Ion ZAINEA
REVISTA "FAMILIA " DIN ORADEA DESPRE
EVENIMENTELE ŞI REALITĂŢILE DIN DOBROGEA
DE LA 1878
Războiul pentru independenţa de sta t a României, reprezi ntă u n
moment fundamental a l trecutului naţional, în tregul popor român aflându
se, în acei ani, pe baricadele luptei pentru neatârnare.
Presa românească din teri toriile aflate sub stăpânirea Imperiului aus
tro-ungar, a avu t o notabilă contribuţie la sprijinirea războiului, remarcându
se în acest sens, Ga2eta Transilvanei d in Braşov, Telegraful român d in Sibiu
şi Familia din Oradea.
Revista Familia, continua toare fidelă a Foii pen tru minte, inimă şi li
tera tură (1 8�8-1 865) s-a afirma t convingă tor pe tc'1râmul militantismului cul
tural, devenind una din cele mai reprezen tative publicaţii române�ti ale
veacului preced ent. Rolul important pe care l-a avut această revistă - ce a
apăru t la Buda pesta (1 865 - 1 880) şi Oradea (1880 - 1 906), a fost remarcat de
personalităţi de seamă ale vieţii noastre ştiinţifice şi culturale. „Această
revistă - scria Nicolae Iorga - ţine seamă de nevoia de a citi a oamnilor fără
pretenţii şi fără mofturi, care înţeleg de a tâ tea ori mai drept şi simt mai adânc
decât ceilal ţi." n Iar Octavian Goga considera revista Familia un palpita n t
monitor a l ideii na ţionale, care aduce verbul mântuirii", al încrederii î n
vii tor, în eliberarea de de sub dominaţia străină. z i
Într-adevăr, acestea au fost rosturile culturale şi politice a le revistei,
scoasă de scriitorul şi avocatul orădean Iosif Vulcan ( 1 84 1 - 1 907), cu o tenaci
tate specific transilvană . Redactorul responsabil al revistei mărturisea în
1 904, cu prilejul aniversă rii a patru decenii de apariţie a acesteia, că a
intenţiona t si'I o transforme într-o „oglindă fidelă a evoluţie noastre in telec
tuale". Altfel spus, în paginile ei să se reflecte cu exactitate reillită ţile sociale,
culturale şi politice ale vremii, îndeosebi cele legate de poporul român. Este
vorba de un program de informare şi educare cu l tural-naţională, lesne sesiz
abil în profi tul Familiei.
Datorită concepţiei moderne a redactorului său, revista Familia nu
s-a cantonat în tr-un localism transilvan, cum s-a întâmpla t cu alte publicaţii,
ci a avu t o largă deschidere spre evenimentele din România, pe care le-a
prezenta t cu o consecvenţă neabătută.
Punând mai presus de orice apărarea fiinţei niltionale, Familia a
susţinut cu perseverenţă opera de unificare spirituali:'\, de consolidare a
unită ţii culturale româneşti. din numeroasele exemplare ce pot fi depistate în
paginile sale, îl amintim doar pe urmă torul: „Ca două râmele pornite d in
acelaşi izvor, ca două raze ale unui soare, ca fii aceluiaşi neam, ne in teresăm
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şi noi de toate pitsurile fraţilor noştri de peste Carpaţi. Cu ei ne bucurăm
când soarele libertăţii începe a le surânde, inima noastră e asemenea
încânta tă văzând pe frumoasele văi şi dealuri a le României fâ lfâind stindar
d u l pe care stă scris : Înainte !; ochii noştri sunt inundaţi de lacrimile bucuriei
când dânşii fac un pas pe spinoasa cale a înain tării şi a dezvoltării na ţionale;
şi noi, cei dedaţi a suferi, împărtăşim cu dânşii suferinţele lor, căci sângele
apă nu se face, frate pe fra te nu-l poate renega. Deci, o înaintare făcută, sau
măcar o idee bună, ce se naşte între noi, aici sau acolo, trebuie adusă la
cunoştinţa tuturor fra ţilor noştri, astfel toţi să ne bucurăm şi să ne veselim
în tr-însa " �).
Acesta a fost modul în care redactorul - responsabil al revistei, Iosif
Vulcan, a înţeles necesi tatea consolidării uni tă ţii spirituale, din care şi-a făcut
un comandament al propriilor precoupări .
