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CUVÂNT înainte

Publicând Anuarul de faţă, „a/ presei şi lumei politice române11, am 

convingerea că, complectez un gol adânc simţit şi fac un real serviciu cititorilor 

şi publicisticei ţării noastre.
împărtăşesc prin el marelui public un colţ din secretul gazetăriei, despre care 

Robert de Jouvenel spunea că „trebue să ştie toate pentru a explica toate" şi în 

faţa căreia „nu rămâne nimic ascuns".
Gazetăria fiind o profesie socială este legată indizolubil de politică şi oamenii 

ei şi de aceea înfăţişez aci lumea presei alături de lumea politică.
întocmind anuarul de faţă, cu gândul de a-I face accesibil şi agreabil tu

turora, am căutat să nu mă depărtez de factura calasică Anuarelor — adică am 

făcut din el un rezumat fidel al activităţii politice şi jurnaistice dela noi din ţară, 
din timpul ultimelor 12 luni.

Acest mod de a lucra a avut avantagiul că ne-a înlesnit selecţionarea şi cla
sarea evenimentelor şi oamenilor ■— motoarele evenimentelor.

Dacă selecţiunea noastră a dus prea departe şi au rămas în afară de rânduri 
factori importanţi din viaţa noastră publică, vina să nu se atribue mie ci greu
tăţilor cu care am trebuit să lupt spre a mă feri în selecţiune de subiectarism 

şi interes.
Am căutat să remediez însă acest eventual rău, provenind din cantitatea |l 

materiei, printr’o varietate cât mai amplă a ei. * _ jj
Astfel, în paginile ce urmează cititorii vor găsi aspecte destule, . noui şi ii 

frumoase, pentru ambele laturi ce ne interesează. jj
N’am ezitat în faţa nici unui sacrificiu bănesc. Sutele de clişee cu care am II 

împodobit lucrarea fac dovadă. Făcând să apară această a Vl-a ediţie a „Anu- jj 
arului presei şi lumei politice române11, m’am achitat de o datorie moştenită 

faţă de regretatul ziarist V. Rusănescu, care a publicat prima ediţie în 1907.
Dacă am reuşit să îmbin în această carte utilul şi frumosul, atunci m-am r||

•S o o

achitat conştiincios şi de memoria întemeietorului lui şi de datoria noastră. ‘ij, 41
•ţ 00

Cred că cititorii îmi va spune dacă merit această mulţumire sufletească.
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ORGANIZAREA RECLAMEI

Este unul din factorii cari' ajută 

în mod nebănuit reuşita tuturor in- 

treprinderilor lucrative,
Societăţile şi intreprinderile indi

viduale cari doresc să 'se facă cu
noscute, trebue însă să selecţioneze 

cu multă atenţiune organele cele 

mai serioase cărora le vor încre
dinţa publicitatea lor,

"Anuarul presei şi al lumii politice"

care se tipăreşte în 12,000 exem
plare şi este răspândit în toate cercu
rile comerciale, industriale şi finan
ciare din ţară şi străinătate, se pune 

şi pe terenul publicităţii la dispoziţiu- 

nea celor interesaţi în viaţa eoo- 

nomică,
Condiţiunile pentru reclame, a- 

nunturi şi publicitate în general, se 

vor cere dela ; ■
„ANUARUL PRESEI 

ŞI AL LUMII POLITICE"

N. RUSEIVESCU
Constanţa, Mihai Viteazu No. 1

A
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ION D. ANTONESCU 
născut in anul 1888, Au
gust 14, domiciliat în co
muna Carol I, Gârciumar 
fost mobilizat în Câmpina 
1913 şi 1916/918, Reg. 9 
Cavalerie cu gradul de 

Brigadier

: Primăria Corn. Carol I. 
■fiind distrusă din cauza 
făsboiului 1916/918 şi re
făcută prin stăruinţa auto - 
rităţilor corn şi ajutorul 
dat de locuitori. In pre
zent consiliul comunal se 
compune din Tracai An- 
tonescu prirtiar, asag—s. - 
Stoe Crăciun de

TIPOGRAFIE
Legâlorie - Ocjrtonacje 

Steurotipie'ZIncogirafîe 
IVfaşină de Cules 

Fabrică de Ştampile 
UZINĂ PROPIE 

LIBRĂRIE - PĂPETĂHIE 
Jucării ' Mărunţişuri ^ 

DEPOZIT DE HĂRTIE 
CEXTRAtA : Sfradat Traian 16-20 
SUCURSALA : Str. Mangaliei 2S 

Constanţa

SULIMAN ZACA 
proprietar, econom de vite 

şi măcelărie
No. 12 Str. Halei No. 12 

Medgidia

uooO^^Oooo

legat permanent,
Ion Putinică delegat, lusuf 
Sclamet, Ghiţă Petcu, Flo- 
rea Badea, Ion R. Marcu, 
Ion Manolache şi Mihai 
Boca consilieri, Costea Cră

ciun ‘notar

I LIBRĂRIA Corriplect cu
---------------------- toate Câr^Ue Şcolare

SULIMA EMURLA 
I proprietar, econom de vite 
I şi băcănie, strada Valter 
; Mărăcineanu, Medgidia

Mare Magazin de Manu 
factură, engro şi endetail, 

Garabet A. Garabeţian 
Murfatlar

Mare Brutărie şi Franzelărie 
Coloiani Papadopol 

No. 20, Str. Mare No. 20 
Medgidia

Cârciumă, Berărie, Restau
rant şi Depozit de Lemne 

Teodor Georgescu 
Strada Zimbrului No. 6 

Medgidia

didactice primax'e şl secundare 
BOGAT asox'timent de toate fur- 

niturile de birou şi 
requisîte şcolare

Mare Depozit de Hârtie
toate dimensiunile şt calltafUe

Secţie Specială
pentru confecţionat 

REGISTRE] ŞI CAETE
'tooQ^^Oooo

MARfA MaNOILA 
Magazin de Coloniale, Fe- 

rărie şi Faianţerie 
Medgidia

Ion T. Munteanu 
Cârciumă, Grătar Special 
Bodegă, Restaurant şi po
piei, Str. ladustriei No. 17 

Medgidia

TIPOGRAFIAIn:sestratâ cu cele
mal moderne ca'rac- __
tere de lltez'e. Execută în mod 
ireproşabil orice fel de Impri

mate cu preturi de reclamă
c coO Ooo-

Depozit Permanent 
DE

Imprimate Gata
necesai'o onor. prlinâLX'll- 

lor urbane şi rurale
ooooC^Oooo

L E G A T 0 R 1 Â
EiCagă şl cax'tonează 

cXrti, registre, mape

pentru BIROURI etc.

ALEXANDRU MINCIUNA 
Băuturi Spirtoase

I Cârciumă şi Ca- 
• fenea, Str. Ro

mână, colţ cu Rahova 
Medgidia

REGEP ABDUL GANI 
Băcănie, Coloniale 

|Strada Bazargic No. 21
Medgidia

A LI ACMULa 
Băcănie, Bombonerie şi' 
Fructe, Strada Obor

Medgidia

FERUL A MEMET ULA 
gospodar de vite, cafenea, 
proprietar, str. Carol 27 

Medgidia

HOSEP BAGDESCIU 
Bonbonerie şi Mezeluri 

No. 8, Strada Obor No. 8 
Medgidia

LEONIDA SEBII 
Curat şi bine aranjat este 
Hotel Central din Medgidia

— 5 —
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areie Depozit de Cherestea
Gh. Voicuiescu
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Compania Dobrogeană
Cartierul înduistrîal - Medgidia

CONSTRUCTIUNI

B
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Fabrică de Faină de Ulei
Furnisor al Armatei

Moară sistematică cu pietre franceze, valse duble, 

curăţitor, uruitoare etc. Presă de ulei hidraulică 

sistem perfecţionat. Maşină de scărmănat lână 

Direcţiunea caută în tot deauna a mulţumi pe ono
rabili clienţi, atât prin calitatea lucrului cât şi prin 

moderaţiunea preţurilor care sfidează orice concurenţă
h:
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rX<

>>V.;

Sucursala Medgidia, Sfr. Obor 14
(Proprietatea D-lui I. Golea)

Represenlant Aurel Goldşiein

X<
\

>x<
•>>•?<

Aduce Ia cunoştinţa Onor. clientelei câ are 

permanent în depozit mari cantităţi de 

Vinuri din cele mai renumite podgorii,

>x:

Ti
Jar Buzău

Drojdie şi Tescovină naturală, vinde 

cu preţuri de reclamă, şi face mari
înlesniri de plată.

x<•^Tj

iNy

Vn:sx.

Mare agricultor 

Econom de vite 

Industriaş
Membru al Camerei 

de Comerţ Constanţa
Prezidentul ConsUiului 

de administraţie al 

Băncii populare din
Medgidia

Decorat cu coroana 

României în gradul 

de Cavaler
Str. Gara Veche 

Medgidia

0 E
k — -

a'HHE

La Mireasa
Magasin Elegant de

^ Manufactură şi Galanterie ^
Casă de încredere

♦ m
♦
♦

Depozitul de Cherestea E

E

Anghel
MEDGIDIA.

Popescu
STR. OBOR B

♦ Pomplliu Hânsa şi Alex. Vineş E

t '

Strada Obor No. 43

♦
♦ I

E

Este în permanenţa bine asortat cu 

orice fel de lemnărie pentru cons- 

trucţ'uni, tâmplarii precum 

şi duşumele gata iucate
PREŢURI MODERATE

E
TS E I

♦ »

B
F5

m'm u EE _ L
E
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Cultul Eroilor
în Şcoala şi în Cazarmă

de
Olu. Tânâs<es<co

Institutor şi Director la Şcoala primară 

No. 1 de Băeţi din Constanţa

Editura Tipo-Librăria “ALBANIA"
Constanţa

Costul unui exemplar ILei IO

Anastase Qh. Naşe
CERBAIiIST

Str. Obar 9 Medgidia

♦ ♦
i Naum
o

Şl

♦

w
Oio

MEOaiDIX
Slrada Mihai Bravul No. 14 O

O
O
P

Constructiuni^ Oâse4 Fabrici efc.

PETRE eiUREA
I Masiufacturâ-Braşovertîe-IncâlţâîTiîiite
K5

L41

OE^TRAliA : brâila.

SUCURSAIiA : TVledgeciia, Str. Oborului No. IZ

IIALBANIA«ă Tipografie
Librărie - Fabrica Ştampile

h

Constanţa Strada Traian No. 16—20 Ion Ghib

I
)
I •
(
i
I <

Niculae Florea
Econom de Vite

ILSstr. BeceSsai 13 Medgidia

Depozit de Bîntari Spirtoase
Econom de Vite

MEDCmiA

(

3, Sfruda Radu Negru, 3

&

0
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ION I. BRADU 
şi

ION S. STEFANUŢ
Mare Magazin de Ferărie, 
Vopselărie, Sticlărie, Articole 
de menaj, Geamuri şi Mobilă

Centrala. Str. Mare, 22 
Sucurs.; Str. M.-Bravu 14-16 

Medgidia

FLORICA BRANZA
Cel mai curat şi bine mobi
lat este marele Hotel „Dacia"

din Medgidia

s

1

a

11
a
a
1
lai
M
a
1a

lUSUF ABLOI
Proprietar. Cel mai mare 

Magazin de Coloniale 
bine asortat cu tot felul de 

patiserie
Strada C, Brâncoveanu 

Medgidia

♦ ♦ ♦
ION TUGIU

Mare agricultor. Econom de 
Vite, Proprietar, mare 

industriaş în
Medgidia

Vizitat! ateiierul modern de fotografie
FOTO-OE.OB
Vîrgîl IVîcolau şi A.urel Eupu 

Strada Carol No. 9© [vis-a-vîs de Eascarîde] 
Aranjat după ultimele cerinţe artistice

Specialitate Io fotografierea copiilor. - Amenajat specia! pentra nunti
TABtOURI IN MĂRIME NATIIRAXĂ

Platinotlple, Culori. Sepie Grupuri, precum şi orice lucrări îu această branşe
Reuşită excelentă. - - Preţuri convenabile

CHEVIL HALEM 

Cofetărie şi Bragagerie
Strada Mare colţ cu Ionel 

C. Brătianu
Medgediâ

♦ ♦ ♦
SOTIR CUNEA

Magazin de Ferărie Sticlărie 
şi Băcănie 

în detail şi angro
Strada Oborului - Medgidia

CONSTANTIN ŢAŢO
Mare Magazin de Coloniale 
Delicatese, Faianţuri în detail

Strada Zimbru No. 29
Medgediâ

♦ ♦ ♦
MIHALACHI DRAGONA

Berărie, Cârciumă şi Restau
rant, în dosul Gărei

Medgidia

— 8 —
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M, S. Regina Mana M. S. Regele Ferdinand I

BSD

A. S. R. Principele Mihai - Moştenitorul Tronului
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$i Revistele din Constanta
-*»oOOOooo

Cofiidiane :

f Buletinul Bursei de Cereale. Re- 
ii dacţia şi Adm. Bursa de Comerţ, Palatul 
C? Camerei de Comerţ.

(î Dacia. Director L. M. Moscu, di- 
C= rector-politic Al. Dratski Doinaru. Telefon 
I# 42j3, Redacţia Str. Traian 11, Adminis- 
fî traţia Str. Traian 22.

C= Dobrogea Jună. Politică, economică,
C= literară. Director - proprietar Const. N. 
C= Sarry, Secretar de redacţie N. Sever Căr- 
C# pineşanu. Telefon 91(2, Red. şi Adm. 
fî Str. Scarlat Vârnav 23.

Ci Marea Neagră. Organ al apărării
C? intereselor dobrogene. Cruţiu Delasălişte 
fî şi Stelian Ştefănescu, Telefon 7(1, Red. 
fi şi Adm. Str. Traian 5.

0 Săptămânale:

Ci Gazeta Dobrogei. Organ al agri-
Ci culturei, industriei, comerţului, cultural, 
(= politic, social. Director D. Ghionis Dela- 
Ci istru, Red şi Adm. Str. Traian 22.

Ci Liberalul Constantei. Organ naţio-
' {i nal-liberal. Director Traian Ulpiu Ber’be- 
(i rianu, Red. şi Adm. Str. Daciei 9.

Ci Muncitorul Constanţei. Organ al a-
(i părării intereselor muncitoreşti. Director 
Ci N. Sever Cărpineşanu, Redacţia Str. Da- 
Ci ciei 2. Administratbr Iordan G. loanidy.

Strălucitorul. Organ al ligii naţio- i) 
nale creştine. Director Miltiade F. Cutâva i) 
Red. şi Adm. Bulev. Regina Maria 84. =)

Shqîperi e Re. (Albania Nouă) în h 
limba albaneză. Telefon 85(1, Director 0 

Mihail Sotir, Red. şi Adm. Str. Traian ii
16-20. h

Eunare:
~z

Buletinul Camerei de Comerţ şi i| 
Industrie Circ. X-a, Director O. Văleanu, i) 
secretarul general al Camerei, Red. şi îi 
Adm. Palatul Camerei de Comerţ şi In- =) 
dustrie. Bulevardul Elisabeta. ’ ii

Justiţia Dobrogei. Director I. C. =î 
Teodorescu Valahu şi Calmis Ghinsberg, ii 
avocaţi, Red. şi Adm. Str. Carol 7, Te- ii 
lefon 49(3. h

Tomisul. Organ oficial al Episcopiei 0 
de Constanţa, Red. şi Adm. Bulevardul =) 
Principesa Ileana. #)

Revista Cercului Farmaciştilor. Con- #5 
ducerea unui Comitet. ă

Iată numele ziariştilor profesionişti ii 
din Constanta : â

C. N. Sarry, Leonida Moscu, Al. A 
Dratski-Doinaru, D. Cruţiu Delasălişte, â 
Ghionis Delaistru, St. Ştefănescu, I. N. => 
Duployen, Al. Demetria’d, N. Sever Căr- A 
pineşanu, Z. Gheller. A

♦ ♦♦

— 11 —
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Ziare şi Publicatiuni din tară
oooO^)Oooo .E

Universul. Fondator' \. Luigi- L’JNDEPENDANCE roumaine. l
h Cazavillan. Director: Stelian Popps>u, Anul 50, Redacţia str. Edgard Quinet 2 =)
h Subdirector: loan Zaharof, Secretari de 

h redacţie: B. Cecropide, Naum Aposto- 

A lescu, I. Totu, C. Georgescii, B. Marian, 

Â Prim redactor: Romulus Seişeanu, Re~

Bucureşti, Telefon 3/11, Adm. str. Poin- =} 

care 17, Telefon 3/11, Abonamente: In &
ţară, 1 an 700 lei, V2 an 350 lei, 1/4: an
130 lei, în străinătate, 1 an 1300 lei, V2 A

ft dactori: C. Bacalbaşa, Mihail Mora, Mi- an 700 lei, '/4 an 280 lei. Apare zilnic. =)
A hail Negru, Victor Bilciurescu, C, Cer- 

Ă năţeanu, Leontin Iliescu, T. Conţia, I. 

A Nedelescu. Reporteri: C. Miciora, Ciu- 

h ceanu, C. Orăşeanu, C. Şoldan, I. Fio- 

Ă roiu. Al. Agneze, I. Rusu, M. Simcea, 

Â Haralambie lonescu, Mihail Leonte, Al. 

A Stefănescu.

6 Aurora. Anul Vl, Director Dr. 

C# N. Lupu, Red. şi Adm. Calea Victoriei 

& 88 Bucureşti, Telefon Red. 58/42, Adm. 

!? 10/80. Abonamentul: In ţară: 1 an 800 

V lei, V2 an 400 lei, V4 an 200 lei. In 

i# străinătate: 1 an 2500lei, V2an 1300lei.

Îndreptarea. Anul viu. Organ |
politic al Partidului Poporului, Apare zii- h 

nic. Director A. A. Bordescu, Red. şi A 

Adm. Calea Victoriei 65, Telefon Red. A 

23/63, Adm. 2/6, Abonamente 1 an 650 Â 

lei, l!z an 360 lei, 3 luni 200 lei. Pen- A 

tru săteni, preoţi şi învăţători: 1 an 400 A 

lei, l/2 an 225 lei, 3 luni 125 lei. In A 

străinătate I an 2000 Iei. A

Ilustraţia. Jumal Universal, L 

Director Crist. Simionescu, Apare lunar, a 

Red. şi Adm, Bulevardul Schitu Măgu- k
Argus. XVII, Director Grigore reanu 45, Telefon 36/63 şi 40/38. Abon. X

X Gafencu, Organ zilnic al cumerţului, in- 

î dustriei şi . finanţelor, Red. şi Adm. str. 

X Sărindar 19, Telefon 6/93 23/69, Abon. 

X 1 an 800 Iei, V2 aîl 450 lei, V4 an 250
în Străinătate : 1 an 1800 Iei, V2 an 

1000 lei, V4 an 600 Iei.

pentru funcţionari 500 Iei anual, pentru A 

autorităţi şi’ diferite instituţiuni 1000 lei X 

anual. Un exemplar 50 Iei, Abonamen- X 

tele se servesc recomandat. X
/î lei,

M A

% Viitorul. Anui xix, Red. str.
(= Edgard Quinet 2, Adm. str. Academiei
ş 17, Telefon Direcţia 31 33, Red. şi Adm. 

(# 49/23 şi 3/11, Abon. 1 an 500 lei, 1j.2 

h an 250 lei, V4 an 125 lei, în Străinătate: 

h 1 an 1200 Iei, ’/o an 600 Iei, V4 an 

Ă 300 lei.

Presa sanitara. Anul XII, Or- %
gan al sănătăţii publice şi al ocrotirilor % 

sociale. Apare la 15 ale fiecărei luni, X 

Director Dr. M. Rottmann, Red. şi Adm. X 

str. Matei Millo 1 Bucureşti. Telef. 33/81 X 

Abonamentul 60 lei anual. Pentru socie- X 

tăţi, autorităţi publice, instituţiuni şi far- X 

macişti 200 Iei anual. X

4 «

4 ^
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y Patria. Anul VIII, Director loan
y Agărbiceanu, Redactor răspunzător Mihail
V Em. Procopiu, Apare zilnic, Red. şi Adm. 

y str. Regina Maria 11 Cluj, Telefon 13/31
V Abonamentul 1 an 480 lei, Vs an 240

V4 an 130 lei, o lună 60" lei. Un
număr 2 lei. In străinătate: 1 an 2000 

lei, V-2 an *000 lei.

y lei,

COPIILOR. Anul IV, ţ 

Red. şi Adm. str. Sărindar 9 11,' Bii- v
cureşti. Telefon 6/67, Abonamente 1 an V 

180 lei, 72 aa 80 Iei, Director N. Bat- #i 

zaria. v

Renaşterea Anul

______• V

Lumea copiilor. Anui vi, Pu- %
blicaţiune săptămânală, pentru copii şi X 

tineret, Director-proprietar G. Filip, Red' X 

şi Adm. Bucureşti, str. Câmpineanu 40, X
h II, Organ naţional evreesc. Apare Mier- Abonămante 1 an 203 lei, V2 an ^00 lei. X

^ A ^ ^ ^ ^ ____Ă curea şi Sâmbăta, Red. şi Adm. strada 

ij Şelari No. 7 etaj I, Director S. I. Stern, 

ii Âbon. 6 luni 150 l^1',' 3 luni 80 lei.
Muncitorul. Anul vi. Organ |

al muncitorilor industriali ai lumei (I. W. e} 

W.) Red. şi Adm.: Detroit, Michigan, =)
DunAREA de jos. Anul VI, Or- Saturday, Statele Unite ale Americei.

y gan zilnic al partidului Naţional Liberal, 

y Red. Şl Adm, str. Danubiul’ui 27 Brăila, 

y Telefon 58/5.
♦ »

. Anul XX, Apare zilnic. 

X Red. şi Adm. Piaţa Unirii 6 Iaşi, Abon. 

): 1 an 200 lei, 1 /, an 100, 3 luni 70 Iei.

Lancea. Anul II, Organul Ligei V 

Apărârei Naţiona'e Creştine, Regionala V 

„Unirea", Red. şi Adm. str. Kogălni • j 

ceanu 16 Focşani, Abonamente pe 1 an y 

150 lei, pentru săteni 100 Iei. V

IdeEA europeana. Anul VI, î
Dimineaţa, Am.l XXII, Fondat Apa.re. L,i''11™ica' .Editara revistă ,J

J în 1904 de Const. Miile, Red. şi Adm. 

y str. Sărindar 9 ,11, Telefon: Centrala 

e 6 67, 24/73, 48/79, Direcţia 57/72. Ad- 

y ţi a 7/69, Provincia 10/8,’Abonamente: 

ş 1 an 600 lei, V2 an '300 Iei, V4 an 150

românăj Red. şi Adm. Pasagiul roniân X
No. 22, X

Adevărul. Anul 39, Redacţia şi =) 

Administraţia str. Sărindar 9-11 Bucu- A
Ă lei, în străinătate dublu. Un exemplar reşti. Apare seara. Telefoane : Centrala li 

ţ 2 Iei. 8/67, 24 73, 46/70, 53/54, Direcţia 57/72 =)
V Adm. 7/89, Provincia 10/88, ’ Abona- f)

mentul 600 lei pe un an, 300 pe 6 luni, A 

150 lei pe 3 luni, în străinătate dublu. =)
* «A

CORESPONDANCE ECONOMI-
QUE. Anul 7, Buletin officiel de la Di- V 

rection generale du Commerce, /ipare V 

lunar, Red. şi Adm. uireeţia informaţiu- V 

nilor comerciale, publicaţiuni şi învăţă- y 

mântului comercial, Minist. Industrii ’ şi V 

Comerţului, Bucureşti, Abonamentul pen y 

tru România 80 lei, în străinătate 25 fr. v

Cuvântul. Anul III, Apare zii- fs 

nic. Director politic Titus Enacovici, A

I Economia naţionala. Re-
V vistă economică, statistică şi financiară, 

/! Anul XLVI, Apare lunar. Fondator C. I. 

X Băicoianu, Redactor-şef Victor Stănescu,
V Red. şi Adm. str. Maria Rosetti 31 bis, 

X Bucureşti, Abonamente: în ţară 80 lei 

X anual, în străinătate 150 lei. Un exem- 

X plar 15 lei.

I Viaţa agricolă. Anul xvii,
{= Revistă bilunară a Soc. Agronomilor din 

România. Red. şi Adm. str. Luterană 4, 

ij etajul IV. Articolele şi corespondenţa re- 

h dacţionah se vor adresa d-lui D. G.
ij Ghiţoiu, str. Banat 32 Bucureşti, Preţul Director C. Gongopol, Red. şi Adm. str. A
ft unui număr 8 lei. Sărindar 4 Bucureşti, 2 lei numărul.'

%
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f Neamul românesc. Anul xxi,
y Organ oficios de seară, al Partidului Na- 
y ţional, Director N. lorga, Red. şi Adm. 
V str. Brezoianu 6 Bucureşti, Telefon Red. 
I 12/63. Adm. 12/60.

): Vi \ŢA ROMÂNEASCĂ. An. XVIII
X Revistă literară şi ştiinţifică, Red. şi Adm. 
X str. Alexandri 3 Iaşi, Âbonamentele sunt 
l semestriale şi anuale. Cele semestriale se 
h socotesc dela No. 1 până la No. 6 in- 
£ clusiv, sau dela 7 până la 12 inclusiv, 
I Abonamentele se pot face la 1 Ianuarie 
X, pentru un an sau jumătate an, dela 1 
I Iulie pentru o jumătate an, trimiţând 
}■ suma prin mandat poştal. Reînoirea se 
Â face cu o lună înainte d3 expirare, pen- 
X trucă expedierea revistei să nu sufere 
X întrerupere. Preţul; pentru autorităţi, so- 
X cietăţi şi întreprinderi comerciale, indus- 
X triale şi financiare, pe an 400 Iei. Pentru 
X particulari, I an 300 Iei, pe l/2 an 150 
X lei, un număr 30 lei, în străinătate, 1 an 
A 500 lei, 1/2 an 250 lei, un număr 50 lei.

{ Buletinul institutului e-
f# CONO.V1I2 ROMÂNES3. Director Dr. 
(> Gheron Nete, Redacţia şi Administraţia 
C= Banca Naţională a României, Bucureşti.
6 Cuvântul liber. Anul iii^Re-
0 Vistă săptămânală. Apare în fiecare Sâm- 
fe bătă. Director Eugen Filotti, Redacţia 
ş str. Cobălcescu 22 Bucureşti, Adminis- 
C= traţia str. Sărindar 1!, ' bonamentul1
fy an 250 lei, '/2 an 130 lei, 3 luni 70 lei.
A Revista pădurilor. Anul 37,
h Organul societăţii „Progresul silvic“ Pre- 
ft zidentul comitetului de redacţie d. Petre 
X Antonescu, Apare lunar, Red. şi Adm. 
h la casa pădurilor (Ministerul de Domenii),
Â Abonamentul 200 Ici pe an.

(I I.UPTA. Anul V. Director politic,
fi Const. Miile, Director, Emil D. Fagure, 
fi Redacţia şi Administraţia Str. Sărindar 
fi 12 Bucureşti, Abonamentul: 1 an 400 
X lei, V. an 200 Iei, \/i an fOO lei, Tele- 

fon Direcţia !')8/75, Secretariatul 58/74, 
h Administraţia 58/73.

Cele trei crişuri. Anul vii, <
Revistă de cultură. Fondator Col. G. "i 
Bacaloglu, Apare de 2 ori pe lună, Red. ^ 
şi A dm. str. Prinţul Carol 5 etaj. Oradea % 
Mare, A bon. 1 an 70 lei, V , an 35 lei, Ă 
V4 an 20 lei. Un exemplar 3.50. #J

Junimea liter-ra. Anui xv, |
Apare lunar. Revistă de literatură, artă A 
şi ştiinţă. Director I. Nistor, Secretar de fi 
redacţie Leca Morariu, Redacţia strada fi 
Arhim. Eusebie Popovici 4, Administraţia A 
str. Sextil Puşcariu 9, Abonamente în A 
ţară 150 lei, în străinătate 500 lei, pen- fi 
tru studenţi jumătate preţ. fi

Revista ge.'Ierala de co- 4
MERŢ şi contabilitate. Apare 9 
lunar, Red. şi Adm. Ia Corpul Absol- v 
venţilor Şcoalelor Superioare de Comerţ, v 
palatul Camerei de Comerţ Bucureşti, -} 
A bon. 200 lei pe an. Pentru membrii $ 
corpului absolvenţilor şc. corn. sup. de § 
comerţ şi pentru băncile populare 100 fi 
Iei anual. =)

Buletinul soc. naţionale x 
DE cruce roşie A ROMÂNIEI. A- 1
nul V, Red. şi Adm. Soc. Crucea Roşie A 
str. Academii Bucureşti. A

Munca. Anul 5, ziarul partidului =) 
ţărănesc din judeţul Prahova, Apare Iu- A 
nar. Red. şi Adm. PIoeşti, str. M. Go- A 
gălniceanu. Casa Bogdan. A

Uniunea. Anul VI, Organ de a- J 
părare a instituţiunilor publice. Director ;f 
N. C. Schina, Prim redactor Virgil Cos- A 
tescu, Abon. 6 luni 120 lei, 1 an 240 
lei, Red. şi Adm. Bucureşti str. Armo- !f 
niei No. 2. J

Buletinul uniunii gene-if
RALE A INDUSTRIAŞILOR DIN RO • A 
MÂNIA. Anul V, Telefon 5/9. Red. şi fi 
Adm Ia sediul U. G. I. R. Palatul Ca- =î 
merei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, fi 
Abonamente în ţară, I an 150 lei, în #>

® ...... . ............ .... ....... ........... ........... ........ . .... . ...... ................. ................... ...... ..... ........... .......... ............ .... ............ . xy
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C# străinătate 250 Iei, un exemplar 15 lei 40 H. hol., Statele Unite ale Americii 10 =}
ij în ţară, 20 Iei în străinătate. Membrii U, ' dolari. Italia 250 lire it.. Germania 125 #)
O G. I. R. primesc gratuit acest buletin.

I Pagini agrare şi sociale.
I Anul III, Revistă bilunară, Red. şi Adm. P. Clony, Red. şi Adm. str. Goleşti 31 Y
V strada N. Golescu 2, Bucureşti, Telefon Brăila, Abonamentul 600 lei anual, Pub-
V 71/29.

franci, pentru celelalte ţări 125 fr. francezi. 0
4 —

Curierul. Anul VlI. Director B. ?

}; Cinema. Anul III, Revistă cinema -
A tografică bilunară, Red. şi Adm. strada 

Â Sărindar 7 Bucureşti, Director Horia Ro - 

A beanu, Abon. în ţară, 1 an 400 lei, 1/2 ria Igiroşanu, Red. şi Adm. Calea Gri- A

licitatea concesionată Agenţiei Geo, str. 

Guleşti 31, Telefon 11/2. ’ Y

Clipa. Anul 4, Teatrală, Plastică, A 

Muzicală, Literară, Critică, Director Ho- A

<5

A an 200 lei, ue număr 20 Iei, în străină 

A tate, 1 an 830 lei, '/.2 an 440 lei, un 

A număr 40 Iei.

viţei 127, Abon. în ţară, 1 an 200 lei, A 

/.j' an 120 lei, în străinătate, 600 lei a- A 

nual. Instituţiile publice triplu. A

Convorbiri literare. Anul j
58, Director Al. Tzigara-Samurcaş, A- 

bon. 200 Iei anual. Editura Socec & Co. 0 

Bucureşti, pentru învăţători, institutori, 0 

preoţi şi studenţi 120 lei anual. 9

Jurnalul CHIRIAŞILOR. Anul J
VII, Organ săptămânal al ligii chiriaşilor 

Director B. Magder avocat. Secretar de 

redacţie Emanuel Drăconescu, Red. şi 

Adm. str. Halelor 19 Bucureşti, Telefon Y 

X tru răspândirea ştiinţii sub îngrijirea d-1 or 43/32, Abon. 1 an 120 lei, V.2 an 60 lei f
y G. Ţiţeica prof. universitar şi Octav O- 3 luni 30 lei. ’ V

Foaia tinerimii. Anul X, Re
vistă enciclopedică ilustrată. Apare la 1 

§i 15 ale fiecărei luni. Director Vladimir 

Al Donescu, Red. şi Adm. str. Ştefan 

Mihaileanu 20 Bucureşti, Telefon 65, 

Abonamente: Ediţie popula ă, 1 an 50 

lei, '/2 an 30 lei, 3 luni 15 lei şi Ediţia 

de lux, ! an 100 Iei, pentru institutiuni 

300 Iei.

Natura. Anul XV, Revistă pen-

V nicescu docent universitar, apare lunar,
V Red. şi Adm. str. Paris 1 Bucureşti, E- 

X ditată şi tipărită de Cultura Naţională,^ 

% Abonamentul 180 lei pe an.
« m

^ m

1 Buletinul uniunei cameri-
Â LOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. 

h Anul I, Red. şi Adm’, str. Bursei 4 Bu- 

A cureşti. Abonamentul 200 Iei pe an, 

A Exemplarul 20 lei.

f> Bursa. Anul 25, Director I. Hus-
{= sar. Revistă săptămănală, economică, fi- 

(= nanciară, .comercială şi industrială, Red. 

(= şi Adm, Bul. Elisabeta 10 Bucureşti, Te-

A nnales des mines de rou- J
MANIE. Analele Minelor din România. A 

Anul IX, Director Ing. I. Lupaşcj, Red. A 

şi Adm. str. Lascar Catargi 17 Bucureşti; A

Arhiva poliţiei.^ (Rendori La- I
pok-Polizei archiv). Anul I, Revistă ge- A 

nerală a Siguranţei şi a Poliţiilor din A 

toată ţara. Apare la 5 şi 20 ale fiecărei A 

luni în limbele; română, maghiară şi ger- A 

mană. Director Eugen Bugen Jeno, co- A 

laboratori principali: loan G. Dur şi A 

Cornel Popovici, comisari speciali Ia ins- A 

pectoratul general de siguranţă din Te A 

A lefon 9/55, Abonamente anuale : pentru mişoara, Red. şi Adm. Piaţa Gheorghe A
Ă România 1000 lei, pentru autorităţi, le- 2, etajul II, Temişoara, Abonamentul 1 A
A gaţiuni şi instituţiuni financiare 100 lei, an 1200 lei, l/2 an 650 lei, l/i an 400 A
Ă pentru Franţa şi Belgia 150 fr., pentru lei. Tariful de publicitate: 1 pagină 4000 A
Ă Elveţia 50 fr.. Anglia 3 L st. Olanda un cm- 9 lei. A
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Epiul educaţiei al presei
R eooO©Oo

itmul vieţii moderne e caracterizat 
prin o accelerare din ce în ce mai vie, 
mai pronunţată.

Exigenţele vieţei trepidante din epoca 
electricităţii, telegrafiei şi telefoniei fără 
fir, aeroplanelor şi submarinelor impun 
omenirii o întrebuinţare cât mai raţio
nală a timpului.

Azi, mulţimea nu mai are răgazul 
meditaţiilor adânci a studiilor meticu
loase ; ea este preocupată continuu 
numai pentru îndestularea nevoilor me
reu crescănde ale obştei, ale indivizilor. 
Un fel de tailorism intelectual, instinc
tiv, stăpâneşte minţile şi energiile o- 
mului modern, care’ caută a obţine 
misiunea de rezultate, în toate acţiu
nile sale, intelectuale sau materiale, cu 
minimum de sforţăii.

Puţini sunt acei cari au putinţa de 
a întreprinde studii migăloase de a a- 
cumula în linişte şi încet cunoştinţe cât 
mai variate.

Iată de ce în societăţile moderne 
publicaţiile periodice ; ziarele şi revis

tele, au luat tot mai mult locul cărţii 
vo'uminoase.

Ziarul în special a ajuns cel mai 
puternic element de educaţie şi instru
ire al poporului.

El nu e numai un simplu informa
tor, care ne aduce la cunoştinţă fap
tele şi întâmplările, ci şi un sfătuitor, 
un îndrumător în lumea ’deilor, o că
lăuză în fenomenele sociale şi politice.

Azi, omul s’a obişnuit să cugete 
după indicaţiile ziarului său favorit şi 
chiar să primească d’a gata opiniile, 
când a căpătat încrederea în acel ziar.

Ideile pătrund astfel repede în massa 
cetăţenilor şi se formează o opinie 
publică care pcate înrăuri mersul tre
burilor obşteşti.

Prin răspunederea sa mare, prin pă
trunderea sa în toate slraturile sociale, 
prin varietatea conţinutului şi prin a- 
pariţia sa zilnică, ziarul este azi cea 
mai puternică pârghie mai puter
nică ca şcoala, cartea şi biserica — în 
educaţia poporului

o. TUFĂ.
ooeeoeoo oooweeoo

Ziaristica..:.
z... .if'mm^iaristica, în gradul desooltării sale 

de azi, e unul dintre cei mai impor
tanţi factori ai educaţiei culturale, 
politice şi soc'ale; e o şco.lă puter
nică şi extinsă, în care toţi cei che
maţi pot şi ’rebue să dea înoăţături, 
pe care a le primi şi urma ar fi de 
daiorinţa cetăţenilor.

Ca orice instituţie socială, ziaris
tica naşte şi ea din anumite trebu ■ 
in e. şi este mai complectă ori mai 
primitioo, după . cum e treapta de 
cultură a statutul sau a poporu 'ui în

oaoOC^Oooo

slujba cărui se află. Por. ind din 
modeste începuturi şi menite a sa
tisface mai mult unor trebuin'e pu
blice, ziarele s’au desooltat cam a- 
nevoie, luptând cu apărarea centurei 
şi cu diferite alte obstacole. Mai 
târziu au început a îmbrăţişa din ce 
în ce mai multe ramuri ale, muncii 
şi culturii omeneşti, până când au 
ajuns a fi organisme idispensabi'e 
şi factori de o importanţă hotărâ
toare în viaţa popoarelor.

Dr. IO AN LUP AŞ
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N- Popescu-Duţu-ÎVîcoIae Arpeş
ziarist publicist Bucureşti. Autorul articolului de mai Jos
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Dîri notele unui gazetar

4

La înmormântarea reginei Eiisabeta
Este o zi inciumărată, cu cerul moră- 

conos ce trage a ploaie,.... „o udâturâu, 

cum ţinu să rectifice gazda mea — un
român iabraş, vioi şi plin de duh. El a 

simţit timpul de cu vreme, seara după 

taifas şi sindrofie, la vremea culcărei, a
eşit de.... „să mă ertaţi, ca omul*', cum
se exprimă el în simpla şi naiva lui for
mulă de politeţe. La capul privdorului, 

într’o bogată cămaşe, cu trandafiri pe ti
vuri şi la gura cămăşii, a tras pe nări 

din văzduhul jilav al înoptărei.
Ca un copoi ce adulmecă, a mirosit 

bătaia vântului, întorcând capul în dreapta, 

în stânga, şi scărpinându-şi gânditor ceafa, 

apoi stuful păros din capul pieptului, zice ;
— Sunt semne de ploae vere Nae, 

Voevodina noastră n’are parte de zi fru
moasă, şi păcat de paradă !... Suflă vân
tul' despre muncele şi ăsta-i un vânt care 

adună nourii. Mâine este zi de cârciumă 

şi să vezi că toată ziua are să ne plouă.
Gazda mea este în stare să ţie orice 

rămăşag, fiindcă semnele lui sunt mai 

precise ca ale barometrului.

— Hm !.... barometrul ai ?.... face el 

ironic. Ce-şi mai bate el joc de lume şi 

de preoţi.
- ? !... Mă uit mirat la el.
— Ce te uiţi aşa la mine?... să vede 

că nu ştii... Popii când vor să scoată pe 

Sfânta Filoteia pentru ploaie, să duce de 

obicei la barometru. Ei bine, numai eu 

ştiu de câte ori şi'a bătut joc barometrul 

de ei, fiindcă au scos pe Sfânta tocmai 

atunci când barometrul era la ploaie, şi 

s’a întâmplat că n’a ploat.... Iacă aşa 

de!... fiindcă nu vrea ăl de sus...
Incai, semnele mele continuă el după

ii

o scurtă gândire le ţin din moşi-stră-

mic
moşi, aşa cum m am pomenit de copil

la părinţi, şi văd că până azi nu 

m au înşelat odată, barim.
Am zâmbit neîncrezător, şi-mi sta pe 

buze să-i reamintesc, că fizica nu îm
părtăşeşte părerile lui în ce priveşte ba
rometrul; dar mi-am zis că este mai 

prudent să-l desmintă vremea, deci să-l 

aşteptăm până mâine.. .
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A doua zi, ce să vezi ?... ne-am tre-
cumzit cu o ploaie măruntă şi deasă 

sunt cele de munte— de pare că o cer
nea prin sită.

Ei!... ce ţi spuneam aseară vere 

Nae ?... intră el la mine, numai în papuci 

şi în cămaşă de noapte. Şi trăgând în 

lături perdeaua de borangic, îmi arată pe 

fereastră:
Vezi cum se smorcăe cerul ?... să

• » 4

năstireşti, o ceată de preoţi rurali, cu o- 

dăjdiile legate în boccele, mari, popeşti. 

Au fost aduşi de eparhie ca să participe 

la serviciul religios, care va fi oficiat de 

toţi Vlădicii şi Mitropoliţii ţărei. Unul 

din ei, mai îndrăzneţ, ca să scape de 

năduful înbiilzelei, şi-a făcut drum prin 

cordonul de jandarmi, şi dând să intre 

în curtea M^năstirei, în poartă este o- 

prit de un curtean în joben şi cu o bo-
ştii că nu este o ploaie care să ţie mult. gată blană de biber, care i pune mâna

Si aşa a fost. în piept.
^ *

*

Hei !

Cu toată ploaia, totuşi C urtea de Ar
geş este o forfotă de lume: oaspeţi, dem
nitari, curioşi,... strânşi cu toţii de prin 

toate colţurile lărei şi veniţi ca să parti
cipe la pioasa înmormântarea Reginei E

rinte ?....
şi-aicea vrei să intri pă-

Ce să fac, răspunde popa, intru şi
eu aicea, fiindcă dincolo arătând cu
mâna spre morminte — o să intrăm cu 

totii. '■
Un hohot de râs isbucnit din mul- 

lisabeta —mama râni(ilor— cum îi ră- ţimea care se înghiesuia spre poarta mă-
măsese porecla dela războiul din 1877-78. năstirei, ridică tot sângele în obrajii cur-
Un furnicar de lume frământă în sus şi 

în jos, noroiul şoselei, care de astă dată 

are fericitul prilej de-a cunoaşte, în afară 

de tovalu! opincilor, şi frăgezimea ghete
lor de lac. Drumul drept ca un bulevard 

duce întins până la Mănăstire, unde foştii

tenii or.
Aid nu este vorba de asta părinte

reluă un altul pe acelaş ton noi
avem alte treburi acum, de cât să stăm 

la glume cu d ta.
Preotul zâmbi si arătându-i bocceaua

Suverani şi-au ales locul de veşnică-o- - în care şi ducea odăjdiile, clătina d n cap:
dihnă,... aci în dreapta tindei, subt cele 

lalte morminte vechi, , ale lui Neagoe Ba- 

sarab şi soţiei lui Neagoe, a copiilor lui 

şi a lui Radu cel Marc.
In poarta Mănăstire!, un cordon de 

jandarmi pedeştri adus din Bucureşti, 

barează intrarea. Aşa zişii reprezentanţi 

ai ordinei publice, stau ţepeni, în obiş
nuita lor rigiditate, a manechinelor de vi
trină.. Sosesc şi jandarmii rurali 

costea sa'eIoru cum le zice, 

cagrenadirii Iui Offenbach. CiOfăcăesc gă
lăgioşi ca raţele prin noroi, înbrâncind 

lumea în dreapta şi stânga, mai mult 

parcă spre a spori dezordinea. Un maior

târziu

care se tot căsneşte să şi rânduiască gătura mea cu merinde, căci odăjdiile
trupa la marginea trotuarului, se înpiedică fiind ale bisericei, le ţineam strâns sub
de ei. Le-a-săltat câteva „pogrebaniiu, 

cari îi fac să înlemnească, „SG/o £/rep//“... 

„SG lipească copilele'1, militareşte.. şi 

să intre subt ordinele lui... Şi astfel s-a 

putut descurca drumul
Strecurându-se printre ei, reuşesc să

străbată până în faţa grilajului porţii mă- o ia cu binişoi'ul.

subţioară.... Ce să-i faci?.... aşa am eu 

păcate.
Râsul mulţimei a mai potolit ceva din 

arţagul curtenilor. Dialogul devenea chiar 

atrăgător,... curtenii simţiră că în faţa a- 

cestui mucălit de popă, ’ este mai bine să

mmm
DMQ

i!

