ce zicem sau facem.

SAINT-EVREMOND

•
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Bârzan Dorin
Menţ. onorifică Media 8.12
Pană Ion
"
"
" 8.12
Petrescu Alin
" 8.12
"
,,
Gustav Ştefan
"
"
" 8.Jugureanu Constantin
" 7.88
"
·11
Bică Ştefan
"
" 7.75
"
Ghia Raul
" 7.75
"
"
Eftimie Constantin
" 7.50
"
"
7.50
Ionescu .Teodor
11
"
1,
Clasa II B
Georgescu Gheorghe
Premiul I Media 8. 75
Navon Costinel
I
"
" 8.75
Duma Gheorghe
" II '1 8.38
Stiu,bei Alexandru
" III " 8.Giacomato Foti
Menţ. onorifică Media 7.75
,, \/ 7.62
Ionescu Alexandru
"
"
Şarf Heinrich
" 7.62
11
"
Tocitu' Constantin
" 7.62
"
"
Damadian Hacic
" 7.62
"
"
Petru Dumitru
" 7.50
"
"
Clasa III A
I
Beloiu Mihai
Premiu I Media 8.40
Gereanu Dan
II
8.-·
li
11
„ III „ 7.70
Berchină Vladimir
Călin Ernest
Menţ. onorifică Media 7 .60
Ionescu Mihail
" 7.60
"
Bivolaru Petre
Mitru Nico1ae
· Adelstein Maier

Clasa III B
Premiu I Media 9.40
" II " 8,70
". III " '8.30

fereşte-te de a fi nehotărît. ln toate întreprinderile talc, con
formează-te cu ceeace e drept ; în toate gândirile tale, opreşte-te la
ceeace ai conceput cu limpezime.
MARCU AURELIU
Le trop grand emprcssement qi.1 1 011 a de· s'acquiiter d'une obligation est une espece d'ingratitucte,
LA ROCHEFOUCAULO
;
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Menţ. onorifică Media_ 8.20
,,
,,
,, 8.1 O
,,
7. 90
Clasa IV A
Premiul I Media 8.56
Stăncescu Dumitru
8.li
Ionescu Valeriu
III
"
8.
Jipa Ion
,,
Menţ. onorifică Media 7.88
Popescu Ion
7.78
Lepădatu Mircea
7.67
Funogea Ion
"
7.67
Iliescu Victor .
7.56
Bădescu Costin
fi
Clasa IV B
Premiul I Media 8.--Pambuccian Kirkor
11
„ 7.88
Zacca C0nstantin
"

Ene Alexandru
Ionescu Paul
Gheorghiu Claudiu

11

fi

11

fi

fi

fi

fi

ff

ff

ff

ff

fi

fi

Bădică Ion
Manura Spiridon
Comino Nicolae
Goruneanu Mircea
Şapira Sami
Beiu Sorin
Stoianovici Ştefan
Atanasiu Nicolae
Ionescu Mircea
Ciomu Nicolae
Ionescu Gheorghe
Papadavid Mircea

Clasa V
Premiul I Media
li
lf
Clasa VI
Premiul I Media
II
„
„
„
III
Menţ. onorifică Media

8.30
7.90

fi

fi

ff

."
"

"

fi

"

"
"
"

.

9.08
8.83
8.45
8.42
8.25
8.7.92

Clasa VII
Premiul I Media ·9 __
„
II
„ 8.15
„ III ,, 8.08

1
•
Nu cu palavre, nici cu ueşteşuguri sau făţărnicii să te arăţi om
mare, că toate se vădesc şi rămâi de necinste.