Cu tot programul său declara t apolitic, revista Familia a făcu t o nota
bilă propagandă de factură politică . Sub aparentul ei veşmânt cultural, se
ascundeau uneor cele mai acu te şi obiective consideraţii poli tice. Er aun mod
eficient de a contracara consecinţele obişnuite ale aplicării autoritare a legii
presei, al ct'lrei caracter antidemocratic a fsot deseori combătut de publiciştii
vremii.
N-au fost ocolite, aşadar, evenimcntle sociale si politice, despre care
sun t publicate note, scurte comentarii şi uneori articole temeinic concepute,
toate având menirea de a informa citi torii despre evenimentele şi faptele con
temporane mai deosebite. Prezentarea acestora este făcută cu mult respect
faţă de adevă r, rareori apărând interpretări neadecvate, criticabile.
Din şirul evenimentelor asupra cărora s-a stărui t în pagnile revistei
Familia se detaşează în mod justificat, Războiul pentru cucerirea indepen
denţei de stat a României, ca moment culminant a l luptei pentru eliberare de
sub d ominaţia otoma nă. Cu sigurantă că nici un alt eveniment contemporan,
nu s-a bucura t de o prezentare a tâ t de cuprinzătoare ca acest război, prin rnre
România şi-a dobândit nea târnarea. Acest lucru se datorează solidarităţii
redactorilor revistei, ca şi a citi torilor săi, cu fra ţii lor de peste Carpaţi, eman
cipa rea a cestora Cl>1 1stituind un imbold pen tru mişcarea na ţională a
românilor din teritori i le a fl a te sub stăpânire străină .
Prin mod ul în care a reflectat războiul in paginile sale, câ t şi prin
numărul impresiona t al materialelor publicate revista Familia se si tuează
ală turi de Gazeta Transilvaniei şi Telegraful roman, evident păstrând pro
porţiile, deoarece ul timele două, apărând la Braşov, respectiv Sibu, dis
puneau d e personal i tă ţi de informare mul tiple asupra rea li tă ţi lor din
România.
O prezentare amănunţită a ma terialului referitor la războiul de inde
pendenţă publica t în paginile revistei Familia, a ft'lcu t-o profesorul Viorel
Faur în lucrarea Războiul de independenţă şi revista Famili,1. ') Cu titlu infor
ma tiv, menţionăm doar faptul că revista a urmări t constant, mai întâi demer112
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surile diploma tice ale României dinainte de râzboi, a poi proclamarea inde
pendenţei şi participarea sa la războiul din Balcani (într-o rubrică perma
nentă intitu lată Ştiri de pe câmpul de luptă), acţiunile de ajutorare ale
românilor transilvăneni şi evident, urmările, faste şi nefaste, ale războiu lui
pentru România.
Pe lângă recunoaşterea independen ţei, una din tre consecinţele
fericite pentru România ale acestui război a fost reîncorporarea Dobrogei în
cadrul sta tului naţional român, evident care împlineşte acum 1 20 de ani.
Devenind o certitudine, ca urmare a hotărârii Congresului de la
Berlin, evenimentul va in tra în a tenţia redactorilor revistei şi va fi consemna t
ca atare în pagnile acesteia. Desi se aflau la mare depărtare de evenimente,
iar posibilităţile de informare ale redactorilor revistei erau limitate d in cauza
măsurilor restrictive, mai ales când era vorba de români, ale au torită ţilor aus
tro-unga re, evenimentele şi realită ţile din Dobrogea încep să fie tot mai
prezente în paginile revistei, la început mai timid, î n sensul că informaţiile
sunt vagi, dar cu timpul vor deveni d in ce în ce mai consistente.
Pentru o informare câ t mai exactă a cititorilor sâi asu pra eveni
men telor şi reali tă ţilor din Dobrogea, revista apeleazil la presa din Bucureşti
(Românul, Timpul, România liberă), la cea din provincie, dar apropiată
evenimentelor şi locului ( Vocea Covurluiului din Galaţi), la presa străină
(ziarul francez l'Orient). De asemenea revista a beneficia t de sprijinul gen
eros al unor corespondenţi din Ploieşti, Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi,
care, în ma rea lor majoritate şi-au păstrat anonimatul. De regulă informaţiile
privind evenimentele şi realităţile dobrogene sunt înserate în cadru l rubrici
intitula te Ce e nou ?