Apăi, d-ta crezi că de trei zile de când 

sunt pe drumuri, am fost adus aici, nu
mai aşa de florile mărului ?.. Preoteasa 

şi copiii fac singuri lasata secului acasă 

şi bietul popă se trudeşte flămând pe la 

Curtea de Argeş.
- A cui este vina ?... dacă Sfinţia ta 

nu ţi-ai luat niţică merinde de-.acasă
— Ba să-mi ertaţi, adăugă cu smere

nie preotul, biata preoteasă, mi a făcut 

o legătură cu turtă şi ouă rescoapte, ca 

să am pe drum; dar să vedeţi, dela Pi.- 

teşti încoace, am venit cu un tren boe- 

resc, şi cum ştiţi că hoţii cotelesd numai 

prin trenurile boerilor, s’au agăţat de le

n.

I I
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- Dumnezeu odihneasc-o!... făcu pop:’, 

şi după o clipă de gândire,... Veselă taică, 

fiindcă sărmana, n-are cine o jeli. La far
macie în târg, un lingurar venise să ce-

alifie de tăiătură. Se tăiase laara un
► ^

); 
1

Fii liniştit părintele, fiindcă aici Ia 

noi se va găsi îndestulare şi pentru Sfin
ţia ta.

— Asta o ştie popa boerilor, fiindcă
de când tot îngroapă la boeri şi Ia calici 

tot la pomeni a mâncat, şi... vorba ro- deget, şi i se obrintise mâna. Văzându 1
mânului „de-ar crăpa burta, şi nu las rătăcind pe acilea, 1 am întrebat, „ce
Iurta".

— Nu prea arăţi a fi Sfinţia ta tocmai 

dintre cei calici. Uite ce anteriu frumos 

porţi.

număr de căpăstru poartă" ?... mi-a răs
puns omul creştinul, că este din partea 

locului şi-a veilit la înmormântarea Re
ginei. Moşneagul se uitase în dreapta, în 

A păi după ţoale judecaţi d-v. Iu- stânga şi văzuse toată lumea veselă ca

i

de nuntă, aşa că mă întreba nedumerit, 

ce fel de înmormântare o fi asta, fără 

jelitori.
Eu părinte, spunea moşneagul, am po

menit într’un sat vecin, un mort fără je- 

litoare,' dar ăla era străin, rămăsese sin
gur cuc,... n avea pe nimeni,... şi tot s’a 

şi popa îl şterse frumuşel cu găsit şi pentru el o babă ca să-1 jelească.
De cât baba, o bătrână gârbuv’ă, îşi

mea ? Nu ştiţi vorba românului :
„Mare fală,
„Traistă goală....

...Şi popa să examină privind în juru-i, 

cu o naivitate prefăcută ;
— Anteriul meu boerilor ?...- apăi ce 

e-n ladă şi pe mine. Cât despre potca- 

piu...
mâneca anteriului - la mai curăţit niţel 

preoteasa cu măturică, fiindcă ne gân
deam să puneni găina să clocească, in el. 

— Te întreci cu gluma părinte.... a-

pierduse ghiersul... când jelea mortul de 

Ia cap, n-auzeau picioarele; iar când îl 

jelea dela picioare, n-auzea capul. Ce 

dică n-ai şi Sfinţia ta botezuri, cununii, ni-am gândit nai oamenii, creştinoşte ?... 

înmormântări... • . Să dăm babii vre-o două, t ei duşci de
rachiu. Şi i-a venit babei ghiers, părinte. 

Şi-a început baba să jelească mortul cu 

chiot şi. parapon, de s’a pornit tot satul

Bez Vlaşca şi Teleorman, întrerupse 

popa.... dacă aţi vrea să mă credeţi, a- 

păi v-aşi spune că în sat la mine se 

înmulţeşte numai popa. Toţi cei lalţi ere- pe un clocot de plâns şi oftat, cât-ţi se
dincioşi, mor de-un capăt. Ba prinsesem 

când va, un sălaş de băeţi. Mă gândeam 

să-i botez şi să mi-i fac creştini, când 

într’o noapte au fugit toţi, cu căţel cu 

purcel şi cu.... junganii popii. Poftim de 

mai fă creştini i

rupea inima de jale.,.
Curtenii îngheţaseră cu zâmbetul pe 

buze, în vreme ce preotul simţind că 

devine chiar neprotocolar, şi-a potrivit 

culionul, şi-a aruncat bocceaua cu odăj- 

diile subţioară, şi'smerit cu dreapta în-
Curtenii pufniră şi ei de râs. Măsurară tinşă pe piept, se închină cuviincios:

cu ochii mari din cap panâ-n piaoare, 

pe acest năzdrăvan de popă,... se apro- 

piară de el, îl bătură pe umeri şi zâmbind.
Fie părinte că veselă înmormântare 

are Regina noastră!

„Ziuă bună boeri mari, şi ertaţi de
supărare".

NICOLAE ARGEŞ
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Şooala Primara din O o tor o gr ea
In curs de 40 ani (1S79—1919)

oooO^O°«o

La 14 Noembrie 1878, îa sunete de 
clopote, care pentru întâia oară acum îşi 
spuneau cântecul cu glas deschis şi fără 
temere,.— în privirile nedumerite sau în
grijorate, vătăşeii tuturor satelor din cu
prinsul Dobrogei, dela Silistra până la 
Mangalia şi, spre miază noapte, până în 
stuhurile bă ţilor din delta Dunărei, au 
dat de veste prin strigăte, în graiul celor 
cari-i ascultau, la toată suflarea ome
nească că pământul unde trăiesc se ali
peşte pentru totdeauna la sânul României.

In mersul lor leneş spre bordeie mu
sulmanii fură cuprinşi de îngrijorare ; ves
tea cea nouă înfioară încăperile murdare 
şi întunecoase, căci faima dorobanţului 
pătrunsese până departe în adâncurile 
cele mai pustiite. Şi atunci neamul pră 
dător al Cerchezilor nestatornici—cât mai 
rămăsese în urma invaziei Cazacilor fu
rioşi,—se trezi din zăpăceală ş' porni pe 
calea pribegiei în locuri mai ferite, în 
spre Constantinopol şi dincolo, peste lîos- 
for, în Anatolia arsă de soare.

Dupâ dânşiî, zi după zi, an după an, 
o parte dintre Tătarii cu .ochii mici şi 
şireţi şi l'urcii gânditori, părăsiră şi ei 
locurile trecutului, în nădejdea unei vieţi 
mai tihnite, mai liniştite şi fără munca 
istovitoare pe care o vedeau în firea şi 
apucăturile Românilor.

In urma lor, prin mijlocul Dobrogei şi 
de-alungul mării, rămase o stepă nearată 
un pustiu de temut, cu iarbă înaltă şi 
burueni până în creştetul calului, cu- rău 
făcătorii fioroşi şi vestiţi. (Deli-AIi)

Ici colo însă, în fundul unei văi as
cunse, unde apa se găseşte mai cu în
lesnire, tot mai pufăiau din când în când, 
hornurile unor bordeie tătăreşti şi turceşti, 
sau se înalţă fumul dela câşla unui mo
can ori cojan înstărit, sosit cu oile din 
Basarabia şi Ardeal, încă din vremea 
stăpânirei turceşti, în preajma pădurilor

Deliormanului, de'a Osirovul românesc şi 
până ia Cocargeaua Găgăuţilor la sud şi 
dela Gargalâc până lă nordul Babada- 
gului, pe lângă lacul Razim, spre nord, 
se aciuascră Bulgarii abia veniţi, — cei 
dela sud, printr’o pătrundere înceată din 
regiunea Rasgradului, cei dela nord, imi
grând dinspre Rusia şi Basarabia, de 
unde obligaţiile serviciului militar îi pu
sese pe drumuri.

Insă pe dreapta Dunărei, dela Silistra 
şi până la Mahmudia Tulcei, iar de a* 
colo pe malul lagunelor dela Agighiol, 
Sarighiol şi Babadag, precum şi în ma
sivul păduros al juJeţului Tulcea, răsu
flări acum în voie cei de un neam şi de 
o lege cu noi. Acolo, în zilele de săr
bătoare se prăsnuiau în bună pace mu
cenicii creştinismului, iar vorba româ
nească se întindea mereu şi fără temere. 
Scăpaseră beţi oameni şi de caraula tur
cească şi de prădăciunile Cerchejilor ne
îmblânziţi.

încetul cu încetul, Dobrogea luă altă 
faţă; în locul pustiului de temut, [arături 
şi semănături cu maşina; iar pe lângă 
cişmelele şi-puţurile părăsite, pe ruinele 
satelor, din căre nu mai rămăsese decât 
numele, sau chiar a'ături de bordeiele 
Turco-Tătarilor, se ridicară sate noui ro
mâneşti. Cojanii din Brăila, ialomiţa, Bu
zău şi Râmnicul-Sărat, Vlăscenii, Teleor
mănenii. Ilfovenii, Doljenii, Moldovenii, 
etc., durară case arătoase ca de oraş, 
hambare şi magazii, în sfârşit o gospo
dărie ca-e ne dă măsura înstăririi Româ
nului şi a mândriei lui de om cuprins, 
aşa cum numai în Dobrogoa i-a fost dat 
cuiva să vadă până la 1916.

Paralel cu această viată de bună stare 
începe a se depăna firul învăţăturii de 
carte, despre cari în anii din urmă s’au 
spus multe vorbe bune. Patruzeci de ani 
sunt de atunci! Şi aceşti patruzeci de
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ani de şcoală şi de viaţă românească, 

precum şi grozăvia şi pustiul care s’a 

abătut asupra Dobrogei între 1916-1918, 

m’au îndemnat să dau la iveală însem- 

nările ce urmeăză. Ele vor pune Lla în
demâna oricui cunoştinţele despre viaţa 

din trecut a învăţământului la sate şi a 

fiecărei şcoli în parte din jud. Constanţa 

precum şi munca depusă pentru lumina- 

narea poporului de către cei dintăi apos • 

toii ai Dobrogei. Mai încolo se va afla 

despre localurile de şcoală, mândre, în
căpătoare şi curate ca un gând bun, fă
cute de săteni şi numai cu cheltueala 

lor; apoi sporul şi întinderea învăţăturii 

de carte chiar în cătunele cele mai răs- 

leţite şi fără de grija nimănui şi, în sfâr
şit, se va arăta şi stăpânirea duşmănoasă 

de doi ani de zile a inamicului, precum 

şi încercările de batjocorire a sufletului 

nostru din partea unui neam sălbatec în 

apucăturile şi simţirile sale. Iar la urmă 

ca încheiere, vom arăta ce sa putut face 

dela 1 Decembrie 1918 şi până la sfâr
şitul anului şcolar 1919.

Va fi o înjghebare necomplectă 

simţim —

din preparandiile Transilvaniei, — toţi bă- 

jenari basarabeni - cari în iarna lui 1878 

şi 79 s’au luptat cu asprimea frigului şi 

nevoile vremii, ca să ajungă la Constanţa, 

sau să primească îndreptări dela Tulcea, 

pentru aşi începe lucrul..
Ii văd pe toţi cum descălecară ; lOM 

DONEA (Academia Mihăileană 1854) de 

la Satul Nou-Bolgrad, la Beştepe, pe 

malul Dunării,- lângă Mahmudia, ION C. 

BRATESCU (tatăl geografului C. Bră- 

tescu) — dela Tigheciul Cahulului — la 

Câşla lângă Tulcea, după un mic popas 

în Osmancea Constanţei, NICHIFOR LU
DOVIC
lui.

dela Muravlevca Bolgrada-
la Niculiţel lângă Isacea, CAROL

ViŞINESCU, — dela Neruşai în Basara
bia, la Casapchioi, — Constanţa (şi azi 

e tot acolo şi conduce cea mai bună 

şcoală), apoi PETRE DIMA, seminarist 

din Ismail,
Somova

dela Caragaci-Bolgrad, la 

Tulcea, GH. CHISENCO,

— o
căci şi isvoarele au fost să

race. Câteva dosare găsite într’un fpod, 

câteva foi răvăşite şi adunate de ici şi 

de colo, abia mi-au îndrumat paşii cum 

să cercetez lot trecutul, să spicUesc şi să 

adun lucrurile mai vrednice de ţinut minte 

şi de altă lume.
Povestirea aceasta, mai mult un docu

ment. al vremurilor de ieri, va cădea.

dela Capaclia Rizeşti Cahul, la Jijila, a- 

proape de malul Dunării, în fata Gala
ţilor, NATALIA A. PETRU, cea dintâi 

dăscăliţă din Basarabia, dela Tomai în 

jud. Cahul,—la Oltina-Constanţa. Acelaş 

drum la urmat şi soţul ei, ATANASE 

PETRU, seminarist dela 1863, trecând 

prin Enghezul mare-Constanţa, CONS
TANTIN CONDREA, dela Furmanca şi 

Chitai în Basarabia prin Bogdăneşti Tu- 

tova, la Dobromir-Constanţa, 10AN NE- 

GRESCU - dela Cişmeaua văruită — 

Bolgrad, în Coslugea din fpărţile Ostro-
poate, în viitor pe mâna altui cercetător vului, GHEORGHE ŞTEFANESCU, - pă-
de lucruri vechi, sau pe mâna dascălului 

din sat. Şi răsfoind foile îngălbenite de 

vreme, le va fulgera în suflet o clipă şi
ragul bătrânilor dascăli ai Dobrogei—unii 

robii munci tăcute şi ai zilelor de sacri
ficiu, alţii martirii zilelor de prefacere şi
luptă a neamurilor pământului şi toţi
vor vedea ce grele au fost începuturile 

învăţăturii în acel pustiu, care a fost Do- 

brogea la 1878.
Pe cei dintâi învăţători veniţi îi văd şi 

eu cu lumina sufletului; unii dintre ei ti
neri, abia eşiţi de prin şcolile normale 

din Bucureşti şi laşi, sau din Seminariile 

Huşilor şi Ismailului; alţii încărunţiţi, ve
chi şcolari dela Academia Mihăileană şi

rintele celor 2 fraţi învăţători: Petre şi 

Traian Ştefănescu, morţi în luptele dela 

Turtucaia din 1916, dela Leova—Cahu
lului, laTropaisar Constanţa, GH. POPA 

GHlBANEANU-tatăl profesorului de pe
dagogie Ghibănescu, - dela. noul Cara ■ 

gaci aproape de Reni, la Topal pe Du
năre, lO.N ŞOLTESCU —cu două clase 

la Academia Mihăileană 1873 —dela En-
Bol-

grad, la Osman Facâ, DUMITRU CÂR- 

JaA, dela Chilia Basarabiei, la Seimenii 

Mici; DUMITRU ROZOLEANU, Ia Sei 

menii Mari, PETRE POPESCU de la 

Babe e în Basarabia, la Bugeac-Cons- 

tanţa, TEODOR MARZA, GHEORGHE

dec Burnu şi Cişmeaua văruită

mmm
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VOITA, PANGRATIU NICHICESCU şi meserie, oameni noi şi învăţaţi cum nu
alţii, despre cari izvoarele găs te nu dau mai apucase lumea din Dobrogea nicio
ştiri mai lămurite pejmde şi-au început
apostolatul înainte de a veni în Dobrogea.

dată ■ Poate că la oraşe, la onstanţa, la 

Tulcea, şi chiar la Cerna-Voda [vor fi
Sosiţi cu gospodăriile în spinare şi 

copiii de mână, abia pe la sfârşitul Iui 

Aprilie 1879, când razele căldicele ale

fost şi înainte oameni mai învăţaţi în ale 

şcolii. E drept că se pomeneşte într’o 

hârtie dela 1889 despre COSTACHE
soărelui le îngăduiră să înceapă învăţă- PETRESCU (autor de cărţi didacti e) că
tura şi fără de foc, având în loc de bănci 

scândurr aşezate pe patru-pari bătuţi în 

pământ, iar drept tablă de scris o cutie 

mai mare de nisip, ei au deschis cele

a funcţionat în Constanta, CONSTAN-

şi MARIA GHEORGHIU tot înainte de
1877 Ia Tulcea. Veniţii dela 1878-79 au

dintâiu şcoale oficiale româneşti în satele muncit cu atâta simţire şi dragoste de
din lungul Dunărei. Celelalte şcoli din mererie, încât bătrânii de azi din rândul
satele cu r.eamuri amestecate, s’au în- întâiu de şcolari, le pomenesc numele cu
chis curând: viaţa lor, viaţă de floare
efemeră! învăţătorii depe acolo rămaseră

un respect aproape sfânt şi numele lor 

pluteşte parcă într’o aureolă în satele
câtăva vreme numai ca notari, căci in unde şi au împrăştiat învăţătura şi sufle-
văţă orii pin Dobrogea la începot au fost tul lor.
numiţi şi notării Şcoalele din satele ro- Cu începutul anului şcolar 1880 capătă
mâneşti însă, şi-au urmat drumul croit, viaţă şi alte şcoli, mai departe, în fundul
căci ele s’au sprijinit pe începuturi mai
vechi pe şcoală, potrivite vremii şi locu-

Dobrogei, în satele bulgăreşti. Despre a- 

ceste sate, în treacăt, câteva vorbe: ele
rilor.

In adevăr, cei dintâi învăţători din Do-
siint strânse în două regiuni despărţite

I ntâia regiune cu-
brogea, cu mult înainte de 1878, au fost

cu aproape 100 km. 

prinde satele Almalău, Canlis, Galiţa,
cântăreţii dela bisericile de scânduri, ab- Esechioi, Ctiiugiuc, Lipniţa, Dobromir şi
solvenţi ai şcolii româneşti din Silistra, Asarlâc, toate în partea de sud-vest a
fiind plătiţi pe an cu câte 5 -10 băniţi jud. Constanţa, cu populaţiune strecurată
de bucate şi cu alte venituri, după cum prin pătrundere din spre Rasgrap şi Bal-
era şi satul de mare şi după cum ştiuse câni în zona românească a Ostrovului şi
omul să rupă preţul. In satele aşezate în Parachioiulu'. A doua regiune se-găseşte
cine ştie în ce mijloc de pădure, sau vale tocmai în nord estul jud. Constanţa ei

- adâncă, cel dintâiu învăţător a fost şi estul jud. Tulcea, cuprinzând satele [în-
câte un mocan, care odată cu oile adu- şirate de-aiungul celor trei lacuri _ mari,
cea şi învăţătura de carte românească pe cu vârstări de veche populaţiune româ-
Care_o căpătase şi el prin părţile Sibiului nească dobrogeană: Gargalâcul, Peletlia,
şi Brrşovului. Inan-Cişme, Duingi, Caransuf, Casap

într’o largă măsură au dat ajutorul lor chioi, Mihai Viteazul (Sari-Urt), Potur,
şi bătrânii-catiheţi, — făcuţi preoţi numai 

pentru că ştiau să cânte şi să citească
Hamamgia, Ciamurlia de jos şi de sus,
Beindaut, Caramachioi, Başchioi, Congaz

Evanghelia, bătrânii cu barba albă şi dela
cu duhul blândeţii, cu amintirile trecutu-

f /

lui, pe cari i-am întâlnit şi eu acum
16 ani la Ostrov şi Oltina, la Ali-15

man şi Brăila, la Rasova şi Cerna-Vdda.

iar spre Dunăre, Cerna. Intre cei 

sud Şl aceştia din urmă, cari sunt veniţi 

dinspre Basarabia şi Rusia, sunt deose
biri în port şi dialect. La două ostroave 

mai sunt două sate bulgăreşti în plasa
Aceşti bătrâni din lumea curată a tre- Mangalia, locuită înainte aproape numai

cuiului, câte un dascăl mai inimos (das- de Tătari, iar astăzi mai mult de jumă-
călul Eftimie, dascălul Mihail), un mocan 

de cine ştie unde, au pregătit sufletele 

• pentru sămânţa cea bună aruncată dela

tăte de Români.
Şi în aceste sa'e se înfiinţară şcoli ro

mâneşti, începând să se clădească şi Io-
4

1878 şi 1879 de normaliştii stăpâni pe caluri aşa precum se făcuse în satele ro-
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mâneşti încă din primăvara anului 1879. 
Dela 1884 şi 36 încoace o nouă perioadă 
odată cu împroprietăririle. Populaţia o- 
menească sporeşte şi umple golurile lă
sate- de emigranţii despre car/ am po
menit mai înainte că şi-au luat drumul 
spre alt^ locuri cu viaţă mai uşoară, De 
prin’ această vreme se înfiinţează în sa 
tele din mijlocul judeţului Constănţa şi 
în partea Tulcei, unde aşezările omeneşti 
căpătară o încredere şi o tărie mare, 
şcoli de băeţi ş' chiar de fete, aşa că 
după zece ani de stăpânire românească 
— în 1889—funcţionau în toată Dobro- 
gea aproape 100 şcoli la sate si 18 la 
oraşe. La sate, în plină viaţă erau şco - 
Iile din preajma Dunării şi din vechile 
sate româneşti mai din mijlocul Dobro- 
gei; apoi cele din satele cu Bulgari, Gă- 
găuţi şi Nemţi. In satele cu populaţie a- 
mes’tecată cu Tătari sau Turci, din par
tea sudică a judeţului Constanţa, precum 
erau Caraomer, Enghez, Gheringec, Os- 
mafacă, etc, şi-au întrerupt firul vieţii 
după câteva luni de funcţionare, căci au 
fost greutăţi peste închipuirea omenească,., 
aşa că învăţătorii de prin alte părţi au 
fost trecuţi în alte sate. In partea de 
nord a judeţului Constanţa şi în centrul 
Ţuicii se găsesc şcoli înfiinţate între 1884 
şi Ic89 la Boascic, Cartai, Carol I, Dul 
ghem etc.

Acestea rămân şi mai departe şi prind 
rădăcini cu viaţă sănătoasă.

Din anul 18’89 am găsit nişte însem
nări pe care le dau la urma acestei po
vestiri, socotindu-le de mare preţ pentru 
începuturile şcoalei oficiale dobrogene de 
40 . ani, însemnările acestea privesc toată 
Dobrogea şi din ele se vede că perso
nalul învăţăîoresc era de cea mai bună 
stofă; normalişti şi seminarişti t neri, pe 
lângă cei veniţi din Basarabia, f Amintesc 
aci, dinire cei veniţi după 79, pe toţi cari 
au muncit neîntrerupt în Dobrogea loan 
Atanasiu la I ipniţa. Al. Vasiliii la Mâr- 
leanu, Const. Dinu la Ghiolpunar şi Bu- 
geac, losifC'areisa la Mangalia, Smaranda 
Patriciu la Gârliţa, D. Dimofti la Cara
omer, Gh. Boerii la Caramurat, Gh. A- 
dam la Sarai, Ec. Petala la Topal. Va- 
sile Paraschiv la Aliman, T. Niculescu la 
Gargalâc (între 1881 89 a funcţionat la

Silistra, Ia şcoala românească) Gh. Pe 
trescii la Potur, Ţară lungă la Văcăreni, 
T. Marza la Pecineaga, C. Cornescu la 
Făgăraş, N Negacinschi la Atm^gea, E- 
lena Nour la Canlâ Bugeac, R. Topor la 
Mahmudia, şi alţii, pe tari cetitorul îi va 
găsi trecuţi în însemnările de mai la vale.

Toţi aceştia n’au venit fodată, ci an 
după an, paralel cn înfiinţările de posturi 
nouă, sprijinite de munca vrednicutui de 
amintit ION BANESCU, revizorul aprig 
şi de temut al Dobrogei. In adevăr după 
plecarea Iui Gh. Sion cântăreţul do 
rurilor şi al dragostei de neam, cel din- 
tâiu revizor şcolar al Dobrogei, funcţio
nând abiă un an şi ceva ~ Bănescu îşi 
închină toată puterea de muncă şi de 
jertfă pe cari numai cel care are sufletul 
întocmit ca al său o poate simţi, colin 
dând într’o lună de zile dela Ostrovul 
Silîstrei până Ia Tulcea. Nu dăscălii, dar 
cei de altă s'ujbă tremurau la numele 
Iui. Energic până la violenţă, nu s’a .dat 
în lături de a lovi un notar pentru că nu 
pusese toată stărunţa ca să aducă lemne 
la şcoala. Bănescu isbutise să fie ţinut 
în această slujbă — prin vrednicia şi 
faima muneii sale — vreme de 15 ani 
schimbat numai de vre-o două ori, dar 
chemat îndărăt după o lună două. Prin 
stăruinţa lui se ridica localuri bune, de 
piatră şi cărămidă, cu cheltuiala locuito
rilor. Apoi el aduce material pentru şco
lari, hărţi, tablouri şi chiar ciasornice : o 
bogăţie cum_nu se afla în alte părţi. Tot 
el atrase numai învăţători buni, cărora h 
se punea înainte un salar sporit de 100 
lei lunar. In care se adăugau subvenţii de 
la comună. Mai era pe vremea aceia şi 
un alt câştig, se da pământ, şi învăţăto
rul tânăr, om dela ţară prin naştere, le
gat de pământ, cerea loc în Dobrogea. 
Mai târziu a prins bine şi energia lui Bă
nescu şi pământul, ce dintâiu a făcut das
căli cum numai cine a stat câtăva vreme 
în Dobrogea şi s’a întors âpoi în ţară şi 
a făcut o asemănare, o poate spune, iar 
pământul, după ce s’au făcut şi în Do
brogea salarii ca în ţară, i-a ţinut pe în- 
văţătoii legaţi de şcoală şi de locuri. De 
altfel cea dintâiu legătură este cea ade
vărată, căci este sufletească.
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Cu anul 1S90 începe a doua, fază a 

vieţei şcoalei piimare din Dobrogea. 
De aci în colo ne vom ocupa numai de 
judeţul Constanţa.

De acum încolo acest judeţ rămâne 
cu un singur conducător, iar însemnă
rile găsite, cât şi tfunoşt)nţele mele de 
16 ani simt în legătură numai cu a- 
ceastâ jumătate a Dobrogei.

Trei ani şi mai bine şcoa'ele îşi ur
mară cursul lor, fără vreo întâmplare 
mai de seamă.

La 1879, prin noua lege a învăţă
mântului (a d-Iui T. lonescu), se des
fiinţează şcoa'eie de fete, ca<e luaseră 
fiinţă încă d n 1879, alăturea'cu cele 
de băeţ', în satele mai mari, iar învă
ţătoarele dela şcoalele desfiinţate trec 
în postul al doilea, la clasa I, pe lângă 
şcoalele de băeţi. care devin mixte.

Pleacă şi ion Bănescu din revizorat. 
Un gând nou — 'zvorât d:n nevoia şi 
grija că vi torul învăţător de sat şl o- 
raş Să fie luat chiar din mijlocul po • 
puuţiunei dobrogene, gând arătat de 
loan Bănescu celor dela conducerea 
ţării -- luă viaţă în 1893. Atunci se 
înfiinţează cea dintâiu şcoală normală 
de băeţi în Constarţa cu elevi adu
naţi de prin. sate chiar de BăneScu, 
mai mult prinş cu arcanul, câct şcoala 
era o groază şi o cheltuială. Astfel în
cepu şioala normală sub conducerea 
lui Bănescu şi cu profesorii Măgură, 
Malcoci, PetiescLi, Mohor, Costacea şi 
alţi', cu limbile turcă şi bulgară, dând 
dreptul celor dmtâi absolvenţi să fie 
inst'tutori, iar celor'alţi, învăţători. In 
Dobrogc'a în aceeaşi vreme, la 1894, se 
ţine un examen pentru învăţătorii cari 
doriau eă fie înaintaţi ca institutori, 
măsură înalta atât dm cauza lipsei de

institutori Ia oraşe cât mai cu seamă 
pentru a se curma odată cu neînţele
gerile, din acea vreme, isvorâte din 
pricina legii şcolare dobrogene—şcoala 
primara din Dobrogea , având o anu
mita lege de conducere.

Prima şcoală ar fi făcut minuni, — 
pentru că în fruntea ei era un om cu 
însuş'ri neobişnuite de energie, putere 
de muncă şi pricepere în conducere - 
dacă după trei îmi de funţonare n’ar 
fi fost desfiinţată şi elevii trimişi la 
Câmpu-Iung, şi în al‘e părţi. O p?rte 
din elevi, cei mai nedesprinşi cu de
părtările, chiar s’au lipsiţi de şcoală. 
Totuşi am câştigat mult de pe urma 
ei, căci ne-au dat cei mai buni învăţă
tori pe care îi avem azi în Dobrogea, 
o bună parte dintre ei au ajuns inst- 
tutori prin examene, fie la Constanţa, 
fie în alte părţi şi toţi făcând cinste 
corpului dăscălesc prin muncă şi pri
cepere.

Am câştigat ia'?ş', în măsură dealtj 
fel nu tocmai mare, dorinţa şi stă uinţa 
unor părinţi ca să-şi dea copii la şco
lile normale şi seminariile din Galiţ1, 
Bucirreşii şi alte pârţi, priri însăşi exem- 
ple'e pe care le avuseră subt ochi de 
la cei dintâi absolvenţi de şcoală .nor
mală, Dar ce fo ns mare ne-ar fi adus 
această şcoală o simţim noi, care de 
15 ani am văzut perindându-se pe aci 
an cu an, tineri învăţători născuţi 
crescuţi în alte părţi, plecând îndărăt 
după câteva zile de funcţionare, după 
o lună doua sau cel mult un an. in 
istoricul fie*cărei şcoale pe rare-l dăm 
la U'^ma acestor însemnări, cetitorul va 
căpăta o dreapta şi limpede lămurire 
de trecere numai meleorică a multor 
învăţători tineri prin Dobrogea.

ţV asîle Helcjiu
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D. Generaţi Al. Averescu
Preşedinte al Consiliului de Miniştri 

Şeful Partidului Poporului

4

_ Despre d. General Averescu s’au scris 

şi se vor mai scrie volume întregi, atât 

pentru strălucirea însuşirilor sale militare, 

cât şi politice.
Ajuns cu mult înainte de răsboi la cele 

mai înalte demnităţi militare, fiind şi mi
nistru de răsboi, d! General Averescu s’a 

ilustrat în răsboiul cel mare ca cea mai 

înaltă concepţie militară, cel mai viteaz 

ostaş şi cel mai organizator conducător 

de armate, având ambiţia de a regrupa 

singur oştirea în condiţiuni cari au dus 

la glorioasa ofensivă dela Mărăşti şi au 

atras faima noastră, impunându se tutu
ror ca un strategian şi tactician cu re

nume mondial. Felul cum a îngrijit ostaşii 

iscusinţa cu care i â dus la victorie i-au 

sporit popularitatea, înălţând-o până Ia 

adoraţie fetişistă.
A fost incontestabil, cea mai populară 

figură după răz.boiu şi datorită acestei 

imense popularităţi a isbutit să-şi înjge- 

beze .ai doilea mare partid politic. Ca 

conducător al acestui partid a fost che
mat în vremuri turburi interne Ia condu- 

cerea ţârii şi cu energia, tactul şi price
perea sa a restabilit ordine în ţară, fă
când să fie respectat avutul liniştea şi 

libertatea fiecărui cetăţean.
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D. General Averescu
Asistând la Pomul cte Crăciun în Oraşul Bacău in 1916

şt împărţind aJutomre la Refupiafi
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Sanctitatea Sa Dr. Miron Cristea, Mitropolit 

al Ungro-Valahiei şi Patriarh al Bisericii
creştine ortodoxe române
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D. C. Garoflîd
Ministru ni Agricultui'll şi Dcmenilor

»__• >•'

Prin studiile sale serioase în domeniul 

economiei naţionale, prin conferinţele sale, 

cu programul său de activitate, d. Ga- 

roflid era de mult consacrat ca o perso
nalitate economică la noi.

Stimat pentru cinstea sa cu totul su
perioară, pentru linia sa de conduită 

excepţional de frumoasă, d. Garoflid era 

de mult indicat să i se dea posibilitatea 

de a realiza programul său. Astăzi când 

ţara întreagă suferă din pricina multiple

lor lipsuri ce se simnt la Domenii şi 

când e ştiut de toţi că numai o bună în
drumare dată acolo va avea repercusiuni 

fericite pentru bogăţia generală, prin spo
rirea producţiunii agricole şi activarea 

exportului; astăzi când moneta noastră 

suferă deprecieri ce ar putea fi înlăturate 

prin măsurile chibzuite ce le-ar lua noul 

ministru de Domenii, toate nădejdile se 

îndreaptă temeinic spre d-sa.
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D. Generalul Vâleanu
Ministrul Comunicaţiilor

•••• •••♦

Un alt colaborator vechi al d-lui ge- de o adâncă reorganizare, de îmbogăţi-
neral Averescu, fost şi în guvernul trecut rea utilajului şi refacerea mai departe a
tot şef al departamentului comunicaţiilor, celui vechi.

^ -A ^ A * Md. general Văleanu vine cu experienţa Prezenţa sa în fruntea departamentului
unui trecut frumos şi cu noui îndrumări comunicaţiilor este o chezăşie că drumul
pentru viitor.

înzestrând în trecuta căile
de fer, ca şi poşta, telegraful şi telefoa-

guvernare
ferate cu material rulant nou şi activând 

energic reparaţiile, d. general Văleanu îşi 

dă seama că drumul de fer are nevoe

nele vor vor fiprimi inaruman noi şi 

adaptate în curând nouile cerinţe recla
mate de activitatea tot mai prosperă a 

tării.
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D. Octavian Gosra
Ministrul de Interne

Fostul ministru al cultelor şi artelor 

şi actualul ministru de interne, este unul
Cosbuc, o origionalitate şi o putere de 

simţire ce ese din dulcegăria comună,
din personalităţile de seamă a partidului au făcut din d. Goga poetul năzuinţelor 

poporului şi unul din cei mai mari poeţi unui neam.
ai ţării.

S’a născut la 1879 în satul Răşinari, 

din apropiere de Sibiu. Liceul l’a făcut 

la Braşov, universitatea la Budapesta şi 

Berlin
De timpuriu s’a remarcat ca un mare 

poet, stârnind o unanimă admiraţie, ver
suri înflăcărate, de o vigoare neobişnuită, 

o fericită împreunare de Alexandri cu

Academia română l’a încununat cu un 

premiu şi apoi la ales printre membri săi.
. E întâiul titular al marelui premiu al 

literaturei pe care îl decerne ministerul 

artelor.
Ca ziarist a colaborat şi înfiinţat

ziare — s’a remarcat, acum în urmă, în 

coloanele revistei „Tara Noastră" ca un 

polemist de forţă, ca un ziarist de rasă.

■#v □■a
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D.
Ministru de RâzbOi

••S
•♦k4

• Mai presus de orice, în împrejurările 

grele prin cari nu numai ţara noastră, dar 

întreaga Europă, este nevoie ca grija 

toată să se îndrepte asupra armatei.
Fără să dorim sau să lucrăm în ve* 

derea vreunui războiu de provocare, tre
buie să unim toate forţele ca armata să 

fie capabilă să reziste oricărei agresiuni.
Pentru aceasta era necesar ca în frun-

9

tea ei să fie o personalitate de seamă.

se ocupe serios de toate armele, să e- 

chipeze întreaga armată, să o pregă
tească pentru luptă şi să o înarmeze cu 

cele mai moderne mijloace.
Şi a fost acest d. general Mircescu, în 

jurul căruia se adună toată încrederea 

noastră necondiţionată pentru că d-sa în
truneşte la o laltă merite superioare: os
taş viteaz, cult, experimentat, administra
tor excelent şi organizator de rasă.

care cu mintea-i cuprinzătoare să
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D. Th. Ctidlalbu
r ^ * «

V

Ministru de Justlfte
» »

Din multeneraţia oamenilor politici 

încercaţi, d. Cudalbu aduce în noul gu
vern aportul său de tact deosebit, de 

pricepere ascuţită, de dreptate nealterată.
Mai mult ca oricând justiţia ţării are 

nevoie de o conducere înţeleaptă, de 

cercetări şi reforme adânci, de îndrumări

precise. D. Cudalbu este dintre Jacei care 

ştie ce vrea, care are un program bine 

studiat şi cunoaşte nevoite departamen
tului său. Activitatea d sale ta acest mi
nister va fi încă o verigă preţjoasă co
laborării pentru înfăptuirea operii de cinste, 

ordine şi continuitate.
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D. Gr. Trartcu-Iaşî
Minîsti'ul Muncii

Avocat, profesor, intelectual apreciat, 
d. Trancu-Iaşi revine de astădată la mi
nisterul creiat de d-sa.

Elector de seamă, d. Trancu Iaşi a 
fost în tot timpul opoziţiei figura vie a 
partidului poporului în Capitală, vecinie 
plin de viaţă, participând la toate nun
ţile, botezurile, morţile, ţinând discursuri

gustate, întinzând mâna în dreapta şi în 
stânga, apropiind noui cunoştinţe, încer
când să cucerească noui partizani.

Din acest punct de vedere este cea 
mai caracteristică figură a partidului po
porului, întrecând — în mijloacele sale spe
ciale de a câştiga simpatii — pe cei mai 
faimoşi electori din trecutul nostru politic.

— 25 —
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D. Va sile Goldlş
Ministrul Cultelor şl Artelor

••

\

Născut în 25 Noembrie 1861, în satul 

Selcuş (jud. Arad) din familie preoţească 

ortodoxă. A terminat liceul la Arad şi 

facultatea de litere la universităţile din 

Budapesta şi Viena. Ca student, a fost 

secretarul şi sufletul societăţii studenţeşti 

„România Jună".
După terminarea studiilor şi temeinica

a limbii latine, ambele lucrări sunt foarte 

apreciate de profesori şi pedagogi.
In politică a jucat roluri importante, 

încă student fiind. A colaborat la Tri
buna din Sibiu şi apoi la Tribuna Po
porului şi la Tribuna din Arad. Tot la 

Arad a condus 12 ani ziarul Românul 

A fost deputat în parlamentul din Buda-
sa pregătire pentru profesorat, desfăşoară pesta, unde s’a remarcat prin discursuri
o muncă intensă pe terenul şcoalei, bi- dârze în apărarea românilor asupriţi pe
sericii şi politicii. A funcţionat 3 ani ca toate terenurile ; politic, cultural şi eco-
profesor la şcoala normală ortodoxă ro
mână din Caransebeş şi după aceia 12 

ani la liceul ortodox român din Braşov. 

In 1901 a fost ales secretar al Consis- 

toriului ortodox român de'a Arad.
« t

A tipărit un curs complect de Istorie 

Universală, în trei volume, şi o sintaxă

nomic, de stăpânirea maghiară.
Zeci de ani a fost membru în comitetul 

naţional, apoi primul viceprezideot al 

partidului naţional. In anul memorabil 

1918 a fost'prezidentul Consiliului Na
ţional, care îşi avea sediul Ia Arad. De 

aci a condus el, revoluţia Ardelenească

4 ^
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din toamna acelui an, a pregătit şi or
ganizat apoi, dimpreună cu d-nul loan 

Suciu, istorica Adunare Naţională dela 

Alba lulia, fiind şi raportorul Adunării. 

In consiliul dirigent a condus rezortul 

instrucţii şi cultelor şi pe acela al mi
norităţilor.

La 13 Decembrie 1918, Vasile Gol- 

diş, în fruntea delegaţiei trimisă de Con-

în acel al generalului Averescu. In par
lamentul român a reprezentat, ca depu
tat, cercurile Radna şi Pecica.

In politica, d. V. Goldiş reprezintă 

concepţii naţional-ţărăniste şi de aci a 

intrat în conflict cu conducerea partidu
lui Naţional, luptând în sânul acestui 

partid,’ pentru o schimbare totală de 

tactică şi acţiuni pozitive. N’a fost in-

□■O

siliul Dirigent, a predat M. S. Regelui ţeles şi de aceia scindarea partidului în
actul unirii dela Alba lulia. După unire 

a. fost ministru al Ardealului în cabine
tele I. C. Brătianu, General Văitoianu şi

două s’a produs. Azi, gruparea d-sale 

colaborează cu guvernul generalului Ave
rescu.
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D- I- Pefrovîcî
Ministru al Instr. Publice
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D. I. IVIitilineu
Ministru de Externe

Prin tradiţii culturale şi de naştere, 
noul ministru de externe este prin ex
celenţă iţidicat să reprezinte ţara noastră 
în raporturile cu statele străine şi să se 
strecoare cu abilitate prin complicatele 
probleme pe cari diplomaţia le ţine me
reu la ordinea zilei.

Reprezentant convins al politicei şe
fului de guvern, d. ministru Mitilineu a 
făcut dela început declaraţiuni presei că 
înţelege să continue politice externă inau
gurată de Take lonescu, fostul ministru

al afacerilor străine în trecutul cabinet 
general Averescu şi condusă mai de
parte pe predecesorul său d. I. G. Duca.

In consecinţă va strânge tot mai mult 
relaţiile amicale între statele componente 
ale Micei înţelegeri, a semnaat tratatul 
de alianţă cu Polonia, se apropie tot mai 
stăruitor de marii Aliaţi, lucrând la re
luarea celor mai amicale raporturi cu 
Italia şi Ia întărirea relaţiilor bune cu 
vecinii şi celelalte popoare.

— 28

www.ziuaconstanta.ro



OHO■
c

•••• O

f

• V

i*

m
m.

m
I

D. Dori Popovîci
Ministru ni Bucovinei
4 *. •. . . -

Noul ministru al grădinei moldoveneşti
atât de scumpă lui Ştefan cel Mare şi

tru Dori Popovici a fost un vajnic a-
părător al românismului.

scumpă nouă ca păstrătoare a bogăţiilor
naţionale şi curăţenia sufletului românesc

U-sa, care a mai ocupat aceiaşi de^

este nn vechi luptător al cauzei naţionale
mnitate în trecutul guvern al d-lui ge
neral Averescu, vine diu nou cu tot a-

şi un adânc cunoscător al problemelor
Re-noui ce agită provincia dezrobită, 

marcat dinainte de război ca o inteli-

portul său politic şi cu experienţa sa
spre a fi puse în serviciul ţării, contin

genţă vie şi o cultură aleasă, d. minis-
buind la desvoltarea naţională şi econo
mică a Bucovinei.

O
O
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D. Sergîu ÎVîţă
Ministru ai Basaral>iei

Născut şi crescut în Moldova strămo- rabiei, d. Sergiu Niţă vine să desăvâr
şească dintre Prut şi Nistru, d. Sergiu şească opera începută de d-sa, opera de
Niţă a însemnat pentru Basarabia o fă- ordine şi disciplină civică, acolo unde e- 

clie jmprăşiietoare de lumină şi credinţi lementele dizolvante încearcă să zăpă-
româneşti pe întinsele meleaguri în care ceaşcă minţile basarabenilor. Truda sa
moscoviţi operau cu forţa rusificarea nea- este grea, cunoscând fiind însă însuşirile
mului nostru.

Pentru a doua oară ministru al Basa
sale este neîndoios că toate silinţile sale 

vor încoronate de succes.
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D. Petre Groza
Ministru al Ardealului

Pentru a doua oară ministru, d. Petre 
Groza, cu puternice legături în Ardealul 
industrial, vine cu cele mai inimoase in- 
tenţiuni de a îndrepta căile noastre că- 
ruţabile de a ajuta procesului de schimb 
al bogăţiilor şi a activa construcţiile publice.

Este’o remarcabilă energie şi un con
vins sprijinitor al refacerei drumurilor 
noastre, atât de părăsite în ultimii ani.

Misiunea sa este foarte grea, dar şi vo
inţa sa unită cu înţelegerea situaţiei sunt 
la înălţimea sarcinei ce şi a luat.

Primele măsuri luate ded-sa, dovedeşte 
că departamentul lucrărilor publice a fost 
ocupat de un admirabil organizator, care 
va şti cum să deschidă drumuri noui 
produselor ce abia aşteaptă să fie co
mercializate.
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D. General A'verescu
Ca Şef al Statului Major pe cdiupul de Operaţie 
din Bulgaria 1913, ddnd explicaţii M. S. Regelui 

Carol I, asupra mersului operaţiei de luptă

— 32
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D. M. D. Berlcscu
‘Ministru de Industrie şl Comer|

r>- M. Lepddatu
Ministru de Finanţe

B B

D. dr. I. Iiupaş

Ministrul sânâtăfll publice şl ocrotlrllox' sociale

d B
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D. dr. Mihail Isâcescu 

Medic Primar al Jud. Constanţa

A luat parte ca medic de Bat. cu 

Reg. 18 Gorj în campania din Bulga
ria 1913.

