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[În Țările Române, în Evul Mediu, s-a utilizat calendarul iulian (calendarul
roman reformat de Caius Iulius Cezar în 46 a. Chr.), cunoscut astăzi sub numele
de stilul vechi. Utilizarea lui s-a extins în Vechiul Regat şi în epoca modernă,
abia în 1919 adoptându-se oficial noul stil (calendarul gregorian, după numele
papei Grigore al XIII-lea, reformator al calendarului în 1582, când se înlătură
diferenţa de 11 min. şi 14 sec. dintre calendarul iulian şi cel astronomic, care
ajunsese în 1582 la 10 zile iar pentru perioada dintre 17 febr. 1900 şi 15/28 febr.
2100 la 13 zile). S-a aplicat începând cu 1924, când 1 octombrie a devenit
14 octombrie. În textul nostru, unde nu sunt indicate ambele stiluri, se foloseşte
stilul vechi. Prezentarea datelor începe cu calendarul lunii respective, în dreptul
fiecărei zile trecându-se şi ziua corespunzătoare noului stil.]
NB: Volumul de faţă a fost conceput ca un document de epocă din care nu puteau
lipsi limbajul acelor timpuri, surprins în izvoare de arhivă şi, mai ales, stilul
publicistic. De aceea, textele din presa vremii, şi nu numai, sunt reproduse fidel,
cu caractere italice, în formele specifice perioadei de început de secol.
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Breviar istoric 1914
La sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX,
Brăila cunoaşte o perioadă de înflorire maximă.
După demisia guvernului conservator condus de Titu
Maiorescu la 3 ian. 1914, I. I. C. Brătianu este numit la 4 ian.
pentru formarea noului guvern. Era al XXXVII - lea guvern
constituţional, de sub regimul monarhiei constituţionale
(4/17 ianuarie 1914 – 8/21 decembrie 1916).
Ion I. C. Brătianu – Preşedintele Consiliului de
Miniştri şi Război
Vasile G. Morţun – Interne
Emanoil Porumbaru – Afacerile Străine
Emil Costinescu – Finanţe
Victor Antonescu – Justiţie
Ion G. Duca – Culte şi Instrucţiune Publică
Alexandru Constantinescu – Agricultură şi Domenii
Alexandru G. Radovici – Industrie şi Comerţ
Dr. Constantin Angelescu – Lucrări Publice
• 9 miniştri dintr-un total de 145, câţi se perindaseră
între 1866 şi 1916, ceea ce înseamnă că o parte dintre miniştri
fuseseră în mai multe guverne.
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Brătianu, Ion I. C. (1864, Florica – Argeş - 1927, Bucureşti).
Colegiul „Sf. Sava” Bucureşti, inginer, Şcoala de poduri şi şosele,
Paris, 1889. Deputat liberal din 1895 (Colegiul I Cameră din
Gorj). Ministru în repetate rânduri, începând cu 1897 (Lucrări
Publice, Afaceri Străine, Interne şi Război), prezidând, în 1907,
ca ministru de Interne, restabilirea ordinei în ţară. Preşedinte al
Consiliului de Miniştri în 7 rânduri. Din 1909, preşedinte al
PNL, calitate pe care o deţine până la sfârşitul vieţii. La 8 dec.
1909, a fost ţinta unui atentat. După războaiele balcanice, prin
scrisoarea publică din 7 sept. 1913, anunţă programul liberal
de reforme, agrară şi electorală. Conduce treburile ţării în anii
războiului de întregire, la Conferinţa păcii de la Paris (1919)
şi, în anii postbelici, de organizare şi structurare a instituţiilor
României Mari. Membru de onoare al Acad. Române (1923). A
încetat din viaţă în urma unei laringite infecţioase, operat de dr.
C. Angelescu, colegul sau de cabinet.
Morţun, Vasile Gh. (1860, Roman – 1919, Broşteni Roman). Urmaş al unei vechi familii boiereşti. Colegiul la Paris
şi Facultatea de Litere şi Filozofie la Bruxelles. După revenirea
în ţară (1883), susţinător al ideilor socialiste şi director literar la
„Contemporanul” (1884). Foarte popular în judeţul său Roman.
Deputat socialist din 1888, lider al Partidului Social - Democrat
al Muncitorilor din România. Unul dintre iniţiatorii trecerii
grupului conducător al partidului (aşa-numiţii „generoşi”, cum
li s-a zis, jumătate în glumă, jumătate în serios) în PNL (1900).
Deputat liberal din 1901. A fost ministrul Lucrărilor Publice
între 1908-1910. Ad interim la Interne în 1910, pe care-l conduce
energic, recomandându-l ca titular în 1914. Socrul lui Vasile P.
Sassu, politicianul liberal din Brăila, viitor ministru.
Porumbaru, Emanoil Mihăescu (1845, Bucureşti – 1921,
Bucureşti). Studii juridice şi de economie politică în străinătate.
Carieră diplomatică timp de 15 ani, începând cu 1883. Membru
PNL, deputat din 1882 şi senator. În două rânduri, ministru al
7
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Lucrărilor Publice: 1896 în guvernul P.S. Aurelian şi 1903 sub