Problema Dobrogei îşi facce apariţia în paginile revistei încă de la
începutul lunii febuarie 1 878, în strânsă legă tură cu cea a Basarabiei de sud .
Ingrati tu dinea Rusiei faţă de România este făcută cunoscută într-un articol
publicat în numărul din 2 I 14 februarie 1 878, în care este relatată misiunea
genera lului rus lgnatieff la Bucureşti, care a propus guvernului român
cedarea sudului Basarabiei (lăsând României Chilia şi gurile Dunării), în
schimbul Dobrogei cu portul Constanţa (Kiistenge). ;> În articol se ara tă a ti
tudinea fermă a guvernului român, care a respins propunerile Rusiei,
şedinţele secrete în care cele două corpuri legiuitoare, Sena tu l şi Camera, au
discu ta t această propunere şi cele publice în care le-au respins oficial. „ O
naţiune care se respectă nici n u pu tea hotărî altfel", încheia a utorul articolu
lui, mândru că poate consemna a titudinea demnă pe care a avu t-o statu l
român . ">
Deşi condiţiile impuse Turciei prin pacea de la San Stcfano erau
ţinute câ t mai în secret de căre ruşi da torită intenţiilor neloaiale şi neamicak
pe care aceştia le nu treau faţă de România, o ştire de la sfâşritul lunii febru
arie aunţa ci titorii că despăgubirea fixa tă de Rusia se ridica la 1 4 1 0 milioa ne
ruble şi că aceasta ceruse Dobrogea numai pentru a o da în schimb României
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Hotărârea Congresu lui de la Berlin privind problema sud ului
Basarabiei şi cea a Dobrogei este admisă la cunoştinţă cititorilor revstei intr
u n a rticol d in 25 iunie I 7 iulie 1 878. Se menţiona că „ România va primi
Dobrogea, la miazăzi dincolo de valea lui Traian până la Mangalia, iar la
apus până că tre Silistra, ad ică mai mult decâ t i i oferise Rusia" � i . Articolul
consemna, totodată şi fa ptul că românii şi grecii, „m1 ţiunile cele mai vitale şi
mai civilizate din Peninsula Balcanică", au fost cele ma i nedreptă ţite de
hotărârile Congresului.
Din acest momen t a tenţia revistei şi a redactorilor săi se înd reaptă tot
mai mul t asupra pregă tirilor pe care le foce România în vederea ocupării
Dobrogei, asupra realităţilor şi evenimentelor de aici.
Un corespondent de lângă Ploieşti trimite revistei informa ţia, publi
cată la mijlocul lunii iulie 1 878, potrivit căreia „s-au şi luat măsuri militare
pentru ocuparea Dobrogei ".91 Acolo vor merge regimentele de linie numerele
3, 4, şi 5, două ba talioane de vână tori şi un regiment de artileri. Se estima că
ocuparea Dobrogei va ava loc pe la mijlocul lunii august, că guvernator al
acesteia va fi colonelul Anghelescu, cel care condusese asal tul asupra
Griviţei, iar capitala Dobrogei va fi Babadag. im
Două să ptămâni mai târziu, o telegramă trimisă revistei d in
Consta n ţa, făcea cu noscut faptul că ruşii din Dibrogea s-au apucat să
efectueze noi lucrări de fortifica tii la Constanţa şi Cernavodă, pc care le-au
întărit cu tunuri Krupp de mare calibru. •D Telegrnma mai comunica reaua
purtare a ruşilor cu polula ţia locală, care „aşteaptă cu dor" ziua în care teri
tori u l va fi luat în stăpânire de către România . 12' În vederea apropia tei
ocupări, revista informa că o companie de pontonieri români a început con
struirea unui pod peste Duni\re la Checetea, vis-a-vis de Brăila, pentru a per
mite trecerea trupelor române şi că funcţionari români de la Telegrc1f sunt
transferaţi la Brăila, fiind foarte posibil ca ei să fie întrebuinţa ţi în Dobrogea.