IORDACHE GOLESCU
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NecÎeÎcu ion ·
Menţ. onorifică Media 7 :77
Raicopol Dumitru
,, 7.62'
Frangopol Ion
,,
„ 7.53
"
La concursurile soc. « Tinerimea Română»:
Goruneanu Mircea, el. VI, ptemiuf II
Ionescu Valeriu, el. IV
,, ' III
La concursul <<Fitlac», pentru pace:
Ciomu Nicolae, el. VII premiul III
MENŢIUNI LA DESEMN
Clasa-I A
Băltăţeanu D. Ioan
f. b.
Hăitaru I. Eugeniu
excpţ.
Clasa I B
Pena I. Ioan
f. b.
Rudencu Valentin
f. b.
Clasa li A
Weissbliith M. Gheorghe f. b.
Clasa II B
Damadian A. Hacic
f. b.
Augustidis I. Lisias
f. b.
Clasa III A
f. b.
Belciuganu D. Vasile
Călinescu D. Nicolae
f. b.
f. b.
Ceaciu Gh. Nicolae
Clasa IV A
Micu Nicolae
f. b.
Israel Anghel
f. b.
La flatterie est une fausse rnonnaie qui n'a de cours que par
notre vanite.

LA ROCHEFOUCAULD
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Clasa V
f. b.

Nicolau Ovidiu
Clasa VI
Beiu Sorin·
Bucurescu Polimen

f. b.
f. b.

Clasa VII
Florescu I. Const.
Caracostea N. Nicolae,
Muche Filimon
Novac Tănase

f.
f.
f.
f.

b.
b.
b.
b.

Când cauţi adevărul, se poate să învingi toate câte ţi se pun
în cale; dar când l-ai găsit, nimeni nu te mai poate învinge pe tine.
EPICTET
La parfaite valeur est de faire sans temoins ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde.
LA ROCHEFOUCAULD

I
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Jss
Situafia elevilor particuiarî
pe -anul 1931-1932

-

..

Sesiunea Ianuarie-Mai
\

t::

....::l
(]J

(.)

ci

z

I

Situaţia la Situaţia în
ex. final
Sept.

Numele şi pronumele
elevilor

Clasa I-a
1
Ionică.F. Ion . ,..,
2 Savu M. Moise
3 Vasilescu M. Mihail
4 Beiazjian G. Eduard
5 Camara C. · Gheorghe ·
6 Căciulă V. Constantin
7 Chirănescu M. Radu
8 Diaconu V. Eugeniu
9 Dimitrof C. Boris
10 Din. C. Nicolae
11 Hagistoean C. Alexandru
12 Moroianu O. Traian
13 Pavlidi C. Nicolae
14 Piplea C. Dumitru
15 Samargidis A. Nicolae
16 Sprâncenatu I. Const.
17 Şovăilă St. Tudor
Clasa II-a
l Arsenescu- -C. Vintilă
2 Băianu I. 'Constantin
3 Brănescu N. Ion
4 Cărţuţă O. Petre
5 Gherasim C. Ioan
'
.

·,,,

J

-

corigent promovat
"
"
promovat
c;origent
"
retras
· corigent
"
repetent
promovat
corigent
"
retras
repetent
promovat "
retras
repetent
corigent promovat
repetent

.

/

I

F

· promovat
promovat
repetent
retras
corigent promovat

Nu pune nimic mai presus de adevăr ; căci şi amiciţia are patimile şi tulburările ei, care umbresc dreptatea.
, EPICTET
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C:

::i

u

o

z

6
7
8
9
10
11

· Numele şi pronumele
elevilor

Iancu I. Alexandru
Isac I. Ion
Lerescu I. Ion
Nicolau N. Aurelian
Rădulescu I. Procopie
Văideanu Gh. Ioan
Clasa III-a
1 Anghelescu N. Nicolae
2 Baronvartian C. Masis
3 Cotan M. Ioan
4 Cristea G. Anton
5 Polipciuc P. Rostislav
6 Popa Ş. Ştefan
7 Ruse S. Marin
Clasa IV
1 Bărbulescu Elena
2 Begligiu A. Marin
3 Botel S. Alexandru
4 Băgăceanu V. Petre
5 Dulgheroiu D. Nicplae 6 lsraelovici M. Iacob
7 Limberi P. Gheorghe
8 Matache G.. Ion
9 Negulescu S. Ion
10 Poenaru C. Constantin
11 Pangrati C. Roland
12 Stambolgiu N. Nicolae
13 Vâlcu A. Ila:,;ie
14 Vineş· V. Mihai
16 Vizireanu C. Ion
16 Vuţă D. Nicolae