D.A Sturdza.
Costinescu, Emil (1844, Iaşi – 1921, Bucureşti).
Colaborator apropiat al lui C. A. Rosetti. Membru marcant
al PNL. Deputat din 1876 şi senator. Este unul din fondatorii
BNR. Ministru al Finanţelor în 5 rânduri (în 1914, pentru a treia
oară). Unul dintre economiştii şi finanţiştii noştri de frunte. De
numele său se leagă desfiinţarea accizelor, instituirea fondului
comunal, legea cârciumilor etc. În timpul războiului, face parte
din guvernul de uniune naţională.
Duca, Ion G. (1879, Bucureşti – 1933, Sinaia). Doctorat
în drept la Paris (1902). Reîntors în ţară în 1903, intră în
magistratură ca ajutor de judecător la R. Vâlcea. Apoi, subdirector
şi director al casei centrale a Băncilor populare, cu mari merite
în organizarea acestora. În 1907, deputat liberal, distingându-se
în Cameră ca un orator de forţă.. Director al organului central
de presă liberal „Viitorul”, talent publicistic. Membru marcant
al PNL şi colaborator apropiat al lui I.I.C. Brătianu, realizează o
carieră de excepţie: ministru la Culte şi Instrucţiune Publică în
trei rânduri, Agricultură şi Domenii, Afaceri Străine şi Interne.
La 28 dec. 1930 este ales preşedinte al PNL şi numit Preşedinte
al Consiliului de Miniştri (14 nov. - 29 dec. 1933). În nov. 1933
a scos Garda de Fier în afara legii, ceea ce i-a atras răzbunarea
acesteia, fiind asasinat pe peronul gării din Sinaia la 29 dec.
1933.
Antonescu, Victor (1871, Antoneşti, Teleorman - 1947,
Bucureşti). Doctoratul în drept la Paris în 1895. Profesor de
drept civil şi de drept constituţional la Univ. Bucureşti. Deputat
liberal din 1901, director al BNR. Fost de 3 ori raportor general
al bugetului statului. După acest ministeriat, urmează o carieră
politică remarcabilă, făcând parte din cabinete liberale ( Finanţe,
în două rânduri; Justiţie şi Afaceri Străine) şi îndeplinind misiuni
diplomatice importante la Paris şi Geneva. Consilier regal din
1940.
8
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Constantinescu, Alexandru C. (1859, Bucureşti – 1926,
Bucureşti). Doctorat în drept la Paris (1881). Membru al PNL din
1882, deputat din 1895 şi senator. Ministru la Agr. şi Domenii în
1909-1910. În anii războiului face parte din guvernul de uniune
naţională ca ministru de Interne (11 dec. 1916-26 ian. 1918),
apoi în cabinete liberale ca Min. Ind. şi Comerţului (1918-1919)
şi la Agr. Dom. (1922-1926), în care calitate va inaugura Palatul
Agriculturii din Brăila, în faţa căruia s-a aflat până la război
bustul său, dispărut fără urmă.
Radovici, Alexandru G. (1860, Ploieşti – 1918, Iaşi).
Studii juridice la Paris şi Bruxelles. Atras de ideile socialiste,
lider al PSDMR (1893), primar al oraşului Ploieşti, oraşul său
de naştere (1897-1899). Cu grupul „generoşilor” trece la PNL
(1900), deputat şi senator.
Angelescu, Constantin (1869, Craiova - 1948, Bucureşti).
Doctorat în medicină la Paris, 1897. Profesor şi director al clinicii
chirurgicale a Fac. de Medicină din Bucureşti (1903). Deputat
liberal din 1901 al colegiului al III-lea Cameră Buzău şi senator.
A fost timp de peste zece ani ministru al Instrucţiunii Publice /
Educaţiei Naţionale, fiind numit de însuşi Spiru Haret „om al
şcoalei prin excelenţă”. Consilier regal din 1938. Membru de
onoare al Acad. Române (1934); preşedinte al „Ligii culturale”
(1941-1947).
[ apud Ion Mamina, Guverne şi guvernanţi (1862-1916),
Editura Silex, Bucureşti,1994 ]
Mihail Pherekyde, preşedinte Adunarea Deputaţilor (7
ian. 1914 – 11 dec. 1916)
Basile M. Missir, preşedinte Senat (10 ian. 1914-9 dec.
1916)
Mitropolit al Ungrovlahiei - Primat: Conon Arămescu –
Donici (înscăunat la 19 febr. 1912 – retras la 1 ian. 1919)
După o săptămână de la numire, I.I.C.Brătianu desfiinţează
parlamentul la 11 ian., convocând noi alegeri între 2-12 febr.,
9
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câştigate de guvernul liberal (191 deputaţi şi 126 senatori).
Datorită programului liberal de reforme (o nouă împroprietărire
a ţăranilor şi lărgirea dreptului de vot), Corpurile legiuitoare
nou alese dezbat problema revizuirii Constituţiei (27 febr.22 apr.). În urma Declaraţiei de revizuire a Constituţiei, I.I.C.
Brătianu dizolvă Parlamentul, convocând noi alegeri pentru
Constituantă în mai 1914, care s-au desfăşurat în conformitate
cu lista definitivă a alegătorilor pentru perioada de la 1 mai
1914 până la 30 aprilie 1915, stabilită de Tribunalul jud. Brăila.
Biroul electoral.
Nume colegiu