I])

Într-o serie de articole, revista se ocupă de populaţia română din
Dobrogea, care, potrivit aprecierilor acesteia „este nu numai cea mai cu ltă,
cea mai vivace, ci şi cea mai numeroasă „în comparaţie cu celelalte. '"
Articolul, preluat din Românul, prilejuieşte autorului constata rea că „sub
raport demografic, prin urmare, Dobrogea apa rţine, fără contestaţiune,
naţiona lită ţii române". Se arată că de la 1 370 până la 1 406, Dobrogea împre
ună cu Silistra, a u făcut parte integrantă din posesiunile lui Mircea cel Mare
şi a predecesorilor săi, chiar după ce Bulgaria căzuse sub jugul otoman.
Turcii au cucerit Dobrogea de la români, nu de la altcineva şi prin urmare
„ tot Românilor şi numai Romanilor trebuie să o înapoieze". '"
Într-un alt articol se arată că populaţia români\ a Dobrogei, alcătuite\
din treizeci şi trei de mii de moldoveni şi câ teva mii de' ardeleni, cuprindea
a tât oraşele câ t şi satele. În număr mare, se arăta, sun t în Tulcea (cca. 5000),
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M<icin (1 000), Mahmudia şi Isaccea. '"' În frumosul sa t Greci sunt 400-500;
apoi neamestecaţi su nt în marile sate Niculiţel, Topalu şi Rasova; tot aproape
neamestecaţi sunt şi în satele Saranus, Caraibel, Sarighiol (L1cul galben),
Agighiol (Lacul ama r), Calica, Sabangi, Cata luiu, Nalband, Câsla, Somova,
Perchisiu, Richel, Lunga viţa; la munte în Tiufirca şi Jaitia; în faţa Cala ţilor, la
Văcăreni, Garbina şi Jijila; spre sud de Măcin în Turcoaia, Satu-Nou şi
Peceneaga. Amestecaţi (moldoveni cu ardeleni) su nt în marele sa t Dăienii, lo
Fântâna berbecului (Coiunbunar) la lgrumat, Cemsîler, Aroclar şi altele .
Cura t româneşti sunt de asemenea, satele din împrejurimile Rasovei,
Cocârlenii şi Satul român ((Ohlakioi). Ardelenii, deoarece sunt aşezaţi şi nu
umblă cu turmele, ocupă satele Gârlice, Groapa Ciobanului şi Varusiu . Apoi
românii se întind departe în ţară, amestecati, mai mult sau mai puţin cu
tătarii şi bulgarii. Ei au, pe lângă biserici şi multe şcoli româneşti, şi d ow\
mânăstiri: Cocoşu şi Niculiţel. > 7l
Un alt articol se ocupă de denumirile româneşti din Delta Dunării,
arătând că acestea sunt foarte numeroase pe cele trei insule: Letti - Ciatal, St.
George şi Franova, unde sunt menţionate: insula Caşlei, a Dracului,
Rotundului, Popei, gârlele Papădiei, Donoveţiului, Ciungei, Cerneţiului,
Terentia, râul Călugărului, lacurile Oul, Porcul, Porculeţul, Roşu, Sălaşiului
şi altele. La fel de numeroase sunt numirile româneşti spre sud de Galaţi
până la Rasova, pe valea fluviului ce nu ţine de Deltă; între Isaccea şi Măcin
găsim lacul Cracăului, cel Lung, al Lebed ei; în jos de Brăila, intre Măcin şi
Hâ rşova, găsim insulele Caroteştilor, a Lupului, a Ţâganului, lacul lui
Şerban, al Ulmului, al Caprei, al Peştilor, a l Scroafei, al Românului, insulele
Cremenii, a Popii etc. '"'
În ce priveşte starea de spirit a popula ţiei dobrogene şi modul în care
vor fi primite trupele române aici, revista consemnează în tr-un articol că
românii, turcii, tă tarii, grecii şi armenii, care impruenă formează a proape
totalitatea popu la ţiei Dobrogei, nu numai că aşteaptă grabnica ocupa ţit:
românească, dar fac şi pregătiri pentru a le primi în tr-un mod solemn. În
acest scop se fac subscripţii, la Constanţa adunând u-se, până la începutul
lunii septembrie, peste 50.000 de florini 1"1•
Ocupaţia iminentâ a Basarabiei de că tre Rusia, a făcut ca mulţi
locuitori de aici să se mute la Galaţi şi în Dobrogea, la Constanţa şi Tulcea,
deşi ruşii împiedicau această emigrare.