A luat parte ca medic al reg. 33 

inf. în războiul 1916— 1918, actual
mente medic colonel în rezervă.

Distins cu „Avăntul Ţării" 1913, 
„Meritul Sanitar" cl. I, „Băfbăţie şi 
Credinţă'4 cl. I, „Ordinul Coroana Ro 
mâniei" în, grad de Cavaler d\i Spadă 

„Virtutea militară" şi medalia-„Victoria1 
Interaliată".

♦♦

a

a

D. Ibralm Themo

Doctor In medtclnâ, născut 1SS4

, Senator. Preşedinte al diferitelor so
cietăţi de binefacere, ca maior a luat 
parte în campania anilor 1913 şi 1916.

- 34 -
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lîTioîsîîaiî I®. Şapîjra
ProprâeSate pi/opii'îe. Magazin cie îiijisîei'iî

Negustor de frunte, modern în accepţia 
cea mai înaltă a cuvântului, este proprie
tarul celui mai mare magazin de bijuierii, 
ceasornicării şi obiecte de artă din Cons
tanţa. încă de pe vremea regelui Carol I i 
s’a acordat titlul defurnizoral Curţii Regale.

A ocupat, în diverse rânduri, demni
tatea de consilier comunal şi pe aceea 
de viceprezident al Camerei de Comerţ.

In această din urmă calitate a desfă
şurat alături de d. George Oeorgescu 
ca prezident, o intensă activitate pentru 
desvoltarea relaţiunilor comerciale între 
Polonia şi ţara lioastră.

Cu prilejul vizitei făcută de către mi

siunea economică polonă, în ţară ca să 
studieze posibilităţile creiărei unor zone 
libere polone, pentru tranzitul mărfurilor, 
d. Şapira a fost delegat să organizeze vi
zita polonezilor la Constanţa. D-sa s’a 
achitat de această misiune în chipul cel 
mai desăvârşit punând la dispoziţia mem
brilor din misiune, un vast material in
formativ şi o primire entusiastă ce a stâr
nit admiraţia distinşilor oaspeţi.

A fost decorat de guvernul republice! 
polone cu ordinul „Vulturul Alb“.

Posedă decoraţiile „Coroana României" 
cl. I, şi „Meritul Comercial".

— 53 —
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D. General Miliail lonescu 
S li ti secretar de stat la comunicaţii

Numit ca subsecretar de stat Ia do
menii şi detaşat la drumul de fer, d. ge
neral Mihail lonescu, fost director general 
al căilor ferate, îşi urmează triumfal dru
mul său ascendent spre ministeriatul co
municaţiilor.

Specializat în nevoile drumului de fer, 
d. general lonescu îşi ia greaua sarcină 
de a direcţiona mijloacele precise pentru

reorganizarea acestui vast serviciu, de a 
menţine mai departe ordinea de care ce
feriştii au dat şi până acum dovadă şi 
de a pecetlui cu fierul roşu pe autorii 
mari ai neregulelor ce au dăinuit la c. f. r.

Misiunea sa este grea, de oarece va 
avea de luptat cu coaliţia mediocrităţii şi 
a incorecţilor ce s’airîncuibat în unele 
înalte demnităţi.

§ 0
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D. Ing. IVlitiail Mianoilescu 
Subsecretar de stat ia departamentul Finanţelor

li

ft D. ing. Mihai! Manoilescu, actual sub- 
ft secretar de stat la Finanţe, este o per- 
ft sonalitate de mult remarcată în lumea 
ft economică şi financiară. Absolvent stră- 
ft lucit al Şcoalei de Poduri şi Şosele din 
ft Bucureşti, fiind şeful promoţiei 1915, d. 
ft ing. Manoilescu trece la direcţia generală 
ft de Poduri şi Şosele din Ministerul Lu- 
ft crărilor Publice şi apoi la Direcţia Muni

ţiilor, unde îşi evidenţiază admirabilele #5 
sale însuşiri technice, depăşind meritele A 
de conducător de servicii prin geniul crea- #) 
ţiunei, care străluceşte în invenţia obuzie- #) 
rului 220 mm. tip. „Manoilescu", exemplar =i 
construit în timpul războiului la laşi şi #} 
care se află expus în Muzeul militar din ft 
Parcul Carol. ft

ooooo 
1 I—I fl
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D. I>. P.

fost ministru al instrucţiunii pubflce
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1= D. P. P. Negulescu este o mare per- 

{= sonalitate culturală, un jurist de seamă, 

ij un profesor .savant.

♦

Cu o educaţie cu desăvârşire occi- =i 

dentală, d-sa se ridică cu mult deasupra #} 

politicei mărunte. =>
s=
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D. General Coandâ
Preşedintele Senatului 

fost ministru al Industriei şl comerţului

h Militar de înaltă cultură, spirit civilizat, 
h minte cuprinzătoare, om politic experi- 
ş mentat. * î
fi Ca conducător al desbaterilor d. ge

neral Coandă va contribui cu tactul său 
şi largheţa spiritului său luminat la des
făşurarea înţeleaptă a discuţiilor trebuin
cioase operei legislative.
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r>- Vînfilâ Bratîanu
Fost Ministru do Finanţe
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o. I. 1. C. Brăfîanu
Şeful Partidului National-Elbeiral« 

fost Preşedinte al Consiliului
de Miniştri
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Tablouri luate
a d-ueî Victoria Gr* Ştefu, Constanţa
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D. Romulus P. Vpfnescu
Director general al Politiilor şi Siguranţei 

Generale a Statului

Y Caracter distins şi eminamente supe- 
J rior, adăpat la luminile şcoalelor supe-
Y rioare din Apus, intelectual desăvârşit şi
Y literar, fin, iată în câteva trăsături perso-
Y nalitatea drlui Romulus P. Voinescu.
Y Fost magistrat apoi asumând greaua
Y sarcină legată de o răspundere şi mai
Y grea a conducerei siguranţei şi poliţiei 
}; statului, d-sa s’a străduit să realizeze pe 
/Ycât posibil acea a doua magistratură a
Y ţărei, visată de. predecesorul d-sale,. d. 1.

Panaitescu, şi a reuşii până Ia un punct | 
organizând aceste . două mari instituţiuni =î 
pe cari se reazimă .o parte din temelia #) 
statului, după modelul celor din occident., =V 

D. Romulus P. Voinescn este crea- 4 
torul poliţiei ştiinţifice la noi în ţară şi în A 
afară de timpul ocupat cu rezolvirea A 
problemelor ce-i incumbă înalta-i sarcină A 
e un neobosit şi subtil scriitor, de mare Â 
valoare artistică. A

OOOOO
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D. I. Nistor
Fost MlnlsLzu ail Bucovinei
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1>. Selîitt Abdulacliim
Fost deputat. Avocat

Printre prea puţinii intelectuali pe 

cari îi-posedă turcii’ din Dobrogea, se 

distinge prin calităţi şi însuşiri excep
ţionale d. Abdulachim Selim.

A urmat liceul din laşi ca bursier 

al statului.
A făcut strălucite studii juridice la 

facultatea de drept depe lângă Univer
sitatea din Bucureşti.

A ocupat câtva timp, un post in 

magistrâtură şi apoi s’a stabilit ca a- 

vocat la Constanţa.
Războiul întregire! neamului l’a făcut 

ca ofiţer; fiind de două ori rănit pe 

câmpul de luptă şi a fost demobilizat 

cu gradul de căpitan.
In toate prilejurile s’a comportat ca 

un brav şi bun român.
« I

î

» t
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i
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General MOŞOIU 
fost Ministru de Comunicaţii
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L
D. DOBRESCU fost Ministru de Justiţie, fost Secretar General al Ministei'ului de Xgrlcultură, fost 
Consilier la Cui'tca de JVpet din Bucui'eşti, fost Prefect al Capitalei, actualmente Senator de Ilfov.

loan I. Florescu fost Ministru de Justifie
a

www.ziuaconstanta.ro



m

wmămmmmm

y-«?2

• :y ..!:■ >

'.•.v.v'-N'r-> <v'i*>*‘>rs
V* ♦> V ^

• ••.•:><>:■ ■, ;•., ,s..., 
■r*'.* >.'•:••.••<v •• ! > *../

vXvtr>«*^s

- /

I>. s. Sa Episcopul Ghcroritie al II-lea Episcop

P. S. Sa Episcopul Gherontie al IMea Organizare a Bisericei Române Ortodoxe.
Episcop, după reînfiinţarea Episcopiei To- Distins şi aprig organizator al Bisericii,

^ ^ ^ V I
B Bl ^1 I B B B B B B B B B B B Bl

misului: Ales Episcop la 4 Februarie 1926 fire blândă şi dreaptă. Nu caută în faţa oa-
de către „Congresul Naţional^ al Ligei de nienilor apreciază meritele şi le încurajază.

n
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Elconom. loan Grlgorescu

Econom. loan Grigorescu. Director 
al Cancelariei Sî. Episcopii de Constanţa.

Primul Preot Licenţiat în teologie 
din Dobrogea. Fost protoereu al Jude
ţului Tulcea şi Constanţa; fost Deputat 
autorul legei pentru înfiinţarea Secţieia 
Il-a la Tribunalul Constanţa, Raportor 
al legei pentru ridicarea şcoalei „Vete
rinare" la rangul de Facultate.

Susţinător la legea Agrară 1921 la 
înp oprietăririle în Dobrogea să se 
facă cu câte 8—10 hectare. Egalizarea 
lefurilor Preoţilor dupe studii, acordarea 
despăgubirei de Război Dobrogenilor cu 
vite luate dela Bulgari etc. etc.

Membru fondator al partidului Po
porului în Judeţul Constanţa (1919 Ia
nuarie).
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TITU MAIOHESCU
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D- dr. Al. Pilescu
V Primarul Municipiului Constanţa V
ij DEPUTAT =)
/. Şeful Partidului Poporului din Constanta Ci
C >

%

â In lumea politică, unde goana după 
Ă situaţii a luat alură vertiginoasă, unde 
(# toţi chemaţii şi nechemaţii, grăbiţi îşi fac 
1= loc prin cele mai inavuabile mijloace. 
A D-nul Dr. Pilescu, cel dintâi primar ales 
(= al municipiului Constanţa şi şeful necon- 
C# testat şi adorat al Partidului Poporului, 
A reprezintă o figură cu totul dinstinctă, a- 
â parte. Este tipul desăvârşit al omului 
(= politic occidental, în spiritul căruia se 
fi cristalizează idei, nu dorinţe de parvenire, 
fi Pe când politicianii de rând îşi schimbă 
{= părerile, ideile, idealul, partidul cu uşu- 
fi rinţa cu care ţi-ai schimba un rând de 
fi haine, D-rul Pilescu a urmărit o viaţă

întreagă, acelaş program, aceleaşi idei de #) 
ordine, de legalitate, cultivate de Partidul =) 
Progresist. ‘ =)

Dacă nu putem spune despre d. Dr. A 
Pilescu, că e un orator, în sensul deda- fi 
matoriu, sforăetor de fraze răsunătoare fi 
dar de efect trecător, în schimb putem fi 
afirma cu hotărâre, că e un vorbitor emi- fi 
nent, un talent potolit. • fi

In discursurile sale din parlamentul fi 
ţării, ştie să pue o intensă căldură co- fi 
municativă, o putere de convingere a- fi 
dâncă, antrenantă, irezistibilă. In oratoria fi 
sa elegantă, potolită, rezidă înainte de fi 
toate un spirit critic, o logică de fer, 6 fi

ga
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(i argumentare strânsă, care cucereşte, con- 

A vinge. In toate cuvântările sale, el [do- 

A vedeşte că e un analist experimentat.
A Activitatea sa politică s’a desfăşurat 

A pe un drum drept, fără cotituri, fără re
fl zerve mintale. Nici odată chiar în toiul 

A celor mai aprige şi înverşunate lupte, cu 

A adversarii cei mai fără scrupule, nu s’a 

A agitat desordonat, aşa cum fac politicianii 

A ahtiaţi după situaţii la cari nu i-ar în- 

A dritui puterile şi calităţile. Ni i odată n’a 

A recurs la mijloacele în cinste Ia ariviştii 

A politici. Dacă domină azi situaţia politică 

A faptul se datoreşte numai talentului, cul- 

A ture;, meritelor sale cari îl desemnau de 

A mult acestei situaţii.
A Ca şef, animator de idei, îndrumător 

A şi călăuzitor de colectivitate, nu se pot 

A impune decăt valorile reale. Un şef, în- 

A săşi nu se poate menţine, dacă nu e o 

A personalitate, o individualitate de prima 

A ordine. In aceste situaţii înalte bântue 

A vârtejurii întrucât capetele goale, spiritele 

A vulgare, personalităţile şterse nu le pot 

A înfrunta.
A Democraţia românească, abia născândă 

o nu se poate plânge, nu poate arunca 

A injuria publică, că D-ruI hilescu i-ar fi 

A un duşman, că personalitatea şi popula- 

A ritatea sa s’ar pune de-a curmezişul dru- 

A mului ei ascendent. Nu! Politica urmată 

A de d 1 Dr. Pilescu, e paralela democra- 

A ţiei adevărate, e o frână numai pentru 

A curentele extreme periculoase unei socie- 

A tăţi abia eşită din făgaşul feudalismului. 

A Nu iubeşte tirania, dar în acelaş timp 

A urăşte anarhia. Din anarhie, istoria e mar- 

A toră, a eşit totdeauna tirania.
A Pentru Dobrogea şi pentru dobrogeni, 

A d. Dr. Pilescu e mai mult decât un om 

A politic. El e un animator de curente, un 

A suflet viu, înţelegător al nevoilor locale 

A un spirit veşnic în agitaţie, în funcţie de 

A toate manifestările dobrogenilor. /Lupta 

A pentru acordarea drepturilor politice do- 

A brogenilor, l’a avut în frunte; sbuciumă- 

A rile sufletului dobrogean în războiul mon- 

(i dial pe el l’a avut ca exponent, el a fost 

A un modest percursor al ideilor, acţiunilor, 

(# manifestaţiilor, cari au zămislit şi apoi au 

(i cultivat, materialiceşte şi sufleteşte, marea 

A operă de românizare a provinciei trans-

dunărene, în tot ce are mai de preţuit #) 

această operă ea vigoare, bun, nobil şi =) 

pitoresc. A
In personalitatea d*lui Dr. Pilescu se =) 

întâlneşte o fericită îmbinare şi armoni- #} 

zare între temperament, voinţă, inteligenţă, A 

cultură şi caracter. A
Dacă în domeniul politic el a dovedit A 

atâta constanţă şi perseverenţă, faptul nu A 

se datoreşte că ar fi un doctrinar Înfeudat A 

unor formule fixe de doctrină, ori un A 

teoretician izolat în lumea abstractă a =j 

unor idei ce nu ar mai ţine seamă de §> 

faptele şi situaţiile în perpetuă mişcare şi i) 

evoluţie. D 1 Dr. Pilescu, format la Iu- i) 

mina ’ culturei pozitive, dacă n’a făcut i) 

compromisuri cu ideile şi principiile doc- i) 

trinei sale, a ştiut, să pună de acord a- i) 

ceste principii cu necesităţile vremei. La i| 

toate problemele zilei a putut găsi for- A 

muie sintetice, soluţiuni raţionale şi practice. #1 

Iată dece în lunga sa carieră politică, A 

cu toate deziluziile ce Ie-a avut, cu toate A 

loviturile ce a primit, n’a cunoscut nici i) 

chinurile ambiţiosului nesatisfăcut, nici A 

senzaţiile josnice ale arivistului care #) 

jonglează cu ideile ducând o luptă trud- i| 

nică între conştiinţă şi datorie. i)
D 1 Dr. Pilescu este un optimist. A 

N’a cunoscut,, sau mai exact n’a resimţit #} 

scepticismul. Această caracteristică trăsă- i) 

tură psihică a Eului său, e exteriorizată i| 

în zâmbetul veşnic al feţei sale, în limpe- i) 

zimea judecăţilor sale. O chestie, o pro- #1 

blemă, fie politică, fie edilitară, sau de i) 

orice altă natură, când îi este su- A 

pusă spre deslegare, e studiată meticulos, i| 

cu ordine, cântărită şi examinată pe toate i) 

feţele ei, privită cu toate contingenţele şi i) 

interdependenţele ei, cu răbdare, în chip i) 

contradictoriu, pro şi contra, şi numai i)
după această anaiiză, asemănătoare cu i| 

un „Consult" medical, se dă soluţia, des- A 

legarea. i)
Iată dece nu e dobrogean care să nu-1 A 

iubească, să nu-1 preţu'ască, să nu-i a- =) 

precieze comoara de calităţi morale şi i) 

materiale. Aceasta e o dovadă hotărî- A 

toare de capacităţile reale, nu sugerate şi A 

întreţinute de legende, de cari a dat do- A 

vadă necontestabilă, actualul şef al Par- A 

tidului Poporului din Constanţa. A
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C= Dar nu numai din punct de vedere 
(= politic, ci şi prin farniecul particular, pe 
(; care îl pune în raporturile sale sociale, 
C# unde are întinse relaţiuni, şi a cucerit 
(= unanime simpatii.
A D-1 Dr. Pilescu face parte din elita

oamenilor de acţiune, de cari are nevoe =) 
ţara pentru conducerea destinului ei pe §) 
calea progresului şi suntem încrpdinţaţi că #) 
meritele şi capacitatea sa îl vor impune i) 
la locurile de frunte şi de cinste dar şi =} 
de muncă şi răspundere. i)

Cuvinte despre presă
ooOOOo'**'

% „Aşi vrea, mai bine să trăesc într’o 
h ţară fără guvern dar unde există presă, 
X decât într’o ţară lipsită de ziare şi în- 
X zestrată cu cel mai bun guvern".
Ă THOMAS JEFFERSON
fi 1776. Fost prezidentul
h ■ statelor Unite

X „Daţi-mi presa şi puţin îm pasă de
X cei cari fac legile, de cei cari decretează
X morala" “.
V FiLlP WENDEL
V *
CT

O „Ce zice TIMES ?“ este fraza stereo- 
6 ţipă ce se aude din gura englezilor, când 
Ă se iveşte la ordinea zilei vre-un incident 
f= sau chestie politică.
¥ *
j; „Presa este marea fereastră deschisă
y spre lumea externă“
A THOMAS JEFFERSON

0 „Daţi-mi libertatea presei şi lăsaţi mi- 
(# niştrilor, de pe banca aceia. Camera 
C= Parilor servili, Camera comunelor ve- 
(= nală şi conruptă, destribuirea favorurilor, 
(= influenţa puterei şi a banului ca să se 
fi învingă rezistenţa şi să cumpere voturile. 
(# Cu libertatea presei nu mi e teamă de 
fi nimic; cu această armă formidabilă voi 
C# şti să le ţin piept, să le dărâm edificiul 
fi oricât de sus l’ar înălţa, să spulber până

la temelii opera lor de conrupţie şi de X 
intrigă, îngropându-i sub ruine. X

SCHERIDAN, impecabilul fi 
adversar al lordului North. fi 
Sfârşitul unui discurs din Â 
Camera pairilor, la 1782 \i

TS

* fi
- De cine se ocupă lumea mai mult fi 

în Londra, sir Marmaduke ? De lordul fi 
cancelar sau de editorul lui JUPITER ? fi 
(Times). *) fi.

—De lordul cancelar, fireşte, răspun- fi 
se sir Marmaduke, surprins de ireveren- A 
tioasa întrebare. A» *5

— Şi ce se spune de lordul cance- A 
Iar ? Un legist îndemânatic, o cred, folo- A 
sitor, s’o sperăm, dat stăpânirea sa, pe- A 
ruca sa, sacul său cu lână pe care şade A 
nu sunt decât nişte fleacuri cumpărate A 
cu puterea de care dispune editorul lui A 
JUPITER. Dacă lordul cancelar ar sta A 
în pat o lună, crezi că afacerile noastre A 
ar merge rău ? fi

~ Nu ştiu, domnule, nu sunt în se - fi
cretele Congresului, dar înclin a crede A 
că boala sa ar fi o calamitate naţională. A 

-•-Ca o indispoziţie a unei soacre ! A 
Sau dacă editorul lui JUPITER ar cade A 
bolnav crede-mâ pe mine, nu se va vorbi A 
decât de aceasta". fi

Din romanul THE KUEW fi
HEWAS RIGHT de Anthony TsoUope. fi

*) Lordul Cancelar, după tradiţie, poartă şi fi 
azi perucă şi stă pe un sac ou lână. fi
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D. Andrei Popovîcî
T Prefectul Judeţului Constanţa #\

..îis. ..jii;. «

Buciirându-se de unanime simpatii, 
iubit de toţi, stimat până şi de adversarii 
săi politici,’reputat ca un om de caracter 
însufleţit de entusiasmul potolit al firilor 
cugetătoare, guvernul i-a încredinţat pos
tul de înaltă încredere de prefect al ju
deţului Constanţa.

’ Nu se putea, în dezorientarea vre - 
murilor de azi, o alegere mai fericită.

D. Andrei Popovici este înzestrat cu 
acel spirit, tolerant, deschis tuturor curen
telor ce agită azi mulţimile, spirit ce vi- 
vifică bazele fundamentale de ordine, 
cinste şi legalitate, fără cari nu poate 
exista o societate organizată.

Numirea aceasta n’a surprins pe ni
meni şi a produs — lucru rar — o ex
plozie neobişnuită de bucurie, de satis
facţie, de mulţumire în toate straturile 
sociale. Prin acel admirabil instinct po
pular, mulţimea a simţit că omul acesta 
era indicat azi pentru conducerea şi în
drumarea treburilor obşteşti ale judeţului.

In „Cuuâniur său către „ iubiţii cetâ- 
ţeni ai judeţului Constanţa^ găsim atâta 
sinceritate, atâta revărsare de dragoste şi 
atâta preocupare de nevoile obşteşti şi 
de cunoaşterea lor, încât şi cei mai piz- 
măreţi dintre adversarii politici s’au vin
decat de meteahna neîncrederii.
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1= Andreî Popovici nu e un propăvă- 
i= duitor de percepte politice, ci un înfăp- 
6 tuitor de acte menite să reverse buna 
(# stare a gospodăriei judeţene şi să satis -' 
ij facă interesele bine întemeiate aţe cetă- 
(= ţenilor.
ij Un temperament fonciarmsnte pozitiv,
(= o putere de muncă inepuizabilă, un ca- 
ij racter hotărât, iată trăsăturile caracteris- 
(j tice ale personalităţii noului prefect, cali- 
(= tăţi pe cari le pune în slujba intereselor 
{= obşteşti.
(j Respectos pentru adevăr ca şi pen- 
I# tru cuvântul dat după matură chibzuială, 
ij d. Andrei Popovici este în lumea politică 
ij o excepţie; se ţine ds promisiune, urăşte 
ij sistemul perversului Machievel...
6 Totdeauna consecvent cu ideile sale 
ij politice şi stăruitor, în aducerea lor la 
Ij îndeplinire, îşî drămueşte cu conştiincio- 
ij zitate cuvintele, îşi măsoară bine mijloa- 
ij cele şi nu făgădueşte decât ceea-ce ştie,
(j că poate realiza. Aceasta este explicaţia 
& ascedenţei sale morale, a popularităţii i- 
6 mense şi reale, nu factice, în tot.judeţu',
& în toate straturile sociale. Altă dată — şi 
0 nu prea de mult — a te încrede în cu 
Ş vântul celui mai înalt dregător al jude
ţe ţului, era tot una cu a te sprijini de o 
0 umbră.
ţ Ceea-ce te impresionează în perso- 
Cî nalitate, d. Andrei Popovici este simpli - 
ij citatea neafectată a ţinutei sale. Faţa îi e 
ij străluminată veşnic ’ de bunătate ’sufle- 
ij tească şi din toţi porii respiră energie, 
j virilitate, hotărâre. Frânele conducerii u- 
j nui judeţ, mânuite de un astfel de om, e 
ij O chezăşie că interesele obşteşti şi au 
ij găsit conducătorul ce le trebue.
0 După concepţia sa, postul de prefect 
ij al unui judeţ nu e o dormeză de siestă,
6 ori visare, ci o arenă de luptă, un şan- 
V tier de muncă rodnică, un laborator de 
ij cercetare şi preparare, o şcoală de civism.

D. Andrei Pbpovipi nu e omul de ca- =i 
binet care să se mulţumească să dea or- =î 
dine din birou. El cutreeră, zi cu zi, ju- § 
deţul, cercetează târgurile, satele şi că- #> 
tunele, ascultă tânguqlile şi nevoile cetă- O 
ţenilor, îndrumează munca subalternilor, 
pune ordine unde aceasta lipseşte, stâr- 
neşte iniţiativele cetăţeneşti, aruncă din #> 
plin emulaţia în mijlocul obştilor sau au- =) 
torităţilor locale, stârpeşte fără milă abu- $• 
zurile, pune la dispoziţia organelor exe- 
cutive mijloace de a face faţă multiplelor #> 
nevoi. Acest inteligent şi eficace mod de #> 
a administra un judeţ, a început să-şi & 
dea roadele din prinjile zile. Pretutindeni => 
se desfăşoară o intensă activitate cu pri- 
vire la şcoala, căi de comunicaţie, co- ş-- 
operaţie, agricultură, cultură etc.

E o emulaţie fericită de a se câştiga 
timpul perdut în sterilele chestii politice, 9- 
atât de meschine în faţa situaţiei de azi 
şi de a se promova adevărateie interese d 
generale. y

In acelaş timp, administraţia d-lui ij 
Andrei Popovici e şi o şcoală de înalt ^ 
civism, prin contactul său direct şi ne- y 
întrerupt cu cetăţenii, e o forţă morală 
pe care se poate sprijini o ţară. Stăm- ^ 
indu-se pe această cale, desăvârşindu-se 
astfel educaţia politică a cetăţenilor se 
va ajunge ca poporul suveran, prin votul 
obştesc, să fie stăpân pe destinele sale 
şi va şti pentruce şi cum va trebui să y 
aleagă cu discernământ mandatarii săi, § 
precum va şti să aleagă pe cei demni, y 
pe adevăraţii săi exponenţi. y

D. Andrei Popovici, prefectul jude- 
ţului Constanţa e un om dintr’o bucată, v" 
caracter de bronz, loial, generos. De o O 
solidă probitate, posedând o inteligenţă -j 
vie, superioară, desfăşoară o muncă pe y 
pe cât de încordată pe atât de rodnică y 
şi folositoare. y

«00000°000^
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D. Grigrore Ştefu
i= Prcfcclul Politiei Municipiului Consfanfa =|
V Inspector General al Siguranţei Circumscripţia II Constanta V

=fî O maximă populară, în care s’a cris- 
fi talizat o doză puternică de filozofie, este 
ij şi aceia că: „fafa, este oglinda sufle- 
fi fului“. Nicăeri nu putem întâlni o verifi- 
fi care mai eclatantă a adevărului cuprins 
Jj în maxima această decât privind pe d. 
4 Grigore Ştefu, Prefectul Poliţiei Munici- 
(= piului Constanţa,
-fi O figură de bonhome, din care ira- 
fi diază un suflu de bunătate, o frunte 
fi mare şi senină, ochii vii şi expresivi, 
fi mersul încet, sacadat, ce denotă pe o- 
4j mul bun la suflet, pe omul liniştit şi or- 
fi donat ce pluteşte parcă într’o aureolă de 

<= senină modestie.

La această înfăţişare, care ese din fi 
comun, fără să prezinte alure şi poze fi 
cari să şocheze, să atragă isbitor aten- fi 
ţiunea, corespunde un spirit larg, prie- fi 
tenos, inobilat de francheţă, un caracter fi 
cavaleresc, loial şi sincer. fi

.Incapabil fonciarmente de a face rău, fi 
e un şef bun, serios, hotărât şi dotat cu fi 
acel remarcabil simţ de discernământ şi fi 
pătrundere al valorilor reale. Are darul de fi 
,a coopta, dea subjuga buna voinţă a sub fi 
apropie alternilor, făcând din ei—nu nişte fi 
simpli subordonaţi care să execute ma- fi 
şinaliceşte ordinele primite, ci nişte ade- fi 
văraţi colaboratori cari îşi pun în joc fa- fi

uiii.i ........................................................................................ .
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(= cultăţile intelectuale, toată energia de cari 
b dispun, desfăşurând în executarea atri- 
b budilor generale şi a însărcinărilor even- 
{# tuale, o abnegaţie şi un zel desăvârşit. 
b D. Grigore Ştefu şi-a început cariera 
(= de tânăr, dela prima treaptă depe scara 
b ierarhiei şi a ajuns la locul de azi prin 
(= muncă şi cinste.
(= E format la şcoala serioasă a fostu- 
{4 lui şef al siguranţei generale d. Ion Pa - 
(I naitescu şi desăvârşit la şcoala poliţiei 
b ştiinţifice a actualului şef al siguranţei 
C# generale d. R. Voinescu, cari au năzuit 
6 să facă din personalul poliţienesc o a 
b doua magistratură a ţărei. 
b Născut în Brăila la 1880, înarmat cu 
(4 O cultură generală aleasă şi superioară, e 
b licenţiat în drept, are şi o cultură şi e- 
b ducaţie profesională temeinică.
(4 Tot ce s’a produs pe terenul tinerei 
b ştiinţe a poliţiei, nu-i este străin şi din a-- 
(4 cest’material de cunoştiinţe vaste şi va- 
b riate, ştie să extragă maximum de folos, 
(4 pentru a-şi îndeplini cu destoinicie mul- 
14 ţiplele, delicatele şi uneori complexele 
(4 îndatoriri ale importantelor servicii ce i 
b s’au încredinţat.
(4 Marele public nici nu-şidă seamă de 
(= importanţa covârşitoare a unui serviciu 
(4 de poliţie şi siguranţă, care - stă strajă 
b neadormită la asigurarea şi paza liniştei 
(4 publice şi a siguranţei Statului.
(4 In acest serviciu se cer; o muncă 
(4 încordată, un spirit de iniţiativă, calităţi 
(4 exceptibile de metodă şi ordine. 
b Din acest punct de vedere Dobro- 
[4 gea se află într’o situaţie destul de de- 
(4 licată.

Problema siguranţei în această parte 4> 
a ţării are aspecte deosebite în diferitele 4) 
ei părţi. In partea de Nord, e veşnic => 
ameninţată de virusul comunist şi a ?) 
diferitelor secte religioase cari bântue 4> 
în populaţia rusă şi lipovenească. =)

In partea centrală iredentismul latent, 4) 
tăcut, dar cu atât mai periculos al ele- 4) 
mentului bulgar, iar în partea de Sud pe 4> 
lângă comunism, acelaş iredentism cu un 4> 
caracter mai acut şi mai violent. =1

Supravegherea atentă nu e întotdea- 4) 
una în funcţie de mijloace, ci şi de per 4> 
sonalul chemat s’o exercite. In astfel de => 
împrejurări grele, se poate preţui în toată =) 
întinderea ei în toată importanţa ei, ca- 4) 
pacitatea şi destoinicia unui şef.

Spiritul de organizare, destoinicia pro- 4) 
fesională, adânca cunoaştere a situaţiei ij 
reale de care a dat dovadă d. Grigore 4> 
Ştefu, au făcut din serviciul de siguranţă 4) 
âl Dobrogei, un organ care a ştiut să b 
dejoace multe plănuiri rele şi să asigure 4> 
Siguranţa Statului Român. b

D. Grigore Ştefu pe altă parte, este 4) 
departe de a înfăţişa tipul clasic al bi- b 
rocratului, cu orizontul mărginit, cu spi- b 
ritul îmbuibat de mucigaiul arhivelor, al 4} 
actelor şi terfoloagelor oficiale. E un b 
adevărat gentleman, un om de lume, în 4) 
curent cu literatura şi cu artele. Nu avem b 
în Constanţa mulţi apreciatori de frumos b 
şi de artă ca d. Gr. Ştefu. Nu e expo- b 
ziţie de pictură care s'ă nu fie vizitată, b 
n’a trecut p’aici pictor pe care să nu-1 b 
sprijine. b
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I>. Virgil Andronescu
Fost Primar al Municipiului Constanţa
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0liiol) şi proprietarul Viielox' Dorel şi Căpitan Scliiauc <Movila>

Absolvent al şcoalei superioare de Comerţ din Bucureşti, decorat 

cu „Coroana României'1 în Gradul de Cavaler. „Crucea Come- 

morativă“ de Război etc. Fire intreprinzătoare, cinstit.şi serviabil 

cu toată lumea pentru care şi-a căpătat simpatiile locuitorilor şi
ale vizitatorilor.
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Vederea Vilelor din Staţiunea Balneară Movila, Dorel şi Căpitan
Schiauc Judeţul Constanţa
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I*. S. Sa D. II. Ghenadie Nîculesca
EPISCOP AI. EPARHIEI. BUZĂU

Născut în anul 1874, în Comuna Păuleşti 
Jiul. Prahova, a urmat cursurile seminarului 
Veniam din Iaşi, că bursier obţinând di
ploma de 8 clase, pe urmă venind în ca
pitala Bucureşti a urmat cursurile Facultăţii 
de Teologie din Bucureşti unde terminând, 
a fost Hirotonit Diacon, în urmă Preot, 
Protoereu la Constanţa şi Tulcea, pe urmă 
trece ca Director al Seminarului din Mă
năstirea Bistriţa, Râmnicul Vâlcea şi Galaţi. 
In anul 1922 a fost ales Episcop, a primit 
Schima monahală cu inetania în Sî. monas-

Mânăs- 
de o

Mare

tire Cozia-Vâlcea şî a fost hîrotonît arhiereu 
la Iaşi. Ca Episcop al Buzăului a avut şî 
are mult de luptat cu organizarea 
tirelor din Judeţ. Fire energică şi 
înaltă moralitate.

Posedă următoarele decoraţiuni 
Ofiţer al Ordinului „Coroana României" 
„Steaua României" în gradul de Cavaler, 
„Răsplata Muncii" cl. I pentru Biserică, Di
plomă de Colaborator, din partea Juriului 
Expoziţii 1906, şi mai multe alte Decoraţii 
şi Distincţiuni.

♦
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D- Ion Butucescu
Directorul Contabilităţii Municipiului Constanţa

I>. Alexandru [Drăfrliescu
Şef de Bix'ou principal. Şeful reglsti'aturel 

pe lânpâ Prefectura Constanta

Fire blanda serviabil şi îndatoritor cu toata 
lumea

oooO^^Oooo

D. Gin. Furdui
Posedă un mare atelier de Fotografiat In oraşul Ismail.

in arta fotografiei. Amator desăvârşit in arta sa« 
care face cinste oraşului Ismail (Basarabia)

Artist
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D. V.
Şeful Partidului Târ&nesc din Oonsfanfu

Deputat de Constanţa
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Un spirit vioi dar pondent, o minte
9*\

e decorat cu medalia „Răsplata" Mun- o
• *

i""i echilibrată, iată caracteristicile perso- cii" cl. I, pentru învăţământ. A ac-
il nalităţii d-lui Vasile Lepădatu,
:«

•••• Eşit din popor, din rezervoriul de

•%

tivat cu multă însufleţire pe terenul ii
cooperaţiei. In armată are gradul de o

%vo energie ce-1 formează ţărănimea, şi-a căpitan de rezervă.
• • început cariera publică ca învăţător

••••

A fost ales prezident al Camerei ii
o de sat, unde a lăsat urme adânci; 

este azi institutor. A fost revizor şco-
agricole şi consilier eparhial.

In politică este şeful iubit şi as

%♦*

♦ ♦

::

\i Iar cl. I, în care calitate şi-a creiat cultat al partidului ţărănist din judeţul i"[
:"i merite neperitoare, fapt pentru careo Constanţa.
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D. Colonel Glnencîu
Deputât de Constanta

ţm

D. Al- Mavro din
Avocat şl deputat de Constanta
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D. V. P. Sasu
Deputat liberal. Fost ministru
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D. Aurel Buttu
Senator, mare proprietar

I

I>- Sever Movilă
Senator, mare proprietar

D. Mircea Solacolu-Troîan
Fost Primar, Senator
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D„ Grîgore Vasilîu
Avocat, Prefectul jud. Tulcea

°\_3a

0°

D. I. Ghîbânescu
Prefect de Dui'ostoi'

f
0

O. I. D. Georgescu
Fost Magistrat 

Prefect de Callacra
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Din trecutul presei noastre
oooonaoo oooooood

Cel dintâi prospect pentru lansarea unui ziar românesc

In anul 1817 trăiau în Lemberg doi 
mari şi inimoşi români cari aveau, a- 
colo, în capitala Galiţiei, însărcinări ofi
ciale dela guvernul austriac.

Unul era bine cunoscutul şi fecundul 
scriitor loan Budai — Deleanu, autorul 
acelui admirabil poem epic ŢIGANIADA 
în calitate de secretar al tribunalului 
provincial şi al doilea, Teodor Racoce 
„guberniealnic tâlmaciu".

Acesta din urmă probabil, sub îndem
nul lui Budai - Deleanu, a năzuit să 
scoată un ziar românesc şi în acest scop 
a cerut dela curtea din Viena cuvenita 
îngădtiială spre a tipări „novele sau ga
zete româneşti*.

Printr’un decret împărătesc din 25 
Februarie 1817, i se acordă ceruta poz- 
volenie (învoire).

Odată obţinută această învoire entu
ziastul Racoce s’a grăbit să şi lanseze 
un prospect, o „înştiinţare* pentru apa
riţia unei gazete româneşti. In această in - 
ştiinţare vorbeşte despre însemnătatea 
ziarelor prin care s’a făcut, la toate po • 
poarele, „începutul politicirii* şi s’a răs
pândit cultura. Ziarele, zice înştiinţarea 
sunt „istoria vieţuitoare împreună cu noi“

Racoce, un idealist, credea că a s^sit 
vremea ca şi românii, cari, „socotiţi de 
împreună fac o naţie de mai multe mi
lioane* să aibă un’ziar al lor prin care 
„să poată primi toate acele procopsiri, 
de care au avut parte alte noroade*.

Asigurându-şi colaborarea unor oa
meni învăţaţi şi iubitori de neam“ pro
mite să dea în ziarul nu numai ştiri şi 
informaţiuni din toată lumea ci şi „toate 
învăţăturile tălmăcite pe româneşte înce
pând dela gramatică până la teologie*.

După cum vedem programul năzuito- 
rului era vast.

înştiinţarea aceasta, tipărită cu frumoase 
slove chirilice, se află în archiva guver
nului din Cluj.

Din păcate, spiritul public la români, 
nu era încă format pentru o astfel de , 
acţiune şi înştiinţarea lui Racoce, cu toate 
bunele ei intenţiuni, nu a avut nici un 
ecou.

Ziarul proectat n’a putut apare.
Frumoasele intenţiuni ale lui Racoce a 

rămas un simplu vis al unui idealist, apă - 
rut prea devreme. Românii, deşi „soco
tiţi de împreună fac o naţie de mai multe 
milioane* risipiţi sub stăpâniri străine, 
desbinaţi, nu erau încă formaţi pentru 
idealul lui Racoce.

Ca document, vedem aci, acest întâiu 
prospect pentru lansarea unui ziar româ
nesc din care un exemplar, tipărit cu fru
moase slove chirilice se află în arhiva 
Transilvaniei.
Înştiinţare pentru

Gazetele Româneşti
In puţină vreme, după ce au început 

a se revărsa în Europa razele ştiinţelor, şi 
a bunelor învăţături, s’a aflat folositoare 
măestrie a tiparului, prin care şi împăr
tăşire aceloraş ştiinţe, dela neam la neam, 
până la cele mai depărtate părţi a lumii 
întru totu au lesnit; dară cu aflare ga
zetelor nu se poate spune cât folosu sau 
adusu la toate ţările Liiropii; se poate 
zice cu tot adevărul, că începutul politi- 
cirii a toate Europii şi cultura neamurilor 
ei sau făcut cu iveala Gazelelor publice. 
Gazetele sau înştiinţările de obşte sunt 
organul tuturor bunelor învăţături, a în
frumuseţări limbilor şi a politicirii neamu
rilor. Din gazete bine rânduite nu numai 
ştimu tote întâmplările minunate şi vred
nice de luare aminte, ce din vreme în 
vreme în osebite ţări depărtate, saupusu 
la iveală; dară ca şi într’o oglindă ve - 
demu ce se lucrează în toate părţile lumii. 
Cunoaştem starea neamurilor, mutările 
Împărăţiilor,află iile omeneşti cele mai fo
lositoare fie întru rândul ştiinţelor, a po-

Isl
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liţii, a neguţitorii sau a agonisirii de câmpii. 
Cu un cuvântu precum se procopseşte 
oarecine cetind istoriile cele vechi aşa 
ne procopsim cetind gazetele, ce se pot 
zice istorie vieţuitoare împreună cu noi.

Neamul românesc măcar aă împăr
ţita întru mai multe ţări şi trăind sub o • 
sebite stăpâniri totuşi o limbă are, aceeaş 
lege şi tot aceleaş obiceiuri, precum şi 
aceleaş cărţi şi aceeaş scrisoare ; Deci 
românii socotiţi de împreună făcu o na
ţie de mai multe milioane, care demult 
acum simţeşte bunătăţile politicirii şi do
reşte a fi părtaşe culturii acelora lalte 
neamuri Europii ; Dară până acum iau 
lipsitu acesta organu, prin care să poată pri
mi toate acele procopsiri de care au a- 
vutu parte alte noroade.

Aceasta de obşte cugetu au socotitu mai 
jos iscălitul să-l împlinească prin tipărire. 
Novelelor, sau Gazetelor româneşti, spre 
care scoposu au şi căpătat pozvolenie dela 
prea înaltă curte după Decretul Guber- 
nialnic dela 25 Februarie a. c., numărul 
8772. Deci el voeşte să dea afară Ga
zete româneşti precum sau obişnuit la toate 
neamurile în Europa, pe toată săptă
mâna dela două până la trei coaie tipă
rite, cu tot feliu de vestiri, precum este 
obiceiul şi cu aceea rânduială, cât să in
tre la aceleaş gazete toate lucrurile vred
nice de ştiutu, ce se află în gazeturile de 
Londinu în Englitera, de Paris, în ţara 
franţozască, de Berlinu, Hamburgu şi alte 
Eparhii a Germaniei precum şi la Gaze
tele din Eparhiile Italii şi a Jspanii. Dar 
fiindcă această osteneală este cuprinsă 
cu multe cheltueli, pentru ţinerea Gaze- 
turilor străine, pentru tipăritu şi plătire 
poştelor; pentru aceasta au socotit a fi 
de trebuinţă ca să arete acest cugetu de 
obşte folositoriu neamului românesc prin 
această înştiinţare şi a se recomendui mare 
sufleţii celor iubitori de neamu şi de pro- 
copsire limbii patrioticeşti, ca să binevo- 
iască al sprijini întru această apucare sau 
luare înainte.

Ponturile tocmelii, cu care cel mai jos 
iscălit se îndatoreşte a lua asupra sa a- 
ceastă osteneală, sântu următoare;

1. Forma gazetelor va fi, precum este 
a înştiinţării aceştii, şi se va chema; No
vele sau Gazete româneşti.

B

2. Alcătuire lor va fi întru acesta 
chipu; o coală întreagă tipărită, câte 
odată şi o coală şi jumătate, va fi nu
mai cu osebite veşti şi înştinţări din toate 
ţările, şi cu toate alte povestiri vrednice 
de ştiutu ce se vor afla întru gazetele 
neamurilor Europii.

Altă coală tipărită se va adaoge la a- 
aceste gazeturl cu titula: Pentru învăţătură 
şi ştiinţ; la care se vor pune tot felul 
de vestiri ce se fac pentru cărţi şi luc
ruri învăţate, care esu la lumină în ţările 
Europii. Câte odată, precum va cere tre
buinţa, se va putea pune o coală .şi ju
mătate şi întracest chipu o gazetă de îm 
preună va ţine două coaie. Aceasta încă 
trebuie să se ia aminte, că aceste gazete 
întru acel chipu se vor tipări şi se vor 
însemna cu numărul că să se poată apoi 
împreună lega în tomuri deosebite precum 
gazetele. aşa şi cele, ce se vor tipări pen
tru lucruri învăţate.

Ooarecari oameni învăţaţi şi iubitori 
de neam, sau îndatoritu celui mai jos 
i.scălitu cumcă, la întâmplare, cându ga
zetele aceste să se primească dela mai 
mulţi, şi să aibă trecere vor da supt nu
mele : Dascălul românescu, toate învăţă
turile tălmăcite pre românie, începându 
dela gramatică până la Teologie, adecă 
cele duhovniceşti după aşezământurile be- 
sericii greceşti. Iară cele alte ştiinţ după 
isvoadele celor mai învăţaţi bărbaţ, şi după 
cărţile de obşte primite.