Situaţia la Situaţia în
ex. ·fina,!
Sept.

corigent repetent
neprezen.
repetent

"

retras
corigent promovat
corige'nt promovat
promovat
retras
repetent
promovat,
corigent repetent
repetent
promovat
corigenţ promovat
promovat
corigent promovat
retras
corigent
"
fi

"

repetent
"
repetent;
retras
repetent
promovat
corigent
fi
neprez.
repetent
corigent promovat

www.ziuaconstanta.ro
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Numele_ şi pronumele
elevilor

-

Situaţia la Situaţia în
Sept.
ex. final

;

Clasa V-a
1 Baby L. Vasile
2Bădescu M.. Ion
2 Bercu· A. Lazăr
4 Ciofl�c I. Constantin
5 Gafencu L. Virgil
6 Gumuchdjian A. Berdji
7 Marinescu N. Nicolae
8 Niculescu A. · Andrei
9 Ogeacof D. Vladimir
10 Păsculeanu D. Gheorghe
11 Perianu S. Vasile
12 Popovici S. Petre
13 Petrescu S. Gheorghe
14 Smeu A. Gheorghe
15 Stanciu M. Marin
Teodorescu P. Paul
Zamfir I. Gheorghe
Clasa VI-a
1 Avram S. Gheorghe
'
2 Baltag D. Octavian
3 Burlacu Oh. Constantin
4 Caracostea D. Cristu
5 Dumitrescu N. Marin
6 Economu C. Vladimir
7 Erganian M. Eliza
·s Ioniţă P. Ion
9 Melinte P. Emilia
�o Moscu L. Manole
11 Niculescu 1. Ioan
12 Ţârlea T. Anastase
13 Ţeposu A. Aurel

!�

.

retras
repetent
retras
corigent promovat
retras
corigent
"
repetent
corigent
"

"
"

retras
corigent
retras
corigent
promovat
r�tras
repetent

.

"

"

"
li

promovat
retras
corigent promovat
repetent
promovat
repetent
repetentă
repetent
corigentă
"
promovat
retras
(I

repetent
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Numele şi pronumele
elevilor

Situaţia Situaţia dup�
Ia finele examenul
anului de corigenţă

Clasa VII-a
1 Baltag D. Oscar
retras
corigent promovat
2 Costache D. Petre
3 Gongopol. S. Gheorghe
repetent
4 Papacostea A. Constantin corigent
5 Săndulescu V. Valentin
promovat
6 Simionică D. Gheorghe
repetent
7 Stambulski M. Iosif
promovat
corigertt
8 Vlădoianu S. Ştefan
9 Vodislav C. Constanţa
promov.
Sesiunea Iunie - Septembrie 1932
Clasa II-a
1 llievici E. Toma
retras
2 Vasilescu M. Mihail
repetent
Clasa III-a
promovat
1 Cocleţ L Vasile
2 Kalfayan A. Grigore
Clasa IV-a
1 Micu L Traian
"
2 Mitru L Nicolae ·Clasa V-a
retras
1 Leorite M. Tudor
lf

ff

lf

lf

Clasa VI-a
1 Boeru G. Remus
2 Hananel D. Salvator
Clasa VII-a
1 Moscu t. Manole

promovat
ff

lf
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TABLOU

de candi.daţii reuşiti ta· examenul de admitere
în clasa V-a

·u

o
z

Media I

Numele şi pronumele

::l

elev ului
1

,

Sesiunea Ianuarie 1932

11 Perianu S. Vasile

8.50

,.