Într-o serie de articole revista se ocupă de a vantajele economice pe
care Dobrogea le putea aduce României. Teri toriul Dobrogei, se arată într-un
articol, este atât de în tins încât ar pu tea să hră nească o populaţie de trei ori
mai numeroasă decât cea existentă . Revista, face astfel sugestia, că oriundi::
va fi un prisos de români, aceştia vor putea să meargă în Dobrogea, sporind
astfel tot mai mult elementul românesc. Frumosul litoral maritim va pu tea să
atragă acele colonii italiene, care emigrează cu toţii in America. w>
Într-un alt articol se estimează avantajele unei posibile colonizări cu
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ita lieni în Dobrogea; se arată că mai mul ţi itnlieni ce trăiesc în România, au
î nfiinţat un comitet care şi-a propus să se ocupe de aşezarea în Dobrogea a
acelor italieni rnre pleacă în ţări îndepărtate.2 1 > Colonii italieni ar pu tea să-i
în veţe pe ţăranii români cum să schimbe stepele nemărginite în li vezi nrtifi
cia le fol osind sistemul irigaţiilor, să schi mbe bă l ţile în orezării, să
îmbunătă ţească modul de a creşte viermii de mătase. Î n felul acesta ar veni o
zi în care brânza, vinul, orezul şi m<'itasea, ar forma patru prod use de export
pentru Româ nia . Pe lângă aceasta ţăranul italian pus în contact cu ţăranul
român ar deveni român chiar de la genera ţia a doua . 22'
În legă tură cu portul Constanţa, în tr-un articol se arată că, el ar pu tea
aduce României mari avantaje, însă pentru aceasta era nevoie ca imediat
după ocupa rea Dobrogi să înceapă lucrările pentru modernizarea lui. O reţea
de linii fera te care să lege liniile române cu linia Cernavoda - Constanţa,
îmbinarea acestora să se facă la Cernavoda prin tr-un pod stabil pe Dunăre.
Constanţa ar pu tea deveni un antrepozit al comertului dintre Europa
Centrală şi cca Orientală, căci atunci l inia Vârciorova - Constanta şi mai
târziu poate linia Turnu - Roşu - Constanţa, vor fi pentru Austro - Ungaria
şi pen tru Germania calea cea mai directă pen tru a ajunge la Ma rea Neagră. rn
În legă tu ră cu vii torul pod peste Dunăre care să lege Dobrogea de
Romănia, revista informează că, în ved erea construirii acestuia, statul român
a primit din partea unei companii străine, reprezentată de inginerul L.
Zwiedinec, oferta de a face studiile necesare pentru construirea unei căi fer
a te, fie de la Bucureşti la Cernavodă, fie de la Buzău sau Făurei la Cernavodă.
1 ' > Preluând o ştire d in Vocea Covurluiului, revista informează că o companie
belgiană ar fi făcut sta tului român propunerea de a construi nu mai putin de
2'>
12 poduri peste Dunăre prin care Dobrogea să fie legată de Romănia.
O altă problemă de care se ocupă revista pentru a o aduce la
conştiinţă citi torilor săi, a fost aceea a delimitării Dobrogei de Bulgaria. În
câteva articole este menţiona t faptul că la sfârşi tu l lunii octombrie, o comisie
europeană constitui t<� în acest scop, a sosit la Silistra, unde-şi va începe
lucr<1rile la I noiembrie 1 878. Î nain tea acesteia sosise aici o comisie română,
însoţită de primul ministru l .C.Brătianu şi de ministrul de externe M .
Kogă l niceanu. 2"> S e arată c ă linia de democraţie va începe de l a Silistra ş i va
urma o linie d repa tă până la Mangalia, făcând u-se precizarea că românii nu
vor ocupa teritoriul decât după ce delimi tarea va fi încheiată, iar comisia
europeană va preda Dobrogea României. 271
Un in teres special manifestă revista faţă de momentul ocupării
Dobrogei de către România, acţiunilor care au premers şi au urmat acestui
moment, căruia îi dedică număru l cel ma i mare de articole.