3. Intru ocesta feliu întocmită gazeta 
de doaă, sau trei coaie tipărite, va eşi 
în toată săptămâna la lumină, şi se va 
trimite fără nici o cheltuială de poşte la 
toţi cei cari se vor scrie (prenumeruî) 
până la locul hotărâtu, unde vor voi să 
o primiască, adecă celor de suptu împă
răţia austrii se vor da la poştele orân
duite, şi dela acele poşte va primi fieş- 
tecare gazetele su adresul sau titulaţiea 
sa dela aceleş poşte unde va pofti să-i 
fie trimisă. Iacă cei din ţara moldovii şi 
din ţara muntenească voi primi prin a- 
genţiile austriacă — împărăteşti din Iaşi 
şi din Bucureşti,-iarăş la locurile unde 
vor hotărâ aceiaş ţiitori de gazete.

4. Fiindcă nu se potu tipări mai multe 
exemplare de gazetă, numa atâte câte 
se vor întocmi mai înainte, şi numai

B
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pentru acele persoane, care se vor scrie 
pentru aceasta cel mai jos iscâlitu, pof
teşte pe toţi ce ar dori a face părtaşi 
acestora gazete, ca să-ş trimată Adre
sai său, adică: numele, porecla, şi 
vrednicie cu însemnare locului unde vo- 
eşte a primi aceste gazete. Aceste adre- 
suri se pot trimite prin chesaro - crăeşti 
agenţii, staroşi de agenţii, sau prin poştă 
drept la jos iscălitul la ’ Leov. Din lă- 
untru poate să se scrie ori în ce limbă 
iar din afară, pentru ca să nu se smin
tească la poştă, trebuie să se scrie titlu 
nemţeşte, franţuzeşte sau latineşte.

Aceste adresuri se poftescu cât mai 
în grabă, fiindcă mai jos iscălitu au ho- 
tărâtu ca cu începutul lunii lui Mai a 
anului curgători să înceapă cu tipăritul.

Având mai jos iscălitul aceste adre
suri va da al doilea înştiinţare, şi va

hotărâ ziua în care va da cea mai în
tâie Gazeta.

6. Preţul pe tot anul pentru gazeta 
se aşează cu 60 florini (lei) în valuta de 
viena, sau 30 de lei bani buni.

Acesta preţu tot deauna pe o jumătate 
de anu se vă plăti înainte adecă: cu 30 
florini în valuta de viena sau cu 15 flo
rini bani buni.

Pe lângă aceasta se poftescu toţi cei 
înalţi şi preasfinţiţi Arhierei, şi de înalt 
neam Arhonde, veli Boeri, precum pre- 
cinstite, cinstite şi pe bun neamu; bese- 
ricesti şi mireneşti persoane după vred
niciile sale să binevoiască a pune împeună 
silinţa spre împlinire acestui dimpreună 
fofositori scoposu (lui).

Sau dat în Leov la 8 Martie 1817 
Teodor Racoce

K. 11 K gubernicalnic tălmaciu

o*”
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Din lumea presei noastre
• #eOOO*0#

Dela Gazeta Transilvaniei, bătrâna 
antimergătoare din Ardeal, dela Trompeta 
Carpaţilor lui Cezar Boliac, dela Ro’ 
manal lui C. A. Rosetti dela Războiul 
lui Grandea şi Războiul lui Weiss ; dela 
Ghimpele lui Orâşanu, şi Sca!ul lui A- 
tanasiade şi până la cotidianele noastre 
de astă zi trebuie să fim drepţi şi să 
mărturisim că s’a făcut un salt gigantic 
spre cinstea apariţiilor din urmă.

Toţi aceşti înaintaşi, fireşte, sunt pă
rinţii ziaristicei româneşti de şi s’ar putea 
susţine că acela care i-a fost cu adevă
rat părinte, ar fi C. A. Rosetti, dela care 
a început să se aşeze pe adevăratele i 
temelii presa remânească.

Au fost, bine înţeles, scriitorii şi cuge- 
tatoji dintre cei mai distinşi pe cari i-am 
avut cari s’au ocupat şi cu ziaristica, 
dar nu ca ocupaţie principală cum a fost 
de pildă: Haşdeu, care pe lângă litera
tură- a alunecat şi în câmpul ziaristicei, 
Panu, erndit şi un înzestrat cum rare ori 
se întâlneşte, Gr. Ventură, care în orele-i
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libere făcea literatură şi încă bună şi alţi 
câţi-va.

Dela 20—30 de ziarişti câţi profesau 
pe vremea aceia, s’a ajuns astă-zi la sute 
şi sperăm să atingem mia un prea fru
mos rezultat, graţie câtor va profesionişti 
cari sau sacrificat ca nişte martiri, nu
mai şi numai în vederea reuşitei cauze 
comune care a fost şi a rămas cauza 
ofantă a ziaristicei române.

Astă-zi avem trei societăţi de presă, 
fiecare numărând câteva sute de membri 
şi având un fond de rezervă special în 
fostul regat şi una în Ardeal.

Sindicatul ziariştilor a avut până as
tăzi câţiva conducători a căror eternă 
memorie se cuvine s’o cinstim cu toată 
pietatea la care au drept.

L’a avut pe /. Procopiu graţie stăru
inţei căruia s’a putut constitui palatul sin
dicatului pe care în săn’a apucat să-l vadă 
complect sfârşit; l’a a avut pe mult în
cercatul dar vajnicul profesionist lancu 
Popescu, o minte cum nu se poate mai
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luminoasă şi un condei cu o vocaţitine 
care nu s’a desminţit nici o clipă, aproape 
până a închis ochii’ pe vecie ; l’a avut pe 
lancu Bacalbaşa care nu s’a distins nu
mai ca ziarist, dar şi ca om de teatru; 
l’a avut pe Al. Ciurcu.^-un foarte vechiu 
şi un spiritual condei, a cărui activitate 
in ziaristica românească comptează mult; 
Ta avut până acum de curând pe C. 
Bacalbc şa, fostul deputat al cărui frumos 
trecut ziaristic îi dă dreptul la toată cins
tea şi veneraţia; l’a avut pe C. Dumi ■ 
irescu un ziarist plin de merite, care l’a 
prezidat cu autoritatea necontestată, 
lăsând urme de dreptate în activitatea 
d-sale ; în fine azi e prezidat de sim
paticul confrate Barbu Voinescu, dela 
priceperea şi autoritatea morală a căruia 
toţi confraţii şi colegii aşteaptă foarte 
mult şi nu ne îndoim că va corespunde 
cu prisosinţă.

Asociaţia Presei care n’are vechimea 
Sindicatului, dar care totuşi numără câ
teva sute de membri dintre cei mai dis
tinşi şi mai bine pregătiţi ziarişti.

Preşedintele Asociaţiei este vechiul 
slujitor în câmpul ziaristicei române, scri
itorul Const Mile, una din cele mai po
pulare figuri ziaristice pin ţară :

Uniunea ziariştilor profesionişti, cea 
mai nouă asociaţie de presă din toate ale 
noastre, are dreptate să nu numere prea 
mulţi aderenţi. Preşedintele ei este tâ
nărul dar meritosul ziarist Râul Anas- 
tasiu, care a fost ales în această calitate, 
aproape fără luptă şi întrunind singur un 
considerabil număr de voturi.

Mai e în sfârşit, şi a patra societate.

de presă : Sindicatul presei române din 
Ardeal şi Banat cu reşedinţa în Cluj, şi 
cu o organizaţie şl o .compoziţie inden- 
tică cu acelule’a ale instituţiunilor similare 
din fostul regat. Sindicatul acesta e des
tul de bine reprezentat ca număr şi ac
tualmente fiinţează sub conducerea pri
cepută Şl destoinică a preşedintelui, lui d. 
Al. Hodoş, un vechiu şi meritos ziarist 
ale cărui calităţi profesionale sunt recu
noscute de toate cercurile intelectuale din 
toată ţara; un conducător, graţie sârgu- 
inţei căruia instituţiunea va progresa sim
ţitor.

Preşedintele* acestui sindicat, d. Al. 
Hodoş se înţelege că trebuie să fie aju
tat în greaua sa misiune de câţiva tova
răşi breslaşi, vrednici colaboratori, cu cari 
este şi logic să împartă greaua răspundere 
pe care a primit-o.

Tendinţa este însă de a putea uni in- 
tr’o zi toate aceste asociaţiuni de presă 
într’una singură şi se fac sfotţări operaţiuni 
în această direcţie, întru cât nu numai că 
scopul e unul şi acelaş, dar şi fracţio
narea aceasta în loc să consolideze presa 
noastră, dimpotrivă, o slăbeşte, ceia ce 
ar fi o lipsă de procedare şi o mare ne- 
chibzuinţă

De aceia, nu se poate o mai bună în
cheiere a subiectului acesta, decât urând 
din toată inima să ne ajute tutulor Dum
nezeu, ca să nu închidem ochii înainte 
de a vedea unirea într’o singură asocia
ţie a acestor diferite tabere de breslaşi 
intelectuali.

ANDREI V. POPOVICI 
Directorul ziarului „Târnoya 

Mare“ din Sighişoara
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Omul şcoaleî, aşa s’ar putea carac
teriza activitaî§nuinisterială a d-lui Dr. 
C. Anghelescu, care a fost în mai 
multe rânduri, ministru al instrucţiunii 
publice.

Bazele actuale ale învăţământului 
public, de toate gradele, se datoresc 

d-lui dr. Anghelescu. In ultimul său 

ministeriat de 4 ani, şi a concentrat cea 

mai mare parte din activitatea sa pen
tru înzestrarea şcolilor cu clădiri pro
prii. Ce-a făcut d-sa în această direc
ţiune se poate considera de domeniul 
minunilor.

D. dr. C. AnoHeleşcu
(ost ministru. Profesor universitar

D. C. AHGKTOI ANII 
fost ministru de Interne 

membru fruntaş al partidului naţional
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corpului de contabili autorizaţi din Constanţa
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D. Victor Eftimiu

ulii;,iii;,...illiiMiiiiM.,;!!;,.

Din „Poemele Singurătăţii"

O fată coase la fereastră

Pe-obrajii stinşi, pe mâna-i slabă, 

Pe ochii trişti din cale-afară.
Şi-a pus pecetea ne-’ndurată 

Pierduta vieţii primăvară.

Se scoală ’ncet, aprinde lampa. 

Mai plină-i casa şi mai bună 

Iar ploaia pare că-i un cântec 

Ce din adânc de vremi răsună.

Un cântec trist şi fără vorbe 

Porneşte-n umeda-’nserare 

Şi lampa cântă, lampa plânge 

Povestea unei vieţi amare.

Iar acul, ochii şi lumina 

Şi ploaia care-n geamuri bate 

Urzesc poemul plin de jale 

Al fetelor nemăritate...
V. Eftlmlu

a«o
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D-ra JBlena Văcârescui

Descendenta unei vechi şi nobile fa
milii, ce ne-a dat în decursul vremurilor 

mari cugetători, literaţi şi poeţi. D-şoara 

Elena Văcărescu a moştenit toate aceste 

daruri, fiind o literată şi poetă cu renume 

mondial.
Trăeşte la Paris unde şi-a creiat o si

tuaţie strălucită în intelectualitatea franceză.
Reprezintă România, cu multă demni

tate şi cu autoritate strălucită, în Liga 

Naţiunilor.
Activitatea ce o desfăşoară d-şoara 

Văcărescu în Ligă şi în afară de Ligă, re
prezintă prilejul unei adevărate mândrii 

naţionale.
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D- George Asbîovici
Consilier agricol al ]ud. Constanfa

P

E tipul funcţionarului cult, instruit, bine 

pregătit pentru postul pe care-1 ocupă. 

S’a născut la Vaslui, în anul 1890, Sep
tembrie 18. Studiile secundare le-a făcut 

la Iaşi, la liceul Naţional. După termi
narea liceului, a intrat ca bursier al sta
tului, în şcoala Superioară de Agricultură 

dela Herăstrău, pe care a absolvit-o cu 

mare succes. Imediat după terminarea a- 

cestei şcoale, pe baza unui strălucit con
curs, a fost trimis tot ca bursier al Sta
tului, să se specializeze Ia Berlin, unde 

a urmat cursurile dela ,,înalta Şcoală de 

Agricultură1' o şcoală cu renume’ mondial. 

Aci s’a specializat în studiul selecţiunii 

cerealelor. Pentru desăvârşirea acestor 

studii, a fost trimis un an de zile, în Su
edia, la Svelof, unde a făcut practica pe 

lângă renumitul Institut Agricol din acea 

localitate.
Venit în ţară. Ia 1915, a ocupat timp 

de 7 ani postul de director al staţiune! 

de selectiunea cerealelor a Societăţii Na-
î 7

ţionale de agricultură, de la Herăstrău, 

Bancara ?i Moara Domnească. In această 

calitate d sa a avut prilejul să-şi pue în 

valoare temeinica pregătire profesională 

în această importantă ramură a ştiinţei 

agronomice şi comoara de cunoştinţe te'o-
G8D
■ 89ama

♦ 9
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retice şi practice, acumulată în anii de 

studiu în ţară şi străinătate.
Dela; 1 Noembrie 1923 conduce con- 

silieratul Agricol al judeţului Constanţa.
Spirit organizator, putere de mUncă 

inepuizabilă, a prezidat şi înfăptuit cele 

două mari opere cari au schimbat struc
tura agrară a ţării: 

colonizarea.
împroprietărirea şi

In Corpul Agronomilor are gradul de 

inspector clasa I. E decorat cu ordinul 

„Steaua României", în gradul de Cavaler.
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Vasile Calligari, inspector al Ministerului 

Muncei, şeful regiune! VI Constanţa născut 

în anul 1851. A ocupat funcţiuni înalte 

precum; prefect al judeţului Fălciu, in
spector general administrativ, avocat, vo
luntar în campania 1913 şi 1916.
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P. S. S. Episcopul lUSTlNlAN TECUl^ESCU 
al Cetâţel Albe cu reşedinţa la Ismall ;

D. ]V. lORGA
Profesor Universitar, membru al Academiei 

Preşedinte al parUdulul National
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D- R. BESCOF, mare industriaş din Baacargic

0 industrie care are un mare viitor în 
ţară, este şi morăritul. Avem tot ce ne 
trebue pentru desvoltarea ei: materie 
primă, combustibil şi căi de comunicaţie 
pe apă şi uscat.

Printre fabricele mari de făină din ţară 
este şi ^grandioasa moară a d. R. Beşcof 
din Bazargic. O clădire impozantă cu 4 
etaje, fabrica este instalată cu cele mai 
noui şi perfecţionate maşini. întreaga in
stalaţie dispune de 250 H. P., cu 16 
perechi de voltieri şi ocupă zilnic 42 lu
crători.

Producţia este de 6 vagoane în 24 
ore. întreprinderea aceasta aprovizionează 
multe oraşe din. ţară şi face şi un ex
port intens, cucerind piaţa Cospoli şi 
Cairo, mulţumită legăturilor ce a ştiut să 
îşi creeze d. Beşcof.

D-sa este un spirit practic şi a reuşit 
în foarte scurt timp, să statornicească le
gături strânse comerciale în întreaga ţară.

Iubit şi stimat de concetăţenii săi, pre
ţuit de oficialitate pentru calităţile de 
cinste ce-1 împodobesc este un element 
de valoare în lumea comercială şi indus
trială.
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D. luliu Mantu
Şeful pax’lldulul naţional, fost prezidentul 

Consiliului n Irige nl

O personalitate de frunte între oamenii 
politici ai ţării.

Cumpănit şi la vorbe şi la fapte, po
sedând o cultură superioară, însuşiri de 
om de stat occidental şi o experienţă 
vastă, a fost sufletul luptelor politice duse 
cu dârjenie de ardeleni sub unguri.

După unire a dus şi duce o aprigă 
luptă pentru democraţie şi consolidarea 
unirii sufleteşti a tuturor românilor.

D. Nlcolae D. Chlrescu

Fire de poet, s’a născut la Cernavoda 
în anul 1880. A urmat ca bursier Liceul 
„Sfântul Sava“, luându-şiîn 1901 bacala

ureatul. S’a înscris la universitatea din 
Bucureşti unde a urmat dreptul, trecân- 
du-şicumare succes licenţa în anul 1906. 
S’a stabilit apoi în oraşul său natal, ca 
avocat iar în toamna anului 1907 a fost 
ales primar. In această calitate a dovedit 
reale aptitudini de administrator şi gos
podar.

Naţionalist înfocat, adept şi admirator 
al marelui profesor N. lorga, organizează 
temeinic partidul naţional din localitate.

încurajează pănă la jertfă toate între
prinderile filantropice şi culturale. Este 
prezidentul Asociaţiei demobilizaţilor şi a 
soc. „Fii Apărători ai Patriei".

D-C. Pariano

Născut la 20 Septembrie 1846, înco.- 
muna Comişani din Dâmboviţa. Studiile 
primare şi liceale le-a făcut în ţară cu 
râvna unei firi studioase şi precoce.

Plugar prin instinct şi - a îndreptat gân
durile spre agricultură. După ce făcu 
3 — -4 ani practică pe moşiile sale Stă- 
neşti şi Chirculeşti din jud. Vlaşca, pleacă 
în Belgia, şi se înscrise la institutul de 
agricultură din Gembloux unde şi-a de
săvârşit studiile agronomice.

întors în ţară, s’a ocupat cu plugăria 
introducând noui metode de cultură, etc.

După răsboiul Independenţei, şi-a vân
dut frumoasele proprietăţi din Vlaşca şi 
s’a stabilit în Do'orogea, cumpărând mo
şia Hasancea.
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D. Oeorge Berea

fost prefect şi Inspector general administrativ

Născut la Stroeşti, jud. Fălciu în 1889 
luna Februarie 14, studiile liceale le-a 
făcut la Liceul Internat din Iaşi, cele uni
versitare la Facultatatea de Drept din Iaşi 
şi doctoratul la Facultatea Juridică din 
Paris obţinând titlul de doctor în drept, 
Sc. Economice şi Politice în Mai 1913.

A luat parte la campania din 1913 în 
divizia generalului Mustaţă, ca sublo
cotenent în reg. 8 Roşiori şi în campania 
din 1916—18 a luptat în Dobrogea şi a 
funcţionat în biroul de operaţiuni al Ma - 
relui Cartier General, detaşat ca ofiţer 
interpret la biroul de operaţiuni român de 
pe lângă marele cartier al comandamen
tului rusesc.

Lucrări: „Rfegl^mentation de femmes 
ouvrieres“ lucrare apreciată de comisiunea 
tezei de doctorat dela Facultatea Juridică

dela Sorbona şi în materie juridică a scris 
prima lucrare în ţară ssupra legei chi-1 
riilor, anume „raporturile între proprietari 
şi chiriaş'£ în 1915.

In armată a obţinut gradul de căpitan 
de cavalerie în 1917 şi contează în ca
drele de rezervă ale regimentului 9 Călă
raşi din Constanţa. A fost decorat cu 
„Coroana României" cu spade şi panglică 
,.Virtuţii militare". Crucea de război cu in
scripţia ,,Dobrogea", cu decoraţia arma
telor ’ aliate, Sf. Ana cl. 3 a şi cl. 2 a. 
Polonia restituia Cl. 2 a.

O energie fără seamăn, un animator al 
mulţimei, un elector redutabil, fac din d. 
George Berea unul din cei mai de seamă 
oameni politici.

Ca prefect al jud. Constanţa—Aprilie 
1920 până în August 1921 -s’a ilustrat 
ca un eminent administrator, desfăşurând 
în această calitate remarcabile aptitudini 
Două mari reforme erau la ordinea zilei: 
refacerea, aprovizionarea şi soluţionarea 
ambelor a găsit în d. Berea pe omul ho- 
tărît, energic şi plin de iniţiativă.

La scindarea partidului poporului d-sa 
a urmat pe d. Argetoianu. Azi prin cu
noscuta fuziune este unul din cei mai 
remarcabili membri ai partidului naţional. 
Temperament de luptător e găsit totdea
una în fruntea acţiunilor politice.
<■ ...................................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...>

D. Th. Val alin 
Avocat

/
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Tralan Constantlnescu
Avocat, fost Ma0istirat, fost Primar al Municipiului 

Constanta mare proprietar

Avocatul Traian Constantiaescu este 
una din cele mai simpatice şi mai po
pulare figuri din oraşul şi judeţul nostru.

După vre o 17 ani de magistratură, a 
demisionat înscriindu se în Baroul de 
Constanţa.

Orator distins. Atât bara cât şi conferin
ţele ţinute de d-sa la liceul din Cons
tanţa şi la Ateneul Popular, l-au con
sacrat printre cei mai buni oratori din 
Constanţa.

Posedă şi o frumoasă cultură juridică* 
şi literară. In ambele domenii are studii 
publicate.

De-o afabilitate şi o creştere aleasă 
încă dela venirea D-sale în oraşul nostru 
şi-a câştigat toate simpatiile.

In Constanţa, a ocupat cele mai înalte

demnităţi şi anume ; Judecător de şe
dinţă, Avocat al statului şi Preşedinte al 
Comisiei Interimare de Constanta.

Suflet ales, încă depe băncile facultă- 
ţei a publicat un reuşit volum de versuri 
intitulat „Triste“

Originar din Galaţi, fiul regretatului 
magistrat dela Trib. Covurlui Iliaş Cons- 
tantinescu face parte deci din o veche şi 
distinsă familie.

Prin o muncă şi economie fără preget 
— profesând meseria de Avocat zi cu 
zi şi serios — a reuşit să poseadă o fru
moasă avere în localităţile ; Buşteni (Pra
hova — o prea frumoasă vilă „Noro
cele" la Movila-Techirghiol şi o drăguţă 
vilă pe margina mărei — în Mangalia

Viitorul îi rezervă—situaţii şi mai fericite.

B B
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Ocfav I. Goruneanu
Avocat, 1 ost Preşedinte al Comisiei 
Interimare judeţene şi Prefect dele« 

sat al judeţului Constanta

S’a născut în oraşul Plosşti unde pă
rinţii şi strămoşii săi au avut un Ioc de 
frunte în viaţa politică şi socială.

Tatăl Său luliu Goruneanu, inginer 
absolvent al şcoalei de Geniu civil din 
Gând (Be’gia) şi membru 'corespondent 
al Academiei de Ştiinţe din Belt^ia, era 
strănepot de al’ Domnitorului Tudor 
Viadimirescu,

Mama sa, născută Filiu, e nepoată a 
Serdarului loan Filiu, omorât de Turci 
pentru acţiunile sale patriotice.

Stabilit-în anul 1922 în Constanţa, d. 
Uctav 1. Goruneanu a ocupat un loc de 
frunte în ziaristica locală fiind Director 
al Ziarelor ,.Dacia", „Steauaa şi a re
vistei ,,Dobrogea Economică" şi secre
tar de redacţie al Ziarelor „Luminăto
rul" şi ,.Curierul Sindicatului Agricol ‘

\3i
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MATEI lOSIFACHI

Avocat Mare proprietar fost Senator Mem
bru marcant al Partidului Poporului

TRAIAN ROŞeULEf 
Inspector General Administrativ 
fost Ajutor de Primar al Oraşu
lui Constanta

Radu Roşculef
ticentiat in drept, A-vocnt, lost magistrat 

fost Subprefect şi Prefect girant al 
Judeţului Constanta

In scurtă durată cât a girat Prefectura 
de Constanţa şi-a creiat numai simpatii 
datorită atât educaţiunii sale alese cât 
şi firti sale blânde.’m.
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COIVSTANTIÎV SflRlElVCSeU 

Avocat fost ajutor de Primar al Municipiului
tanja Marc proprietar şî filantrop.
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IVoi'rnalâ de Bâeti din Constanta, Ins- 
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Capitan Stelîan Stânescu
Avocat, mare pz'opirietar. Membx'u al 

Partidului National Liberai din Constanta

Dumitru Timiraş
Ucenţlat în di'epl, Avocat stabilit In Constanta din 

anul 190S mare px'oprletar şl membru marcant al 
Partidului E.lberal din Constanţa
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At. TEODORII
Pi'eşedlntele Camei'el de ComerJ din Silisli'a

C. Rădulescu
Pi'eşedintele primului Consiliu Judeţean 

Durostor

Aurel Petrescu
fost Pretor, actualmente Subprefect la 

Prefectura Durostor
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Constantini IV. Sarry 

Dîi'^cloir al Ziai'ului Dobi'ogea ]unâ 
Preşedintele Camerei de Comerţ din Coiislanfa
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Eeonîda IVI. IViosc ii
Membru in „Asociaţia Generala 
a Presei Române" din Bucureşti 
Directoi' proprietar al ziarului 
cotidian MDacla" din Constanta

lOAÎV GOLEA 
Absolvent al ŞcoaieiSuperioare 
din Braşov, şi al Academiei CO'- 
merciale din Anvers. Mare pro
prietar, Cerealist fost vice pre
şedinte al Camerei de Comex't 

dtn Constanta

s B
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Scumpii noştri dispăruţi
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lOAN BERBERIANU
Fai'maclst - pi'oprielai' - Fost tji mai multe rânduri consilier comunal şl ajutor 
de primar ai oraşului Constanţa - Fost Preşedinte al Camex'el de Comerţ din 
Constanţa Fondator' şl Director Pi'oprletar al aslafulul „Ubei'alul Constanţei" 
Primul Preşedinte al „Uniunei ziariştilor dobz'ogenl - fost vlce-preşedlnte al 
Congresului Internaţional de Farmacie din Bruxel - tost vlce-preşedlnte al 

Societâţll Farmaciştilor din România t
A incbls ocbll la 17 Decembrie 1922 

Fle-1 veşnlcâ frumoasa Iul amintii'e

11. H
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Tineretul Luptător

Traîan Ulpiu Berberianu
Avocat

Directorul zlai’ulul „I.îberalul Cons
tante 1" Vice-preşedlnte al „Unlunel 

zlai'lştlloi' Dobrogeni

[>]
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M. C. Mihâilescu
Consilier' JudLeleon in de
legaţia permanentâ C-ţa

]

Al. Teodorescu
Llbrai’, Mare proprietar din Constanta

Elefterîe Flamaropol
Comersant. consilier al Camerei de Industrie $1 
Comert< proprietar in Constanta, x'eprezentant 
de comerţ. Depozit Anpi'o de Băuturi Spirtoase 
şl Vinuri.

B
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Cortiersanl şi proprietar în Oraşul
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T. Dascalopol
şi proprietar
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Willy’ Leonard
V •• ezentant j1 Librăriei Scc3c A Co. 

pentx'u Dobr

m
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Librăria SOCEC & Co. Papetărle
Societate Anonima

_ zilnic: Toate pal>lîcaţîunlie mai importante române 

străine âe Eiteraturâ^ Orept, Medicina^ Economie Politica

Noutăţile franceze literare şi ştiinţifice
Romane, Cârft de drept, ]VIilitare, etc. etc.

Jurnale politice şi de moda
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Dumitru 1. losipescu

fost ofiţer activ în Regr. 2 Gr. Di- 
i'ector General ai Societăţii An, 
Rom. „Cerni" care; exploatează 
păduri $i mare depozit de lemne 
în Capitală SIr. Popa Tatu No. 11 
Telefon SO S4 şi 48 82 Bucureşti

Romulus Teodoru
Inginei' şi Jud. Camera Ax'bitra-' 
i'ă Bucureşti. Fost şef al Ocolu
lui Silvic din Constanţa, actual
mente Preşedintele Societăţii 
„Cerul" exploatator de pădure 
şi angrosist de lemne de tot fe
lul. Fire energică şi întreprin
zătoare amabil cu toată lumea

CERUE
Societate Anonimă pentru comerţul de lemne 

cu Sediul în Bucureşti Str. Popa Tatu No. 11

Tefefon 80 4S şi 48 82

Preşedinte, Inginer Silvic Romulus Teodoru 

Vice Preşedinte, Avocat Const. Elefterescu 

Director General, Locot. Rezervă D. losipescu 

Administrator Delegat, Th. T. Nanca 

Membru, Inginer 1. Condeiescu 

Contabil expert, Elefterie Nicolescu 

Societatea cumpără şi vinde orice cantităţi de lemne

Consiliul de Administraţie

www.ziuaconstanta.ro
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IVflhall Măldârescu

Venit din judeţul Vâlcea de tânăr în 
Dobrogea — acum 28 ani — îndrăgostit 
de farmecul undelor Mării, s’a aşezat în 
Constanţa.

îndeplinindu-şi cu corectitudine şi con- 
jtiinţiozitate funcţiunea de controlor fi
nanciar ; afabil îndatoritor ca şef de bi
rou în administr aţiunea generală a Pre-

fecturei Judeţului Constanţa.
Ca şef al oficiului de închiriere şi 

inspector Comunai ; actualmente, retras 
la pensie, se ocupă cu achiziţii în nu
mele Societăţei „Urania<£ să asigure — 
după acum spune el fericirea celor ce 
caută norocul în asigurările prin Iragere 
la sorti.

B
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Mitiall Sotir 
Proprietai'ul Tlpogratfiei şi 

brârlel „Albania''' Constanta 
Director Proprietar al Ziarului 

Albanez „Albania IV'ouă"

Tânăr, de valoare, — bine cunoscut 
în lumea comercială, unde se bucură de 
mari simpatii.

Modest şi binevoitor, — suflet ales 
şi caritabil.

întreprinzător şi activ, a reuşit într’un 
interval relativ scurt a da o mare ex

tindere întreprinderei grafice, — şi co
merţului de Librărie în Dobrogea.

„Muncă şi cinste",— calităţi cu care a 
putut să-şi creeze o mare industrie gra
fică în Constanţa, posedând un vast a- 
telier tipografic şi o mare Librărie. r

B
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Demosteni A. Tranulîs
Director proprietar al Teairaiat Ctaema 
Parcai Ai'eaa tiranei. Director proprietar 
ai Revistei Teatrale şl claematograflcă 

Constaat» Balevardal Ferdinaacl

sl
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Un ofiţer superior de elită, absolvent 
al şcoalei superioaie de război; a făcut 
campania 1916—1918 cu Reg. 54 Infan
terie, în gradul de maior. A fost în refa
cere comandantul centrului de instrucţie 
al Diviziei 14.

Locotenent Colonel în 1917, a co
mandat Reg. 63/79 Infanterie. S’a distins 
în lupte, fiind decorat cu Coroana şi 
Steaua României, în gradul de ofiţer.

La înfiinţarea comandamentelor Teri 
toriale, a fost Colonel şef de Stat Major 
la corpul 6 armată. A mai comandat re
gimentul 51 Galaţi, Cercul de recrutare 
Prahova, actualmente comandantul Reg. 
34 Infanterie Constanţa. Cu distincţiune 
este vorbit de ofiţerii şi trupa regimen
tului şi respectat de cetăţenii oraşului 
Constanta.

Colonel Mllcu Haralambie
Comandantul Regimentului 34 Infanterie] 

din Constanţa

♦

Militar distins, om de societate, se bu
cură de multă simpatie în toate cercurile 
sociale. Mare amator de cai pentru care 
are o pasiune irezistibilă.

Posedă următoarele distincţii: ordinele. 
Steaua României, cu spade, în gradul de 
cavaler. Virtutea Militară cu spade. Co
roana României în gradul de ofiţer. Me
dalii: Serviciul de 25 ani. Avântul Ţării 
1913 şi Comemorativa răsboiului din anii 
1916-1918

Maior Pompillan 
Directorul Inclilsorel mllltai'e din 

Constanta

— 69
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Prîmârîa Municipiului Constanţa

Camera de Comerţ din Constanţa
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BANCA DE INDUSTRIE _
Şl , o 

COMERŢ DOBROGEAN E!
.— S

f ocietate Anonimă HI!

— CONSTANŢA — ,Qj
B

Sucursale; Bazargic, Balcic, Silistra. g!

BANCA COMERCIALA 

„ROMÂNO'ARMEANA"

Societate Anonimă

Bucureşti, Strada Lipscani.

Face orice operaţiuni de bancă.

BANCA FORESTIERA
societate anonima

Operaţiuni de bancă in general. 
Depuneri spre fructificare, avansuri 

pe depozite etc., etc..
Orice operaţiuni privind branşa, 
lemnnului, combustibil, cherestea.

— Finanţează întreprinderi forestiere — 

Telefon 24/56 — — — — Telefon 24/56

l>^ M>x<
SOCIETATEA COMERCIALA >X

I

— ELVETIANA-ROMANA —

Societate în Comandită

— BUCUREŞTI - 
Strada Halelor 19 etaj VI

— Telefon 50 — 38 —

-

lXi-

m
MW

>X<' âs

COMPTUAR GENERAL ROMAN
ş^, ■ — ' %

Pentru Agricultură,
Industrie şi Comerţ ^

/iv Import — Export.
M -M
>;^<i Bucureşti, Bulevardul Elisabeta 16 >;i^ 

(Palace Hotel) — Telefon 50 — 17 >.Ki
i ■ ' ■ - ' : : - rf
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TELEFON 8/97
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Banca de Scont a României
Societate Anonimă 

Seâiul Central: Bucureşti
No. 5 — Strada Lipscani — No. 5

^ Execută toate operaţiunile de bancă ^ 
>X< cumpără şi vinde efecte publice şi ^ 

acţiuni. Primeşte depuneri spre fruc- ^ 
’ tificare

>f<
>u\
m

Banca Sindicatului 
Agricol - Ilfov

Bucureşti, Calea Victoriei No- 43

Face orice operaţiuni de bancă 
cumpără şi vinde cereale şi 

orice produse agricole

Face avansuri pe gaj de efecte 
publice, cereale şi mărfuri

B 's::-................. .

ţ Banca Română de ^merţ şi de Credit din Fraga j
C5

co
M—I

<u
H

SOCIETATE XNONIMX
Capital Statutar tel 75.000.000. Prima emisiune tel 20.000.0o0

£*
o.

Face toate operaţiunile de bancă din ţară şi streinătate. Pri- /' X 3 

meşte spre fructificare, înlesneşte orice operaţiuni financiare iş (=

BUCUREŞTI Strada Elpscanl No. 2. BUCUREŞTI

BHHmaaBmaMBaMHa

BANCA SINDICATDIDI MORARILOR
BUCUREŞTI

Strada Sfântu Nlculaa Şelari No-^ 1

Face toate operaţiunile (ţe bancă'

m a'
IM
#

i
« 0

M 0|
S
S i
If 0
Mm 0
M
M 0
M 1"tt 0m

0

[ăiaBlgHaaWBmgmăraâmă
Banca Ccreallşlilor

Societate Anonima

Bucureşti - Strada Lipscani No. 8
Sucursala : Bulevardul Ellsabeta No. -4

constanta

Orice operaţiuni de Bancă, 
scont, avansuri pe depozite şi efecte 

publice, executări de ordine de 
bursă, „încasări etc. -
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Banca Sindicataloi Agricol-laloatiţa 

Societate Anon'mă

Sediu’; Bucureşti. Cal. Victoriei No. 30 
Sucursale Călăraşi — Dorohoi

Primeşte avansuri pe efecte publice. 
Primeşte spre păstrare efecte şi se în
sărcinează cu administrarea lor. Pri
meşte subscripţiuni pentru toa e emi- 
— — siunile fără comision — —

O
Deschide conturi curente. 
Primeşte bani spre fruc
tificare Cumpără şi vinde 
efecte pubhce. Monezi şi 
bilete de Bancă străine.

Plăteşte şi scontează cupoane şi titluri 
eşite la sorţi. Emite cecuri şi scdsori 
de credit pentru străinătate. Secţiune 
specială pentru operaţiuni de cerea'e,

HRISTU EPriMIADE
"III!" »•'

„Frizeria High-Lieffe“ 

Strada Carol No. 13 

— Constanta —

6V\- FUR0(;;

Când vă duceţi prin Ismail 
nu uitaţi să vă duceţi pe la

FOTOGRAFIA GH. FURDOI
- să yă fotografiaţi. E un ate

lier de fotograifiat artistic.

banca COMERCIALA ROMÂNA
• ■ — SOCIETATE ANONIMĂ. ROMÂNĂ ■ -- --
Capital Social definitiv vărsat tel SO.OOO.OOO 

~ Sucursale: Brăila, Clilşlnău-----------------
Agenţii: • Craiova, Bazargic, Galaţi, Ploeşti şi Constanţa.

Toate operaţiunile de Bancă. Corespondenţe în toate ţările. Scrisori de credit. 
Departamente speciale pentru cereale şi mărfuri.

Sediul social; Bucureşti, Strada Smârdan No. 3 Telefon 9 — 63
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statuia lui OvidLiu

In piaţa Independenţei din Constanţa, 
frumosul port depe coasta Mărei Negre, 
românii conştienţi de origina lor latină, 
au ţinut să nemurească în bronz amin
tirea poetului roman Ovidiu.

Statuia, care reprezintă o valoroasă 
operă de artă, e datorită daltei sculpto
rului italian Ferari Ettore, cel care ne-a 
redat, în marmoră şi statuia lui Eliade 
Rădulescu, din faţa universităţii din Bu
cureşti. Celebru sculptor italian, născut 
în acelaş oraş cu Ovidiu la Sulmona, s’a 
oferit la 1877, când Dobrogea a rede
venit românească, să execute această sta- 
tue. Statuia are 2,50 m. înălţime şi re
prezintă pe marele poet năpădit de gânduri. 
Piedestalul simplu şi armonios, este de 
marmoră albă; pe soclu sunt gravate 
patru versuri din elogia III a Cărţii 111 
din poema Tristele;
Hic ego qui jaceo, tenerorum lusor amorum 

Ingenio perit Naso poeta meo 
4t tibi qui transis, ne sist graeve

quisquis amasti
Dicere; Nasonis molliter ossa cubent.

(Eu care zac aci, cântătorul dragbs- 
telor tinere, poetul Nasone, am perit din 
cauza geniului meu; şi tu care treci şi 
ai iubit, să nu-ţi fie greu a zice; fie i 

'ţărâna uşoară lui Nasone.
*

Poetul Publius Ovidius Naso s’a născut 
la Sulmo, în Brutium, (azi oraşul Sul
mona din Italia) în anul 43 înainte de 
Cristos. El a învăţat dreptul şi arta ora
toriei, cu cei mai celebri retori; Aurelius 
Fiiscus, Portius Latro şi Messala, dar 
mai mult l-a atras poezia. Ovidius a fost 
cotitimporan cu Virgiliu, Horaţiu, Tibul, 
Propertius. La curtea împăratului August 
era primit cu multă dragoste şi iubit. El 
a fost cântăreţul dragostelor nestatornice 
şi a vieţei sensuale din pragul decadenţei 
romane.

La bătrâneţe, la vârsta de 50 ani ne
fericitul poet a fost exilat de împărat la 
Tomis. In luna Decembrie, pe o iarriă 
aspră, în anul 9 d. Cr., Ovidiu a de
barcat la Tomis (Constanţa de azi).

Nu s’a putut stabili exact cauza acestei
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aspre prigoane. Comentatoiii şi biografii 
lui Ovidiu, au emis diverse păreri.

Se zice că Ovidiu ar fi scos din minţi, 
cu poeziile sale, pe lulia, o nepoată a 
împăratului, care şi ea a fost exilată, în 
acelaş an cu Ovidiu în insula Tremuros.

Unii susţin că ar fi existat legături de 
dragoste vinovată între poet şi lul'a, nepoata 
împăratului, iar alţii că existau legături 
vinovate între Ovidiu şi Lîvia soţia lui 
August. Se mai dă explicarea că poetul 
ar fi ştiut despre incestul împăratului cu 
fiica sa, lulia, şi nu şi-ar fi ţinut gura.

Cercetătorii mai recenţi se opresc la o 
altă părere, care pare mai verosimilă. 
August era complectamente stăpânul şi. 
sub influenţa ambiţioasei sale soţii. După 
sugestiile ei. August a mers cu orbirea 
până acolo că şi-a exilat şi ucis copii şi 
prietenii. Ovidiu ar fi surprins un complot 
pus la cale de împărăteasă şi Tiberiu.

Livia, fire răzbunătoare, a cerut împăra
tului exilarea lui Ovidiu.

La Tomis, Ovidiu a trăit 8 ani implo
rând mereu ertarea. A murit în anul 17 
d. Cr. în timpul domniei lui Tiberiu.

Opera literară se compune din; A- 
mores, poezii mai mult ca erotice; Re - 
mediorum amores, maxime şi percepte 
cam în acelaş stil libertin; Ars amandi, 
un tratat iubire lubrică; Heroides, co
respondenţă în versuri cu personali mi
tice ; Fasiurile, tradiţii lumeşti şi religioase; 
Metamorfozele, cea mai importanta o- 
peră a sa, e o poemă filosofică; Aledea. 
tragedie din care nu ne-a rămas decât 
un vers, dar despre care Quintiljan ne 
spune că era o capo de operă.

in timpul exilului la Tomis, Ovidiu a 
scris Tristele şi Ponticele, importante din 
punctul de vedere că ne dau preţioase 
informaţiuni asupra Sciţiei, Dobrogea de 
astăzi.

' •. ■ 11 ' 

* A-
Im i*

Statuia lui Ovidiu, dată jos de armatele bulgare în timpul ocupaţiei, cari voiau
s’o transporte în Bulgaria.

De altfel bulgarii au distrus, la Constanţa, şi un alt monument, „Avântul Ţării* 
ce era ridicat în scoarul din faţa Prefecturei de judeţ.

a
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Nîculae Taros
Caîx'ciumâ şl Gospodar de Vite

Proprietate proprie

Tel. 5i2 - CONSTANŢA - Tel. 52

Max'e Depozit «le Hârtie 'velina, 
coaie de copiat, ctilmlcâ, studii 
desemn, ambalaje. Mare depo
zit de i'eplstre şl furnituri de 
btrou. Cărţi şl registre şcolare. 
Cărţi literare române şl streine

OO Ceasornicăria Universala 

EFROIM MERtAUBO

Bijouterie, Argîiilâric, Optică, 
Obiecte de Artă şi BibelouriMaşini de Scris oo oo

oFURNITURI şi ACCESORII 
pentru toate sistemele ;; OO constanta ' STR. CAROE. SI - CONSTANTA

tyj

SAEUT CURT. MEMETI
cooooo,?o 
0 “ doO

OOOooqOo

CÂRCIUMA ŞI BĂUTURI SPIRTOASE

Strada Bazargic No. 31 - Medgidia

E]

E

E E,E:E E E E E|E E E E E E E E

Ismail Musbi

E^ Mare Fractârie şl Bomlionârie
1
B 
1 Strada Olari No. 15 - • Medgidia

Ismaîl Gemadîn
Mare Cafenea şt Ceainărie

Strada Muzelor No. 8 - Medgidia

Constantin Tnngmridîs
Maro Comersant do Bâutux'i Spirtuaşe

MEDGIDIA

•4' •'
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Ţ iţei ul
Societate anonimă 
română de petrol

BUCUREŞTI
Str. G-ral Berthelot 10

Telefon 40 81

Exploatare de pe - 
trol la Băicoi. Ra
finărie de petrol şi 

derivate
Gara Plopeni, Prahova

❖

“Atlas ii

Soc. în nume colectiv 

pentru
Comerţul Petrolului 

BUCUREŞTI
Strada Ion Ghica 9 

(fostă str. Vestei)
Telefon 2653

Str. S'ta Vineri No. 8 
BUCUREŞTI 

Exploatări şi tere
nuri petrolifere

Cometa
Societate Anonimă 

pentru 

Comerţul şi Industria 

Petrolului 
Sediul Bucureşti 

Str. G. Clemenceau 7 

Fabrica Ploeşti 
Exploatări; Buşteni, 

Bordeni, Moreni [olii ia
Soc. Română-Franceză 

de Petrol 
B UCURE STI 

Strada Sărindar No. 7 

Telefon 7 50

Orient
Societate Anonimă pentru Ex
ploatarea şi Comerţul Petrolului

RAFINĂRIA DE PETROL 
No. 16. Strada Română No. 16

Telefon 29 66
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,ASTRA ROMANA
— Societate anonimă —

€4

Benzină, Lampant, Motorină. Uleiuri minerale de prima calitate. Pentru comenzi
în interior a se adresa:

— Societăţii Anonime pentru Distribuirea Produselor Petrolului — 
Bucureşti Bulevardul Carol I, No. 5. Iar pentru vânzare de export a se adresa:

ASTRA ROMANA*
- Societate Anonimă —

Bucureşti, Strada Paris No. 10.___-.inzz:---- ______Telefon 6-95, 6-97, 33-38.