Secţii

Nr.
Alegători

Localul Secţiei

II Comună

A III-a

459

Şc. Prof. „Zurmali”- str. Rubinilor

II Senat

O  secţie

593

Ospelul(spitalul) Comunal – str.
Călăraşi

I Cameră

O secţie

686

            „                        „

II Cameră

I

756

            „                        „

II

771

III

757

Şc. Prof. „Zurmali”-str. Rubinilor

I

647

Ospelul Comunal – str. Călăraşi

II

602

Şc. de Băieţi No. 1-str, C. Berlescu

I

453

Ospelul Comunal – str. Călăraşi

II

455

Şc. de Băieţi No. 1-str, C. Berlescu

O secție

563

Ospelul Comunal – str. Călăraşi

I Comună
II Cameră
I Senat

Şc. de Băieţi No. 1-str, C. Berlescu
(azi, str. Ana Aslan)

Rezultate similare alegerilor din februarie, PNL
guvernamental obţinând şi de această dată majoritatea
covârşitoare a mandatelor - 143 la Cameră şi 79 la Senat. Urmează
P. Conservator - 23 la Cameră şi 21 la Senat, P. Conservator
Democrat - 18 la Cameră şi 12 la Senat, P. Naţionalist Democrat
- 2 la Cameră, independenţi (liberali) - 3 la Cameră şi 5 la Senat,
10
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independenţi - 2 la Cameră. Opoziţia conservatoare câştiga la
Col. I Senat, reprezentant al latifundiarilor, 46,28 %, dar la Col.
II obţinea doar 10,39 %. La Cameră, în ordinea celor 3 colegii,
obţinea 40,03 %, 26,14 % şi 2,91 %, la 4 iunie 1914, Titu
Maiorescu demisionând de la şefia Partidului Conservator.
Parlamentarii
Brăilei
(1914-1918):
liberalii,
guvernamentali, obţin 5 locuri - majoritatea; liberali independenţi
- 2 locuri; conservatorii - 3 locuri.
Col. I deputaţi Cameră
Alegători înscrişi: 686
Voturi exprimate: 564
Voturi anulate: 24
Candidaţi şi voturi exprimate:
Gheorghe G. Petcu, conservator, 326
Leonte Moldovan, PNL, ca independent, 320
Ştefan Săftoiu, PNL, 274
Dumitru Butărescu, PNL, 184
Col. II deputaţi Cameră
Alegători înscrişi: 2286
Voturi exprimate: 1687
Voturi anulate: 87
Candidaţi şi voturi exprimate:
Ioan G. Sassu, PNL, 911
Dr. Vasile Demetrescu - Brăila, conservator
democrat, 888. Al 3-lea loc pentru balotaj.
Ştefan Perieţeanu, naţional liberal disident, antialessist, 842
Luciliu R. Opreanu, PNL, 739
Virgil Budescu, reprezentant al Cercului Comercial,
independent, 577
D.T. Apostol, conservator, 474
11
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Nicolae Iorga, naţionalist democrat, 366
Constantin Popovici, socialist democrat, 68
C.C. Sculi, independent, 56
I. Voinea, socialist democrat, 44
Rezultatul balotajului
Alegători înscrişi: 2284
Voturi exprimate: 1499
Voturi anulate: 11
Candidaţi şi voturi exprimate:
Luciliu R. Opreanu, liberal, 752
Şt. Perieţeanu, liberal independent, 736
Col. III deputaţi Cameră
Alegători înscrişi: 1073
Voturi exprimate: 850
Voturi anulate: 3
Candidaţi şi voturi exprimate:
Matei V. Sassu, liberal, 764
Gh. S. Ioaniţiu, independent, 83
Col. I Senat
Alegători înscrişi: 563
Voturi exprimate: 459
Voturi anulate: 30
Candidaţi şi voturi exprimate:
Constantin Alessiu, PNL, 264
Nicu Filipescu, conservator, 264
George Lucasievici, conservator, 187