Arătând că în curând armata română va trece Dunărea, iar primii
care vor in tra în Doborgea vor fi solda tii şi funcţionarii, revista a trage aten ţia
asupra faptului că soldaţii trebuie să fie echipaţi şi foa rte disciplina ţi, iar
funcţionarii să fie cei mai buni, deoarece este necesa r ca ei să facă o bună
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impresie popu laţiei dobrogene, impresie care se va extinde asupra întregului
popor român. m
Trecerea Dunării, se J ra tă în câteva articole, s-a fci cut la Brăila în zim1
de 1 4 /26 noiembrie 1 878 2"I cu o zi înainte de a sosi aici Domnitorul Carol I ,
însoţit de primul ministru l.C. Bră tainu . L a gară au fost întâmpina ţi de ofi
cialită ţile oraşului şi de o numeroasă populaţie. În dimineaţa zilei de 1 4 / 26
noiembrie un Te-Deum a fost oficiat de episcopul Melchisedec în a fa ra
oraşului, la Movila, în faţa Domnitorului şi a arma tei romă ne, aşeza tă în linie
de bătaie. :ra da t apoi citire Proclamaţiei Domnitorului şi guvernului român
ad resa tă populaţiei Dobrogei, în care se spunea: „Marile pu teri europene,
prin tratatul d in Berlin, au uni t ţara voastră cu Româ nia . Noi nu in trăm în
hotarele voastre, trase de Europa, ca cuceritori; dar, o ştiţi şi voi, mult sânge
românesc s-a vărsa t pentru dezrobirea popoarelor din dreapta Dunării.
Locui torilor de orice naţionalitate şi religiunc. Dobrogea, vechea posesiune a
lui Mircea cel Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare, de astăzi face parte din
România. Voi de acum a târnaţi de un sta t u nde nu voinţa arbitrară, ci numai
legea, dezbă tută şi încuviinţata de naţiune, hotărcisc şi cârmuiesc". ""
Promi ţând apoi popu laţiei dobrogene respectarea religiei şi da tinilor
străbune, Proclama ţia continua: „Salu taţi dar cu iubire d rapelul român, care
va fi pentru voi drapelul libertă ţii, drapelul dreptăţii şi al păcii."
În fine, accentuându-se iertarea unor dări, încheia astfel: „Şi, dar,
chemând binecuvân tarea celui A-Tot-Puternic, în nu mele şi cu în voirea
Europei, Noi luăm astăzi în stăpânire provincia Dobrogei, care devine şi este
ţară românească şi trimiţându-vă domneasca Noastră sa lutare, vă urăm ca
această zi să devină pentru această nouă parte a Romăniei, începu tul unui
viitor de pace şi de înflorire, începutul bunului trai şi a infrăţirii între fii
aceleiaşi ţciri . " "i
L<1 ora 1 300, după inspecta rea trupelor de ă tre domn şi defila rea aces
tora, a început trecerea Dunării în zona Brăila - Ghecet. Acţiune<1, care ii
durat 2 orc, este urmări tă de Carol de la ferestrele hotelului Ştefan cel Mare.
Strada ce du cea la Dunăre, denumită s trada Dobrogei, era plină de flori. Cei
d in tâi au trecu t Dunărea regimentul 5 călăraşi şi 3 baterii de artilerie. După
ce întreaga armată s-a aflat pe malul celălalt, a trecut Dună rea şi Principele
Carol, care a inspectat trupele debarcate, le-a ura t că lă torie bună şi lâund o
buca tă de pământ a da t-o generalului Da vila s-o ducă în România ca ami ntire
a acelei zile măreţe. '2i Apoi Principele Carol a adresat soldaţi lor Înaltul Ordin
de zi, în care se spunea : „Ostaşi ! Marile puteri europene, pri n tra tatul din
Berlin, au unit cu România Dobrogea, posesiunea vechilor noştri Domni.
Astăzi voi puneţi piciorul pe acest pământ care red evine ţară română . Voi nu
intrnţi în Dobrogea ca cuceritori, ci intraţi ca <1mici, ca fra ţi a i unor locuitori
care de acum sunt concetă ţenii voştri.