Pet rol-Blo ck
Societate Anonimă Română 

Capital Social Lei 100000000

Bucureşti Str. Nicolae GoleScu 
Adresa telegrafică; Petrolbloc. 
Telefon 4-72, 29-57, 29-58

O

Exploatări de petrol la; Băicoi 
Buştenari, Bordeni, Moreni. 
Staţiuni de export; Constanţa 
şi Giurgiu. Vânzare de petrol 

şi derivate. Expedieri 
de vagoane cisterne.

O

CONCORDIA
Societate Anonimă Română 
pentru „Industria Petrolului" 
Sediul Social Bucureşti, Bu
levardul Domniţei No. 49. 
Şantiere; Buştenari, Băicoi, 
Moreni, Abonaşi, etc., etc. 
Atelierele mecanice ; Ploeşti 
şi Câmpina. Staţiune de ex
port ; Brăila şi Constanţa.

Conducte Proprii.

Industria Română de Petrol

I. R. D. P.
Societate Anonimă pe Acţiuni 
Sediul ; Strada Lascăr Ca- 

targiu 17. Bucureşti.
Telefon; 32/87-36/54-33/23

. P

a
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I CREDIT petrolifer!
Y. Societate pentru favorizarea desvoltărei X 
J ; Industriei Petrolifere din România ; X 

i- y

(= Sediul în Bucureşti Str. Lipscani 10. i)
V Sucursala în Ploeşti. Agenţii în Băicoi, ţ
Y Buştenari şi Mnreni. Adresa telegrafică 7
7 „Credipetro". ;i

AQUILA
Franco-Română
Societate Anonimă pentru 
Industriaşi comerţul petrolului

Sediul social; Bucureşti, Piaţa 
Universitătei No. 1

I

Telefon; 7-71. Adresa tele
grafică „Aquila"

Exploatări proprii de petrol la 
Buştenari, Bordeiii, Moreni, 
Arbanaşi. Rafinărie la Ploeşti

Instalaţiuni de export — 
la Constanta.

Hainii© de F SI R 
şî Oonraeraiiie din

REŞIŢA
Societate Anonimă 

Direcţiunea G-ralâ Bucureşti 
Telefon 3 39

Mine, Fabrici şi Domenii la 
Reşiţa, Anina, Oraviţa, Bocşa/ 

Nadrag etc.

Pentru comenzi a se adresa 
la; Direcţiunea Comercială Te- 
mişoara strada Lonevici 3; 
Direcţiunea Generală Bucu
reşti strada Povernei No. 2 
şi la reprezentanţă Creditul 
Technic Bucureşti strada Mar- 

coni No. 3.

s=
9?PETROLINAff

V. Societate Română de Mine şi Petrol 7

V Sediul în Bucureşti, Strada Brezoianu 9 0

7 Exploatări petrolifere în Bordeni, Buş- IC 

{# tenari şi Moreni. #)
fi #)
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o E V E N
Societate Anonimă pentru exploatarea şi comerţul produselor subsolului. 

Capital social deplin vărsat Lei 25000000
• Strada Eugeniti Carada 1. Palatul Băncei de scont a României. Telefon 25-49

w

Cumpără si vinde; Ţiţei şi tot 
felul de produse Miniere. Ex- 
portează ; Petrol, Benzină, 
Motorină şi uleiuri minerale

Achiziţionează; Terenuri Pe- 
1

trolifere. Drepturi de rede- 
venţă şi participă la expîoata- 
ţiuni şi întreprinderi miniere.'

a

a

a

a

„Păcura Româneasca
Societate Anonimă Română. 
Capital social deplin vărsat 

20000000 Lei

Sediul Bucureşti, strada Paris 
No. 12.

Sonde, Rafinărie şi Export 
de Petrol.

, România Petroliferă**
Societate Anonimă pentru In
dustria şi Comerţul petrolului

Capital autorizat 50.000.000 
Capital vărsat; 25.000.000 
Adresa telegrafică Rompetro. 
Bucureşti. Telefon 29 97.

Exploatări petrolifere la Buş- 
tenari. Gropi, Teiş, Băicoi. 
— Fabrica la Ploeşti

„Petrolul Romănescffi
Societate Anonimă pentru Ex
ploatarea, Industria şi Co
merţul Petrolului. Capital de
plin vărsat lei 37.000.000.

Direcţiunea G-rală Bucureşti 
Strada Plăcerei 6.

Direcţiunea Tehnică Ploeşti 
Bulevardul Independenţei Z4

Telefon Cucureşti 32-43

Croitoria „Jokey Club" din Constanţa
V. I>oîraîlresco

strada Tralan No. 9

aduce la cunoştinţa onor clientelei, că aduce 
direct din străinătate ştofe din Franţa şi Anglia

Exploatarea Petroliferă
Philip Lusgarten & Inginer 

C. Reschovski
Calea Victoriei 76. (Etaj. II). 
Telefon 15-14. — Bucureşti.
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Viaţa socială, în tot complexul 
ei, este în orice ţară din lume, în 
funcţie de ordinea publică, de si
guranţa acelei ţări. A contribuit la 
menţinerea ordinei publice la asigu
rarea siguranţei unui stat, este o 
mare şi nobilă misiune, este o 
îndeletnicire ce cere însuşiri deo
sebite, este o muncă creiatoare.

D. Z. Husărescu este nu numai 
un adânc cunoscător, cu o intensă 
şi temeinică educaţie profesională, 
teoretică şi practică, dar este şi 
o forţă sufletească, un caracter şi 
de aceia, în exercitarea grelei sale 
atribuţii nu se mărgineşte numai la 
simplul rol de descoperitor al in
fracţiunilor legilor.

D.'Z. I- Husârescu 
Insp ccfor gcnerel Bl Sfourcnţel Sfetuliit din 

Basarabia

E>. Constantini Qurgu
Poliţai CI. 1 el oraşului Sllisfra. Energic şl in acelaş 

timp simpatic şi înclatoritoi’ cu toat |S< lumea.
Venit în Dobrogea ca poliţist In anui 1910.
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1>. o-vid Pefrescu 
Directorul General al re0lunel silvice 

din Basarabia.

Un element de valoare, cu care se 

poate mândri selectul corp al inginerilor 

noştri silvici. Harnic şi priceput organi
zator, a dat culturi pădurilor în Basa
rabia un impuls fericit în rezultate.

Lui i se datoreşte în mare parte, ma
rele succes obtinut de silvicultură la ex- 

poziţia regională dela Chişinău. D. Ovid 

Petrescu, prin ştiinţifica selecţiune a o- 

biectelor, prin metodica lor grupare, a 

reuşit să ne arăte, în chip plastic con- 

diţiunile pădurilor din Basarabia.

D. loaii Bonef
Avocat fost magistrat, actualmente primar 

al oraşului Ismall

H
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o. G. G. I>imî!riu 
Subprefect al Judefulut Constanţa

Născut în oraşul Bârlad, fost ins
pector comunal, administrator de plasă, 
director de prefectură şi subprefect 
în judeţele Tutova, R. Vâlcea, Văleni 
actualmente subprefect jud. Constanţa.

A lucrat cu multa stăruinţă la ridi
carea a peste 25 localuri de şcoală în 
judeţul Tutova. Asemenea la ridicarea 
şi repararea mai multor biserici. Spirit 
organizator funcţionar de iniţiativă co 
tat ca un foarte bun ofiţer de poliţie.

1>. Dumitru Calmaclrl
Sub-pi'efecl al judeţului .Tulcea

a a

Unul din cei mai vechi 
şi rutinaţi funcţionari ad
ministrativi, din judeţul
Constanta.»

Ocupă cu multă dem ■ 
nitate postul de pretor 
al plăşei Medgidia, de
panând în această cali
tate o meritorie activitate 
pe toate tărămurile, fiind, 
întotdeauna în fruntea i- 
niţiativelor de folos ob
ştesc.

E născut în anul 1874 
Ianuarie 7. A urmat 
Şcoala de de înalte Sti-

D.Ion Aleiicandlrescu 
Pretorul Plâşel Medgidia

inţe de Stat, obţinând 
titlul de licenţiat în Ştiinţe 
de Stat. Are gradul de 
maior în rezervă.

Posedă decoraţiile; Co
roana şi Steaua Româ^ 
niei în gradul de ofiţer, 
„Crucea meritul sanitar 
cl. 1“ şi „Credinţa" cl. 
I, Crucea Comemorativă" 
şi medalia „Victoria" a 
marelui răsboi, pentru 
civili.

Harnic şi muncitor, 
face cinste locului pe 
care îl ocupă.
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loan M. Focşa
Secretarul 0cneral al municipiului Conslanja

Ca funcţionar, e omul datoriei şi cinstei 
desăvârşite; ca om este amabilitatea şi bu
nătatea personificate. Cunoscător adânc al 
chestiilor edilitare, urbanistice, în genere şi 
în special nevoile municipiului Constanţa a 
devenit cel mai preţios auxiliar al vremel
nicilor edili ce se perindă pe la primărie.

Dacă avem continuitate în lucrările pri
măriei, dacă avem alcătuit un plan metodic 
edilitar, consolidarea finanţelor primăriei de 
Constanţa, toate se datoresc în mare parte 
contribuţiei d-lui Focşa, care a pus la înde
mâna diverselor consilii comunale tot. capi
talul său de cunoştinţe, toată vasta sa ex
perienţă.

S’a’afirmat şi în publicistică, prin arti
cole judicioase asupra chestiunilor edilitare.

Tot d-sale i se datoreşte şi admirabila 
publicaţie unică până azi. Buletinul mun- 
cipal al oraşului Constanţa.

M. G. Mîronescu 
Sec/eSa:'uI Consulului JuileJerţ Constanta

Decorat cu „Coroana României^ în 

gradul de Cavaler şi „Crucea Comemo - 
rativă a Răsboiuluiu 1816-918.

84

www.ziuaconstanta.ro



k
TM

D. M. Stânescu
Director Ministerul de Interne

D-Ioan Jeaucă
lilcentiat In litere, drept şl Teologie 

Prefectul judeţului Suceava (Bucovina)

♦ ♦

■

H
n. V. Al. Constantinescu

Director Ministerul Interne 
Bunurilor comunale

— 85 —

www.ziuaconstanta.ro



B

Un grup de Excursionişti Ia Staţiunea Balneară , Carmen 
Sylva (Movilă) Jud. Constanţa în mijloc cu Prefectul 

Jud. Suceava (Bucovina)

Vedere Generală a oraşului Suceava (Bucovina)

♦ ♦

Ruinele Cetăţii Suceava din Bucovina

B B
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Biserica Sf. Dumitru din Oraşul Suceava (Bucovina)
I

f

♦ ♦

S'
.................

. s >>scuV^.w vlv*

I
J

♦

% r ♦ ♦A V

.*>> ' V'VAV/

;r^:.c:>*<<ftţ;:J.%(>'s>

i 'm i

Zamca (Jud. Suceava) Bucovina
♦

N>

I

• t

Biserica Sf, loan cel Nou din Oraşul Suceava (Bucovina)
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87

www.ziuaconstanta.ro



m

Biserica Sf. Gheorghe, Mirăuţi, judeţul Suceava (Bucovina).

S* 14

■ -i îî

'Mî

JSflf «■>;, ■

i !îî S

Primăria oraşului Suceava (Bucovina).
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O-TlieodLorN. CiîlîfEâ 

Directorul Prefecturii cie pollfle Corxstainţa

Funcţionar de carieră, cinstit în accepţia 

cea mai riguroasă a cuvântului, face cinste 

corpului funcţionarilor poliţieneşti.
Şi-a început cariera ca subcomisar cl. 

III în Prefectura poliţiei Capitalei.
Prin merite necontestate, prin zelul şi 

capacitatea dovedite, şi-a atras laudele 

superiorilor şi a urcat repede treptele 

erarhice.
In 1914 a fost avansat comisar cl. II

iar în 1918 comisar cl. I.
In 1920 a câştigat gradul'de director

de prefectură de poliţie, post pe care îi 

ocupă şi astăzi.
A fost decorat în 1918 cu ordinele 

Coroana României cu spade în gradul de 

cavaler, iar în 1926 promovat în gradul 

de ofiţer al aceluiaş ordin. Mai posedă 

ordinul rus Sf. Stanislas, medalia Avântul 

Ţării şi Crucea Comemorativă a răsbo- 

iului pentru întregirea neamului.
❖

I '
9 I

d

.....

Kr.rM

.

bl

D. E. Zdrafou
viciu la inspectoratul ger.

fjf

colaboratorul imediat al d-lui in- 

g-ral ZabiUf prin 'priceperea şi
toi'at poale fi considerat intre cele

Siguranţa statului
fi

oficii din

N\y: V ♦ V

•s' ..V/>.<:*

‘jOsâ‘4^&

. - i Ei^
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Tablou luat la înmormântarea Regretatului Rege Carol 1, la Curtea 

de Argeş, reprezentând întreg aparatul Poliţienesc şi Armata în mijloc cu 

d-1 Romulus Voinescu Director General al Poliţiilor şi Siguranţei Gene
rale a Statului din Ţară.
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Tabbu luat în momentul când E. Zdrafcu Poliţai cl. I 

înpărţia pâine şi alimente la refugiaţii Bucovineni isgoniţi 

de Ruşi în anul 1915 la punctul de frontieră Burdujeni.
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£xpozI|ia de pictura^ D. Florîan.

Marea agifatâ, de I>. l'îorian.
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Un pictor al Dobropeî: tATEŞ
‘MÎ!:-'":!!:'".;!!:.-

lin amârtnnt paisîonnt nl peîsaipîuluî şî secţiei Dobrogene

15 August 1925)

Dobrogea, cu farmecul deosebit al pe- 

isagiului caracteristic acestui ţinut scăldat 

de Mare şi Dunăre şi-a găsit, un prieten, 

un interpret de o covârşitoare înţelegere 

în Lateş.
Tânărul locotenent de grăniceri a cre- 

iat opere ce vor constitui piese de muzeu 

şi de documentare asupra Dobrogei.
Totul, în el, e naiv, spontan, direct.
Nu n-ear fi venit să credem cu putinţă 

că o astfel de vocaţie să se manifeste, 

să se desăvârşească în epoca noastră de 

servile imitaţiuni, de coterie şi şcolaritate.
Nu ne închipuian*! înainte de a-i fi 

văzut ultima expoziţie din Constanţa (sala 

Postelnicii 15 Iulie 

că un arlist să se poată desbăra de in- 

fluenţile teoriilor, de tirania modei a tot 

stăpânitoare, într’atâta încât să şi creieze 

limbagiul său propriu în acelaş timp cu 

procesul de maturitate a unui real talent. 

Şi cu toate astea, minunea s’a întâmplat 

sub ochi noştri!
Lateş a reuşit să prindă uimitor de ca

racteristic, esenţa frumosului maritim şi 

dobrogean, în linii şi culori.
El nu ne epatează cu extravaganţele 

atât de , nesuferite ale ultra-moderniştilor.
Maniera lui e largă şi plină de emo

tivitate, fără să cadă în manierism sau 

decorativul acut.
Dacă tânărul locotenent Lates ar fi 

trăit în cenaclele estetice ale Capitalei i 

s’ar fi explicat că frumosul în natură nu
că peisagiul, marea 

prea seamănă a decor de teatru ca să 

nu fac o mistificare, o cursă întinsă sen* 

sibilitătii noastre: că din toate aceste nu

e „natura sinceră"

ţâşnesc decât efecte grosolane de melo
dramă pitorea.scă bune ca să sguduie 

reaua apatie a turmii de turişti sau să 

gâdile rudimentele de simţ estetic al bur
ghezului bine hrănit, nedemne însă de a 

preocupa „conştiinţa" artistului modern. 

Din fericire Lateş ignorează aceste so
lemne baliverne. Fugind de cenaclele unde 

se vântură cele mai abracadabrante te
orii, s’a refugiat în mijlocul naturii sor- 

bindu-i frumuseţea, îmbibându şi retina 

cu magnificele ei aspecte. Ani de studiu
sargumcios, 

răsăritul
metodic, zi cu zi, odată cu 

soarelui,, pândindu-i apusul, a
asistat la redeşteptarea simfoniei de cu
lori pe care a prins-o şi redat-o pe pânză 

şi carton.
Ca un nou rege al Bavaiiei, îşi dădea, 

lui însuşi, spectacole feerice, acolo unde 

noi muritorii de rând trecem grăbiţi. Am
biţia lui a fost de a pune şi la îndemâna 

noastră această feerie de care e împă
timit ca un amant. Numai privindu-i ope- 

rile putem vedea cât de legitimă i-a fost 

năzuinţa şi cât de desăvârşit şi-a ajuns 

scopul.’
Toată poezia naturii cu ale ei mii de 

nuanţe de culoare, cu vibrarea aerului 

parfumat, cu umbrele colţurilor tăinuit^, 

cu multiplele aspecte ale mării neţărmu
rite, ne prinde în vraja ei, pe măsură ce 

tot privim.
In acelaş timp suntem impresionaţi de 

„meşteşug" de technica Iui care ese din 

comun, de hotarele unei şcoli. Lateş e 

un bijutier. S’ar zice că nu se serveşte 

de pastă ci de pietre preţioase: ametiste, 

opale, rubine, safire, smaralde, diamante.

î!
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emaiuri translucide şi scânteietoare. E un. 
bijutier dar care lucrează ea un zidar. 
Sdrobeşte, pulverizează aceste pietre pre
ţioase, face cu el un mortar vrăjit şi cu 
ele îşi construeşte câmpurile, colinele, ve
getaţia, marea... Virtuozitatea sa e incon- 
parabilă. Lateş a făcut bine că nu şi-a 
căutat „meştegui" prin cenaclele artistice 
pentrucă în niciunul din ele n’ar fi putut 
învăţa ceeace a învăţat el singur, prin 
ani de studiu „al vero“ prin observaţii 
şi trudă.

Marea dificultate ce a reuşit s’o în
vingă, a fost redarea amănuntului, exac
titatea. Dacă un fragment de materie co
lorată, pusă cu penelul pe o pânză nu 
semnifică ce a vrut artistul, ea nu repre
zintă nimic; e o simplă pată un corp ce 
trebuie îndepărtat.

Dificultatea aceasta, a redării amănun
tului şi ' exactităţii creşte cu cât pânza 
sau cartonul e mai mic, pentrucă atunci 
cu mai puţine tuşeuri trebue sugerate 
mai multe iucruri. Pot fi şi hazarduri fe
ricite, fireşte, dar calculul probabilităţii 
ne arată că acestea sunt foarte rare, în 
schimb însă cele deplorabile se întâmplă 
mai des şi, în pictură, e de ajuns numai 
unul din aceste ca să strice tot efectul. 
Lateş, dovedeşte o siguranţă ochiului şi 
mânii ce nu lasă nimic pe seamă hazar-' 
dului.

Pictura lui Lateş comparată cu a altor 
interpreţi ai naturii ne face să simţim ce 
aport liou a adus el în plastica româ
nească.

Un asemenea studiu comparativ ne mai 
evidenţiază şi raţiunile singularei impre 
siuni a ne face opera lui Lateş.

Mai întâi, impresia aceia de suavitate, 
de. adevăr şi natural. In genere, cu mare 
excepţie, peisagiul e în pictura româ- 
eească, după canoanele diferite la şcoli 
picturale, în chip viguros, dur, aspru. Cele 
mai multe peisage par ca fiind compuse 
din bucăţi tăiate şi lipite sub un cer 
ca pe un decor de teatru. Lateş însă ne 
face să simţim suavitatea, frăgezimea, 
căldura, lumina unui colţ din natură.

Apoi limpiditatea atmosferei. Aerul cir
culă, adie, scaldă elementele peisagiului

ca o mare interioară, o Mediterană de 
raze. Aerul în pictură se materializează 
prin culoare. La Lateş aluzia e atât de 
desăvârşită încât acest aer pare inde • 
pendent de materia colorată şi se răs
pândeşte printre planuri şi lucruri vivi- 
ficându-le. In fine intensitatea culoarei.

E un adevăr recunoscut de toţi acei 
cari au observat efectele luminoase în 
natură că nicăeri nuanţele nu sunt mai 
pure, nici armoniile naturale realizate într’o 
gamă aşa de superioară ca la mare şi 
cu deosebire la răsărirea şi apusul soa
relui. Toate cuceririle impresionismului 
nu sunt deajuns ca să ne redea simfonia 
de culori, strălucitoarea fanfară a naturii 
unui apus de soare primit depe ţărmul 
mării. Or, printr’o inexplicabilă fatalitate, 
impresioniştii nu şi au aplicat încă facul
tăţile lor de observare la studiul mării. 
Aceasta poate şi din cauza micimii, in
suficienţii teorii impresioniste. Se ştiî în 
adevăr,’că la principiul foarte just, asupra 
culoarei umbrelor şi interschimbul reflec
telor, această teorie justă pune o hotărîre 
precugetată, foarte falşe, contra marelor 
spectacole ale Naturii, limitând investi
gaţiile adepţilor săi la motive mai mă
runte, subiecte de suburbie.

Şi cu toate a 'estea apologistul Naturii 
sincere a fost toc.mai profetul impresio
nismului, singurul critic şi estetician care 
a definit atât de clar şi limpede, ceea ce 
trebue să fie pictura luministâ, percursoarea 
impresionismului, voi să zic Ruskin.

Opera lui Lateş nu e numai o elogie, 
un imn închinat soarelui şi luminii ci este 
explozia entusiasmului unui pasionat amant 
al mării, al peisagiului dobrogean.

In Lateş, avem un nou interpret, după 
Florian, al mă'ii şi primul înţelegă'or al 
peisagiului dobrogean. El a reuşit să ne 
dea textul sacrat al naturei dobrogene.

Acum 30 de ani, pe când mă îm
barcam pe bricul „Mircea", pentru o că
lătorie spre Arhipelag, am simţit o emoţie 
atât de profundă privind marea, încât nu 
credeam să o mai resimt in viaţă, cu 
aceiaşi intensitate, a doua oară. M’am 
înşelat. Opera lui Lateş mi-a reînoit-o.
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D. Ion. ÎV. Roman

Nssput în 1866. Doctor în drept, fost 
ziarist, magistrat, deputat, senator, primar.

E azi unul din cei mai de seamă oa
meni politici, scriitori şi avocaţi din Con
stanţa. In viaţă a debutat ca ziarist: 
prim redactor la „Liberalul din Iaşi, a 
înfiinţat „Drapelul" în acelâş oraş, a con
dus câtva timp „Tribuna din Sibiu“ a 
fost prim redactor Ia „Adevărul^, iar în 
Constanţa a condus ziarele „Drapelul" şi 
„Farul". Ziarist de rasă, s’a distins prin 
conciziunea stilului său, prin înlănţuirea 
logică a argumentelor utilizate, prin în
lănţuirea concepţiilor şi prin vigoarea a- 
tacurilor polemice.

Ca literat face parte din generaţia re
naşterii literaturii naţionale, perioadele e-. 
minesciană şi post-eminesciană, generaţie 
care a stârnit entusiasmul acela sincer 
pentru literatura română. In această fe
cundă epocă d. I. N. Roman s’a afirmat 
în poezie, alături de Delavrancea, Coş- 
buc, Vlăhuţă, Duiliu Zamfirescu, Gherea 
şi Maiorescu.

Poeziile sale, pline, de o profundă 
simţire, se remarcă prin armonie, ritm şi 
rimă. Cu toate că azi s’a consacrat a- 
vocaturii şi politicii, a rămas în fond tot 
poetul alintat al muzelor, îmbogăţind li

teratura cu poezii ca „Neantul", poem 
filozofic, care singură ar fi deajuns 
să 1 consacreze ca mare poet, precum şi 
cele recente, publicate în revista „Analele 
Dobrogei" sub pseu-donimul Rosmarin. 
A colaborat la „Convorbiri literare" şi 
are publicat un volum de „Poezii",

Ca om politic a desfăşurat o activitate 
prodigioasă ca deputat, senator, consilier 
judeţean, primar etc.

Nu e mişcare populară, nu e o agitaţie 
politică la care să nu fi luat parte prin
tre primii luptători.

A condus, ca prezident „Liga" pentru 
unitatea culturală a românilor, în epocile 
de mari frământări ale românismului.

In 1905 s’a constituit la Constanţa 
sub prezidenţia d. I. N. Roman, un co ■ 
mitet care a ajutat pe veteranii stabiliţi 
în Dobrogea, ca să-şi întemeeze gospo
dării temeinice, definitive. Activitatea a- 
cestui comitet, a fost primul mare rci 
pentru naţiona'izarea Dobrogei, care de 
atunci a început să capete un pronunţat 
caracter etnic. Era un demn. şi eficace 
răspuns agitaţii unor elemente eterogene 
cari îşi luaseră ca chemare de raliere 
deviza: „Dobrogea dobrogenilor". Co
mitetul acesta a afirmat postulatul politic:
,.Dobrogea a românilor, a tuturor româ
nilor şi numai a românilor".

■ Luptele pentru acordarea drepturilor 
politice dobrogenilor ca şi acelea pentru 
consolidarea proprietăţii în acest ţinut, a 
găsit în d. I. N. Roman pe fruntaşul cel 
mai vajnic şi mai dârz. Cu condeiul şi 
cu vorba, a luptat, până la complecta' 
rezolvare a acestor două mari şi vitale 
chestiuni pentru Dobrogea. Din această 
epocă datează cele două admirabile studii 
„Dobrogea şi drepturile locuitorilor săi", 
şi „Studiu asupra proprietăţii imobiliare 
rurale din Dobrogea".

Dar unde d. I. N. Roman s’a arătat 
mare şi la minte şi la suflet, a fost în 
anul 1918, în epoca de frământări sufle
teşti, de dureri şi amărăciuni când Do
brogea era îngenuchiată şi duşmanii nea
mului siguri de izbândă. Se încheiase 
pacea dela Bucureşti prin care Dobrogea 
noastră era sacrificată. In parlamentul 
ţării, Dobrogea nu-şi mai avea reprezen
tanţii săi. Soarta Dobrogei se discuta şi
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se hotăra aiurea. In aceste clipe grele, 
după ce foştii parlamentari ai Dobrogei, 
încercaseră zadarnic să prezinte Camerii 
şi Senatului o protestare, d. I. N. Ro- 
manu, în fruntea unei delegaţii prezintă 
lui Al. Marghiloman, prim ministru un 
admirabil memoriu, ce va rămâne istoric 
prin care cere ocrotirea guvernului pentru 
dobrogeni. Răspunsul căpătat a fost de
primant. D-1 Prim ministru, pătruns de 
dreptatea cererilor dobrogenilor, face cu
noscut că a făcut toate intervenirile ce 
i-au stat la îndemână dar, împrejurările 
suut de aşa natură, încât nu se poate 
face nimic.

D-1 I. N. Roman, convins însă Că Do- 
brogea nu putea fi defintiv pierdută, a 
alcătuit un alt memoriu şi în fruntea unei 
alte delegaţii numeroase ş’a prezentat 
d-lui I. I. G. Brătianu. Prin acest me
moriu, dobrogenii aprobă fără rezerve 
acţiunea pentru unitatea naţională şi apoi 
se expune în chip magistral drepturile 
irescriptibile ale României asupra Do
brogei care „a fost dacă, greacă, romană 
bizantină, turcă, românească, dar nici o- 
dată bulgară".

Primirea delegaţiilor şi citirea memo
riului de către d. 1. N. Roman, a fost o 
scenă emoţionantă, de un covârşitor dra

matism. In mijlocul citirei memoriului, la
crimile au, început să curgă din ochii 
d-lui [Roman, asistenţa emoţionată avea 
ochii umeziţi pe lacrimi.

D I I. C. Brătianu, mişcat, cu lacrimile 
pe obraz, a dat delegaţii un răspuns 
care le-a ridicat moralul, încolţindu-le în 
sufletele îndurerate speranţe ce se vor
Înfăptui.:

Acest memoriu, a fost tradus in limba 
franceză şi adresat tuturor reprezentanţi
lor marilor puteri.

Tot d lui I. N. Roman, i se datoreşte 
şi un alt memoriu semnat de toţi foştii 
parlamentari ai Dobrogei şi înaintat M. 
S. Regele Ferdinand.

Marele Rege al tutulor românilor a 
răspuns textual;

„E aderâraf câ neamul românesc a 
suferit micite dureri şi nedreptă(i în 
cursul istoriei sale, dar a găsit în el 
destulă putere de voinţă ca să reziste 
şi să se refacă. Nici acum speranţa 
nu trebue perduiăa. Cuvinte profetice 
cari n’au întârziat să se realizeze.

Activitatea d-Iui I. N. Roman, din a- 
ceastă epocă a intrat în istorie şi va fi 
pururea o pildă vie de abnegaţie şi cre
dinţă în destinele neamului, t

D. G. Benderli
’1-' Avocat

Fost Senator. Fos| decan al baroului avocaţilor dln^Constanfa
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I>. C. miMESeU, Avocat
Preşedintele „Unlunei Zlm'işillor Dobrogeni", fost px'efect al în- 

âefului Constanta» fost p^L'oclecan al baroului Constanta 
Actualmente preşedintele consiliului judeţean

Palatul Băncii Comercială Italiană şi Română S. A., Constanta
Bulevardul Ellsabeta

CAPITAt bEl 100.600.000. Fond de reasei'vfi Del 2.2S4.32S.es 
Scont, Incaso, Devize, Împrumuturi pe Ipoteci, Oajurl, Titluri 

Comision de Cereale, Confurl curente
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Vîrgîl Airdrortesou
Şeful partidului liberal din Constanta 

Fost primar al oraşului Constanta

încă tânăr şi viguros, e prototipul o- 
mului de acţiune. înalt, bine făcut, cu 
trăsăturile feţei energice, adânc conturate, 
eşite parcă din dalta unui Rodin, are 
ceva din înfăţişarea unui atlet.

La vivacitatea caracteristică olteanului 
a adăugat concentrarea hotărâtă.a do
brogeanului.

S'a născut la 1871, în comuna Sur- 
patele din judeţul Vâlcea.

Cursul primar Ta făcut în Târgul Jiu 
şi Râmnicul Sărat. Studiile secundare 
le-a urmat la Bucureşti în liceul Sf. Sava,
A făcut apoi strălucite studii universitare 
la Bucureşti, facultatea de litere şi filozo
fie, obţinând titlul de licenţiat.

In 1899 a fost numit profesor la li
ceul Maxim din Brăila, unde n’a stat 
mult, fiind mutat în acelaş an la gimna- 

I ziul nou înfiinţat, la Constanţa. Aci s’a 
fixat şi a desfăşurat apoi o prodigioasă 
activitate pe terenul profesoral, politic şi 
literar. In 1900 îl găsim ca director al 
acestui gimnaziu. Fiind dornic de o muncă 
mai intensă pe câmpul abia desţelenit al 
culturii româneşti pe aceste meleaguri, 
înfiinţează în anul 1901 un liceu parti
cular cu 3 secţiuni — clasic, modern şi 
real — precum şi o şcoala comercială 
superioară. In curând această instituţie 
culturală ia un avânt mare şi este înzes
trată şi cu un internat precum şi cu un 
bineorganizat muzeu comercial. In cinci 
ani de funcţionare a acestui institut d. 
Andronescu ne dă 53 bacaloriaţi şi 41 
diplomaţi în ştiinţele superioare comerciale.

D-1 Andronescu şi-a cheltuit activita- • 
tea şi energia în folosul obştesc al cul- 
turei române pregătind tineretul dobro
gean pentru marea operă de romanizare 
a Dobrogel. E primul titlu de glorie şi 
de recunoştinţă la care are tot dreptul 
din partea ţării.

A intrat apoi în politica militantă, evi

denţiind şi pe acest teren aceleaşi cali
tăţi remarcabile. Pentru prima oară este 
ales în consiliul comunal al oraşului Con
stanţa Ia 1902 (29 Noembrie 1902—6 
Decembrie 1904). A ocupat demnitatea 
de ajutor de primar dela 4 Iulie 1907, 
23 Mai 1908. In patru rânduri a fost 
primar al oraşului şi anume: dela 23 
Mai —- 1 August 1908 (girant), dela 7 
Iulie — 9 Decembrie 1910, dela 28 Au
gust 1913 — 26 Ianuarie 1920 şi dela 
27 Ianuarie 1922 până la Febr. 1925.

Ca primar, d-lui Andronescu i se da- 
toreşte o mulţime de lucrări edilitare prin
tre cari remarcăm parcelarea terenurilor 
disponibile, cuprinse între şoseaua Tulcea 
Reg. 13 Artilerie, Cartierul lucrătorilor, a 
celor dintre construcţia abatorului părăsit 
malul mărei, Tataia şi linia Mamaia, fă- 
şia dealungul satului Anadalchioi, cele 
dintre magazii ş. a. Tot d-sale se dato- 
reşte împietruirea străzilor, plantarea lor, 
canalizarea, instalarea luminii electrice, în 
aceste cartiere, palatul comunal, construc
ţia şcolilor etc.

Pe lângă activitatea schiţată mai sus, 
d. Andronescu a muncit mult şi pe tere
nul publicistic, unde a dovedit o erudiţie 
puţin obişnuită. A publicat următoarele 
lucrări: „Organizarea Comunelor din Da- 
cia-Traiană“. „Ce sunt şi ce voru. Con- 
tribuţiuni istorice şi numele de Dobro- 
gea“. „Epidomal historial graecal“. „Mărul 
discordiei^. „Dobrogea în trecut".

A tradus din latineşte „Medicamina 
Fadei" de Ovidiu. A colaborat la revista 
„Arhiva", unde a publicat un studiu a- 
supra scrierii „Adelfii" de Terentius, co
medie în 5 acte pe care a şi tradus-o. 
In revista „Ovidiu" a regretatului pioner 
cultural P. Vulcan, a publicat numeroase 
articole printre care şi un studiu; Neofit, 
fost iabei Moldavio, după descoperirea unui 
manuscris autograf Ia mănăstirea Răteşti.
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Palatul Băncii Marmorosch-Blanlc & Co. S. A.,. Constanţa
Plat^ Independentei 

Capital deplin -vărsat Lei I2S.OOO.O0O 
Fond de rezex-vă Fel 220.000.000 

Scont, Incasso, De-vlze, Impi-umuturl pe Ipoteci, Gajui'l, Titluri, 
Comision de Cei'eale, Conturi curente

t yk I

B

Palatul Băncii Româneşti S. A., Constanţa
Sti'eda D. A. Sturza

Capital Deptln -vâx'sat Fel 2SO.000.000 .
Fond de rezer-vă tel 136.ooo.ooo 

Scont, Incasso, Devize, Impi-umuturl pe Ipoteci, Gajuri, Titluri, 
Comision de Cc reale. Conturi curente
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D. Ion Oancea
Directorul Camerei AQi'lcole

Diplomat în ştiinţe agricole din Ziirich 
posedă o temeinică cultură pe tărâmul 
economiei politice şi sociale. Adânc cu
noscător al problemelor în legătură cu 
agricultura. In curent cu toate doctrinele 
şi şcolile economice, e un partizan con
vins al mişcării de sindicalizare a agri
cultorilor.

Pe tărâmul publicistic s’a evidenţiat în 
chestiunile economice publicând judicioase 
articole şi studii în revista „Dobrogea 
Economică", în „Buletinul Sindicatului 
Agricol din Constanţa", „Dobrogea Jimă“ 
şi acum în urmă dirijează publicaţia ofi
cială a Camerei Agricole.

Pasionat călător, a vizitat în dese rân
duri ţările occidentale de visu, toate miş
cările şi problemele agricole.

In politică .s’a avântat târziu şi a fost 
ales în alegerile pentru camerile agricole 
conducând acum Camera Agricolă de 
Constanta în calitate de director.

t

"«U» *.:i» '

IJ, Zainea Topor 
Membru al Camerei de Comerţ 

din Constanţa

Se poate spune hotărât că d. Zainea 

Topor este fiul operelor sale. Prin muncă 

prin desfăşurarea calităţilor şi capacităţii 
ce posedă, a ajuns să fie azi exponentul 
mişcării cooperatiste din Dobrogea.

Pe tărâmul cooperaţiei a fost un pioner 

trăgând primele brazde pe ogorul virgin 

al acestei mişcări, brazde ce au cheză- 

şuit fecundarea terenului. Sămânţa arun
cată de Topor a încolţit, a dat roade, 
culminând în a Cea admirabilă Federală a 

Cooperativelor Săteşti dinjud. Constanţa 

a cărei prosperitate şi soliditate se da- 

toreşte aproape exclusiv sârguinţelor de
puse, însă dela înfiinţare, de către d. Topor 

ca director, calitate ce o are şi azi.
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Şi-a câştigat, în lumea co
mercială, o splendidă situa- 

ţiune printr’o muncă strădal- 

nică şi o cinste exemplară.
Prin însuşirile sale sufle

teşti este o fire aleasă, rară.
Bun român, nu se dă în 

lături dela nici un sacrificiu 

când este vorba de o afir
mare românească din orice 

domeniu.

I>. Vasîle G. Xîoolau
Direclorul Bâncil A^rlcole^ Constanţa

V
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Palatul Băneîî Agricole dîii Constanta
Sconta Incasso# Devize, împrumuturi pe Ipoteci, Gajuri, TItlui'I,

Comision dle Cex'eale, Conturi cure nte
ana■•a ■•aamu
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D. 1. D. Belloîu
sindicul Bursei din Constanta

Adânc cunoscător al afacerilor de Bursă îndeplineşte funcţia, atât de importantă 

de sindic în chipul cel mai remarcabil. O amabilitate înăscută face
să fie iubit în toate cercurile sociale.

DBD ■
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D- Biiinîfru lonescu
Casier al Camerei de Comerf

Constanta

» A*
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I>- Ocfav Vâleanii

Doctor în ştiinţele Economice fost Ins
pector Comercial actualmente secretar ge
neral al Camerei de Comerţ şi Profesor
la Şcoala Superioară de Comerţ Constanţa.
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D. O. VAHTANOV
Directorul CasBînouiui uln Constanţa 
membru fn Consiliul de Administraţie 

al Societăţii Marilor Stabilimente
................. ................... ............................................. .............................. .....
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Născut în anul 1879 proprietar 

şi industriaş, actualmente, primar 

al comunei Tekirghiol, vice pre- 

şedinţe al Federalei Constanţa, ca-: 

sier al Băncii populare „Româ
nia Mare" din Tekirghiol. Decorat 

CI! ordinul Coroana României în 

gradul de,cavaler şi Răsplata Mun- 

cei pentru învăţământ, cl. I.
#

1

I>. Perîclî H- Macrî ■

O- NicoXae Oadîciov
Şef cie birou principul In

Decorat cu ordinul Coroana
României în gradul de ca-

». ION ATANASm
Şef contabil Prefeclura Constanţa

vaier. Crucea comemorativă 

a răsboiului 1916-1918 cu 

baretele Turtucaia, Topraisar, 

Bucureşti şi Mărăşeşti.

•'N'V-îxs’ •:

I

i
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D. IV. HOŞMAN 

Şef constructor de telefon 

Prefectura Tulcea
D. 1. CIORAPCIU

Sef Birou Principal al contabliitâţl
■

DID
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D. EOANIU, Inginer Constanţa 15. QH. ANDRIESCU, Arhitect C-ţa

O. Alîman P- Comânescu

Antreprenor de lucrări publice, exploatator de carieri de piatră, depozit de materiale 
de construcţie, şi cereale etc. - Proprietar Str. Scarlat Vărnav.No. 39, Constanţa

a
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U. «ir. Al. Pîlescu 
Depulett şl pi'imarul municipiului Constanta

I>- Scai'lat Muliulescu
Tânăr şi de viitor avocat în baroul 

Constanţa. In politică e un înfocat naţio- 
nalist-democrat şi unul din cei mai de
votaţi partizani ai d-lui lorga.

E ales membru în delegaţia permanentă 
a consiliului municipal din Constanţa. E 
primul său succes politic.

î>. Dumitru Rîzescu 
Membru In Delepaţia permanenta a 

municipiului Constanta. Membru 
al Camerei de Comerţ.

0 figură populară atât în lumea politică cât 
şi în lumea comercială. E un exponent al che
stiilor obşteşti şi un luptător aprig, dârz şi in
transigent. Caracter franc, nu-şi disimulează 
gândurile în vorbărie goală, spune lucrurilor pe 
adevăratul lor nume. Din când în când scrie 
articole în presă, cu nerv şi vehemenţă fiind 
un redutabil polemist.
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î>. Vasile Rusenesca
FortdaîOiLiil „Asiuai uiui Presei Române şi îiumei Politice'4

D. Savu Rusenescu
Industriaş Bucureşti

Proprietar industriaş, întemeietorul fa- 

bricei de oglinzi i,Cristalul" din Bucu
reşti strada Filaret No. 3. Transformată 

în societate anonimă română, cu capital 
deplin vărsat 10.000.000.

î>. C. Teodor Cîrîrîac
Cesîer-contabii la depozitul de azrmăsar3 

din Anadoldiîoi-Consîanţa

Născut la 1881 în Ploeşti, a trecut în 
Dobrogea din 1901, ocupând diferite dem
nităţi : primar, perceptor, etc.

Actualmente ocupă funcţia de casier- 
contabil al staţiune! zootechnice din Ana- 
dolchioi-Constanţa.

Caracter de elită, slujbaş conştiincios 
se bucură de multe simpatii ca şi de iu
birea şi stima superiorilor.
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*% o. Opreai Zailnarîa

Inspector şcolar regiunea X-a Şco -
Iară.
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D. Petre Demefrîain

Subrevizor şcolar al judeţului Constanţa 

muncitor şi îndatoritor cu toţi subalternii.
D- O. Tănâsescn

Pensionar. Fost Institutor Coriste nţa
O

t ♦
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□■a
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D. S. Panaitescu
Cerealista Bazai'glc

O energie şi o putere de muncă ne
înfricoşată. Spirit viu şi de iniţiativă, a 
venit în Cadrilater ca funcţionar şi apoi

s’a avântat în comerţ, unde ocupă azi 
un loc de frunte. E unul din cerealiştii 
de vază din Bazargic şi o pildă vie de 
hărnicie românească. De astfel de ele
mente are nevoie românismul dobrogean. 
Numai cu astfel de oameni întărirea şi 
propăşirea naţională şi-ar lua avânt. Or' 
ganizarea biroului întreprinderei comer
ciale a d. Sp. Panaitescu este ideală, de
săvârşită. Un birou sever şi bine utilat 
pentru tranzacţiuni şi corespondenţe, de 
o parte contabilitatea, de altă parte ser
viciul de cassă, iar în fund un adevărat 
laborator de analize, standardizare a ce
realelor acţionate şi vândute.

Entusiast, fire sociabilă, ia parte la 
toate manifestările culturale româneşti, 
încăt poate fi considerat ca un sol, ca 
un pioner al românis.mului. Prin munca 
lui inteligentă, ordonată, prin. destoinicia 
ce a dovedit o în afaceri, d. Panaitescu 
are viitorul deschis în faţă şi pentru mul
ţumirea tuturor românilor, d-sa va juca 
roluri importante în viaţa economică a 
Dobrogei.

D. Nicola Dumef, Bazarplc
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o. Const. Naumescii-Coclu 
Admlnlstraitoi' financiar al juU. Callacra

E unul din ai noştri, a făcut gazetărie 
ca profesionist peste 25 ani, remarcân- 
du-se ca un temperament de polemist şi 
gazetar de rasă. Născut la 1881, Iunie 24 
in Ploeşti unde a terminat şi liceul, încă 
depe băncile liceului a intrat în ziaristică

D. Dumitru D. Beloîu
Comersant, Constauţa

colaborând la diferite ziare şi reviste, sub 
diverse pseudomine, între care cel mai 
cunoscut este acela de C. N. Cociu.

A făcut şi literatură şi încă bună.
La „Universul" a colaborat neîntrerupt 

25 ani, fiind primul corespondent al a* 
cestui ziar în Ploeşti. In ultimii ani a de
venit redactorul,,Universului" pentru toată 
Prahova, inaugurând articole de mare 
reportaj şi anchete sociale, economice şi 
politice.

A mai colaborat la „Adevărul", „Di
mineaţa", „Gazeta Poporului", „Patrio
tul", „România Nouă", „Minerva", „Da
cia", etc.

In Ploeşti a condus diverse ziare po
litice. Este membru activ al tutulor aso- 
ciaţiunilor de presă şi membru al „So
cietăţii Regale Române de Geografie".