Sesiunea Iunie 1932

1 Micşa E. Octavian
2 Voinescu A. Mircea
· 3 Stanciu V. Ion
4 Vasile H. Lefter
5 Nicolae I. Marin
6 Popovici S. Dumitru
7 Udrea T. Nicolae

6.75
6.70
6.60.
6.30
6.05
6.05
6.05

1 Stoica I. Ion
2 Raicopol D. Mircea
3 Sprâncenatu I. Gheorghe
4 Dumitru C. Nicolae
5 Gh1a I. Horia
6 Funducas I. Gheorghe
7 Jarnea Ion
8 Mitru I. Nico1ae
9 Pălăşescu T. Anastase
1 O Vlădescu T.. Alexandru
11 Bcegligiu Marin
12 Duma E. Stavru
13 Florea M. Emanoil
14 Israel S. Anghel
15 Dumitrescu G. Aurel

7.20
6.50
6.40
6.05
6.05
6.05
„6.05
6.05
6.05
6.06
6.6.6,· -

Sesiunea Septembrie 1932
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Lista bacalaureafilor .din sesiunea Iunie 1932

z=

-�
u

1
2
3

4

5

6

7
8
.9
10

11

12
13

14

15.

Locul şi data naşterii
Numele şi pronumele elevilor

Bogdan A. Tudorei
Boia O. Aurel
Boncotă I. Gheorghe
Brânză S. Ştefan.
Caracostea D. Nicolae
eiomu C. Nicolae
Cristescu I. Mircea
Datcu S. Şt�fan
Eftimiadis G. Eftimie
Frangopol C. Jean
lovescu M. Ioan
Ionescu G. Gheorghe
Isăcescu M. Constantin
l\favrodiri A. V&sile
M.ihalcea I. Aurelian

Comuna

J udetul

Ilfov
· Bucureşti
Constanţa
Alacap
Cazil Murat
"
Caramurat
"
Gherengic
"
Constanţa
"

Luna

August
Noembrie
Februarie

Ziua

Anul

4
9

1915
1913
1915
1913
1911
1914
1915
1913

15
18

6
Septembrie
3
Octombrie
2
Ianuarie
"
"
13
Mihai I
- " . .. .. August
.. Constanţa
Iulie
4 , . 1911
"
13
1913
August
Balcic
Caliacra
1912
Spineni - Olt •
August
6
Constanta Constanţa Aprilie
18 :1914
1915
Februarie - 6
Hârsova'
"
27 , 1915
Ianuarie
Brăila
Brăila
1913
Galaţi
. Covurlui
Februarie
20
fi

i
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Locul şi data naşterii

o· c
Q)

z ....

_,

16:
17
18
19
20
21
22
23
24
25
i6
27
28
1 29
&30
31
32

Numele şi pronumele elevului

Muche C. Filimon
Nedelcu I. Ion
Nichifor M. Jean
Nicolau Gr. Constantin
Novac T. Tănase
Papadavid N. Mircea
Pomeranţ L Carol
Popescu O. Octavian
Popescu O. Mircea
Raicopol D. Dimitrie
Raiu Z. Vasile
Roşculeţ A. Gheorghe
Seceleanu I. Vasile
Semo A. Iacob
Stamatiade G. Dumitru
Stănescu G. Nicolae
Stere M. Alexandru

Comuna

I Constanţa

Chiordşm.
Constanţa

"
"

Cernavoda
Constanţa
Murfatlar
Constanţa
Medgidia
Ciocăneşti
Cartai
Alacap
Silistra
Constanţa

"

Judeţul

Constanţa

"
"
,,
"
"
"
"
,,
"

Ialomiţa
Constanţa

"

Durostor
Constanţa

"

"
"
www.ziuaconstanta.ro

Luna

Ianuarie

"

Februarie
Noembrie
August
Ianuarie
Octombrie
Martie
Iulie
Februarie
Mai
Aprilie
Ianuarie
Mai
Iunie
Aprilie
Noembrie

Anul

Ziua

13
18
16
2
3

12
17
20
31
20
1
23
1
22
29
19
9

I

1914
1913
1914
1913
1914
1914
1914
1913
1913
1914
1915
1911
1913
1913
1914
1914
1914

Lista bacalaureafilor din sesiunea Septembrie 1932
Locul şi data naşterii

o• c::
Cl)

z ...