Ostaşi ! În noua Româ nie veţi găsi o populaţie în cea ma i mare partC'
română . Da veţi găsi şi locui tori de a l t neam, de altă religiunc. Toţi aceştii!,
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devenind membri ai Sta tului român, a u dreptul deopotriva la protecţiunea,
la iubirea voastră . În tre acestea veţi afla şi populaţii musulmane, a căror rel
gie, fa imil ie, moravuri, se deosebesc de ale noastre. Eu cu dinadinsu' vă reco
mand d e a l e respecta. Fi ti în mijlocul noilor voştri concetă ţeni ceea ce aţi fost
până acum şi în timp de pace şi pe câmpul de onoare, ceea ce cu mândrie
constat, că vă recunosc astăzi Europa în treagă, adică model de bravură şi de
disci plină, apără torii drepturilor României şi înainte - mergătoriii legă li tă ţii
şi ci vi l izaţiunii europene. Cale bună dară, ostaşilor şi O-zeu să vă protejeze.
Cugetăril e Mele cele mai a fectuoase sunt nedespă rţite de voi. Să trăiască
Ron1t'lnia . " „,
O a l tă arma tă română, compusă din trupe de linie, infanterie, cava
l erie şi artilerie, a fost transportată pe Dunăre cu vasele Ştefan cel Mare,
Arpad, Tescoletto şi Aneta, la Tulcea, de unde s-a înd repta t spre Babadag şi
Sulina."' În acelaşi timp la Călăraşi, trei companii de vână tori, au trecu t
Du nărea în locali tatea Ostrov, unde au fost primite cu cel mai mare entuzi
asm . De a ici, acestea s-au îndreptat, o parte spre Constanţa, ia r o altă parte
spre Cernavodă. '"
Acţiunea de ocupare a Dobrogei este îngreuiată de dificultatea
comunicC1ţiilor telegrafice. Ruşii tergiversau predarea liniilor telegrafice
rom<'lnilor, iar ţara era legată cu Dobrogea prin fire electrice doar cu Măcin i
isaccea şi se lucra la l inia Măcin - Hărşova - Cernavodă.
Entuziasmul cu care au fost primite trupele române de cea mai mare
parte a populaţiei dobrogene, este surprins de revistă în câ teva articole. La
Tulcea, comisia română ce urma să preia loca li ta tea, a fost aşteptată în în trea
ga popula ţie a oraşului, în frun te cu primarul Nicolae Catargi, care i-a
întâmpinat în mod tradi ţional cu pâine şi sare. Nu mai pu ţin de 5 arcuri de
triumf fuseseră ridicate în oraş, două de către româ ni, iar câ te unul de greci,
musu l mani şi israeliţi. :-., Locuitorii din Tulcea, româ ni, turci, bulgari, greci,
a rmeni, israeliţi şi ruşi, au trimis Domni torului României o telegramă de
mul ţumire şi felici tare, in care îşi exprimau satisfacţia de a vedea în drapelul
oştenaului român un simbol al civilizaţiei . " De astăzi înainte - se spunea în
telegramă - începe o viaţă nouă pentru noi. Vom privi dar, cu încredere şi
i ubire în viitor u itând trecutul. Rid icăm rugi călduroase către A-Tot-Părintele
pentru ca să binecu vân teze opera rom<lnismului dincoace de Dunăre". '"
La Constanţa, în cinstea a rmatelor române, s-a celebrat un Te-Deu m
în toate bisericile. Tot oraşul era în picioare, casele erau împodobite cu
ghirlande de flori şi stindarde tricolore. Seara, oraşul a fost iluminat feeric,
iar colonia elenă d i n ornş a făcut o ma nifesta ţie impozantă. Un cortegiu cu
mu zica în frun te, s-a înd repta t spre arcu l de triumf ridica t în oraş,
aclamându-i pe Domnul şi Doamna. ''"
Predarea definitivă a Dobrogei autorităţilor romane a avu t loc la 23
)�)

noiembrie I 5 d ecembrie 1 878 . Actul s-a săvârşit la Tu lcea, cu multă pompă.