Nicolae Petrovici, PNL, 173
R. Bălan, independent, retras
Col. II Senat
Alegători înscrişi: 593
Voturi exprimate: 462
Voturi anulate: 43
Candidaţi şi voturi exprimate:
12
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Ing. N. Th. Faranga, conservator, 257
George Cavadia, naţional liberal disident, 246
[ambii opoziţionişti]
Nicolae T. Petrescu, PNL, 195
Constantin C. Gianni, PNL, 183
Leonte Moldovan, naţional liberal disident, retras

						

Deputat

Gheorghe G. PETCU

Leonte MOLDOVAN

Ioan G. SASSU

Dr. V. DEMETRESCU BRĂILA
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Luciliu R. OPREANU

Matei V. SASSU

Nicu FILIPESCU

Constantin ALESSIU
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Ing. N. Th. FARANGA

George CAVADIA

Nicolae N. IONESCU

Ilie DIDICESCU

15
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Corpurile legiuitoare sunt chemate să dezbată şi să
adopte modificarea art. 19, 57 şi 67 din Constituţie în vederea
introducerii votului universal şi a exproprierii, pentru cauză de
utilitate publică, a unei mari părţi a proprietăţii funciare.
Sesiunea extraordinară parlamentară se deschide pe 5 iunie
1914 (fuseseră aleşi 188 deputaţi şi 125 senatori) şi se închide pe
20 iunie. Se redeschid la 16 nov., dezbătând înzestrarea armatei,
deoarece izbucnise războiul. Programul liberal de reforme a fost
amânat, fiind reluat abia în 1917 la Iaşi.
15 / 28 iunie 1914 – Asasinarea la Sarajevo (Bosnia) a
prinţului moştenitor al Austro - Ungariei, Franz Ferdinand,
şi a soţiei sale de către un naţionalist sârb, pretext pentru
dezlănţuirea războiului. La 23 iulie, a fost prezentat la Belgrad
ultimatumul austro-ungar, urmat la 28 iulie de declaraţia de
război.
21 iul./ 3 aug. 1914 - Consiliul de coroană de la Sinaia
a hotărât adoptarea unei politici de neutralitate armată.
Hotărârea de neangajare – poziţia de neutralitate temporară,
politica de aşteptare – a reprezentat un pas decisiv în ceea ce
priveşte desprinderea ţării de Austro-Ungaria. Neutralitatea
(Istoria economică a României, Editura Economică, Bucureşti,
1997, p. 354) s-a dovedit a fi nu o stare de moment, ci o perioadă
de doi ani de zile. A fost o stare de provizorat, întrucât şi
opţiunea şi implicarea în eveniment erau aproape certe, numai
că între intrarea imediată în acţiune şi amânarea motivată
politic, militar şi strategic exista o diferenţă substanţială.
Sarcina guvernului I.I.C. Brătianu nu a fost deloc uşoară, pe
plan intern guvernul trebuind să tempereze zelul partizanilor
intrării imediate şi cu orice preţ în acţiune, deoarece armata
nu era pregătită, iar, pe plan extern, să poarte intense tratative
cu Rusia, Anglia, Franţa şi Italia, care reliefau opţiunea
pro-Atantistă a României.) [ Antanta < fr. l’ entente „acord,
convenţie, înţelegere”. La început, a fost „Tripla Înţelegere”,
devenită după intrarea Italiei „Quadrupla Înţelegere”]
16
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27 sept./ 10 oct. 1914 – Moare Carol I, primul Rege al României