In’ 1908 a intrat ca funcţionar la ad
ministraţia financiară din Ploeşti urcând 
foarte repede toate treptele erarhice deşi 
paralel cu slujba exercita şi gazetăria. In 
1920 a fost avansat ca administrator fi
nanciar Ia Dolj, de unde a trecut apoi la 
Prahova şi Constanţa. Azi se găseşte în 
fruntea administraţiei financiare a jude 
tului Caliacra.

0.”[D. Constantinescu
Comersant

Membru al Camerei de Comerţ, Constanţa
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Biserica Catedrală din Silisfra

Cetatea AraB-Talsîa din Şîlistra

"UE
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— 112 —

www.ziuaconstanta.ro



-
I."* 'i

Vederea Tribunalului Prefecturii şi în mijloc 
Curtea de 'Apel din Constanţa

ŞCOALA NORMALA DE ÎNVĂŢĂTOARE 
din Constanţa
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PARCUL CAZINOULUI CU FARUL ŞI HOTEL CAROL
den Constanţa
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î>- loxT M- Farmache
Membru al Cameril de Comerţ din Constanţa

A

Un fruntaş al comerţului din Constanţa fiind unul din' marii 

cerealişti. Este membru ales al camerei de comerţ.
'
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D. Olt. !Popa
Fost membru al

din Constanţa
Camerei de comerţ

i I>. Vasîl3 Carp
A

Comez'clant Constanţa

Un om afabil şi extrem de îndatoritor 

un suflet entusiast nu se dă în lături dela 

nici o acţiune de interes obştesc. Naţio
nalist înfocat face fală comerţului româ
nesc.
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în comitetul Bursei şi membru de drept 

al Camerei de comerţ.
Dinstincţii: Coroana României în gra

dul de ofiţer, Sf. Ana şi medalia come
morativă Avântul Tării.

□■a

r>- Oâpilara IVic. Ştefain
I
V

Preşedintele asociaţiei invalizilor din 

războiu Regionala Constanţa. Vice pre
şedintele Sfatului Negustoresc Constanţa 

şi consilier delegat al ministerului comer
ţului şi industriei în comitetul de direcţie 

al camerei de comerţ. Constanta. Cavaler 

al ordinului Steaua României cu spade.
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sfi memibru al
din Constanţa

de comerţ

OflO

După terminarea studiilor superioare 

comerciale, a fost numit secretar general 

al Camerei de Comerţ şi Industrie din 

Constanta.
7

A fost avansat apoi inspector comer
cial al Dobrogei în care calitate funcţi
onează şi azi fiind în acelaş timp membru

9

Spirit organizator şi de iniţiativă, ia 

parte la toate manifestaţiile intelectuale, 

politice şi economice, aducând în toate 

un suflu de moderaţie şi cumpănire.
De câţiva ani conduce cu succes o 

publicaţie de revendicări profesionale de 

cultură ştiinţific;^ a farmaciştilor „Revista 

Cercului farmaciştilor din Constanţa".
amo
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Banca Naţională 

României Soc. An.
constanta.

Bulevardul Bllsabeta
Capital deplin vâi'sat 

Lei loo.o00.000
Fond de rezervă 

Lei S0.72S.910.e7

SCONT
INCASSO

DEVIZE

împrumuturi
Ipoteci, Gajuri, Tit

luri, Comision de 

Cereale, Conturi 

curente

□■o

Banca de Scont 

României Soc. An.
constanta

Str. Lascâir Catarpiu
Capital deplin vărsat 

Lei So.ooo.ooo
Fond de rezervă 

Lei 37.36o.ooo

SCONT
INCASSO

DEVIZE

împrumuturi pe :
Ipoteci, Gajuri, Tit

luri, Comision de 

Cereale, Conturi 

curente

aritimăS.A.
constanta

rCER
i iXjl I iSJk

yj 11 Vi n Jt II yj

Banca Comercială
Română Soc. Anon.

CONSTANTA 

Strada Diarrei No. 1
Capital deplin vărsat 

Lei loo.000.000

Fond de rezervă

1

SCONT
INCASSO

DEVIZE
împrumuturi pe:

Ipoteci, Gajuri, Tit
luri, Comision de 

Cereale, Conturi 

curente

T0iW

OS

m

BanOa A. Lazari>
constanta

Banca Franco 

Română Soc. Anon
constanta

strada O. A. Sfurza 

Cap. Lei 12o.ooo.ooo

SCONT
INCASSO

DEVIZE

împrumuturi pe:
Ipoteci, Gajuri, Tit

luri, Comision de 

Cereale, Conturi 

curente

Banca Cbrissoveloni
constanta

Plafa Independentei 

Capital deplin vărsat 

Lei 3do.ooo.ooo 

Fond de rezervă Lei S3.ooo.ooo

Scont, Incaso, Devize, Im* 

prumuturi pe Ipoteci, Gajuri,
Titluri, Comision de Cereale,

♦

m

Conturi Curente
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BAROA .AGRICOLA"
Societate Anonimă 

Capital ŞI Rezerve 

Lei 149.932.653.43 

Sediul central Bucu
reşti, str. Lipscani 1.
Filială la Constanta >
Str. Gr. Cantacuzino

BANCA GENERALA A 
ŢARII ROMANEŞTI
Capital statutar 150.000,000 
Emis şi vărsat 60.000.000 
Rezerve : Lei 48.000.000 
Sediul central în Bucureşti 
Strada Lipscani No. 10.

SU CUR SALE: 
Brăila, Braşov, Cluj, 
Constanţa, Craiova. 
Galaţi, Giurgiu, 0- 
ladia Mare Ploeşti,
: Turnu Măgurele.;

BĂNCI AFILIATE: 
Banca Basarabiei Chişinău. 
Sucursale în: Bălţi, Bender, 
Ismaii, Soroca, Cetatea Albă 

şi Călăraşi.
Face orice operaţiuni de Bursă

— BANCA CHR188GYELQN1~
Societate Anonimă Română. 
Capital Lei 200.000.000 de
plin vărsat. Sediul Central 
Bucureşti, Str. Lipscani 17. 

Adresă telegrafică:
— Crissoveloni Bucureşti —

SUCURSALE: Brăila, Con
stanţa, Cluj, Cernăuţi, C on- 
stantinopol. Galaţi, Sibiu, 
New York. Face toate ope- 
raţiuni'e de Bancă, ordine de 
plată, cecuri, virimente, scont, 
operaţiuni de bursa, scrisori 
de credit circulare, etc., etc..

m
H,»»!, ............ •I'llii i'Xt! ■<"«!,  ........ . .flIlu-M

'.|J. «II- ' -II-1 -II- '''.li." " «II. .11." ‘.H." '.II* ' «II- '"«II» "'•II» '‘'«II» ' ^

BANCA
Creditai Dobrogean
Strada Alex. Laho- 

:: vâri No. 4. :: 
Face toate opera
ţiunile de bancă. 
Primeşte depuneri 
spre fructificare cu 
termen şi la vărsare.
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Hotel Central
CONSTANŢA

Strada. Traian (colţ cu V. Alexandri)
Proprietatea FAANGOPOE

S

s

s

Hotel Modern cu tot confortul, situat 
în centrul Oraşului şi în faţa Gărei. [s 
Electricitate, apă în conţinu, curăţenie 1 
exemplară şi linişte desăvârşită. Hotel 
absolut familiar.------ Preturi reduse. T

s

H

H
i
H

VIZITAŢI

Hotelul Regal
Constanţa, Strada Carol No. 50

m
Complect renovat 40 camere cu 
instalaţiuni moderne, situat în a- 

^ propiere de gară şi pe matul mări.

B

,, REGINA HOTEI.
Constanţa Str. Lascar Catargiu No. 9

Deschis la 1 Iunie 1926. Proprietar l'raţii Târpa. Local 
propriu, instalaţiuni moderne, hotel de primul rang, ca
mere şi saloane confortabile şi spaţioase. Restaurant de 
primul ordin. Calorifer, lumină electrică Bae etc., etc. 

- Preturi moderate —

Hotel „Vornicu“
TEKIRGHIOL 

Proprietar, Petre Vornico
Situat în cea mai pitorească 
— poziţiune a staţiunei

M

1

Hotel „Toma Cretuc<
Confort modern. Paturi cu somiere. 
Electricitate, stabiliment de băi calde 
cu nămol, în curtea hotelului. Curăţenie 
şi îngrijire exemplară. Hotel în faţa la
cului miraculos. Mii de cazuri vin

decate de aceste băi.

1
m
Mm
Mmm.
M
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VIZITAT! CU TOTIÎ

Constanţa, Str. Mangaliei 44 

Unde aveţi posibilitatea de a 

petrece câte-va clipe clipe 

în cea mai frumoasă atmos
feră. Mâncări calde şi reci la 

orice oră din zi şi noapte, 

grătar special în tunel. Vinuri 

superioare din marile fabrici 

străine şi indigene.

♦

Ui-"

O

Nicolau Belagusfa
Coloniale En G-os

Buievmrdul Ferdînand Constanţa

#

Vila Albă-Tekirghiol

PREŢURI MODERATE

♦
w
w

^ Instalaţiuni moderne. Vedere spre lac,
lumină electrică, curăţenie exemplară,

Oooooo®on O O

m

Farmacia din TeRIrgTiiol
liste totdeauna bine asortată cu toate

specialităţile farmaceutice

QCOOOOJ?o

[ş]_B
1

r□

□

d
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FRAŢII DANIELOPOL
4

Bulevardul Ferdinand 

— CONSTANŢA 

Coloniale E n gros

Sucursale : Constanta-Galaţi

□IIDIilD

B

B

E Bis

I

Coloniale En 0Z'os

Bulevardul Ferdinand

4
1

Qonstanţa
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I>. Tlieodor Eremfat
Subprefectul Judeţului

Un tânăr căruia viitorul îi surâde. A 

făcut studii serioase obţinând titlul de 

doctor în ştiinţele politice. Cu această 

serioasă pregătire culturală nu e de mi
rare că s’a distins ca un eminent admi
nistrator. Preţuit de superiori a ştiut să 

capteze şi dragostea sinceră a subal
ternilor pe care îi numeşte colabaratorii 

săi. Intelectual de frunte este membru al 

academiei latine şi al societăţii interna
ţionale de istorie universală din Paris.

A fost onorat cu ordinele Steaua Ro • 

mâniei şi (^loroana României, în gradul 

de ofiţer.

♦
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imjsoitE a.tanasscv
COMERCIAIVT

- •
Hwi* •'9<

In lumea comercială se bu de uluite
simpatii prin caracterul său blând şi ex
cesiva modestie ce 1 caracterizează.

In politică este soldat devotat, cu con
vingeri nestrămutate, al partidului avere- 

scan. A ocupat în diverse rânduri dem
nitatea de consilier comunal.

oia

□ ■D 
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1>. Vesp^sfâti Sleirea
perimai'ol comunei Muifatlar

In fruntea comunei Murfatlar din ju
deţul Constanţa se află ca primar un 

gospodar harnic şi de merit, e d. Ves- 

pasian Blebea.
Născut în 1871 în comuna Bordeiul 

Verde din jud. Brăila s’a stabilit în Do- 

brogea de acum 16 ani. Agricultor harnic 

a ajuns prin o muncă osârdioasă şi eco
nomică la o înfloritoare stare materială. 

A fost în mai multe rânduri primar al 

comunei Murfatlar, calitate în care se -află 

şi astăzi.
D-lui Blebea se datoreşte tot ce se 

vede azi în această comună; o măreaţă 

biserică, o prea frumoasă şcoală, un în
ceput de sistematizare a satului, monu
mentul eroilor, etc.

♦

1

D. Iordan S^vulescu
şi mare proprietar 

din Medgidia

Originar din Călăraşii Vechi, judeţul 

Ialomiţa s’a stabilit acum 18 ani în Do- 

brogea la Medgidia.
Prin muncă cinstită şi harnică a ajuns 

unul din cei mai mari comercianţi şi pro
prietari din Medgidia.

Bun la suflet şi prietenos, se bucură 

numai de simpatii.

i
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D. OH. O. TVlarînescvi
Director Banca Naţională. Preşedinte al Casei de Gaj# Callacra

oooO^ Oooo
[I

t>

Activitatea Casei fle Impramut pe Caj a Agricaltoriior şi Indastriaşiior
din jadeţai Caiiacra pe anii J915—1925 Ir

L

In judeţul Caiiacra Casa de împrumut
pe Gaj a luat fiinţă în anul 1915. Pri
mele operaţiuni au fost începute Ia 

Iunie 1915.

centrează toate operaţiunile Casei de

1
Gaj Caiiacra pe anii 1915-1925 reese
că în 1915 a dispus de un credit de

Lei 200.000
Scopul înfiinţărei a fost de a se pune

la îndemâna agriculturei şi industriei un
A acordat 57 împrumuturi

credit eftin şi imediat, dând împrumuturi
Ia 57 agricultori în valoare de }) 143.500

Din care a încasat
pe gaj de producte depuse la magazie, Sold Ia finele anului

Sf 34.000
)) 109.500

cu dobândă de 670 şi pe gaj de semă
nături şi maşini industriale cu dobândă 

de 7°/0. In judeţul Caiiacra, din lipsă de 

credite suficiente, s’au dat împrumuturi 

numai agricultorilor.
Activitatea Casei de Gaj Caiiacra se

Bilanţul a fost încheiat cu o pagubă de
Lei 2.809:4^-^

T-<

In anul 1916 creditul a fost de Lei 200.000
Sold la începutul anului >9 109.500
A acordat 19 împrumuturi

împarte în 3 perioade: Prima din’aintea
la 22 agricultori

Total
ff 110.000

răsboiului 1915-1916; a doua din tim- Din care a încasat
» 219.900

pul răsboiului 1916 — 1919 ; a treia pe- Sold la finele anului
w 180.330

39.570
rioadă de după răsboi 1919 1925. Bilanţul a fost încheiat cu un beneficiu

Activitatea primei perioade s’a mărginit net de Lei 3023.80
la creditele limitate pe cari Casa de Gaj
Caiiacra a dispus acordând împrumuturi

In epoca a doua din timpul răsboiului

agricultorilor cu scopul bine determinat.
Casa de Gaj a suspendat

pentru verificarea produselor agricole.
Din tabloul ce urmează şi care con-

orice opera
ţiune, fiind evacuată, deci anii 1917 şi 

1918 nu prezintă nici o activitate.
OflO

In perioada a treia de după răsboi, în-
OlO
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cepând cu anui 1919, când Cadrilaterul 

a fost reocupat, Casa de Gaj Caliacra 

şi-a reluat activitatea, îndreptându-şi a- 

teîiţiunea şi spre micii agricultori, cu deo
sebire de prima perioadă când acorda 

împrumuturi numai marei agriculturi, a- 

cordând împrumuturi în solidar, pentru 

refacerea şi complectarea inventarului a-

„ 3.605.100 

.. 3.466 600
Din care a încasat 

Sold la finele anulu'
Beneficiul net a fost de Lei 24.688.09 

In anul 1923 se măreşte

DVD

din creditul la 

Are sold la începutul 

anului
A acordat 90 împrumu-

Lei 4.000.000

n 3.466.600

gricol, cu deosebire pentru încurajarea -turi la 120 agricultori 

facerei semănăturilor pe o scară mai în-
Din care a încasat 

Sold la finele anului

Total
tinsă, mai ales ale celor de grâu.

In acest scop creditul a fost mărit de 

la lei lOD.OOO cât era în 1919 la lei 

4.400.000 în 1925.
începând cu anul 1919 Casa de Gaj 

Caliacra n’a acordat în' acel an nici un 

împrumut, ci s’a mărginit numai de a 

încasa creanţele vechi, răm?^se dinaintea 

răsboiului, creditul fiind de lei 100.000 

Din soldul de îmorumut de Lei 39.570

1.310.500
5.777.100
3.500.600 

„ 1.276.500

Lei 4.400.000

A încasat în 1919 

Sold la finele anului
ry

»

11 650 

27.920

Bilanţul a fost încheiat cu un beneficiu
net de lei 71.495.03 

In anul 1924 creditul 

se sporeşte la 

A avut sold la începutul 

anului
A acordat 273 împru

muturi la 531 ogricultori
T otal

1.276.500

Bilanţul a fost încheiat cu o pagubă de
Lei 1845.12 

In anul 1920 s’a mărit cre-

5.194.500 

6.471.000 

3.770.200 

2.700.800
In anul 1925 creditul a fost „ 4.400.000

2.700.000

Din care a încasat 

Sol la finele anului
n

V

ditul la
Sold la începutul anului 

A acordat 4 împrumuturi

Lei 200.000 

.. 27.900

Sold Ia începutul anului 

S’au acordat împrumu -
turi Ia agricultori

Total
la un agricultor

Total
Din care a încasat 

Sold la finele anului

»

n

195,000
222.920

77.920
145.000

P

P

Bilantiil a. fost încheiat cu un profit net
de lei 2389.41 

In anul 1921 se măreşte
creditul la Lei 2.000.000
Are sold Ia începutul anului „ 145.000

A acordat 79 împrumuturi 

la 117 agricultori

Din care a încasat
Sold la finele anului

„ 2.271.000 

Total „ 2.416 000
t 374.000 

2.042.000

3.896.647 

„ 6.597.747 

A încasat în cursul anului „ 5.151.247 

Sold la finele anului 1925 „ 1.446.500 

In anii 1922, 1923 şi 1924, din cauza 

secetei, recoltele fîind slabe şi Casa de 

împrumut pe Gaj Caliacra, neputându-şi 

încasa creanţele la scadenţă, a fost silită 

să acorde amânări.
In anul 1925, recolta fiind bogată, 

toate creanţele au fost realizate la sca
denţă.

Creditul de lei 4400000 de care dis- 

pune astăzi este insuficient, mai cu seamă 

că în judeţul Caliacra, regiune de colo - 

nizare, în anii 1924 şi 1925 s’au stabilit
Bilanţul a fost încheiat cu un profit net .vre-o 2500 familii de colonişti români

de Lei 44.058.53 

In anul 1922 se măreşte
creditul la Lei 3.600.000

din vechiul regat şi din Macedonia, cari 

trebuie neapărat încurajaţi, pentru o sta
bilire temeinică, în această parte a ţărei.

Are sold la începutul anului „ 2.042.000 Numai un credit de lei 20000000 ar. putea
A acordat 432 împrumu

turi Ia 552 agricultori „ -5.029.700 

Total „ 7.071.700

fi suficient pentru ajutorarea în mod eficace 

a întregei,agriculturi din acel judeţ..
Preşedinte,. G. MARINESCU

omn
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A
nul

2000C0
200000
200000

■ 100000
100000
200000

2000000
3600000
4000000
4400000
4400000

Credit
9

acordat

1234 ro to 4^
00 ^ co OJ -*-J M-* CJT
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No. împrumut 

acordat |

1

109500
39570
39570
39570
27920

145000!
2042000
34666u0
1276500
2700800

Sold la
începutul

anuluit

143500
110400

195000
2271000
5029700
1310500
5194500
3896947

Val. împru- j 
mutului acor
dat în cursul 

anului !
143500
219900
39570
39570
39570

222920
2416000
7071700
5777100
6471000
6597747

TO
TA

L

34000
180330

11650
77920,

374000
3605100
3500600;
3770200
5151247

împrumuturi j 
încasate în j 
cursul anului
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Sold la finele1 
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1
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No. agricultor, 

împrumutaţi.

O
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1845 t—
2.

(D
eficit.
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Nu s’a lucrat în dmpul răsboiului

«
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E>. 1. HiirtnuaEi

de Mt
TRANSPORTURI

Transporturi internaţionale — 
Terestre—Mari'ime şi Fluviale

Asigurări —Vămuiri — Cami- 
onaje — Intrepozitari Ship 

Chendier

Corespondenţi în toate ora
şele din ţară şi străinătate.

BIROUL;
Bucureşti: Sir. Sî. Vineri 8. Adr. 
telegr.; Transport. Telefon 68-46
Constanţa; Str. Traian 5. Adresa 
telegr.; Hurmuzi. Telefon 33-2.

■îrMwr.

■
I>. Miltiade E. Cutava

Preşedintele „nifjil Apârărll Naţionale Creşllne" 
din Dobrogea
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Geamia * Car ol 1“ din Constanta

DIN EUMEA ist AMUEUI

OEA.1VIIIE.E DOBROGENE

Intre curiozităţile interesante pentru cei nute frumoase covoare orientale, iar în
ce vizitează Dobrogea, sunt geamiile şi cele mai sărace rogojini curate,
moscheele. Aceste locaşuri de rugăciune Credinciosul, odată intrat, îşi aşterne 

au o poezie aparte, revărsând ceva par’că bogate batiste şi se aşează jos cu pi
cioarele încrucişate, turceşte. Fiecare îşi 

face, individual, rugăciunea, după ce a 

avut grija să-şi facă „abdest“-ul ritual. 

In interiorul lor impresionant, nu se poate spălarea mâinilor, până la cot, a feţei.

din splendorile orientului. Ele sunt des
chise în toate zilele şi străinii pot să le 

cerceteze cu învoirea hogilor şi hatipilor.

pătrunde decât descălţat sau în papuc 

peste ghete.
Vinerea, când e ziua de sărbătoare a

urechilor şi dacă a umblat desculţ şî 

picioarele până la glesne.
Hogii, in faţa altarului par nişte arătări

niusulmaniior, impresia e mai mare. Cre- .hieretice, nişte magi antici, inspiraţi, ci- 

dincioşii lui Alah vin în corpore să se tind din Coran rugăciunile către Alah şi 

închine cu evlavie, tăcuţi şi gravi. Toţi Mahomed profetul său. 

îşi lasă afară, în ceardac, imineii sau pa- La o cântare tărăgănată şi plângătoare 

pucii şi pătrund în interior numai în cio* a muezinului (cântăreţ) se aşează cu toţii,
răpi, Mobiler propriu zis nu există, doar la rând, în faţa altarului. Imamul (preotul)
pe pereţi se află scrise versete din Coran trece în faţă şi intonează versete din
încadrate în minunate arabescuri iar pe Coran. Din când, în când, cu toţii, la co-
jos, în geamiile mai bogate, sunt aşter- mandă, îşiduc palmele deschise la urechi

’d
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şi se prosternă frcând mătănii prelungite 
atingând podeaua cu fruntea.

Imamul cântă:
- „Cui huivel lahu ehad, lemielid ve le- 

miuled. Viemechiun lehu chiufeven ehad" 
(Dumnezeu nu este născut nici a născut. 
El este singur. Nu există asemănare cu 
Ei, Atotputernicul tuturor).

De cinci ori pe zi: înainte de apariţia 
aurorii, la amiazi, Ia chindie, în amurg 
şi la 2 ore după apusul soarelui, mue
zinul chiâmă, din vârful minaretului pe 
credincioşi la rugăciune:

Allah-echber
Allah-echber

Eşhedu-enlea-ilahe il lelah.
Eşhedu-enlea ilahe il lelah.
Eshedu enne Mohamedun restilullah.
Aiia lessalah, Aiia lessalah.
Aiia lelfelah, Aiia lelfelah.
Allah-echeber... Allah echeber, lea.
Ilahe, illea allah.

(Dumnezeu e mare.
Dumnezeu e mare.
Cred că există un singur Dumnezeu.
Cred că există un singur Dumnezeu.
Cred că Mahomed este profetul lui. '
Veniţi pentru rugăciune !
Veniţi a scăpa de păcate !
Dumnezeu e mare. Dumnezeu e mare.
Nu există Dumnezeu, nu există Dum

nezeu.
Decât un singur Allah).
Chemarea de seară, când atmosfera se 

mai potoleşte de dogorârea soarelui, în 
crepusculul serii, minaretele svelte şi albe 
se profilează ca nişte suliţi, e impresio
nantă. Văzduhul se umple de glasul so
nor al muezinului:

Allah echber...
Hogii bătrâni cu bărbi, îmbrăcaţi în 

anterie lungi şi legaţi la corp 'cu tarbane 
albe, ţinându-şi palmele la urechi, se în
vârtesc domol în jurul cerdacului de sus 
şi cu glasul sonor şi tărăgănat ca un 
plâns, strig în cele patru părţi ale vaj- 
duhului.

Aliem fenâ.. Haye alei felas...
Lume rea, ticăloasă... Numai în deş

teptare e mândria tal...
Şi Dobrogea e presărată cu sute de 

asemenea geamii.
** *

Anul musulmanilor se socoteşte cu în
cepere dela fuŢa lui Mahomed la Medina 
(egira) şi astăzi e 1344 (1926 al creş
tinilor). Anul nou se chiamă Muharrem. 
La 9 luni după Muharrem începe Rama
zanul (Postul mare) de 30 zile. Cuvântul 
ramazan înseamnă ispăşirea păcatelor. In 
limpul ramazanului credincioşii nu mâ- 
nâncăj nu beau şi nici nu fumează din 
zori până la apusul soarelui. Geamiile 
sunt luminate cu candele, în timpul nopţii. 
După ramazan vine Bairam, paştele care 
durează 3 zile. După 70 zile urmează 
Curban Baiaramul sărbătorea sacrificiului, 
când fiecare familie sacrifică un berbec, 
ca Avram din biblie.

In luna 3-a a anului se serbează Mev 
ludun Nebi, naşterea lui Mahomed şi 
muezinii cântă:

Allah echber...
Eşhedu-enlea-clahe il lelah...
Eshedu enne Mohamedun resulallah.

ţOOO o Ooo»
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Tabloul Prefecţilor pe Judeţe
oooO^Oooo

Judeţul Judeţul

Ing. Aurel Stoica, prefect 

Boner Vasile, prefect delegat Arad
Alba-lulia

Rădulescu Ovidiu, prefect 

N. Gatoschi, prefect
Argeş
Bacău

Anastasescu Jean, prefect 

lacomin Eduard, prefect
Mehedinţi
Muscel

Maior Berescu Gr., prefect del. Bă ti
Bihor
Botoşani

Dr. losef lacob, prefect 

Darie P. Ion, prefect 

Duchiade Gheorghe, prefect Brăila
Braşov 

Buzău

Ing. Bogdan Florea, prefect Mureş 

Dr. Pahone Vasile, prefect Năsăud
Chircuiescu Ernest, prefect Neamţ
Maior Spătariu Vlad, prefect O dorh’iei

Dr. Laţcu Ion, prefect 

Maior Peneş Ion, prefect

Dr. Ghiţulescu Gheorghe pre
fect delegat 

Gh. Chiriţă, prefect
Olt
Or hei

Dr. Pavel Perciun, prefect del. Cahul 

Georgescu D. Ion, prefect Caliacra
Procopie Jitar, prefect

Goma Pau', prefect deleg-t Prahova 

Chiţulescu Aurelian, prefect Putna 

Dr. Edgard Klaus, prefect Rădăuţi

Dr. Popovici Zaharia, prefect Cernăuţi
Câmpulung Mihăescu Ion, prefect

Cheineaux Robeit, prefect
R.-Sărat 

Roman
Asvadurov Cristofor, prefect Cetatea Albă Florescu Constantin, prefect Romanati
Vasu Alexandru, prefect Ciuc
Dr. Caluţiu Marcianu, prefect Cluj

Dr. Nicodim Cristea, prefect Sala]

Popovici Andrei, prefect 

Tatovici Grigore, prefect
Constanţa
Covurlui

Dr. I. C. Barbul, prefect Satu-Mare
Mariu Boldea Romul, prefect Severin

SibiuDr. Comşa Niculae, medic
Anastasescu lancu, prefect Dâmbovita Dr. Boca Ion, prefect
Manolescu M. inspect. girează Dolj 

L-Col. Stere Costescu, prefect Dorohoi 

Ghibănescu Ilie, prefect Durostor 

Tulbure Ion, prefect delegat 

Teleman Anibal, prefect 

Broniţki loan, avocat 1 
Tomovici Niculae, prefect 

Maior Florescu Marin pre
fect delegat

Someş
Dorlescu Ion, subprefect gir. Soroca

Fălciu
Fălticeni
Gorj

«

Hotin

Sin ion Boca, prefect 

Ion Jauca, prefect 

Popa Aurel, profesor 

Dr. Arieşean Ion, prefect 

Drăguşan Mihail, prefect

Storojineţ 

.Suceava 

TârnovMare 

l'ârnov Mică 

Tecuci
Iliescu Constantin, prefect Teleorman
Ştefănescu Ştefan, prefect Tighina
Dr. Bogdan Anton, prefect; Timiş-Toro,

Câmpeanu Simion. prefect Hunedoara Dr. Zaharia Crişan, prefect Trei Scaune 

Buricescu F. loan, prefect Ialomiţa Ttilcea
Axentie Ion, prefect Iaşi
Col. Solacolu Aurel, prefect Ilfov 

Col. Lămotescu Cristea, pre
fect delegat . Ismail

Co’. Niculescu Mureşeanu Ga- 

briel, prefect
Dr. Nedelcu Ion, prefect 

Dr. Doroş Titu, prefect

Lăpuşna
Caraş
Maramureş

Vasiliu Grigore, prefect 

Ovidiu Critta, delegat, pre
fectul poliţiei Cluj 

Stoica V. prefecl 

Lt. Col. Hotnog Dimitrie, pref. Vaslui 

Mihăilescu Gheorghe, prefect Vâlcea

Turda
Tutova

Colonel Gagiu Vasile, pre
fect delegat Vlaşca

oooc o vo ow o o 0.5 o
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Tabloul Primarilor pe Capitale de Judele
1

Judeţul Judeţul

* Aurel Sava, primar Alba lulia Lt. Col. Emil Poltzer, primar T. Severin
lori Robu, primar Arad I. C. Nicolau, primar Câmpulung
Ştefan Martinescu, primar Piteşti Gheorghe Bernaldi, primar Tg. Mureş

1 Ion Grigoriu, preşedinte Bacău Carol Sancher, primar Bistriţa
T

Dumitru Ciocan, preşedinte Bălţi Al. Calmuschi primar P.^Neamt
j

; Gh. Tulbure, preşedinte Oradia loan Metea, primar Odorhei
! R. Savinescu, primar Botoşani C. Săvăcărescu, primar Slatina

Maiori. Teianu, primar Bră Ia Gr. Plămădeală, primar Orhei
Ion Socaciu, primar Braşov I. C. Obrogea, primar Ploeşti
Matei Postelnicescu, .primar Buzău N. Al. Constantinescu, primar Fo.'şani
Gr. Campeanu, primar Cahul Petr3a Teleagă, preşedinte Rădăuţi
N. Papahagi, primar Balcic Colonel C. Bratu, preşedinte R. Sărat
N. Bălan, preşedinte Lâmpulung Dr. Eraclie Calfuiani, primar Roman
Sbierea, primar Cernăuţi Ion Titu Bădescu, primar Caracal
Nicolae Marza, primar Cetatea Albă Vasile Cloaje, primar Zalău
Victor Farago, primar Mercurea C. luliu Filip, preşedinte Sa tu Mare
Teodor Mihali primar Cluj Harambaşa, primar Lugoj
Alex, PilescLi, primar Constanţa Wilhelm Gorîtz, primar Sibiu

i Gr. P. Mihăilescu, primar Galaţi Cornel Pop, primar Dej
Const lonescu, preşedinte Târgovişte Niculae Soltuz, preşedinte Soroca
I. B. GeOrgescu, primar Craiova loan Zanea, preşedinte Storojineţ
Ştefan R. Scriban, primar Dorohoi Nicu Domisă, preşedinte Suceava
Taşcu Stătu, primar Silistra August Leonhart, primar Sighişoara

! Eugen Paparadu, primar Făgăraş Ştefan Drăgoşiu junior, primar Blaj
Al. Calciu, preşedinte Huşi Gh. P. Dimitriu, primar T. Măgurele
V. Andrei, primar Fălticeni Dr. Cristofor Bilaniţchi, primar Tighina
Const. Bălănescu, primar Tg. Jiu Dr. loan Doboşanu, primar Timişoara
Borislav Ambrozievici, primar Hotin Gavril Kovazani, preşedinte Sf. Gheorghe
Gr. Cristodorescu, primar Călăraşi Cr. Cealicof, preşedinte Tulcea
Petru Perian, preşedinte Devi Dr. luliu Gentiu, primar Turda
Niculae Petrea, primar laşi Corneliu 1. Droc, preşedinte Bârlad
Anibal Teodorescu, primar Bucureşti M. I. Filip, preşedinte Vaslui
lon Bonef, primar Ismail Gogii Ştefănescu, primar R Vâlcea
Sebastian Teodorescu, primar Chişinău D. Luc’a. primar Giurgiu
Paul Czipie, primar Sighet

• • •
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Tablou de Funcţionarii Preffeclureî Judeţului Constanţa

oooO^Qooo

Andrei Popovicl, Prefect 
C. Irimcscu, Preşedintele Consiliului Ju

deţean.
Oct. ’Goruneanu, Avocat şef al judeţului 
I. Dumitriu, Subprefect 
JVl. Mironescu, Secretarul Consiliului Ju

deţean.
I. C.’Atanasiu, Şeful serv. Financiar 
M. Gadidov, Şef de biurou principal
C. Dumitriu „ „ „
Al. Drăghescu „
St. Costacea „ »
T. Ştefănescu „ „ „
Şt. Balicescu „ „ cl. I.
Gr. V, lihan, Subşef de birou
D. Trufaţu „ . „
C. Panaitescu „ „
D. Dragomir „ „
Maria Roşculescu, Subşefă de biurou

Stela Atanasiu, Subşefă de biurou 
Marg. Tanţa ■ „ „
Const. Gtiimbăşeanu, Impegată 
Sofia Ştefănescu ,,
C. Sbarcea „
Emilia Balicescu „
Elena Iordan „
Maria Stiploşech „
Maria Ciuhureanu „
Constanţa Toma „
T. Stănciulescu „
Theodora Gheorghiu „
I, Dumitriu „
El. Nicoară „
Maria Micu „
Efterpi Costea . „
Const Demetrescu „
Stela Dumitrescu 
Elena Târcă

Tablou rte personalul Inspectoratului Rep. X-a Şcolara, Constanţa
OQOOCOOOO

Onoriu Mironescu, Inspector şef 
Petre Serdinescu „ primar
Alexandru Voinescu „
Oprea Zaharia „ „

I Haralambie Codreanu, Şef de birou ptin- 
cipal.

loan Popescu, Şef de birou 
Dumitru Rusu, Controlor contabil

n

Eufrosina Chirescu, Subşefă de biurou 
Maria Codreanu ,
Despina lonescu ,
Taisiţa Enescu ,
Elena’ Nicolau Impegată 
Victoria Sădineanu 
Elisabeta Dimitriu 
Elena Chiriac

Tablou «le personalul administrativ al comunei Tecbirgrfiîoî pe 1026
oeoOOOcoe

Pericli H. Macri, Primar
C. M. Georgescu, membru deleg. perm.
Mihalache Gheorghiu „ „
Ion C. Ion, Consilier comunal 
Filip Harşt „ ■ „
Alexandru D trescu Goiceanu, Cons. corn.

Gh. Niţescu, Consilier comunal 
Tudor R. Datcu „ „
Stan Gh. Datcu ,,
Preot B. Roşcu, Consilier de drept 
Neagu P. Neculae, Notar 
Barbu Bălănică, Casier Comunal
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Grîcjore V. Tihart
Şef de Biurou in Prefectura 

Cântăreţ Biserica „Adormirea" 

preşedintele Asociaţiei Generale Cântăreţilor
ceşti Filiala Constanţa 

Vajnicul şi luptătorul cauzei cântăreţimei Bisericeşti 

cari le-a ridicat moralul şi le-a îmbunătăţit
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xtiemoraitiv al realîpîreî Dobro-
Monument a fost distrus în timpul o 

aţiei inamice de trupele Bulgare
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O vedere din portul Constanţa
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Vaporul România în portul Constanţa
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GRAIVD HOTEL Proprietatea ci-lui IJ. Dumitriu din 
Constanta. Cel mai mare Hotel confort 

modern încălzit calorifer 
Preturi moderate

58»'"! i’M

o VEDERE PITOREASCĂ 
a vilelor de pe Bulevardul din fata Cazinoului 

din Constanta
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Palatul Poştei din Constanta
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Planul general al oraşului Constanfa

H
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♦ .XA MELUK. NEGRU'' ♦
#m
♦

Cojocărie, blănărie, şepci şi pălării 
Constantin Mihăilescu

Strada Ştefan cel Mare No. 12
♦
❖

♦

♦

D. BAtANESCU
succesor

GHEORGHE TATU
lVîcic|tisEiîu «le ferărîe

Strada Carol, (colj cu Cuza-Vodâ)

w
♦
o♦

Depozit de desfacere în detail de 
vinuri, rachiuri şi licheoruri

Gheorghe 0. Despinache
— Strada Carol 84 —

♦ < ► ►-4 > ■<1 ^♦
^ .La Tunul de Aur" ^

Magazin de încălţăminte ^
FRAŢII OVANESIAN J♦

Ay' — Strada Carol 86 —
♦ ^ ^ ^ ^ ^ ♦

3 B

B]
[1
S

Ta£l El^fantulrr
Pelărie, încălţăminte, sucursală 
Bucureşti Calea Moşilor 356

0 Ohanesian şi R Sahadian
Str. Ştefan cel Mare 12

lil
D1

J P E E A RI A
ARON AETERESCU

♦
♦ str. Ştefan cel Mare IO

♦♦♦♦♦

^ Manufactură şi Hăinărie ^
2 Frciţiî Diradurian ^
^ str. Ştefan cel Mare
3 „tA MILION" g

♦Al^AAAAAAAAAAAAA^
^ Mâcelârîa ^

<1 Demostene Dragon ><3 E>
^ Piaţa CiT'rol — ^
♦7VVYVV7VVVV?¥VVV^

Mâcelârîa

Creona Albani
— Piaţa Carol —

^ Mâcelârîa J

♦ Stoiu Kanazischi ♦
^ — Piaţa Carol — ^

B]^[B]^B]lB]Bla][B]fB][l]|Bl[B,|[ă]fB|rB]|B![ill
I Măcelăria |
®] Spîru Andrei
H —• Piaţa Carol —
B ~^[B|[B][B][B]'B][B|iB][B]iB]ÎB][Bl|B]|B|[B1[BilB]

♦(<
O
♦
O
♦(<

!)(gg)î
Mâcelârîa

Gherasim Nacri
Piaţa Carol —

. r^'

#
O
O
♦
O
♦

Mâcelârîa

Spânii
— Piaţa Carol

A Mâcelârîa ^

❖ Stavru Chiriac ^
^ — Piaţa Unirei — y1

♦O<>♦
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CALITATE ALEASA - PRETURI AVANTAJOASE
CANTAR GARANTAT

R U
Anonimă Română pentru comerţul ele lemne

BIIIROURI DE COMENZI :
Societăţii, Sfr. Popa Tatu 11
de Detaliu Telefon SOI4S

IN STATIA B. Mi (e. Nord)
de En cjros Telefon 4S’S2

♦

A

I lOOOOO

STAEUE

Industria COMERŢUL OGLINZI
No- 37 -

ANEXE

INSTALAT IONI CU MOTOARE ELECTRICE
ATELIER SPECIAL PENTRU:

Oglinzi^ Vilro virî. Geamuri Pictate şi Gravate

MARE DEPOZIT PERMANENT CU :
s , ^

GEAMURI DE CRISTAL ALBE, BIZOTATE ŞI 

NEBIZOTATE IN ORICE DIMENSIUNI PENTRU
CONSTRUCTIUNI

§1

OGLINZI DE CRISTAL
IN ORICE FORMĂ ŞI DIMENSIUNI^ BIZOTATE ŞI NEBIZOTATE

\

OGLINZI STIL VENETIENE ŞI ITALIENE

H

i
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Taiblou de funetionarii revizoratului şcolar. Constanta

Nicolae lonescu, Revizor şcolar cl. I. 
Petre Demetrian, Subrevizor şcolar cl. II. 
Constantin Cornescii „ „ cl. II.
Ion Bratosin „ „ cl. II.
Ştefan Simionescu, Secretar

D-na Teodosia Bărbuţa, Impiegată 
D-ra Elena Panaitescu 

„ Aneta Sion 
,, Valeria lonescu

Dorina Dobrin

Tablou de personalul sanitar central al judeţului Constanfa
S3

Dr. Mihail Isăcescu, Medic Primar judeţ 
Constantin Bohan, Secretar Serviciul Sa

nitar judeţ.
loan Marine’scu, Subşef birou cl. I.

Maria VaSilescu, Impiegată cl. I.
Elena Georgescu „ cl. I.
Maria Busuioc, Agentă sanitară detaşată 

cancelarie.

Tablou de personalul serviciului de Poduri şi Şosele al jud. Constanfa

Stere Ciumetti, Inspector General Direc
torul Direcţiimei V P. S.

Gh. P, Ispirescu, Inginer şef. Şeful ser
viciului Poduri şi Şosele

Niţă R. Jipa, Conductor principal cl. I, 
şef de secţie.

Mihail I. Vasilescu, Conductor principal 
cl. II, şef de secţie.

Gh. Constantinescu, Conductor principal 
cl. 1, şef de secţie.

Ştefan Cojocaru, Conductor ordinar cl. II 
şef de secţie.

Alex. Nagi, Conductor ordinar cl. III, şef 
de secţie.

C-tin Mihăilescu, Agent technic cl. IV.

C-tin Constantinescu, Agent technic cl. IV. 
Gh. Diaconu, Şef de biurou cl. I, în 

Direcţia V-a P. S.
Ion Talon, Subşef birou cl. I, în Direc

ţia V-a P. S.
Victor Vălceanu, Impiegat în Direcţia V-a

P. S.
Radu lonescu. Impiegat cl. I, Secretar 

Serviciul Poduri şi Şosele.
Ştefan C. lonescu. Impiegat, Registrator 

şi arhivar.
Virginia Itigan, Contabilă.
Alex. Ghiţescu, Desenator.
Sofia Vasilescu, Dactilografă.

Tablou de personalul Sanitar Veterinar Superior şi Inferior al Jude
ţului Constanţa

I. Alexandrescu medic veterinar primar 
jud. Constanţa în oraş.

Gh. Constantinescu medic veterinar circ. 
Mangalia.

C-tin Cezarie medic veter. circ. Cogealac 
Ion Nicolescu „ „ „ Medgidia
Gh. Rădescu „ „ „ Cernavoda
Norbert Thail „ „ „ Hârşova

a

Revizori de animale

Niculae Dima secretar serviciul veterinar 
jud. Constanţa în Constanţa.

Duca Constantin revizor de animale ser
viciu veterinar jud. Constanţa, în oraş.

Ion I. latan revizor de animale serviciul 
veterinar jud. Constanţa, în oraş.

a
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Dimitrie Enescu revizor de animale de

taşat la inspectoratul Constanţa. Re 

giunea 6 Zootehnică Sanit. Veterinară
Elena Cuzencu revizor de animale de

taşată la inspectoratul Constanţa Re* 

g uneă 6 Zootehnică Sanit. Veterinară.
Nicolae lonescu revizor de animale de - 

taşat la inspectoratul Constanţa, Regi
unea 6 Zootehnică Sanit. Veterinară.

1. Vestermann revizor de animale circ 

Medgidia.
Albu Sandu, revizor pe animale circ. 

Medgidia.
Ion Dordea revizor de animale circ. Guz- 

gun la Medgidia.

I. V.. Circu revizor de animale circ. 

Mangalia.
loan Cristina, revizor de animale circ. 

Mangalia.
Boitan Florea, revizor de animale circ. 

Mangalia.
Daju Nicolae revizor de animale la circ. 

Cerna-voda.
Niţă Muşat revizor de animale la circ. 

Gerna-voda.
A. Mărăcineanu revizor de animale circ. 

Hârşova.
Nicolae Posedam revizor de animale la 

circ. Plasa Nouă Baeramdede.
Slave Vasile revizor de animale la circ. 

Cogealac.