Numele şi pronumele elevilor

Comuna

· I Pantelimon

1
2

Bogdan D. Gheorghe
Cojocaru D. Nicolae
3
Costache D. Petre*)
4
Săndulescu V. Valentin*)
5
Stambulschi M. Iosif*)
6
Vlădoianu S. Stefan*)
7
Vodislav C. Constanţa*)
8 , Cossini I. Vintilă
·9
Dollischek I. Iosif
10
Donea D. Dumitru
. 11
Duce I. Elefterie
12
Filimon A. Corneliu
,
13 j Iliescu I. Paul

Judeţul

Constanţa
Cartai
"
Constanţa
"
Nicoreşti
Tecuci
Odesa
· Rusia
Constanţa Constanţa

'

;,

"

_,,
Moreni
Huşi
Magarova
Bucureşti
Constanţa

"
"

Prahova
Fălciu
Macedonia
Ilfov
Constanţa

*) Particulari

www.ziuaconstanta.ro

Luna

August
"
Ianuarie
Mai
Mai
Septembrie
Martie
Noembrie

Anul

22
15
24
24

1912
1913
1913
1913
1912
1911
1900
1913
1912
1912
1912
1911
1913

-

25
28
21
12
16

"

Iulie
Decembrie
\ Martie
Februarie

Ziua

I

5

10
5

O>
V1

-�

�.

14
15
16
17
17
19
20

-

Locul şi data naşterii
Numele şi pronumele elevifor

.Manta I. Octavian
Neicot F. Mircea
Paraschivescu N. Eracle
Pordori B. Ion
Tihan G. Quadrilater
Şabanof A. Gheorghe
I
Zăgoicea N. Nicolae

Luna

Comuna

Judeţul

Bordei
Constanţa

Brăila
Constanţa

Martie
Ianuarie

Ilfov

Noembrie
Iunie
Iulie
Martie

"
"
"

Cogealac
Bu_cureşti

"
"
,.
"
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-Ziua. · Anul

13
9
26
27
17
22
3

1914
1914
1914
1912
1913
1910
1915
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BIBLIOTECA
I Biblioteca generală �oprinde 2942 volume,
repartizate astfel :
579
A. Publicaţiile Academiei Române :
567
B. Istorie, geografie, arheologie
C. Literatura română {originâle şi trad.) 587
D. Literatura franceză, germană,
454
,latină, italiană, etc.
E. Filosofie, pedagogie, sociologie,
546
drept, etc.
F. Şt. naturale, matematici, fizico- ·
. 209
chimice
2942.
II Biblioteca «Colonel' lonescu-Dobro-.
gianu»: 435 volume.
III Biblioteca Soc.

L.. Caragiale»:
760 volume româneşti
240
străine
„
1000
« I.

IV · Bibliotecile de clasă: ·
clasa I A 173 voi.
" I B 277 "
,, II A 222 "
" II B 209 "
" III A 262 "
III B 219 "
li
IV
A 135 "
"
IV
B 153 : ,,
"
" V 174 "
1824
Bibliotecar, Prof. P. Ca ragea
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Extras din contul de gestiune pe anul 1928
Sume cheltuite efectiv

Sume. incasate efectiv

1. Venitul fondurilor mobile
73223
2. Taxe frecvenţă, elevi clasele bugetare
1730786,80
3. Cotizaţii µiembrilor adu300000
nării generale
4. Subvenţie cu anumită des51000
tinaţie dela Minist. Instr.
5. Subvenţii dela autorităţile
38000
locale cu anumită destin.
6. Subvenţie dela Minister
pentru plata pers. didactic 2216212,45
7. Subvenţie dela Minister
180000
pentru elevii bursieri
8. Taxe frecv. şi înscriere
elevi particulari
377216
9. Beneficii din serbări şi ·
_
6202,25
şezători