28 sept./ 11 oct. 1914 – Urcarea pe tron a regelui
Ferdinand I, nepotul şi succesorul regelui Carol I

17
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* La 28 oct./ 10 nov. 1914, s-a constituit, prin scindarea
P. Conservator, asociaţia „Acţiunea Naţională”(Nicolae
Filipescu, preşedinte, B. Ştefănescu - Delavrancea, Ion
Grădişteanu, Nicolae Xenopol, dr. C.I. Istrati): participarea
României la război alături de Antantă, implicarea activă a regelui
în lupta pentru unitatea naţională.
EPISCOPIA Buzăului – Episcop Dionisie Climescu
(1914-1921)
Protoiereu: Ilie Didicescu (1865, Voiceşti, Vâlcea- 1932,
Brăila), preot şi publicist. Între 1900-1932, preot paroh la
biserica Adormirea Maicii Domnului din Brăila. Protoiereu
al judeţului Brăila (1902-1908 şi 1910-1932). Onorat cu
rangurile clericale: sachelar (1895), duhovnic (1896), econom
(1896) şi stavrofor (1898). Profesor de religie la Externatul
de Fete (1896-1918), Liceul de Fete (1919-1921) şi Liceul
„Nicolae Bălcescu”(1915-1931). Publică volumele: Privire
asupra bisericii române a oraşului şi judeţului Brăila (1906)
şi Învăţătură despre cuvântul şi eresia ariană (1895, teză de
licenţă).
Prefectul judeţului Brăila: Nicolae N. Ionescu
Administraţia Liberală a Comunei Brăila
Primar: Nestor Filotte
Prim ajutor de primar: Liviu C. Macedonescu
Al doilea ajutor de primar: Constantin Varlam
Consilieri comunali (15): Alexandru Bălan, Axente
Pandrea, Constantin Alessiu, Dumitru Butărescu, Gavrilă
Orăşanu, Gheorghe H. Drăgănescu, Ion C. Babeş, Iancu D.
Untaru, Nistor I. Constantinescu, Petru N. Petru, Teodor Ciuntu,
Vasile Mihalcea, Nicolae Anagnoste, Oprişan Chiscăneanu şi
Şerban Răducanu
18
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Regatul României în 1915
România este o monarhie constituţională, ereditară în
descendenţă directă şi legitimă a M.S. Regelui Carol I de
Hohenzollern Sigmaringen.
Puterea legislativă este executată de către Rege, împreună
cu reprezentaţiunea naţională, care se compune din două Corpuri
legiuitoare: Senatul şi Camera deputaţilor.
Suprafaţa: 139690 kmp; populaţia: 7620000, 55 pe kmp;
naţionalităţi: români-6540000, israeliţi-310000, bulgari-276000,
unguri-60000, ruşi-40000, greci-30000, sârbi-6000, alte
naţionalităţi-380000; datoria statului-2061366893 lei; flota
comercială: 532 corăbii, 167400 tone, 117 vapoare cu 30762 tone;
reţeaua CFR-3753 km; armata: pace-105700, război-400000,
flota de război-31 vapoare, 2800 marinari; capitala: Bucureşti,
338500; alte oraşe: Iaşi-76000, Galaţi-72819, Brăila-65700,
Ploieşti-56800, Craiova-52000 locuitori.
Cursul legal al leului în conformitate cu Decretul nr. 837
din 12/24 mar. 1890, publicat în MO nr. 275 din 17/29 mar.
1890 (va fi valabil până în 7 febr. 1929): 5,00 lei - 1 $ SUA;
25,56 lei – 1 liră GB; 1,00 leu – 1 franc FR.
Ferdinand I, Regele României, născut la 24 aug. 1865, al
doilea fiu al răposatului principe Leopold de Hohenzollern, frate
mai mare al defunctului Rege Carol I, şi al Antoinetei – Mariei
- Ferdinand de Portugalia, Ducesă de Saxa. Căsătorit la 29 dec.
1892/10 ian. 1893, cu Maria, Principesă de Marea Britanie şi
Irlanda, născută la 29 oct. 1875, fiică a principelui Alfred – Ernest
Albert, duce de Edinburg (d. 1900) şi al doilea fiu al răposatei
Victoria, Regina Marii Britanii şi a Irlandei, Împărăteasa Indiilor,
şi a soţiei sale Maria, născută Alexandra, sora defunctului
Împărat al Rusiei, Alexandru al III-lea Alexandrovici.
19
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Principele Carol, născut la 3 oct. 1893, la Castelul Peleş.
Botezat în religiunea ortodoxă la 13 oct. 1893.
Principesa Elisabeta, născută la 13 oct. 1894, la Castelul
Peleş. Botezată în religiunea ortodoxă la 29 oct. 1894.
Principesa Maria, născută la 27 dec. 1899, la Coburg.
Principele Nicolae-Ferdinand, născut la 5 aug. 1903, la
Castelul Peleş.
Principesa Ileana, născută la 23 dec. 1908, la Castelul
Peleş.
Principele Mircea, născut la 21 dec. 1913, la Bucureşti.