S-a celebra t un Te-Deum; drapelul naţional a fost abrodat pe pa la tul
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Prefecturii şi salutat, în mijlocul salvelor d e a rtilerie şi acl a matiilor
populaţiei . Primarul oraşului, Nicolae Catargi, l-a invitat pe prefectul Tulcei
sa dea ctire Proclamaţia Domnitorului că tre popula ţia Dobrogei, care, de
asemenea, a fost aclamată cu entuziasm. Guvernatorul imperial rus a dat
citire, la rândul său, unei proclamaţii că tre populaţia Dobrogei, prin care
anunţa că armata şi autori tă ţile administrative române au sosit pentru a luil
ţara în posesie. Apoi acesta l-a felicita t pe primarul Nicolae Ca targi, căruia i
il preda t Prefectura oraşu lui. „,>
Primele măsuri de organizare a Dobrogei, ce vizau încorporarea
acestui teritoriu sta tului român, sunt, de asemenea, consemnate în paginile
revistei .
Din punct de vedere administra ti v, teri toriul Dobrogei a fost
împărţit în trei judeţe, constanţa, Tulcea şi Silistra-Noua, conduse de prefecţi,
fiecare judeţ fiind subîmpărţit în trei plase, conduse de subprefecţi. 1 1 1
Gu vernul român a numit ca prefecţi în cele trei judeţe, pe Remus Opreanu la
Constanţa, Tobias Gherghely la Silistra-Nouă, şi Gheorghe Ghic;.1 la Tulcea . "'
În domeniul justiţiei s-a înfiinţa t în fiecare comuna câte o judecătorie
de pace, în reşedinţele de plasă câte un tribunal de ocol si câ te un tribunal de
apel la Constanţa şi Tulcea. rn Tribunalul de apel Constanţa a vea sub juris
dicţia sa tribunalele de ocol din Ha rşova, Constanţa, Medgidia, Mangalia :;;î
Rasova, iar tribunalul de apel Tulcea, tribunalele de ocol Sulina, Tulcea,
Măcin şi Babadag. "' A fost înfiinţa t şi un Tribunal milita r de război pentru
în treaga Dobroge, cu reşedinţa la Tulcea. Recursurile împotriva sentinţei
acestui tribunal urmau să se jud ece la Bucureşti. <3>
Pe Dunăre şi ţărmul Mării Negre au fost înfiintate şapte birouri
vamale, căte un birou vamal clC1sa I la Constanţa (cu o sucursală la Mangalia)
şi Tulcea (cu sucursale la Isaccea şi Chilia Veche), câte un birou vamal clasa
a lll-a 1<1 Sulina, Harşova, Cerna voda şi Sfântu Gheorghe şi în birou v<imal
clasa a I V-a la Măcin. <l>l
S-a efectua t o statistică a populaţiei Dobrogei care, la finele anului
1 878, era de 1 1 7.850 locuitori '7', a fost înfiinţată prima tipografie romănească
la Tulcea, '"> iar un delega t al Ministerului Instrucţiunii Publice a fost trimis
pentru a vedea situa ţia învăţământului d in Dobrogea . ·1'1)
Scria evenimentelor referi toare la Dobrogea aului 1 878, prezen ta te
de revista Familia, se încheie cu ştirea că Prefectura Silistrei a trebui să se sta
bilească la Constanţa, :.m deoarece la Silistra n-au găsi t nici clădi re, nici masă,
nici scaun, nici un registru, nici sigiliu, nimic cu care <1u tori tă ţile să poată să
şi înceapă activita tea . :. i i Era consccinţ<1 spiritului comerciant al ruşilor, care
vânduseră tot îna inte de a pleca.
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La revue "Familia" (La Famille) d 'Orades a propos de la situation locale et
des evenements de 1878 en Dobroudja

- Resume L'auteur fait passer en revue Ies informations Ies plus significatives
sur la Dobroudja,_ pendant la gueree d'independance (1 877-1 878), publies
dans la revue "Fam ilia" (La Famile), une des publications roumains Ies plus
represen tatives du siecle passe.
Le probleme de la Dobroudja est mis en relation avec celui du sud de
Basarabie et on en reconnaît l'importance. Des informations concernen t la
terre dobroudjienne, Ies richesses, la toponymie, la demographie, l'etat d 'e
sprit de la popula tion de Dobroudja, la dclimitation de la frontiere avec la
Bulgarie, l'installation des autorites roumaines et de l 'armee roumaine, Ies
premierees mesures d 'organisation de la province, quelques donnees statis
tiques.
La revue "Familia" d'Oradea a represente a son epoque une sourcc
transylvaine tres inportan te de renseignements sur la Dobroudja.
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