1 . Plata pers. did. adm. ş1
de serv. dela Minister
2. - Plata pers. adm., medical
clasele bugetare
3. lntreţinerea imobilului,
mobilierului şi procurarea
mobilierului necesar
4, Luminat şi încălzit
5. Cheltueli de · cancelarie,
imprimate, registre etc.
6. Asigurarea imobilului şi
mobilierului
7. Material didactic, instru
mente, aparate laborator
8. Căutarea sănătăţii elev.
săraci; trim. în col. şcolare
9. Excursiuni şcolare
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2209985,45
138000
646006
147027
38822,50
12758
95225
70426
1800

10. Donaţii dela particulari
cu anumită destinaţie
38400
11. Donaţii, taxe, subvenţii
dela Minis. şi alte autot.
p. noul local al liceului 3353744,20 ·
12. Venituri extraordinare
46950
· - şi neprevăzute
13. Acont necesar p. plata
35000
anuarului pe 1925 I 6 I 7
Total 8446734,70
Defalcarea _soldului:
Construcţie
546.078,40
Pentru plata comis. elevi part. 47.330
15.000
- Pentru anuar 1927128
349.127
Clasele extrabugetare
751.419.55
Taxe. incasate anticipat
Total 1.708.954.95
Sold la 31 Decern. 1928
1.359.827.95
Clasele bugetare .
. ,,
extrabugetare
349. 127
Total 1.708.954.95

1O. Ajutorarea elevilor să
raci, haine şi cărţi
11. Procurarea de cărţi şi
reviste p. bibliotecă12. lmpărţ. de premii elevilor
13. Plata elevilor bursieri
14. ,, comisiei ex. elevi
particulari
16. Cheltueli din donaţii cu
anumită destinaţie
17. Chelt. din don. dela Min.
18. Pentru constr. noului lo
cal şi proc. de mobilier
19. Plăţi' comisiei ex. pentru
admitere ci. I şi V
20. Chelt. extraord. şi neprev.
21. Tip. anuarului pe 19251617
22. Completarea plăţii ore
lor supl. bugetare.
Sold la 31 Decembrie 1928

www.ziuaconstanta.ro

30000
14461
14800
180000
274840
54984
51022
2807665,80
52898
37414
21210
187562
7086906,75
1359827,95
.8445734, 70
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Extras din contul de gestiune pe anul 1929
Sume incasate efectiv

Sume cheltuite efectiv

1. Venitul fondurilor mobile
47684
depuse
2. Taxe frecvent. elevi el.
1088422.55
bugetare
3. Cotizaţii membrii actu- ·
87800
nării generale
4. Subvenţii cu anumită
35000
destinaţie dela Minister
5. Subvenţii cu anumită
30000
destin. dela aut. locale
6. Dela Minister p. plata
2607610
pers. did. adm. el. bug.
7. Dela Minister p. plata
180000
burselor
8. Taxe înscriere, frecv.,
222018
examene elevi particulari
9. Beneficii .dela serbări, .
10077
şezători

1.. Plata pers. did. adm.
2603981
serv., fond Minister
·2. Plata pers. adm. medic·
. 169481
etc. dela comitet
3. Intreţinere local, repar.,
161879
mobilier
4. Cheltueli de cancelarie,
35495
registre, imprimate
233889
· 5. Luminat. si încălzit
6. Asigur.ar�a localului nou
/ şi vechiu
- 42628
7. Material didactic, instr.,
110088
. laborator
12545
8. Tipărire anuar 1927J28
62268
9. Colonii şcolare
1O. Excursii şcolare
3466
11. Ajutor elevi săraci, cărţi,
24680
haine
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10. Donaţiuni particulare cu
48040
anumită destinaţie
11. Donaţiuni taxe, subvenţii
p. construcţia localului 3.129.025,40
12. Taxe elevi înscrişi la ex.
38000
admitere clasa I. şi V
13. Venituri extraordinare,
5951
neprevăzute
9200
14. Taxe pentru anuar
15. Taxe frecventă elevi el.
extrabugetare
2330235
Total lei 9869062195