20
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IANUARIE
În ciuda izbucnirii războiului, România trăia aparent
o epocă de prosperitate şi de stabilitate economică, anii
dinainte de 1914 fiind printre cei mai înfloritori din istoria
sa iar, prin Pacea de la Bucureşti, regatul român se afirmase
ca o putere în Balcani, dar şi în Europa. Aşa se face că, la
sfârşitul anului 1914, „zările” erau încă senine la Brăila, fapt
ce-l determinase pe Constantin Arseni să-şi numească revista
literară brăileană, apărută la 10 decembrie, „Zări Senine”. „Iarna
calmase fronturile iar pe cerul Brăilei naviga încă pacea” (Nicu
Teodorescu).
J. 1/14. Sf. Vasile
V. 2/15 Sf. Silivestru (hţi)
S. 3/16 Sf. Malahia
Duminica În. Botezului
D. 4/17 S. 70 Apostoli
L. 5/18 S. Teop. (post)
Ma. 6/19 Botezul Domnului
Mi. 7/20 Sf. Ioan Botezătorul
J. 8/21 S. Georg. Şi Dom.
V. 9/22 Mar. Polieuct
S. 10/23 Sf. Grigore Ep.
Duminica Vameşului
D. 11/24 Sf. Theodosie
L. 12/25 Sf. Tatiana
Ma. 13/26 Sf. Ermiliu
Mi. 14/27 S-ţii uc. în M.S. (h)
J. 15/28 Sf. Pav. Tibeul
V. 16/29 L. Ap. Petru (h)
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S. 17/30 Sf. Antonie
Duminica Fiului risipitor
D. 18/31 Sf. At. Şi Chiril
L. 19/1 Sf. Macarie
Ma. 20/2 Sf. Eftimie
Mi. 21/3 Sf. Maxim
J. 22/4 Ap. Timotei
V. 23/5 Sf. Clement
S. 24/6 Sărb. Naţ.(S.M.)
Duminica lăsatului de carne
D. 25/7 Sf. Grigore Teol.
L. 26/8 Sf. Xen. (înc. s.b.)
Ma. 27/9 Sf. Ioan Hrisostom
Mi. 28/10 Sf. Efrem Siru hţ
J. 29/11 Ad. M. Sf. Ignat
V. 30/12 Sf. Vas., Gr. şi Ioan
S. 31/13 Sâmb. S. Str.
Fazele lunare: De la 1-5 zăpadă şi ploaie. Între 5-9 vreme
urâtă şi vânt. La 10, frig mare. Între 11-19 zăpadă şi furtună. De
la 20 până la sfârşit, vreme senină, dar ger.
Ca şi în celelalte ierni, viaţa artistică continua,
consemnându-se o perioadă de trezire a spiritului naţional.
Dintre evenimentele iernii bucureştene, amintim contribuţia
brăilenilor Romulus Vrăbiescu, care se va afirma ca tenor de
notorietate internaţională, în opera „Aida”, şi a pictorului G.
Petraşcu, care expune în sala „Exarcu” de la Ateneu 130 de
picturi şi peste 50 de desene, „cea mai categorică afirmare a unei
mari personalităţi artistice” (Ion Bulei, op.cit., p.172).
1 ian. 1915, ziarul Egalitatea Brăilei [apare o dată pe
săptămână, director S. Georgescu, redacţia şi administraţia:
Bd. Cuza No. 220, 4 pagini A4. Abonamente pe un an-20 lei,
pe jumătate de an-10 lei. Anunciuri: rândul pe pagina IV-50 bani;
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rândul pe pagina III-2 lei] cu acest număr a intrat în al XX-lea an
de existenţă, „apărători ai intereselor portului Brăila, a comerţului