♦

Toi) 1 OU de numele mooîstroţîlor Ourţîi de Apel^ Constanţa

Alexandru Anastasiu, preşedinte 

Constantin Naciaii, consilier 

Alex. Teodorescii 

Grigore Teodorescu,
Gheorghe Collini 

R. C. Benişache 

N. N. Papadat

w

V

V

ff

Ion Oprescu, consilier
Petre Tzintzu inspector judecătoresc

Gh. L, Dumitrii!, procuror general 

Paul Mironescu, procuror.
Mihail Buiuc, grefier

Tai)lou de funcţionarii Camerei de Comerţ din Constanţa

%

Octavian Văleanu, secretar 

Al. Dimitriu, subsecretar contabil 

Dimitrie lonescu, subsecretar casier 

Diran Nuhubian, şef de serviciu 

Const. Mârşu, şef birou informaţiuni 

Paul Pavelescu, impiegat 

Lucian Gafencu, arhivar

S. Simionescu, registrator.
Fm. Sfirij, subşef dactilografă.
M. Cioroeanu, secretar grefier Camera 

Arbitrală.
At. Rigani, inspector Bursa de comerţ,
1. D. Belloiu, sindic al Bursei.

f ^

□

♦
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BANCA S. PANAITESCU
B A Z A R G I C

♦ ♦

Scont, Incasso, Devize, Impru au-
X ____

Iuri pe Ipoteci, Gajuri, Titluri, Co
mision de Cereale, Conturi curente

♦ ♦

))(§♦ §)($

♦
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O

O
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0
0
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Sterie Dală
Constanţa, Str. Traian No. 27

INPORT - EXPORT 

CEREALE - VITE

Schip Chendier general 

al Porlului Constanta

^[0][0!BlfB]fB]|Hifă1f0|[0]i0l[MB!Bl[B|fB

C. Gin. Serîenescu
Avocat

Strada Ovidiu Conslanfa £■

h IV. D. Chirescu
Â Sc. Hulnulescu ţi
V Avocaţi :--

i Strada Dragoş Vodâ 6 Constanţa ^

Alexandru Dropol
Avocat

/i Str. Traian Constanţa A

Nae Roşculef
fost deputat

Radu Roşculef
Fost Prefect plrant al judeţului

şl-au instalat un birou comun de avocatură şl notariat 
Stx'ada ScaiTat Vârnav No. 16
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Fost Prefect

Sfr. Mihail Eminescu. Constanţa Str. Cai'ol

Teodorescu ValaliuL
Avocat

Str. Cristea Geor0escu

♦
Constanţa -/

I. Dumitru Ţimîraş

Stif. taliovari

I. N. Romurt D. Struf

str. Carol 12G

♦
I

■\

str. Griviţei

49

Al. Negrea

1=

•

Sfi

Constanţa V

Aurel Vulpe Bucur Consfunfînescu

V

Constanţa A Constanţa
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Tablou de toţi fiincţioiiarî Primăriei Oraşului Isitiail

Bonef Ivaii, primar 
Cordali Feodosie, ajutor de primar 
Palade C. George, secretar 
Ninov Luca, şef de birou 
Armenciu Eliz, impiegată 
Mâşcova Maria, impiegată 
Englezii Gh., şef birou 
Chiriac Atena, impiegată 
Dimova Ecaterina, impiegată 
lonescu Alexandru, avocat 
Caliurov Nicol, şef de birou 
loanide Olga, impiegată 
Dan Ştefan arhitect şef de serviciu 
Leaşcenco Vladimir conductor şef birou 
Bucunovschi Al. şef contabil, şef birou 
Gramoi Const. ajutor comptabil, sub şef 

, Burcinschi Gh. sub şef 
Ciachir Alex. impiegat 
Tomov Petre, şef birou şi casier

Istrati Ivan impiegat 
Pancenco Mihail supr. pieţei 
Ganeva Maria, impiegată 
Cobrova Ana impiegată.
Catincescu Alex. impiegat 
Radzievschi Eugen, ag. const.
Azarcv Alex. agent de constatare 
Lavrinenco E. agent de constatare 
Costin Nicolae agent de constatare 
Taşchevici loan agent de constatare 
Denisov Nicolae agent de constatare 
Saviţchi Vasilie, agent de constatare bar

Oelegajia permanentă

Cordali Feodosie 
loan Gavrilovici 
Nicolae Lricopol 
Mihail Culişov 
Ştefan Trifonov

Tablou de porsonalul Prefeclureijudelului Tulcea

Grigore Vasiliu, prefect
Dumitru Calmaghi, subprefect
M. Parseghian, secretarul consil. judeţean
N. Dimitriu, şeful contabilităţei.
I. Ciorapdu, şef de birou principal al 

ad-ţiei judeţene şi comunale.
V. Stăicescu, şef de birou principal al 

contabilităţii comunale.
Chim Lungu’ şef de birou principal ad

ministrativ.
Tanase Popescu, şef de birou al sta

tisticei.
Ion Ştefănescu şef de birou al contabilit.
Al. ’Ciorapciu, şef de birou principal al 

registraturei.
A. Costinescu, subşef de birou de con

tabilitate.
E. Eftuşencu, subşef de birou statistic. 
N. Negacinschi, subşef de birou.
C. Duţescuj Impiegat,
Gr. Papazian, impiegat.
N. Mureşanu, impiegat 
Th. Ciortan impiegat
L. Angetescu, impiegat 
Al. Părscoveanu, impiegat 
P. Drosu, copistă
E. Franfa, copistă 
El. Kiru, copistă
M. Orcula, copistă
M. Lascarov, copistă
N. . Hoşman, şef consti'ustor de telefoane 
Cezar Constantinescu,. impiegat telefonic

Tablou de funcţionarii Prefecturii ]ud. Ismall
K3

Lt. Colonel Cristea Lamotescu, prefect
Aurel Petrescu, subprefect
Dimitrie Ştirbei, secretar consiliului |ud.

Vasile Novacovscki şeful serv. contabilit. 
Conştantin Manole şef de birou 
Ştefan Darie „ „
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loan Poleacov, şef de birou 
loan Duţu „ »
Ana Munteanu „ „
Mihail Marcovschi, şef de birou 
Gheorghe Ivanov subşef de birou 
Grigore Moiseev „ „
C-tin Dobrovolschi 
Boris Dobrovolschi 
C-tru Caramangiu 
Gheorghe Dimov 
Caliopi Glichi 
Lidia Adler

5?

??

Anastasia Panciu impiegat 
Hariclia Papazoglu 
Elena Antonova „
Maria Mastero „
Maria Cuzinin „
Eugenia Pascu „
Lidia Novacovschi 
Maria Antinova 
Serghei Leontiev „
Vera Ivoniaţchi „
Irina Dutescu -

Tablou de funcţionarii primăriei oraşului Tulcea

P, Constantinescu, secretar 
D. Dinescu, şef de birou of. st 
1. Comşa, impiegat 
V. Constantinescu, şef de birou 
N. Păunescu, impiegată 
I. D. Papadopol, dactilografă 
I. Gorski, şef de birou 
Petre Naghel, subşef 
Suliman Omer, registrator-arhivar 
D. Loverda, şef de birou 
I. Simionescu, subşef 
A, Chircef, impiegată 
Stelian de Calaţi, impiegat 
Aneta Tănase, impiegată 
1. G. Popescu, şef de birou 
A. Dumitriu, subşef 
Gh. Bucur, subşef 
1. Cogălniceanu, impiegat 
Vasile Pavel, impiegat 
D. Papadopol, agent 
Gr. Lefter „
Ştefan Mârza „
Gh. Cioacă „
Vasile Ştefan „

I. Carpuz, agent
civile Vasile Gâscă, agent 

Gh. Muscă „
Gh. Elefterescu „
N. Economu 
llie Gh. Ion 
AI. Cinski, avocat
C. Harjen, şef de serviciu tehnic
D. Constantinescu, cond. desenator
I. Stoian, secretar technic 
P. Chilianu, picher 
Dumitru I. Barbu, şef de birou 
Ion N. Popiscan, agent 
I. Babeş, şef mecanic 
I. Parvente, ajutor mecanic I 
M. Ifrim, „ „ II
Ion Tănăsescu, ung. uzină 
Efiimie Teodorescu, antipompier 
Ion Miclâuş, controlor ape 
Constantin Claru, comand, pompierilor 
Ardeleanu Vladimir, a] „ „
C. losif, revizor tehnic 
Vasile Munteanu, grădinar.
I. N. Petrescu, ingr. cimitir

Lista personalului primăriei oraşului Reni

Atanasie I. Chiriac, preşedintele comisiei 
interimare.

Anton Maşnev, membru deleg, permanentă 
Gr. Anghelopolo „ „ „
Vasile Jinga » ,

Serviciul Administrativ
Nicolae Popovici, secretar 
Nicolae Arabu, şef de birou 
Nicolae Rudenco, registrator 
losif Gheorghiu, arhivar
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Gheorghe Anghelopolo, dactilograf 
Ion Serebrenov, impiegat

Serviciul Contal>illlă|ei

Timofei Zamfir, casier comunal 
Maria 1. Troşin, comptabilă

Aristotel Gheorghiu, perceptor 
Gheorghe Ivancenco, agent de urmărire 
Feodor lamdola idem
losiv Stognienco idem
Evsevii Stoicev idem

Tablou ele funcţionarii Prefecturii Durostor
sa

llie Ghibănescu, prefect
Marin T. Huhanu, subprefect
Gh. Trocan, subprefect detaşat
V. Cristescu, şef de cabinet
Gh. Movilă, secretar consiliul judeţean
Gh. Popovici, şef contabil
D. Carapancea, şef de birou
I. lalomiţeanu , »
Gh. Nicolau „ „
Gh. Budac 
C. Constantinescu „
I. M. Teodorescu „ „
Stan Georgescu subşef de birou 
T. Furtună - „ „
C. Dimcea „ w
T. Stăncescu „
C. Licea, translator
T. V. Teodoridis, translator
Gh. Dumitrescu, impiegat
P. Stefania, impiegată
N. Chitescu, impiegat
V. Mironescu, impiegată
Donea Eugenia, impiegată stagiară
Sucri Regeb, impiegat stagiar
Eliza lonaşcu, impiegată stagiară
Maria Luca „ „
Veleanovici Dumitru, impiegat stagiar 
N. Lefterova, impiegată stagiară 
L. Marinescu, impiegat stagiar

Adriana Stabropol, impiegată stagiară 
Taţi ana Caşina ,, ,,

Pretorii dela plăşile acestui iudeţ

M. Constantinescu, pretor. Turtucaia
j. Andreescu ,. Sarsânlar
D. C. Secuiu ,. Doiumşlar
D. Mateescu „ Acadânlar
N. Lupaşcu „ Curt-bunar
P ecşulescu, pretor detaşat
Moscu, pretor Silistra

Hevi^Boratul şcolar Durostor

C-tin Damianovici, inspector şef 
Alexandru Voinescu, inspector şcolar 
Gh. Chiajna, revizor şcolar 
N. Bărliba, subrevizor şcolar 
Anastiţa Daşcu, învăţătoare detaşată 
Teodora Popescu ., „
Despina Popescu ,, „
C'tin Datcu 
Gh Popescu, secretar

Subrevizori şcolari de control

Gh. Bujilă 
Marin Tomescu 
lordache Nicolescu 

' C-tin Catan

Tablou de personalul superior al Poliţiei Oraşului Silistra
sa

Gurgu Constantin, poliţai cl. I 
Nicolau Ştefan, director cl. II 
t;^hiţescu Gheorghe, comisar cl. II 
Văcăresc u Gheorghe, comisar cl. III 
Teodorescu Hristache, subcomisar cl, î 
Esref Ismail „ cl. I

lulius Sotir, subcomisar cl. III 
Rădulescu Zina, copistă cl. I 
Kilom Maria ,. cl. I
lonescu M. Constantin, comand, serg. cl. I 
Popescu Gheorghe, ofiţer serg. cl. I 
Şi un număr de 48 sergenţi de oraş.
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Tablou de funcfîonarlî Prefectureî judeţului Callacra

Ion D. Georgescu, prefect 
Theodor Eremia, subprefect 
C. Scriban, secretarul consiliului judeţean 
Dumitru Călinescu, şeful serv. financiar 
Dumitru N. Delenuş, şef de birou 
Constantin Molănescu, şef de birou 
Ion Jereghi „ „
Constantin Feraru 
Ion Modrescu ,, . „
Ion Lupescu „ ,i
Octav Molănescu, subşef de birou 
Sofronie Halitchi ,, „

Mihaii Cătălină, subşef de birou 
Balăşa Popescu „ „
Gh. Veneti „ „
Ion Boboc, impegat 
Maria Tataru, impiegată 
Marica Chirilova, impiegată 
Stelian Chiribelea, impegat 
Ion Boboc ,,
Tveta Atanasova, impiegată 
Alexandrina Dumitrescu, impiegată 
Cleopatra Muşat „
Maria Florea „

Tablou de magîstraţî şi funcţiounarî aî Tribunalului Callacra Baasargic

D. SăvLilescu, preşedinte 
Gh. Bărbulescu, jude şedinţă 
I. R. Frumuşan ,, ,,
Gh. A. Dumitrescu „ „
loan Rosei „ instr.
Emilian Hisievici, substit. procuror 
Constantin Perieţeanu, jude supleant 
Stancu R. Popescu, grefier 
loan P. Rădulescu, aj. grefier 
Gh. Bucătaru zis Nistorescu, aj. grefier 
Vasile Var'lam „ ,,
Lasla Popescu, translator

Iordan Iranif, translator 
loan Petrescu, impiegat 
Nicolae Enescu, secretar parchet 
Gh. Gh. Voseniciorof, impegat d.
Ştefan Bleja 
L. Paltineanu ,,
Radu Gheorghe ,,
Safta Irancui, impegată stajară 
Aurelia Semof „ „
Dori Gheorghe „ „
Dori I. Cornea „ ,,

cl.
1

II

Tablou de funcţionari Administraţiei Financiare Caliacra

Constantin Naumescu, administ. financiar 
Panait V. Cojean, subadminist. financiar 

serv. constatare şi ordonări.
Constantin Tănpureariu, şef de serviciu, 

serviciul contabilităţii şi administrativ, 
llie Stăncscu, şef de serviciu, serviciul 

casieriei.
Simion Vasilache, şef de secţie, biroul 

succesiune, contincios şi licenţă, 
loan Sulghero, subşef de secţie, ţbiroul 

cheltuelilor.
Zaharia Ivanof, impegat dif, biroul amă

nunte şi verificare percep.
Alexandra Baltagieva, imp. biroul recepise

Sofia Vasileva, impiegată dif. biroul de
puneri şi economie.

Pavel Pehlivanof impiegat dif.' biroul ve
niturilor,

Arthur Calpachian, impiegat dif. jurnalul 
de cassă al statului.

George Pensta, impiegat dif. registru de 
intrare.

Petre Colorof, impiegat dif. biroul tim
brului şi ajutor la constatare.

Teodora Dragnea, impiegată, stagear bi
roul amenzi de tot felul şi urmăriri.

Eleonora T. Cojan, impiegată stageară bi
roul domeniale, ind. si comerţ.
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Tablou de personalul de control al Ad-ţîeî Financiare Caliacra

loan Burgherea, controlor fix, 

Alex ^iculescu 

Dobre Petculescu 

Nicolae R. Ghiţă 

Victor Olărescu

ff j)

Mihail Urşeanu, agent de const,

Gr. Anghelescu, agent de const.
Ion N. Leonte „ „ »
Damean Burada, impiegat st cu deleg 

agent cu const.
Ion Miclea, păzitor regional 

Dumitru Mocanu

Tablou de personalul percepţiilor urbane din Judeţul Caliacra

Percepţia circ. I, Bazargic 

Dumitru Buzatu, subşef de sec, percept.
Ştefan Pencef yy yy contabil

yy

yy

Gheorghe Danef, impiegat st. agent ur. 

lusuf Hagi Demer, agent urmărire 

Ion P. Grozea 

Gh. lonescu
Deacof Iordan „

4

Percepţia circ. II, Bazargic
Spiridon Filip, subşef de secţie percept 

Memet Memet ,
Gh. Panaitescu

agent ur.

Nicolae Hinef, imp, def. contabil 

Nicolae Pomorlianu, agent următiri 

Dimitru Todorof 

Stan I. Podaru 

Vasile Marişte 

Ion P. Frigioiu

yy

yy

Percepţia circ. III, Balcic
Octav Petrescu, şef de secţie perceptor 

lomer Afuz AH, subşef de secţie agent ur. 

Constanţa Petrescu, impiegată def.
Vasile Huţescu, agent urmăriri 

Gh. Rusu’ „
Percepţia circ IV, Cavarna

Ion N. Buzatu, impiegat stagear percept. 

Elp. Baltagioglu, impiegat def. contabil 

Nicolae Mugureanu, agent ur.
Vladimir M. Costof „
Petre Piţigoi „

Percepţia circ. V, Garagalâc
Hristache Constantinescu. perceptor de 

. agenţie.
amu

Mihail Şerban, agent ur.
Stanciu Tălmaciu „ ,.

Percepţia cic. VI, Şabla
Dimitru Jecu, agent ur. 

loan Ganciu ., „
Percepţia circ. VI, Teke

Constantin Fruzescu, perceptor de ag, 

Ivan Colarof, agent ur.
Percepţia circ. VIU. Vultureştii

Costache Fruzescu, perceptor de circ 

Gr. Colorof, agent. u'.
Gh. C. Frusescu agent ur.

Percepţia circ. IX, Presacani
Constantin Balaşoiu, perceptor de ag, 

Bucur N. Roşculeţ, agent ur.
Andrei T. Buzeanu

Percepţia circ. X. Ghelengic
Gheorghe Ţigănuş, perceptor ag. 

Iordan Gospopinof, agent ur.
Vasile Dobrescu „ „

Percepţia circ. XI, Spasova
lordache Tomescu, perceptor ag. 

Dan Dimitru, agent ur.

Percepţia circ. XII, Ezibu
Nicolae lonescu, perceptor de ag. 

loan Mincef, agent ur.
Percepţia circ. XIII, Camurha

Enache Pisarof, agent ur.
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Percepţia circ. XIV, Aidrinan
Hristo Vasile, perceptor de ag.
Coliu lordanof, agent ur.
Mircea Tarara „ „

Percepţia circ. XV, Stegearn
Alex. Povovici, perceptor de ag. 
Paraschiv Ciurea, agent ur. 
Ecovache Nistor „ „

Percepţia circ. XVI, Vladimireşti
Iordan Magearof, perceptor do ag. 
Marin Penaru, agent ur.
Dumitru Buzeanu ,, ,,
Nicolae Stănescu „

Percepţia circ. XVII, Enigea
Nicolae D Ivan, perceptor ag.
Tudor Donciu, agent ur.
I. D. Topaiu „ „

Percepţia circ. XVIiI, Armutii
Vasile Dimitru, perceptor de ag. 
Marin N. Ciuraru, agent ur.
Vasile G. Marin „ „

Percepţia cire. XIX, Carali
Nicolae Zamfirescu, perceptor de ag. 
Alex. Rădulescu, agent ur. 
loan Raiciu, agent ur.

Tablou de personalul revizoratulul şcolar Braşov

Nicolae Garoiu, revizor şcolar 
Vasile Micudă, subrevizor şcolar 
loan Păcală „ „
loan Pascu „

loan Dariu, subrevizor şcolar 
loan los’f Puşcariu subrevizor şcolar 
loan Popescu Costeşti, secretar

Tablou de personalul prefecturei Braşov

Dr. Laţicu loan, prefect 
Servatius Ludovic, subprefect

Serviciul Adm.
Bărbat Petru, şef de serviciu ■ 
Dr. Meţian Eugen, ado. jud.

Biroul Adm. gen.
Rall luliu, şef de birou 
Giurcovici Ilie, subşef 
Gombos Carol „
Sabodeanu Romulus, subşef 
Mănescu loan ,,
Bagi Ida, impiegată 
Petha Ana ,,
Konya Ana „

Biroul Jud. şi Corn.
Reinsch loan, şef de birou 
Vaida Maria, impegată 
Dietrich Carolina ,,

I-

Biroul Registr.
Zsuffa Eugen, şef de birou 
Fârder Alexandru, subşef 
Bodor Dionisie ,,
Thieser Ioana, impiegată 
Reinisch Maria „

Serviciul financiar şi economic
Florea Valeriu, şef de serviciu
Lutz Ernest, şef de birou
Hiemesch Hellemt, subjef
lancso WiPelmina, impiegată
Tans Alexandtu, şef de birou
Cocarandu loan, subşef
Sperling Elsa, impiegată
Zavicsa Geza, şef de birou
Constantinescu Llena, impiegată stagiară

Cult. şi învăţământul
Petric Petru, şef de birou 
Comănescu losif. şef de birou
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Intendenta
j

Taka Albert, camerar 
Thieser Leopold 
Zeii Michail 
Szep Ştefan 
Petho Andrei 
Ghrestels Frederich „
Sâra Andrei 
Kovacs Ludovic 
Brotya Francisc 
Zaviciu Neculae

n

77

77

77

77

77

77

77

Biroul Statistic

Negrea Neculae, şef de birou

Plăşii
Schuster loan, camerier 
Tamaş Alexe „
Ghea Aurelia, impegată 
Onega Maria ,,
Rucărean Neculae, camerier 
Neruca Neculae, şofeur 
Hefter loan, pretor satu lung 
Şerban Dănilă, pretor, Zărueşti 
Cornea lacob, pretor, Feldioara 
Vasilescu Alexandru, pretor, Codeea 
Govea Gheorghe, secretar arhivar de 

pretură codlea.
Jebeleanu Alexandru, Satulung 
Dan Vlad loan, Zărdeşti 
Comaniciu Constantin, Feldioara

♦ ♦ ♦

;g)(g; :g(g;

♦

♦

Când veniţi la Medgidia şi vreţi să beţi un Vin bun şi 

natural alergaţi la:

VANGHELE NAŞI
în strada Mircea Vodă No. 22, unde veţi găsi 

Vinuri delicioase, aperitive pentru cele mai rafinate gusturi

;g(g; ;g)(g;

International Harvester Corporation

Reprezentanţi pentru Judeţul Constanţa

Morcel Rabînovîci & Comp. 

Elios Bercovîcî
Depozit general str. Ştefan cel Mare No. 125

Posedă renumitele Secerători şi Legători 

MARCA. DEERING - Originale Americane
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< ►

Pescărie întotdeauna proas- ►
pată se găseşte numai la . ►

^ Restaurantul Capato ^

^ C. SCHIAD ARESSIS > 
◄I Constanţa / / Strada Tomis ►

J Bodega „Mircea" J
^ Piaţa Independenţei / / Constanţa ^
^ Proprietar Mişu Vasilcscu ^

^ Vinurile cele mai bune ^ 

^ Situat în centrul oraşului ^

a:i a a a g a s a a. a a e
[Ta|

I Fraţii G. E. Santaieno
El Atelier de sculptură în Marmoră 

p şi Piatră

P Bulevardul Alex. Cuza No. 97 

H BUCUREŞTI
a

iFmi

MARELE MAGAZIN 
^ DE MOBILE Şl FAIANŢARIE

B m
Gheorghe Scardanas :a:

'w
B B:

Strada Carol / / Constanţa B
>]> /mŢ

I ,Gh. G. R. Sl^iBOTEANU

Biroa de Vămuire şi Expediţie 

Agentură şi Comision

CONS TANTA.

BiBiBliBiBlBlBiBllBlBiBllBlBtBiB IB |i B |
IBJ

Moara Georgescu 1
B

AI.EXANDRIA

& B B B B B Bl Bl B B B B

a—f a—f oooooo 
• •
• Farmacia Victoria •
^ Pompei Cîupercescu
S Specialităţi farmaceutice Articole de S 
^ TOALETĂ J
• •
A STR. CAROL No. 7 - CONSTANTA A

Gi jBi
m VECHIUL DEPOZIT DE CHERESTEA ^m m
2 ASbert Theiler £m m
^ Vinde orice fel de lemnărie pentru mO' ^ 
^ bile şi coDStrucţiuni cu cele mai avan- 3^ 
^ tajoass preţuri ::: ^
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„ ARIVIEÎVAC 

BOCCEtlAN r<c
Magrazin 
M o dern

de

MANUFACT URĂ 
— GAIiAIVTERIE -

MEDGIDIA
Sti'. Mircea Vodă IVo.2

I
Ie
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
§
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
B
B
B
B
B
B
B

Restaurant, Berărie şi Bodegă

HRISTU SUSEU

Str. O a. r o 1 
Constanta

CEt MAI MODERA 
LOCAL DIN CONSTANTA

Serviciu Ireproşabil. Bucătărie 
aleasă. Pescărie specială. Gră
tar naţional. Băuturi fine. 
— Bere Întotdeauna proaspătă —

SERVICIU ŞI EA 
DOMICICItlU

V

B
1
I
f

B
B
B
B
B

VINURI VERITABILE ŞI RACHIURI

1a&. IVfat^i Căciolâ
— STRADA CA li OL CONSTANTA -

B
B
B
B
B

B
B
B
B

B
I

C O N S T A IVT IN 

D . J O C A S 

• .
COMISION OE CEREALE

Reprezentantul C ompar*iei 
— „ CONTINENTALA" -

Apenfia Soc. Asip. „AGRICOLA" 
$1 „S T E A II A ROMÂNIEI"

— MEDOIDIA —
Str# Mitral Bravul 12

B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
9
B
B
B
B
B
V

LOCAL
FAMILIAR
R estaurant 
BERĂRIE 
BODEGA
Tot felul de gustări 
PENTRU APERITIVE

NîcaCalanbatos

Str.VaslIe Alexandri 2 

CONSTANTA
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m

CITIŢI ZIARUEi

DACIA
Apare zilnic Ia Constanţa cu ultimele ştiri Teleg. şi Telefonice

Fondator CONSTANTIN IRIMESCU

Director proprii tar t. MOSCU

Director politic A L. D. D O I N A R II 

Reciaicfor şef AL. DEMETRIAD

No. 15. Redacţia şi Administraţia Strada Traian No. 15.

TELEFON 42/3

1926—1927 // ANUARUL PRESEI ŞI AL LUMEI POLITICE // 1926-1927

CITIŢI ZIARUL

“Dobrogea )ună“
Apare zilnic la Constanţa cu ultimele ştiri Teleg. şi Telefonice

Redacţia şi Administraţia Strada Scarlat Vârnav No. 23

TELEFON

m

Director proprietar C. IV, SARRr

m
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Traian Constantlnesca
Arocat

Constanta

DOCTOR CARATZALI 

Medic de copii, boale de piept, C-ţa

Rp.

?)♦
O
W

O
fol
P

y
(01w

DOCTOR V. GOLDENBERG 

Specializat la Berlin 

Str. Lascar Catargi Constanţa

Rp.

Traian Ulplu Berberlanu
Avocat

Str. Decebal 24 Constanta

♦
(0)
P
O
W
Oo
♦

/Ol
p
(01
iOl

Calmls Ghlnsberp
Avocat

Str. Cuza Vocift 3S Constanta

Str.

IULIAN ZOMER 

Dentist diplomat dela Berlin 

Ştefan-cel-Mare Constanta

(01
pm
O
O

O
mi
(01
(01
(01
roio

DOCTOR I. TEODORESCU 

Specializat în boale interne şi nervoase 

Str. Decebal 20 Constanta

Rp.

Al. Zosmer
Dentist

Sti'. Ştefan-cel-mare

r^'
Constanta

♦
(01
paw
(011?:51
(01
O♦

(01
p
(01uoroima
p

♦
♦

Braseria „Bristol
Constanţa PANAIT DECICA Piaţa Independenţei
Locul de întâlnire al elitei. Restaurant, bucătărie franceză, 
română şi orientală. Cofeterie, patiserie, speciale, bonbo- 
nerie de lux. Îngheţată. Berărie, Bere Bragadiru totdeauna 
proaspătă. Bodegă,’ aperitive, băuturi spirtoase. Vinuri 
streine şi indigene din cele mai renumite podgorii. Orche
stra Clasică compusă din 30 profesori. Variete Familiar

♦ ♦

♦
♦

♦
(01

o
(01
o
(01w
(01
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M A G 4 Z IN U L
LA DOI BRAZI
ŞTEFAN RADULESCU

Manufactură — Băcănie — Braşovenie

Comuna C O B A D I N 

— 3udcful Constanţa —

Este în permanenţă 

asortat cu mărfuri 
de prima calitate.
Prăvălie de încrede
re. Preturi moderate

Al. G. Ţangaride et 

Gh- A. Tangaride-fiu
Mare depozit de vinuri 
şi BSuluri Spirtoase

CEREALE

Tipografia 

Zi arului

ZORI DE] Zl^r
T e R i r g ir i o 1
Cel mai select şi luxos local din 
Tekirghiol rivalizează cu cele mai 
mari localuri din Capitală. Res
taurantul bucătăria franceză, ro
mână, şi orientală. Cofetăria (cu 
laborator propriu). Patiserii spe
ciale, bombonerie de lux, înghe
ţată. Berărie, bere Bragadiru, tot
deauna proaspătă. Bodegă, ape
ritive, băuturi spirtoase, vinuri 
străine şi indigene din cele mai 
renumite podgorii. ORCHESTRA 
CLASICA dela conservator din 
Bucureşti şi SALA DE DANS. 
Antreprenor d-1 BUIA

Se fac cumpărături 
p e cont propriu.

— MEDGIDIA —
Strada Oborului

VILEGIÂTDRIŞTI ! î

V îzifutî

II Dobrogea Jună

Rapiditate, eîtin, acurateţă, cărţi de vizită 
a la minut, note de comandă, chitanţiere, 
anteturi, facturi, carnete, etichete, registre 
— şi oriee fel de lucrări tipografice. —

Strada Scarlat Yârnav 25 Constanţa

HROGDERIA ŞI PARFUMERIA

PETRE TANAŞOCA
O pudră bună, ori săpun, un 

rouge de teatru, sau parfum.
O mie şi una de colonii, bonete 

foarte chic de bae, etc., etc.

Strada Carol No. 34 Constanţa.
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PROPRIETAR

D. ST. lîUlVllTRlU
PIAŢA CAROIi

- 0>-=) C#A=Î

Noi!e ceaiuri vindecătoare
zi "

i — a,e — .1
Profesorului Dr. Pater ?

§ Autorizat de Cons. Sau. Superior f
V No. 1S1S192S

Electricitate, Bae, Ca- U 
loriîer, Apă caldă şi v 
rece în fiecare cameră, p 
Sală* de lectură şi de 1? 

muzică. C?

Ceai antireumatic şi artritice, Ceai con
tra pietrilor la fiere, Ceai pentru sto
mac, Ceai purgativ, Ceai urepurin. Ceai 
pentru slăbire. Ceai contra transpira
ţiei, Ceaiul, contra hemoroizilor. Ceai 
^ calmant —

Societate Generală 
Română de Trans
porturi Internatio

nale S. A.

SEDIUL BUCUREŞTI

Sucurs.; Constanta >
Strada Sturza No. 1 

Etajul III . .

se serveşte Dejunul mic TELEFON No. 193 | 3

Se găseşte la Farmacia „LA STEA“
Braşov — Strada Lungă No. 11 — Braşov 

Reprezent. generală; AMPHORA S. A.
6 — Braşov — =}

------- Axo ■ 6xd -------- ----------

Cele mai superioare Ceaiuri sunt Kiahta si Java

6 MajaziniiI de Manufactură
I La r>Luna şi Vultur”
f Proprietar: Avetlis Bohdjelian

Strada Carol / Constanţa

PÂNZETURI 

Ş T O F E —: |j

MANTOURI W

Federala
Cooperativelor Săteşti^

SUCURSALA CONSTANTA*
Strada Ştefan - cel - Mare ■

COLONIALE

BRÂNZETURI

y PÂNZETURI

U ŞTOFE-----GHETE

H HAINE DE GATA

t Strada Ştefan - cel - Mare îl Totdeauna bine asortat cu g Tot felul de articole de 

•(# CONSTANŢA g delicatese şi coloniale alese g îmbrăcăminte

- J„. w
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IV. loanid
Ateliei' moeJei’ii de fotografie artistica 

Casa Proprie

Tekirghiol-Sat
Societate Anonima

Capital statutar lei 20000000 
Prima emisiune 5000000. Po
sedă 2 stabilimente de băi 
şi 6 vile. Parc, lumină elec
trică, muzică, poştă, telegraf, 
telefon. A se adresa direc
ţiune! în Tekirghiol sau la 
Banca . Agricola Constanţa.

Str. Caroi 24 Constanta

O
ră

2
o
po

staţiunea Balneară, şi Climaterică
MOVIIiÂ-TEKIROHIOIi

singura pe malul Mărei 
Negre şi lacul Tekirguiol

Staţiunea 1 Iunie — 20 Septembrie. Băi 
calde de nomol, băi reci de lac- şi mare.

♦
O
w
o♦

o
o o

,, A U R o R A ##
Socicietate în nume colectiv pentru desfacerea

produselor petrolifere. • ■ ^
Constanţa, soseaua cerealelor No. 41 

Vinde petrol, benzină, motorină şi păcură.

[1
B
[i

d

Vila, Băile şi Restaurantoi
V. ViUricjlTîn

Hotel de primul rang. Res
taurant ca la mama acasă. 
Grătar special, vinuri alese, 
bere Bragadiru, liqueruri fine 
B ă i sistematice, moderne. 
Serviciu prompt şi conştiincios

Oprîţî-vâ «lin vreme un loc 
de anunţ

pentru ediţia viitoare

B
B

!B
[ŞJ

d
B]rB!^drB]d[B|[BllB]lM1[BţB]dlB|B]|B!fB

Banca Centrală de Comerţ
Societate anonimă Capital social âopoooo 

Face orice operaţiuni

Str. Petru ^areş Si Constanţa
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O
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ooco

BANCA. E IilN O-RONfANA"
%

Sucursala Cpnstanţa, Strada Lascar Catargiu No. 8 bis.

-

,f>OOOOOOc0ol\

Efectuează orice operaţiuni de bancă. Secţiune de comision 

__ l-l--. - cereale şi mărfuri -77"'

•c

(/y

0^
c3
d>
(Vo

□

=ia
•m

oan
•M

aia □■O •I I» r»
aiiaioaa □■aiDiDgiDjQRapiDţDBD

oroHo ama □■□[dmd|5bo

I

SOCIETATEA 

M O V 11 A • 

TEKIRGHIOEA

OlOBOlOMDtaMa

amu
DUO
□■D
OHO

C
QIC

m
CMC
CIO
2
1 

Q»
SIC

c
QICm

Capital Lei 15000000
♦

*

Pasagiul Imobiliara, 

scara a, etajul II I-lea
❖

(Ascensor). Bucureşti, 

Calea Victoriei No. 60 

Tefelun 24-4
CIO
010
012 QID ■a

siDBoraBD. aia'
D a I] •

□ 5 t □Ha
n'££ 

D OÎ

I.
şi R. Cocea

Str.
Carol 56.

Constanţa Te
lefon 28-2. Depozit 

permanent de articole e- 

lectrice, apă şi canal, tuburi 

de basalt, ţevi de plumb 

şi de fer, telefoane 

motoare, cau-
r*îiir»tii'î Ha

automo-

feed
■
am□■
Q■□
□IO
OIQ

010
OID

□HQ
□
H
O

OHOH*H
□ HD

O

m
□HOm
□HQ

□m
Să0

9

/

>v<
>K<

c /N

\

>X<- 'V ;
« v •) x<
X
>x /

\

Vr-M.'
% ^ N

•K*

'A'
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\A
>X
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>1
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>x<
>*•:

Vn-

>x<
• v/«

>K<
\>*

✓ ^>X<
• V •

l

:X
>V s

X>xr

„NATIONAEA 

A ROMÂNIEI

Capitat social 30000000 Lei 

din cari 12.000.000 deplin 

vărsaţi. Fondrez. 42.916.816

0pcra,u.^i,

♦
Scontează şi cumpără scrisori 

de schimb, având ca obiect 

operaţiuni comerciale. Scon
tează bonuri de tezaur.

Comerţ de aur 

şi argint, încasări

9

Scontări şi avansuri pe de
pozite de efecte publice na
ţionale sau alte valori garan
tate de stat. Sucursale în 

toate capitalele de judeţe. 

Constanţa, Bulev. Elisabeta,

r

□

□

’XvT-

'I V . X/.. r.v
X; ,
>X< ‘AIxXll XXII -XXxXX X XX
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Fabrica de Pălării de Dame
D-na Serafim

Constanta, Strada Carol
1 7 .

Transformări şi reparaţiuni
Execuţiune ireproşabilă ^

Nissim Navon
Strada Carol, Constanţa

Cel mai bine asortat cu suveniruri
din Constanta

Depozit de Mobile şi Porţelanuri

La Lampa Elegantă
R. Tuvi

Magazin cu Porţelanuri, Sticlărie
Mobile, Articole de Menaj etc.

Constanta. Strada Carol

• >

Mare Depozit de Mobile şi Faian-
ţărie găsiţi la

Mihail Scardanas
Strada Carol, Constanta

N. Gheorghiu & Cbmp.
Coloniale Angro

Bulevardul Ferdinand colt cu
Scarlat Vârnav, Constanta

încălţăminte soLdă şi eftină
Fabricaţiune română şi străină

găsiţi numai la
Tănase Novac

Strada Carol, Constanţa
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Vizitaţi Depozitul Fabrice! de
Rahat şi. Halva

belagusta
mae depozit de Coloniale engro

A. D. Nicolau
Bulevardul Ferdinand, Constanta

„PLUGUL"
Soc. în nume colectiv

losef Michell & Comp., Constanţa
Str. Ştefan cel jMare Nb. 115

Depozit de Maşini şi unelte Agricole

Vila Finteşti lorgu Tănăsescu Buzău
Techirghiol

Situată în cea mai pitorească poziţie
din staţiune. Local nou construit în
anul 1923, instalatiune modernă 43

? ?

camere bine mobilate cu instalotiuni
electrice. Curăţenie exemplară

Movila.-Techirghiol [Comuna Tuzlâ]
Staţiune balneară şi climaterică

Situată pe malul Mărei Negre şi la
cul Techirghiol. Stagiunea 1 Iunie
20 Septembrie. Băi calde de nomol

băi reci de lac şi de mare

Hotel „High Liffe"
Panait Coletzi

Strada Traian No. 4, Constanta
Confort şi instalaţiuni moderne

Curăţenie exemplară
Situat în centrul oraşului

www.ziuaconstanta.ro



1
Papetăria Dobrogeană

Anastas Va si le

1
I
1
1

1
1
1

1.IBRĂRIA.
$ I

Vilii Schvartzemberg
1
1
1

1
1
1

ILIE NITULESCU
STRADA. HEOAtĂ IVo. lol bis

Strada ştefan cel Mare No. 44

CONSTANTA
1
11

1
11

B R X 1 1. A

■
1

■
PapetâiTe, tlbrăiTe, MărunUşiii'i

Librărie, Papetărie, Mărunţişuri, 
Depozit de hârtie imprimate, Con- 1

1
1
1
1

Iiibx'ârla complect asortatâ cu
toate Ccii’tile Şcolare didactice
primare şi secundare. Bogat a-

fecţiuni de hârtie. Registre şco 1 1 sortiment de toate fui'nituiTle
lare şi alt-!e. Vânzarea engro şi 

en detail
R
1
1
1

1
1
1
1

de birou şl reguisîte şcolare

ex
I
I
I
I
Vi

"FOTO-ROIAD"
• MARICA PETROPOE •

STADA CAROt IVo. eo. - CONSTANŢA

V
I
I
I
I

1 1

Terasa Veneţia
cu splendita vedere spre port

1
1
1
1

1
1
1

LIBRĂRIA şi PAPETĂRIA 
Depozitului de Ziare

şi mare 1
1

1
1 A. T E P O S U

1■ 1
1 ŞT. NAPARIU

Cel mai plăcut local de restau- 
tant, tot timpul sezonului. Bucă

■
1
1

■
1
1■ Cărţi literare române şi străine.

tărie franceză, română şi orientală 1
1
11

1
11

jurnale de [modă, reviste, ziare, 
ilustrate cu preţuri de reclamă

Str. Petru R^reş 4, Constanţa

■
1
1
1

■
1
1
1

CONSTANŢA, STRADA CAROL

A
1
1

1
1 A m
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BANCA NATIONAEA
A

R O MA N I E I
SOCIETATE ANOÎVIMA

Scont, Incasso, Devize, Im« 

prumuturi pe Ipoteci, Gajuri, 

T i t i u r i, comision de cereale. 

Conturi curente.

^ 4 _ ^

A. bon aţi vă la Anuarul Presei şi al Lumei Politice

BANCA ROMANEASCA
SOCIETA.TE ANONIMĂ.

Scont, Incasso, Devize, Im- 

prumuturi pe Ipoteci, Gajuri, Tit
luri, comision de cereale. Con
turi curente.

4
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S][ş][B]l^(j□ □ma MM [a|[â]|Bl[B][B][B] [Ud] dl dli^'g '[ălBlfBliHliBlBlindlfBld

Faceţi asigurări nu

mai Societatea

“Steaua Română"

berXria. bur
NICOtAE GHERONDAKIS

□IHQ ® ® ®! □

bere: BRAOADIRU

m E □HiaiiD UdUIldj^iM®]

F A. B R I C Ă
PENTRU

: INDUSTRIA tEMNUtUI :

Atelier fle Ferărie şi Rotărie

VOICU OPRICA

Depozit de Maşini Agricole

. OBOR MEDGIDIA

Gti. Gh. Golea
Mare propiTctax', agrlcultox' şi eoonom de

Str. 11 Fefai'xiarie MEDGIDIA

#

Hotel I
strada Romulus Opreariu

4 Cel mai luxos şi confortabil hotel din O
4

Constanţa, 400 camere, accesor, bae, O
O

O
4

lumină electrică etc. O

4 4
/

se mrni-

C- CHIRITESCU
Ferdîriand- în

Spitalului Comunal
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STRADA CAROE JVo

r Ol

convenabile
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Gheorgrhe Steţcu
constanta - BAZARGIC

eooO^}0^ow

Asigurâri — Expeiiitiuiii — Agentură — Comision

Adresa Telegrafică: Stelcu-Consfanfa. Telefon 112;3

Fost membru în consiliul de administraţie al Camerei de 

Comerţ Constanţa. Secretar general al Sfatului negusto
resc. Decorat „Coroana României" în gradul de Cavaler

♦ ♦

^ m

ANUARUL PRESEI SI AL LUMEI POLITICE

SARKIS C. BOGHOSSIAN
Casâ fondată in anul 1S93 

eoeOC^Ooeo

MAGASIN DE
Bijuterie, Argintărie şi Optică- Atelier 

special de Ceasornicărie şi Bijuterie

strada Carol No. 40, Constanta

♦ ♦
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♦AâAAAAAAAAâ.AAAAA4 
< ►
◄
◄
<
<

<

<

Cetiţi cu atenţiune şi consultaţi
anunţurile acestui Anuar al Presei »
şi al Lumei Politice. E un adevă
rat repertoriu care va îi de mare 
folos când aveţi o comandă de 

făcut

>
►
>
>

>
>
►
►

♦♦
♦
♦
♦
♦
♦ No. 50
♦̂

 Iiocal de prim ordin
♦

Cofetăria Resală
DANIE. CONSTANDINIDI

CONSTANŢA

Strada Garol No. 50

♦v.vvyvvwvvvvvvvve ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

RENUMITUL LOCAL 

Clement Popescu
Restaurant - bodegă - Berărie 

COFETĂRIE
Cel mai splendid parc din Techir' 

^hiol. Sală de leatru şi dans

Ql

•'/« •v» *0^ •'■^a * ' a as’a a''^# a'"^a ,a''’a a'' a • a •
>M<>X<>XO*<'* >M.< K >X< * >»•->» :• M >n<

>X Eazâr Vişînescu
BAZAR UNIVERSAL

>>:<
Manufactură, Băcănie, Haine gaia 

X< şi ^ oloniale

fx'<

Cobadin jud. Constanţa 
plasa Medgidia

iaX* a^a j aX*'l*Lv^ î »N/a a /’a a'^a a'-'a a a a • a • a a^'a a'.'a a'^V ;a''/a a a •_>^S!>5S XXX >X* X >.*a >.*a X XX X<

>* 
a ' • 

>a*/

« a

>K<

*
X
X;

GheorpHe Constantin

CAFE EA - CEREALE

COBADIN jud. Constanţa 

plasa Medgidia

[ă]
^ Se recomandă tutulor magazinul 
M] de; Manufactură, Galanterie şi 
^ Coloniale

11
a

Iordan Ţipănuş

^ Strada Obor Medgidia @

g||Bi|aiB||B|B|' &lBi|B||B||BiB||B||B!|B|B|[ă

mmmmMm%mmfmmmmmmmmm mI. T. Hristu 0
• coloniale şi FERARIE ®

5 Preturi de concurentă, mărfuri de 5

9 prima calitate 0
• •
9 Strada Mare Medgidia m

«•••••••s mmmms#o«S I
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GLieorc|he Naşe

Depozit de Băuturi Spirtoase 

Engro et Endetail

m strada Obor Medgidia
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Marele Restaurant „CARPAŢl"
Techirghiol

Terasă cu vedere spre lac
Orchestră clasică

Vizitaţi MAGASINUL „MANON“
H. tUPESCU

Strada Carol Constanta
Cel mai convenabil şi bine asortat 

cu articole bărbăteşti, jucării, parfu- 

merie, mode, articole de plajă, con* 

îectiuni etc. Încercaţi şi vă veţi con- 

• vinge. Preţuri de reclamă.