Taxe

„

Fond
Taxe
11

Fond

Descompunerea soldului
de frecv„ cu anticip.
66.000
pentru enuar
-9.200
p. constr: localului nou 2.549.546
p. part. cu anticip.
9.372
clase extrabugetare
404.921
rezervă
61.124
Total 3.100.213

19943
Cărti bibliotecă
12776
Pre�ii elevi
180000
Burse elevi
Plata lecţiunilor de în
drum. şi comis. ex. part.
212646
16. Completarea plăţii ore
lor supl. bugetare·
188407
17. Cheltueli din donaţii cu
anumită destinaţie
48040
18. Cheltueli din subvenţii
cu anumită destinaţie
65000
19. Pentru constr. localului
nou, mobilier
579429
20. Plata -comisiei ex. ad
mitere el. 1 si V
37739
21. Extraordinar� şi neprev.
39155
22. Plata pers. didactic el.
extrabugetare
1603075
23. P '. pers. ad-tiv el. ex-bug.
322240
Total lei 6768850
Sold 3100212,95
Total 9869062.95
12.
13.
14.
15.
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Extras din contul de gestiune pe anul 1910
Snme cheltuite efectiv

Sume încasate efectiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

,...._
tv

....;i

61124
fond rezervă
Venitul fondurilor mobile
41204
Taxă ge frecventă ci. bugetare
1000850
102725
Cotizaţii membrii �adunării
19250
Taxe pentru anuar
108000
Burse pentru elevi dela minister
Dela minister p. pers. did. ci. bugetare 3078639
5000
.,
,,
p. cheltueli de materiale
20000
,,
,,
p. încălzit
30000
Dela autorităţi, cu anume destinaţie
23700
Donaţii particular-e
5480
Beneficii din serbări
1930
Taxe din stricăciuni
25400
Ta.xe elevi examen de admitere
285293
,, particulari
,,
3146471
,, - pentru construcţie noul local
775447
Subvenţii pentru noul local
2000
Casa şcoalelor p. cărţi elevi săraci
32313
Soc. e\evilqr «Sprijinul»
14291
Soc. «I. L Carageale»

1. Din fondul de rezervă conf. art.
33 din reg.
2. Plata pers. did. şi adm. ci. bugetare fond Minister
3. Idem dela comitet, pers. admin.
4. lmbunătăţiri, reparaţii, întreţ. localului
5, Cheltueli cancelarie
6. Imprimare anuar
7. Luminat încălzit dela comitet
8. Idem dela minister
9. Material didactic, laborator
10. Asigurare
1 l. Colonii de vară
12. Excursii şcolare
13. Ajutoare elevi săraci
14. Ajutoare cu cărţi dela Casa Şcoalelor
15. Biblioteci de clasă şi generală
16. Premii la finele anului
17. Plata burselor
18. Cheltueli din subv. cu anumită dest.
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61124
3078639
203840
89423
59428
14555

89423
20196
94974
64300
65484
16180
29987
2000
64116

18518
108000
10000,

21. Taxe frecvenţă elevi ci. extrabugetare
22. Extraordinare şi · neprevăzute

1194431
13300

Total

9�86848

19. Cheltueli din donaţii dela particulari
23700·
20. Plata pentru examenele particulare
257143
25400
21. Plata pentru examenele de admitere
22. Complectarea ore suplimentare buget. 209324
2611619
23. Cheltueli constr. noului local
24. Restituiri de taxe
8525
·9504
25.. Extraordinare şi neprevăzute
21955
26. Ajutor Soc. ,,Sprijinul"
27. Cheltueli Soc. «I. L. Caragiale», bibl.
1253 8
876810
28. Plata corp. didactic ci. extrabugetare
2.9 Idem pers. administrativ
163840
Total 8311098
Sold 1.675.750
. Descompunerea soldului

,.

Report pe 1931 dela ci. extrabugetare lei 167081
„ construcţie
,,
" 1310299
" "
,, Soc. «Sprijinul,,
10358
,.
"
" ,,
1753
" ,,
,,
,, ,, «I. L. Caragiale» ,,
,, particulari
" "
"
,, ' 28150
52703
,, fond rezervă
,.
" "
"
Total lei 1570344
105406
Excedent "
1675750
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Inzestrarea ·şcoaleî
1. Material didactic pentru istorie şi anti
chităţi: Tablouri: 86. Hărţi istorice: 28.
2. Pentru învăţ. limbii germane : Tablouri

intuitive: 15.
�- Pentru geografie: Hărţi: 48. Tablouri: 24:
Globuri pământeşti : 2. Barometru, busolă.
4. Cabinetul medical: Tablouri intuitive: 16.
Un cântar. Aparat de măsurat talia. Un fenendo
scop, 1 dinamometru, 1 răsturnător de pleoapeL.
1 apăsător de limbă, I-diapazon, 1 ·stelaj, 1 ca·soleta, 2 mensuri gradate, 1 pensă de disecţie, 1
· sondă canelată, 1 lampă cu alcool, 1 ciocan de
reflexe, 1 panglică metru, 1 pereche foarfece, 1
pensă hemostatică, 1 pensă lungă, I vaccinostil,
1 tăviţă renală de fier smălţuit, 1 lighean de fier
smălţuit, 1 albuminometru Esbach, 1 seringă de
20 cmc" .idem 1 de 5 cmc, 2 ace, 1 spirometru,
1 eprud�tă, 1O · sticle. Mobilier necesar (birou, sca
une, dulap, canapea).
Cabinetul medical organizat şi condus de d-l
Dr. Gh. Vasilescu, medicul şcoalei.
5. Cabinetul de ştiinţe naturale coprinde o
sală pentru ţinerea cursurilor cu tot mobilierul
necesar şi o sală pentru colecţii şi laborator. Se
dispune de:
a) 1 aparat de proecţie «Epidiascop Janus»;
1 proector cinematografic fix cu o serie de filme.
b) O serie de tabluuri murale de zoologie,
botanică şi· anatomie.
c) Un însemnat număr de borcane de sti'clărie
pentru colecţia';pieselor locale.
d) O serieide 8 tablouri de anatomie ome
nească, precum şi o colecţie de piese demonstra
tive pentru geologie, toate lucrate de d.l O. Mi
ronescu, profesor de şt. naturale.
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e) O colecţie de piese de zoologie, botanică
şi anatomie uscate sau în licid, procurate dela
casa Honicke din Bucureşti.
f) O serie de minerale . donate de Adam I.
Radu·, fost elev al liceului.
g)
colecţie de eşantioane• de mineralogie,
geologie f de insecte, un ierbar, seminte medicinale
şi o serie de preparate de piese anatomice ome
neşti: donaţia fostului elev al liceului, Florea Gh.

o

Coriolan, stud. în medicină.

h) O colecţie de peşti din apele noastre do nată de d-1 Ioanovici, şeful pescăriilor statulu( din
Constanţa, şi montată de d-l prof. O. Mironescu.
i) Diferite piese donate de elevii şcoalei.
j) Un mic atelier pentru montarea pieselor de
-·
laborator.
ln prezent muzeul de_ şt. naturale, organizat
de d-l O. Mironescu, poate face faţă aproape tuturor cerinţelor cursului.
NOTA.-Maximele tipărite în pag. de mai sus, în
primul rând în vederea elevilor cărora li se distribue ·a
nuarele, au fost reproduse din: Les Maximes de La Ro- _
chefoucauld. ManualJ!l lui 'Epictet, trad. de C. Fedeleş.
Marcu Aureliu Antonin, Cugetări asupra vieţii, ed. I.
V. Socec. ·Cugetări şi maxime pentru viaţă, culese de Ar
himand. Nifon Criveanu, 1931, Tip. m-rei Cozia, Râmni
cul Vâlce�. 'B. Marian, Dicţionar de citate româneşti.
Almanach Papat, ,pe anii 1928 şi 1929. A. Popovici, Na
ţionalism sau democraţie.
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