CISMĂRIA DE LUX
VOLF SCHARTZ
Piaţa Indepenpenţei 18, Constanţa 

Execută orice incăltăminte de
comandă

Pefratclne Jianu
Antreprenor de lucrări publice şi

%

particulare, spec;alist în asfaltar 

Proprietar, Strada 11 Aprilie
Constanta

Mitică Marin eseu
Marele Restaurant „La Berbec1'

I

Strada Unirei sub Hotel Europa
Ploeşti

Vechea şi cunoscuta Fabrică de Uleiuri
I. Sezonof

din Anadalchioi, s’a mutat la localul
I .
propriu pe str. Carol, Constanţa

01
0)

01w

O

o;
01

m
o

i/i*

01

Ik

♦ Cofetăria de lux ♦

Patiserie - Bonbonerie

Localul de întâlnire al elitei din
^ * *

Constanţa şi al sezoniştilor

Se primesc comenzi pentru nunţi, 

botezuri^, onomastică şi sărbători.

Fraţii Frangopol

Mare Magasin de 

Angro şi Eiidetail
Coloniale şi Băcănie

Diferite Brânzeturi

Magazin de Manufactură şi Coloniale

„LA DOI BRAZI"

X. Radu şi St.

Murfatlar

Marele Restaurant Fa.iiiliar

MÂNCĂRURI AE.ESE
condiicerea D-nei ROZAEIX BILIBOC 

neîntrecută în arta culinară

S •

7155-

www.ziuaconstanta.ro
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Gr and
Teatru şi Cinema

PROPRIETAR D. TRAlVUtlS

O

Bulevardul Ferdinand III Constanţa

Local vast, bine aerisit, rulează cele
mai celebre Filme. Trupă permanentă
de artişti care joacă comedii şi reviste 

de a.cţuaht^te. Orchestră clasică. Pre
ţuri populare. Amenajat special pentru

iarnă cu sobe

OOOOO

MAGAZIN DE MANUFACTURĂ
SI COLONIALE

OVANES CRICORIAN
Murîatlar

Restaurant, Cârciumă cu tot felul de7

băuturi răcoritoare cu lirma
CANTINA OAREI Murfatlar

DUMITRU AREFTI

MANOLE LEMNIODIS
C ârciumă şi Restaurant

Strada Obor No. 19 Medgidia

DUMITRU ALEXI
Brutărie şi Franzelărie

Str. Constantei 34 Medgidia

I. M^RINESCU ZICĂ
Comerciant I

Str. Portului Silistra

SOTIR RADOVANOF
Comerciant

Strada Turtucaia Silislra

c
co
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o
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bjO
O)

N 03
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♦ »

Magazin de Manufactură şi
Coloniale

LA BAZARUL ROMAN

Garabet A. Garabetan

Murfatlar

Mare Magazin cu Coloniale
şi Cafenea

Sofica iacob Zecherian

Murfatlar

Fraţi Alexandru & Isdor Sideri
Cerealişti şi fabrică de făină

Silistra

VASILE CALCEF
Debit de băuturi spirtoase

Silistra

XENOFON GRITZAS Lv

Magazin de Coloniale şi Băcănie
Techirghiol I4-

)

PAN AIT ILIE
Brutar

a

.»!

V:-.
9

T echirghiol

lOANICA CIOCĂNEA
Bodegă şi Restaurant

Techirghiol

NICOLaE STaVROPOL
Bodegă şi Restaurant

Techirghiol
J

www.ziuaconstanta.ro
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Slr. Florica Duma şi Chilie, Constanţa
TerminândU'Şi inslalaţiunea modernă, 

a reînceput să funcţioneze în per
manenţă, se găsesc toate calităţile de

Faina, Tărâfe şi Mălai
cu preturile cele mai convenabile, pe 

lângă moara sistematică, funcţioiieazâ 
şi o Moară Ţărănească, unde se 

poate măcina porumb şi orice fel 
de ceriale la orice oră din zi.

Depozitul morei Bulev. Ferdinand 14 
..Casa Damadian"

#
O
Pra
p
p
P
P
O
P
O
P
O
P
♦

POPP. o. ŞIPOS
Întreprindere pentru 
SOBE DE TERACOTA

Calea Raliovel No. 46# — Bucureşti

............ . ,,illii| '‘iIh1* ‘imI.

% P. M. Bercoviei |
^ (ta Braileanu) ®
^ Constanţa — Str. Carol 40 — Constanţa ^
^ Magazin de încredere întoteauna bine (§
M asortat cu Haine gata, Pardesiuri, ^
^ Paltoane, Impermiabile, cu croiala ^

elegantă —

I ^efan Dragon S
♦ —Piaţa Carol, Constanţa— ♦ 
9 Primul Magazin de măcelărie unde ® 
^ găsiţi întotdeauna carne proaspătă ^ 
M de viţel, berbec şi vacă, antricoate ^ 
^ — şi muşchiuri — ^

Mare proprietar comersanf

Măcelărie unde găsiţi întotdeauna carne 
proaspătă curăţenie exemplară

— Piaţa Carol. Constanţa —

■«(■<!

i
'x;

|Uiiiel.HliiPMii|
2 Casă de Bancă şi Schimb ^

Aslcjurărî ^
_ m
^ Telefon 7,3/2. — Str. Traian No. 16 ^

♦♦

CONSTANŢA

Moara Comerciala
Societate Anonimă Română 

Capital Social Lei 26.000.000
BUC U R E Ş T I 

Şoseaua Ştefan cel Mare, No. 17

§ Borviz de Elapotac g
P Singurii depozitari pentru Bucureşti ^

(g Popp- G. Şapos g)
^ Calea Rahovei No. 46, Bucureşti ^

Cel mai bun şi igienic adaus 
la Cafea este neaparat

Veritabil Frank
cu râşniţa de cafea

Heinr. Franci Sdhne 8 A. R.
Bucureşti Şoseaua Viilor, 14 Bucureşti

EJIS a
a

a]
1
Mai
a
a

. Isac Şerţer
Galanterie Mercerie-Mărunţişuri 

Tricotaje - Ciorăpărie 
Analinuri-Articole de Librărie 

En-gros, Str. Ştefan cel Mare No. 31 
En-detail, Strada Carol No. 27

a a

a
a
Ma
ş
a
a
a
a
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HOTEE. „BULEVARD**
Str. Remus Opreanu No. 1

constanta.
Hotel de primul rang, aşezat la malul 

mării. Camere elegante mobilate 
— Serviciul inreproşabil —
— Hotel absolut familiar —

«i—i/

î Garabet Dechircorion f
I CÂRCIUMĂ şi RESTAURANT % 
(î în dosul gărei Medgidia d

#......... .... -.....
IVîcula Papuo

Restaurant şi Băuturi Spirtoase 
în dosul gărei 

MEDGIDIA
♦- ------ ♦

ST OI AN TONCEF
MARE MAGAZIN de COLONIALE 
MANUFACTURA si DEPOZIT de 
BUTOaE GOALE,’lEMNE de FOC

— Strada Carol No. 4 —
— S I L I S T R A ~

■S

MARE FRUCTARIE şi (= 
V BOMBONARIE y
ft "la - X
i David Hamporteinan f
A ? Strada General Culccr No. 1 7 t
4 ? SILISTRA ? 4

Constantin Gheorahiu
@ BRU'l ARIE şi FRANZELARIE C#
V 77 DE ,LUX“ 77 0
- Strada M. Vodă No. 29 #)
V MEDGIDIA d

Hotel „CONTINENTAL**
str. Carol colţ cu B-dul. Ferdinand 

CONSTANŢA 
Hotel modern cu tot confortul, situat în 
centrul oraşului, — Electricitate, apă 
în . continuu, curăţenie axemplară şi 

— lini§te desâvărşitâ — Preţur. moderate

Ştefan Vlad
V Prăvălie cu tot felul de zarzavaturi 9 
9 în Hala Comunală din 9
e MEDGIDIA d

Gheorghe Constantin
COMERCIANT DE CEREALE 

şi cafenea
Cobadin Judeţul Constanta

♦____________ ’ ’ ♦

VIZITAT!
Marele Depozit de Vinuri şi 
?? Băuturi SpiitoAse ??

Vosilc I. Calccf
Strada Regina Eiisabeta No. 15 

??? Sl LI STR A ???

.. ......................................

X C. MOSOR şi M. DUMITRESCU Y 

ş 7 Cofetărie, Bombonărie 7 (# 

/ ?? Cafenea şi Berărie 77 1
—- tS

9 Strada Obor No. 21 i#
X MEDGIDIA %

Aretiu Lusghian
Brutărie şi Franzelărîe ?

1= Strada Obor No. 2 A
e Medgidia ă

.................................. ............................................... . .............. ..... ......................... .....................................

Gustaţi BEREA BRAGADIRU

www.ziuaconstanta.ro



Teodor Niculau
CÂRCIUMA Şl RESTAURANT 
se poate gâsi mâncăruri bine 
? preparate şi un Vin bun ?

Strada Obor 27 
MEDGIDIA

♦♦♦♦♦

Hristo Prodanof
ATELIER DE ABAGERIE 

Strada Târnovei No. 27 

S I L 1 S T R A

♦♦♦♦♦♦

V Marele Restaurant Familiar ţ
„La Berbec"

{= Strada Unire! h
® sub Hotel Europa V 
l PLOEŞTI t

SE GĂSEŞTE Z( şi NOAPTE 

MANCARl RECI Şl CALDE 

BERĂRIE BĂUTURI ALESE 

SI NEÎNTRECUT IN CURA- 

;; ŢENIE, PROPRIETAR ;; 
MITICA MARINESCU

II

I «Fraţii Bădesca & N. Catarama" X
& Societate în Comandită Simpla (#
(i Depozit de Cherestea, Fierărie, ţ
y Var şi Ciment ţ
t - SILISTRA - X
ţ Centrala; Călăraşi-Ialomiţa ¥
V Sucursala; Găeşti-Dâmboviţa /

Vasile Nicolaide
Str, V. Alexandri No, 5 Constanta
— cafenea elizeu —
Vis-a-vis de poştă unde se găseşte 
? şi staţia de Automobile pentru ? 
? Bazargic-Mangalia-Mecigidia ?

♦ Ghimişid Abas ♦
^ Strada Hargeu No. 1 Silistra ^

♦ Magazin cu Lâptârie, Bragagerie ♦
^ si Bombonărie ^

S Isl

Automobilul cel J
mai bun, dintre j

cele mai bune 9

Chrysler Six
LEI 315.000 

Torpedo tip „HM;
CU 5 locuri

SE GASESTE iN DEPOZIT LA ; 9

Sili Mia [gsUiilel
Bucureşti, Calea Victoriei No. 53 d

.. ...............

VIFORUL
Ivan Atanasof

Strada General Culeci No. 1 Silistra =) 
I SILISTRA f
I Magazin de Lăptărie şi

Diferiîe Brânzeturi =>

''«îi»" >îlîî<,''!nî|,,,i"î,,,'ilî!i’‘i;llîiiiiîli;i ttillî" iiÎMi"i!lîîim;iî;ii<i;iiîiiiiMiîi*
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♦ ♦„îli. iail'VfloS-sflrll.IlailIvoii Fial” ♦♦
♦

Vinurile naturale se^
BODEGA ♦

găsesc numai la
♦ Tineri, Bătrâni, femei şi băr-

I J * 1 ^ ^ • JC A J • ^

Regale şi Mitropolitane
♦ Argintărie, Bijuterie, Cea-
♦ sornicărie şi obiecte Bi

sericeşti ^
Bucureşti B-dul Elisabeta ^

No. 9 bis

♦ Bijutier, Furnizorul Curjilor ♦ Cârciuma Naţională ^♦♦♦

baţi dacă vreji să întine
riţi Să beţi un Vin bun X

• 1 t 1- • _ „ 1

FUNOGEA t
Constanţa St. Şte-^ 

fan cel Mare 98 ^

BODEGA ♦

şi delicios puteţi gusta 

un aperitiv bun, şi 

Bere Dragadiru 

în tot deauna 

proaspătă numai la
Nicu Gurgău
Str. Carol Constanta

♦

♦
#

>X'' X <> X o o ¥ o- X ^> >( <> X' >>:<>V <VX <> X' >X<>X o X >V< >V > XX
V’.
•--.V
••x<
•..X*.

:V<
•x*.

•v<

Xx X# K v )r ' X -', X x X > X X - X ’ X • X ■: X >M >X<-W'>X\
- -- •• •' V • vx*. '.xV r. • • • • • .«.x* rx* •/X*

x<
J■‘x %

;*,x*.
A • I

• •

« * •

' X\

>*x*<;5.x*
• s
X''.

X <

Vizitaţi cn toţi
Bodega şi Restaurantul

STAVRU DRAGON
Str. Scarlat Vârnav C-ţa 

unde găsiţi cele mai bune 

fripturi, vinuri străine şi in
digene din cele mai reni mite

podgorii

>X#x 
€ . •

>X<

^ V . J

✓ t

>Xn

r y ’

>X:
•«N* 

> «

/:>V
•x»
*

\ X
•x1

VN

;X
1 • • [>x<
♦ . •'

W W 4,\x<
>A< / > •

• ' •>x<
'■X<

I */X

>v<i
■ •

>«'

1 • > •

*x*/

„LA DRAPELUL
Casa de încredere 

D. Constantinescu 

şi G. Filipescu 

Str. Carol No. 32 Constanţa 

Coloniale şi Delicatese Spe
cialităţi de Vinuri, Champa- 

nie Liquerurl străine şi
indigene

• *' x]
>fl<<

:* ;v >*o*<
X<

'V

X XXX X X XXX X

.■ X ••;

>n<
*wV

;w m

X
V,'

; M ■
• . •

;

>S("<
x<I . • 1

*v y

/ X< X ".

VIZITAT! 

Bodega şi Restaurantul
Atanase Culura
Str. Carol colţ cu pJevnei

Constanţa
Marele depozit de vinuri de 

la podgoria Panciu şi Liqur 

eruri şi Bere Bragadiru 

Restaurant cu mâncări alese 

Gratar cu fripturi minunate.
Vinuri superioare
ri*o*K*- .V-, V V M rx*'V.• * *x* • • • • • • *,Vr« •.• •

,x
>x .
• . •, \

>x<
f -v/- ^

>V^
ixjf 1
• * D

>x‘:

\
/X
• ' ♦: x<

r V

/

/

ATENŢIUNE
Vechiul Restaurant

COCHINO
Carol vis-a vis de 

Grădina Publică 

Asortat zilnic cu diferite
mâncări calde

de
Şl 

toate
reci Şl 

felurile
.'Xy

\
Vil

V

pescării
Diferite 

Indigene încercaţi şi vă veţi
băuturi străine şi

convinge.
X '•/ X

■x ' . '
\

91

♦
♦♦♦
#

VIZITAŢI
Marele Hotel Elita

Piaţa Independenţei Constanţa 

Hotel modern cu tot confortul si
tuat în centrul oraşului şi în faţa 

Primăriei, iLiectricitate, apă incon- 

tinu, curăţenie exemplară şi liniş
tea desăvârşită. Hotel absolut fa

miliar. Preţurile moderate.

♦
^ Fraţii Damadian
^ Mari proprietari; Ce-^ 

♦ realişti, Industriaşi ♦

♦

♦
♦♦♦♦

Moara Sistematică 

în Constanţa

VlZlTATI
Cel mai frumos şi mai luxos * 

aranjat Vâri- teu familiar este ^
»BRiTANIA“

In f ecare seară numere cu artiste 

şi art,-şii noi. Preţurile moderate
Dancing— Cabaret

MIŞU GEORGESCU
♦

♦ Str, Lascar Catargiu Constanţa ♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Renumita drojdie comprimată
fyBRAGAD8RU>c

Se găseşte de vânzare în depozitul îirmei
„OROJDIA BRAGADIRU"

Soc. în nume colectiv. Calea Rahovei 3 
Bucureşti

Reprezentanţi şi depozitari în 
toatâ tară

t

Adresa telegrafică.
„Drojdia Rahovei 3“

Prima Fabrică Rămână de Vagoane 
şi Motoare — S. A.

Licenţia exclusivă de fabricaţiune în 
România Mare pentru cazan moderne 

cu înalta presiune 
Cazane-Sectionale Sistem Getia 
pentru presiune de regim până 32 Atm.

Pentru Oferte a se adresa Direcţiunii 
Generale Bucureşti 

Strada Lascăr Catargiu No. 11 
Adresa telegrafică; VAGONASTRA 

Scrisori : Căsuţa poştală 136

manufactura fina

La ^Globul Aibastruf<
Bucureşti — Str. PÂNZARI No. 13

Munteanu 6h. Gh, & Comp.

CIOCOLATA

zamfjrescu
c A c o

A. Bercovici-Plopul
AVOCAT ■

Birou şi locuinţa Str. Tomis 8 
Colţ cu Str. Carol Telefon 373 

Constanţa

Hotei Ştefiea
MEDGIDIA

Complect renovat cu instalaţiune 
moderne situat în apropiere Gară 

Preturile moderate

V. N. ORGHIDAN & F(U
SUCCESOR TH V. ORGHIDAN

Fondat în anul 1878 
Bucureşti, Str. Pânzari, No. 11 

Telefon 24;6l
Import de pânzarie, Manufactură, 
Depozit de bumbace şi Specia

litate de broboade de lână 
En gross

„NAŢIONALA"
Societatea Generală de Asigurări 

Fondată la 1882

Asigurări asupra vieţii, accidente, 
incendiu, furt, grindina etc.

In condiţiunile cele mai avantajioase
Str. Paris 12, (Palatul Societăţi) 

Bucureşti

j „TOMA PASCAMOIS" |
Y Marele Magazin de Coloniale en gros
V str. Transilvaniei No. 13 .
§ SILISTRA Y

V Caloianî Papadopol Y
X Brutărie şi Franzelărie de Lux a
ţ" Strada Mare No. 20 V
ft MEDGIDIA f

www.ziuaconstanta.ro



TEXO•i

k

Vf
I# Fabr cel Unite de Tricotaje
ii Adresa telegrafică : Texo Tricotaje 
h Telefon 54 3
l Bucureşti, Str. babinelor 6 
f. Specialităţile Fabrice! :
X Ciorapi, Flanele, Bonetărie,
X Mănuşi, Broboade Tri-
X cotaje, Lână dâră-
/j cită, Lână pi-
X tâna ă
I' Bumbăcârie, Arniciuri

3ii>etresanil‘
Societate Anonimă Română pentru 
exploatarea Minelor de Cărbuni

V Capital Social Lei 550,000.000
V Bucureşti Str. Aurel Vlaicu No. 22 \-
0 Adresa telegr. Petroşani @
#1 Telefon 39 77 (%
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@ Pălării, confecţiuni,
X Cravate, Mănuşi,
(î Galanterie fină

I WJNDSOR
% lOAN CONSTANTIU 
h Bucureşti
|# Calea Victoriei colţ
f# i Regală

’bll» " «Jh '' «II» ' *»M» ^ «II» 1 «U» «Ih «II» 1 «n» H «II» ' 'II» n «II» »li» «lt> 3

0 l.uca P, Niculescu y
p Manufactură Pânzărie Galanterie v 
ş En Gros - En Detail C?

ij Centrala : Calea Moşilor 16 h 
h Raion de Covoare : i=
b Calea Moşilor No. 7 bis b

Ci Sucursalele: Braşov, Bălţ'-, 6 
fi Craiova, Cernăuţi, Cluji. Chi- A 
U şinău, Ciacova, Detta, Galaţi, A 
{# G'urgiu, laşi, Oradea-Mare, A 
fi Reşiţa, Silistra, 1 imişoara,' § 
(i Târgul'Mureş A
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X Gusfav Kiflz S-sor IC
h D. P. NICULESCU 5
i) Telefon 31 1 Bucureşti i)
i) Str. Carol 1 No. 54 =>
0 LA „STEAGUL ALB“ f
y Casă de încredere fondată 7
7 în anul 1850 7
7 Mărfuri superioare: Colo- 7 
7 niale delicatese, Liqueruri, V 
7 Champagne v
7 ..;li:.";il!"iiîi;;. ............................... . y

7 Administraţia Pivniţelor . 7

IDHHE N. lOIiEO HO- i
7 BUCUREŞTI 7
7 Str. Oituz (fost Covacii No. 3 7 
A Telefon 1623 i>
J La TREI FRUNZE de VlŢA f
A Săli speciale pentru Nunţi, X 
A Banchete, Agape, etc. A 
A Restaurant de prima ordine A 
A Au reînceput şi vor urma X 
Ă regulat în fiecare seară î(
A Concerte Serale '{

?,l!Jl,»,,‘,,l(!î,,,,llîî, ilî!iîn.i||}i5iuij{||iiii{jjjiiiijjj|»iiij;,.jt «'!îj!«ni5!|'iii»j||îiMt|||{ii.';;|:t

Ă CoDStanlin Băiăceanu X
i) Cârciumă cu tot felul de X 
A Băuturi Spirtoase X
i) Murfatlar A
7 ii'.ii;. ■,:i::'"i;ii:i "liii" i;ii;iii':i;i”>'i!i;i",:;::"ii;ll;i "III!"m:ii;.iiiiii!» =)

Vasile Marinescu
Y Medgidia 7
Y Magazin de Coloniale Sti-
X clărie, Dogărie şi Ferărie 7

Â Prima Fabrică Ă
Cehoslovacă

X De haine Bărbăteşti S. A. Y 
A Str. Berzei 94—96 X 
Ă Sucursala B-dul Elisabeta 8 â

Borîs Şuşoi
Y Str. Atelierelor Constanţa =) 
7 Mare industriaş specialist 7 
7 Atelier de căruţe dobrogene y 
X depozit de căruţe gata 7

■li!!!" iIIII'.'imI'i"":"!""!"!""!"!" ‘M1.!'1 'Ill'i"'illll"'i!lllii i;ll!i'iiiil!i'.il!lli'iiillîiiiiillliiii;!llii‘i'i!lli'iiilllii'iillli"i'i"!i|ii'ili;i"'!Illi"illlii|"lMli"i!llii 'illili'iiHdi'

www.ziuaconstanta.ro



Teatru Cinema Regal |
9 — Strada Carol Constanţa — A

Y Se rulează cele mai mari filme şi pa- 0 
y sionate. Salon aerisit şi în perfectă V 
}■ curăţenie. Pentru iarnă încălzit bine. t

....... . [
s

A. VOINESCU I
A Sfr. Ştefan cel Mare 31, Constanta A
5 7 7 r

0 Mare depozit de lemne de foc, depozit A 
(= de cărbuni de tot felul, casă de' în- Â 
C= credere, se cântăreşte cinstit şi se tri- =) 

mete şi la domiciliu. A

J Teatru Cinema Popular
A — Sirada Ştefan cel Mare ~

_ _____

y Salon spaţios bine încălzit, reviste săp- 
I tămâna'e, cele mai frumoase filme ru- 
Ă lează. — Vizitaţi şi vă veţi convinge.

TsSk IVicu
PIAŢA INDEPENDENTEI 

1 }

y Bodegă Restaurant şi Berărie 7 
V Unde se poate lua cele mai renumite #| 
y gustări, aperitive, vinuri indigene şi stră- 9 
y ine, şambre separe, vinuri se serveşte V 

— şi la domiciliu ’ - ^

iGSECG^SSeSSESEeG^SSCEîi

a a

Dumitru C. Frun^opol
Mare inapazin de Sfic:lărîe, Faianţărie, articole de 
Ferărie şi Menaji, bine asortat cu sobe de tuci de 

iarnă. — Magazin de încredere. — Str. Carol No. 48 

— CONSTANTA _

lG83S5^3H33î2îaŞaîa3aE23SS33S2®I5a3SESE^

g “ai!"'aii"“:iii"":ai" 'aii" ':a:"'iiai"^

La Pâvlide
^ Mare magaz n de Manufactură şi Ga- 
^ lanterie, articole de iarnă bine ’asor-
> tat, şlofărie de Bărbaţi şi de dama. 

Galoşi şi Şoşoni Marca MPepege“ sc
> găseşte numai la PAVLlDE, Strada 

Carol 52 bis, Constanţa.
............. ....... .............. . ......... l^!!<"•il!!■||<!!lil,|<l!li>, <iiii|'0

■■lll:,"'lll5"llal,",llll,"':ll:"',:al,"|:al"‘|:al"“:a:,,:l!l!l,"llal"“llll"“lal",,lall, ‘illi'"':!!:"

jj'ai:"1!!!:"":!!!" ■ia:,'iaii"'ill!" ,:ili‘"iia:"''il!i"“ili:ii“:ii:i",ai!" i:!l!i"':ii!"“!!i!'"':ii:"|^

La Lăptăria şi Plăcintăria Flora t
Strada Carol No. 38, - Consianţa A

Se poate mânca bine tot felul de 0 
lăptărie ; iaurt, lapte cu orez, brânză 9 

cu smântână, etc. Y

s a

=7

Prima fabrică de Cafea Pisată
Renumita casă de încredere la

Ignadîos UT. Kazadan
Strada Carol No. 66 

Constanţa
r!!li""î!!!i'"î[|lti lîllîti .llliM >u\\t

II

La Fraţii Gheorghin
Arîstide şi Gheorghe A. Gheorghia |

Magasin cu băuturi spirtoase Berărie ă 
Bodegă şi Restaurant de primu rang A
Strada Carol No. 53, — Constanta t

Isl a "ll!!i".li!!i'.«B.'"lll:w.lll!i".;i::.. „-H;, ............... .................. ...... |};,|B
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♦ COFETĂRIA IMPERIALA ♦♦♦ Andrei Oonstantjnidls ^♦ Str. Carol 87 ♦♦

□ I» T ^ EBiE3 □
^ _

Consumul Românesc
Bodegă, Coloniale şi Delicatese

VEiADUTOIU
str. Carol colţ Str. Ştefan cel Mare

□ EB H □ □

Q

E3
B

A
V 

A
V
A
V
A
▼
A
V 

AV

Strada Carol. Constanta

Cel mai mare Magazin de încredere 

Coloniale, Băcănie, Brânzeturi, Vinuri 

inîundate şampanie, Licheuri, preţurile 

de concurenţă se serveşte la domiciliu.
Mare depozit pentru Angro şi în 

detail serviciul prompt.

A
V 

A
V
A
V♦
AV
AV
A
V

VERtSIEU AR A. Bl A.

HAJHET

□ □ [b][b]| B ii B][B||B □ dUl
FRIZARIA CENTRALA

Stradă Carol 79
□ina II [£] Bldddll □HID □

Magazin cu pălării şi şepci
La Spiiiadis

Strada Carol 93

❖

MANUFACTURĂ ŞI GALENTERIE

Panait Arvanitis

A

strada Carol 80

♦AAAAAAAAAAAAAAAA^
◄
◄
<

<

<

Şl

Fraţii Antoniadis
str. Carol (colţ cu Cuza-Vodă)

►
►
►
>

Librăria şi papetăria Românească
Ccnstantin Macovci

Strada Carol 91 m

A Marele depozit de Oolonîaile 

^ en gros şi en
♦ .„Gloria Română** ♦
♦ S. S of o dens

Stx'.Cuz-aVociă coif cu Scorie» ţ Vâr nov ♦

I

B

Sucursala fabricei de Mezeluri
Industria Alimentara
' DOBROGEANA
F R ED ERICH R I'l IH A R I>

— Sti'odo Cuzo-Vodă —

□
r'T^

PItvAJ

rr* □ i
rr
LI □l'iailQ B BI'QE.E

AV
A

COLONIALE ŞI DELICATESE
D. C. SARISşi I.C. SARIS

Strada Cuza-Vodă

A
V
A
V
A

Coloniaile şi
unt-de-lemnuri

Constantin Hagi Idan
Str. Fundacu Cuza-Vodă No 1.

www.ziuaconstanta.ro
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BĂILE MODERNE
Proprietar MORFI PAPASTAVRU

Str. Alexandru Lahovary No. 23

INSTALAŢIE SPECIALĂ DE HYDROTERAPIE 

unde pacienţi, după prescripţia medicului, pot întrebuinţa diferite moduri şi 
procedee usitate în practica hydroterapiei moderne ca:

Băi reci şi calde Ia orice temperatură, băi de vapori şi etubă, balb- 

baduri (jumătăţi de băi) loţiuni, împachetări generale sau locale, afusiuni 
reci sau calde, duşuri Ia orice temperatură ; cif sau fără presiune (orizontale) 

verticale, circulare, întrerupte, duşuri scoţiene, duşuri locale, etc.
Băiaşi şi masori speciali stau Ia dispoziţia onoratului public.
Băi de nămol (Techirghiol) adus zilnic proaspăt.

ooo. 
o o
9 S

|Deooe6oo6i
>6 6666<

OOO oooooOqoooo oooco/y^^eeoo eoaeaL^^ooOOO 00 000^0000 0 04 
'OOOOOOOOOqOOOOO 00000v^^0o000 600e0\j^^0oooo6»000o00000 660**1
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e00000000000000000000000000060000000000000(Q 
OOOOOOOOOOOOOO 00000000000600 oooooooooooooooo'^

Societate anonimă pe acţiuni, exclusiv privilegiată de Stat pentru 
emiterea Biletelor de Bancă 

(Instituită prin legea din 11 Aprilie 1880)

Operaţiuni;
Scontează şi cumpără scrisori de schimb, 
având ca obiect operaţiuni comerciale 

Scontează bonuri de tezauri. Comerţ 
de aur şi argint. încasări. Avansuri pe 

. gajuri. Conturi curente. Sconturi şi . 
avansuri pe depozite -de efecte publice 

naţionale sau alte valori garantate de Stat 
Sucursale în toate Capitalele de Judeţe 

Constanţa, — Bulevardul Ellisabefa

6 o
O O 
6 O 
O 9
6 6 
6 O 
O 6 
O O
O 6
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♦(gg)(gg)(gg)(gS)(gg)(gg)(g§)(g2)^ 
O ŞUNCARIA Ş! MACELARIA (^1

m ştefan POPA ..O
^ — Piaţa Carol —

BRÂNZAR14 ELVEŢIANĂ

Elena
— Piaţa Carol —

II

^ „La Brânzăria de Munte" ^

♦ Moritz Oelber ♦
• •
^ — Piaţa Cafo! ^

Fructărie Zarzavagerie

Andrei Tranulis
— Piaţa Carol —

Foto - C hromo-Zingograf ia
A. R T I S T I C A.

E. MAR VAN
Execută Ciişeuri în Zingografie

Simple şi culori după desenuri 3-4 culori

y

:Civ
y-

>:y<
M
i*;

i „VIFORUt" i
j IV AN ATANAFOF ^

© Magazin, Lăptărie şi diferite brâzeturi 

Strada G-ral Culcer 21, Silistra ■

Furnizează orice desenuri în peniţe, 
acuorel. execatate de diverşi în arte- 
graficn, specialitate de ciişeuri a ut o ti

pie şi trichromie
Bulevardul Princepele Mircea 10, (colţ 

Mihai Vodă) casă proprie 
— BUCUREŞTI —

y

y?
€
y)

Variate Alhambra
Dumitru Vartolpmeu

j ’i

Str. Ştefan cel Mare 9, Constanţa 
Artişti de prirau rang. Cabaret Va-

O
Oo
po
y
p

rieteu familiar

Parcul şi Varieteul

C A, R I» A. T I"
Fa Alexe

Str. Scarlat Vârnav Constanţa
Local de primul rang. Orchestră cla
sică. Artişti dela cela mai mari teatre 

din Capitală
PREŢURI E MODERATE 

— Deschis până la ziuă —

w

iOj

IPJ

âMB|ifB]fB!Blirăi[ă:i a fBlfUfa ,fB !¥ [bi[b
Vizitali cu toti noul magazin la

> 5 O

Consumul Ronnânesc
Societate în nume colectiv 

Strada Carol, (colţ 'cu Mangalia) 
Coloniale şi delicatese, bodegă, apera- 
tive, băuturi spirtoase, vinuri şi indi

gene din cele mai renumite podgori

li,§]
0

m

viîtaţî^^
Să treceţi pe. la Bodega şi 

Restaurantul

Funogrea^^
— strada Carol —

Unde găsiţi cele mai bune fripturi şi 
mâncăruri alese, şi Marele depozit 

de vinuri şi Bere Bragadiru

hhhhhhhhhhhehhhhhB

m ,,Foto
§] Din oraşul Tul ce a
BCel mai artistic atelier de fotogra

fiat, care merită a fii vizitat

www.ziuaconstanta.ro



„Ion Nistor" %
X Magazin de Coloniale şi diferite X 
y Olării; Faianţerie ' A
X ’ Strada Halei Medgidia ?

IK!
3''

REMIGTON
• CELE MAI BUNE! 

Reprezentanţa G-ralâ p. România 
Casa de Impnrt 

N. IVANOVKI & Comp. 
Bucureşti Calea Victoiiei 38 

Telefon 2612

€# . =î
C# Mainol Oreslai
C= Mare proprietar, Agricultor, Econom de Vite §
Ş MEDGIDIA #1
C# ă

*n* .,,•11».„•II». ..«II*,, Mi>, •II»,.

; lyj jŞ ;Q jQ %

r^îR“' grupul de INDUSTRII 
,,VJID BUCUREŞTI

Societate Anonimă 
Capital Social lei 60.000.0000 

Fabrica de Maltz şi Bere „GIB“, 
produce numai specialităţi de 

calitate superioară

Str. Isvor No. 98 — Telefon 3211

Fabrica Bragadiru «
Societate Anonimă

- Desface Spirt şi Bere 
neîntrecute în calitate

Bucureşti,^Calea Rahovei No. 151
Telefon No. 8179, 9Î42

llziBule Ae imr si i oircDlile tio Bisita
Societate Anonimă 

Capital Social 250.000.000 lei 
GENERATOARE, MOTOARE 

pentru curent alternativ pentru 
orice putere, tensiune şi număr 
de oerioade cât şi Dimamuri 
şi Motoare pentru curent continuu 
Transformatoare Instalaţiuni 

complecte de 
Centrale electrice 

Furnizează secţiunea atelierelor 
electrice a societăţii :

Dzlmle de liet si Deniile die Deslia
Direcţiunea Generală: Bucureşti 

Strada Povernei No. 
Direcţiunea Comercială : Timi
şoara I., Strada Lonovici No.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦

• Gh. H. Consfantin
S &. A. Panait
^ Strada Carol No. 133 bis
tu Mare magazin de mobile şi
^ porţelanuri, articole de menaj
9 Casă de Încredere
0 Încercaţi şi vă veţi convinge

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
t E. WOLFF X
A BUCUREŞTI
^ Biioul Central: Str. Sf Dumitru No. 3

♦
♦♦♦
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦

UZINELE LA: Bucureşti şi Constanţa 
Cazane cu aburi. Rezervoare de fier, 
de orice mărime. Poduri metalice. Cons- 
trucţiuni de fier. Transmisiuni mederne 
Turnătoria de fier şi de bronz, Repa- 
raţiuni de Maşini, Broaşte, Balamale, 

Sarniere. Colţare şi Cârlige 
BIROUL TECHNNIC; Instalaţiuni de 

încălzit cu apă caldă sau aburi 
instalaţiuni de Pompat 

Instalaţiuni de ars cu păcură 
Instalaţiuni şi reparaţiuni de fabrici de 

orice fel
MARE DEPOZIT de toate Materialele 
Technice, Motoare DEUTZ* pentru 
orice combustibil Motoare ..Diesel*' 
Maşini semi-stabile .,R. WOLFF" 

până la 800 cai putere 
Maşini — Unelte — Scuie — Armături

♦
€

♦♦

♦♦♦♦

www.ziuaconstanta.ro



♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

Sîmort A^lperin &. Oo.
Societate în Comandită

CONSTANŢA — Bulevardul Independenţei No. 3 — CONSTANŢA

♦
♦♦
♦
♦♦♦

oooooooooosooooooooooooo

Reprezentant depozitar al fabrieei de bere „GIB“
BUCUREŞTI

aooOOOooo

Fabrica de Licheururi, Cogneac şi diferite 

: : : : : băuturi spirtoase : ; : : :
Depozit de spirt şi ţuică, cât şi acid carbonic

în tuburi mari şi mici

♦
♦♦♦

♦♦o
♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦

♦♦

Oitifi Ziarul

Apare zilnic la Oonstanţa
OQOOObOO cu ultimele ştiri

Şi

-oooooooo

' . / D. Orufiu Delasâlişte
irecori ^ stelian Şteiânescn ^ : ;;

Redacţia şi Administafia Str. Traian IVo. 5

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
t
t♦
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B
B
B
B

B

919I9I
Sediul Central : - Bucureşti - Str. Lipscani 10

SUCURSALELE:
BRAILA, BRAŞOV, CLUJ, CONSTANŢA, CRAIOVA,
GALAŢI, GIURGIU, ORADEA MARE, PLOEŞD, 

SEPSI-SAN, GEORGI, TURNU-MĂGURELE

[Bl[B]fB]fn[B][B

BANC! AFILIATE :
Banca Basarabiei-Chişinău 

. -CU SUCURSALELE IN 

BĂLŢI, BENDER, ISMAIL, SOROCA,
CETATEA ALBA Şl CAL ARAŞI 

FACE ORICE OPERAŢIUN. DE BURSA 

B][B][B]fl1fBlfBlfB][B|fB]|B|B][B][B]fB]fB][B][BirBl [b][B| M |B](B]|B]fB] B]|B][Bp][B

BlfB][B]fB]fl|B],B]rBl[B1ifB]fBlfB]fB]irB]|B][MlB!11fBlfBlBl[B|B]fB!B][B]|B|BMB]fB]fBÎB!BIsl
B

B
B
B
B

B

Fabrica de Bere
FRAŢII GRUBER

CONSTANŢA
B
B
B

B

FURNIZEAZĂ:
BERE în sticle şi butoaie 

Acid Carbonic 

Aparat de debitat bere 

Ghiată artficială

0001110

B
B
B
B
B
m
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• „La Galuri 10 Mai" m
#♦ tocai propîu ♦
^ Strada Carol Constanţa ^

® Se găseşte grătar special zi şi j 

noapte, Bodegă, Berărie, cele mai. ^ 
^ renumite Vinuri, Şeambre, sepa- 4^ 
® reuri lucsoase. Serviciu prompt ^ 
♦ nu treceţi prin Cdnstanţa fără ♦ 
® — al vizita — ®

Proprietar IONEL TEODORESCU 
Bulevardul Independenţii, Constanţa

Local de petreceri, Bodegă cu vinuri 
speciale, Şambre se petrece până 

la ziuă ca Ia mama acasă

Vt-rţ

ro5 Frafii Lascaride O
^ CcîLsa propîe

de Manufactură, Galenterie, Postăvărie, 
cea mai veche şi renumită Casă 

j^ de încredere fp\
Ijijj — Strada Carol, Constanţa — ^

iL
V

#
Is&.

A #^ Strada Ştefan cel Mare Constanţa ^

V Cârciumă, Restaurant, se găseşte cele V
^ mai superioare vinuri de Sarica depo- ^
A zit special casă de încredere, se ser- a
^ veşte vinuri şi la domiciliu ^

.V Panait Mihalache
Str. Ştefan cel Mare (lângă Spitalul 
Comunal, Mare depou de vinuri alesei 
Cărciumă, Restaurant, Berărie, Măce
lărie proprie, grătar special unde deo
parte mănâncă şi bea ca la mama acasă. >X'

9 Fraţii Antoniadis §
gStr. Carol, Constanţa ^
^ Cel mai mare magazin de Coloniale, ^ 
^ Băcănie, Brânzeturi. Angro şi en de- ^ 
(S tail de serveşte prompt. ^

N

[aj

1
a

Oficiul Comparativ j|
Nicolae Marinescu

Constanţa Anadolkioi Strada Carol 27
Magazfn de Manufactură Angro şi en- [a 
detail, se poate cumpăra mai eftin ca 
or unde încercaţi şi vă veţi convingeIj

fa]|B][B|fB][BlPiB](B][B][â]fn[B][â!â][BlfB:!B a

t , losef Birnfeid * $
® Str. Ştefan cel Mare 47, Constanţa ®

A Cel mai mare magazin de încredere 
2 de ferărie brută, şi lucrată, vopsele, ^
fP depozit de cment, ghips şi tot felul ..w
♦ de articole pentru construcţie, şi că- ^ 
^ ruţărie.. ^

:?:■

Costică Hagieschi
Constanţa Anadolkioi

Cârciumă, Restaurant, Berăr e, depozit 
de vinuri- tămâioase din viile propie 

Sorlca se serveşte şi la domiciliu.

Fraţii 1. Târpa
Coloniale Delicatese şi Băuturi

Import Export
Constanţa — Str. Carol 56 ~ Constanţa

Cel mai bine asortat cu ale băcă
niei şi mizeluri magazin de încre

dere se serveşte vinuri şi orice 
la domiciliu

www.ziuaconstanta.ro
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t E ’M NE D E F O C
CAtlTATE ALEASĂ .. P>RETURI AVANTAJOASE 

CĂNTAR GARANTAT

€€ e EI R U £i €€

Societate Anonfmâ Românâ pentru corner ful de lemne

B EURO URI DE COMENZI : 
ta sediul Societăţii, Str. Popa Tatu 11

Depozit de Detaliu Telefon SO|4S
'

IN STAŢIA B. M- (O. Nord) 
Depozit de En pros Telefon 4SIS2

niooooo

CRISTAtUX."
SOCIETATE ANONIMĂ ROMĂNĂ

PENTRU

INDUSTRIA Şl COMERŢUL DE OGLINZI Şl ANEXE
Bucureşti - Strada Fllaret No. 37 - Bucureşti

INSTAtAŢIUNI CU MOTOARE ELECTRICE
ATEEIER SPECIAL PENTRU:

OoIîriîKi, Vîtrouri, Geamuri Pictate şi Gravate

MARE DEPOZIT PERMANENT CU :

GEAMURI DE CRISTAL ALBE, BIZOTATE ŞI 
NEBIZOTATE IN ORICE DIMENSIUNI PENTRU 

CONSTRUCTIUNI

Geamuri Colorate Cafedral şi Colorate 

OGLINZI DE CRISTAL
IN ORICE FORMX şi DIMENSIUNI, BIZOTATE ŞI NEBIZOTATE 

OGLINZI STIL VENETIENE ŞI ITALIENE

•i
H
P
H
«1
0
2

U
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CONCORDIAu
op
p

p 

p
Soc. Anon. Rom. p:ntru Industria 

^ şi comerţul petrolului ^

^ STAŢIA DE EXPORT ^

^ Qonslanţa D. A. Sturza ^

P P4

Constantin Bălăcianu
CÂRCIUMA 

cu i ot felitl de Băuturi Spirtoase 

MURFATLAR

P I
I Cinema Tomis i
©
^ — Strada Caro! - Constanţa —

(g Propr, B., HOLŞTEIN
@ Din nou renovat şi pus sub
^ direcţiunea unui specialist,
^ acest local de spectacol a
(Ŝ devenit

g Locul de întâlnire
^ AL ELITEI CONSTANŢENE

8 Ş1
(g A TUTUROR SEZONIŞTILOR

♦PPPPPPPPPPPPPPPP

S5

(Tipografia
^ execută; Ziare, 
I Broşuri, Reviste, 
I Facturi, Scrisori, 
j Registre, Afişe în 
I culori, Plicuri 

I ‘ ele. etc.

tegăforie
Leagă şi carto
nează Cărţi, Re
gistre, Mape pen- m

I
I
I
I

I
I
I
I tru Birouri 

I etc. etc.
| —

I Stereotipie
I——
! Articole de BiroaI--------- 1
[ Reqaisite Şcolare |
V..

I

I

Tîpocjrafîe, tegătorîe, 
Cartonoeje, Sterîotipîe, 
Zîncogrrafie, M a ş i n ă 
de cules. Fabrică de 
Ştampile Uzină pro
prie, Librărie, Pape- 
tărie. Jucării, Depo

zit de Hărtie

V

Sfr. Tralan No. 16—20 
SUCURSALA.:

Str. Mangaliei No. 2S

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Creioane, Furni
turi de birou etc. 

En-gros şi 

En-detail

Papetârie |

Hârtie, Caete, Pe- ţ 
niţe, Cerneală, |

I
I
i
ICarfonage p 

Cartoane pentru | 

prăjituri. Pungi, p 

Cutii în orice stil |

I
Jacării ^ |

i
Depozit de Hârtie |

imprimate gata I
I
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