ce se practică aci”. Toate articolele aparţin directorului
săptămânalului, Spiridon Georgescu. [Bilanţul anului 1914:
semănăturile de grâu, secară şi orz de toamnă se prezintă frumos
şi sunt bine dezvoltate în întreaga ţară.(…) Culesul porumbului,
căratul şi înmagazinatul lui a continuat în foarte multe părţi;
asemenea s-au cărat cocenii şi fânul de pe câmp.] [N.B. - După
menţionarea ziarului, ştirile fără dată sunt selectate din acelaşi
număr.]
• Proiect de lege. Statul prin „Familia Luptătorilor” va
împărţi tuturor familiilor mobilizaţilor săraci câte 20 lei lunar
celor de la oraş şi 15 celor de la ţară, obligând pe cei de la ţară,
rămaşi la sate, să facă toate muncile câmpului celor plecaţi la
război. Sumele vor fi colectate din diferite taxe ce se vor aplica
tuturor cetăţenilor, numai pe timpul cât va dura mobilizarea.
• A apărut nr. 24 din „Revista Porturilor şi Navigaţiunei
Comerciale” de sub direcţiunea comandorului Teodorescu,
căpitanul portului Brăila. Aici citim articole interesante despre
Cuirasate, Crucişetoare sau contra-Torpiloare; Torpile contra
Cuirasatului; Cum se disting de departe vasele diferitelor flote
militare, semnate de Vladimir V. Mendl, inginer naval diplomat
din Germania, fiul lui Victor B. Mendl, vicepreşedintele Camerei
de Comerţ din localitate.
• Dl. Matei V. Sassu, proprietar, a donat şcolii din Ioneşti,
făcute tot de d-sa, 50 volume cărţi pentru bibliotecă, ca şi lemne
pentru cele trei sobe făcute în locuinţa învăţătorului tot pe
cheltuiala d-sale.
• Cu tot timpul avansat, serviciul NFR îşi menţine în mod
regulat cursele vapoarelor între Brăila-Galaţi, Brăila-Măcin şi
Brăila-Galaţi-Isaccea-Tulcea-Sulina.
• Direcţia generală a poştelor, telegrafelor şi telefoanelor,
pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor alin. d de sub art.
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23 din Legea specială ce autoriza luarea de măsuri excepţionale,
relative la venitul fondului Casei de sprijin
„Familia
Luptătorilor”, va emite şi pune în circulaţiune un timbru special
de 5,10, 20 şi 50 bani numit „Timbru de ajutor” ce se va aplica
pe lângă taxele obişnuite.
• 1 ian. - Al. I Sabovici, sala Goldenberg, serate
dansante în zilele de 1, 4 şi 7 ian.
• 1, 2 şi 3 ian.- Serviciul curăţirei haznalelor, cereri pentru
vidarea haznalelor la Eduard Fanciotti, str. Hepites nr. 2-8 vase
mari; G.R.Butu, str. Regala nr.7, 6 vase mari, şi Chiriac HagiAdam, Piaţa Sfinţii Arhangheli nr. 20, 4 vase mari. În zilele de
5-8 ian, cereri de la Ad-ţia Pescăriilor, str. Vapoarelor nr. 8, 20
vase mari; Tramvaiul Electric, str. Franceză-5 vase; între 9-11
ian, cereri de la Toma Capriş, Bd. Carol nr. 131, 3 vase; Spirache
Negulescu, str. Galaţi nr. 73, 5 vase, Stavru Cavadia, str. Grădinii
Publice nr. 4, 15 vase; între 13-15 ian., Iancu Cheladiti, Sfinţii
Arhangheli, 5 vase; Lucreţia Basarabeanu, str. Sf. Nicolae nr.
40-10 vase etc.etc.
• 2 ian. - Biserica Sfinţii Apostoli întocmeşte lista de
alegători a parohienilor(enoriaşilor), în număr de 113. Şi celelalte
biserici vor proceda la fel.
• 2 ian. – Direcţiunea Pescăriilor Statului, Administraţia
Brăila-Galaţi comunica zilnic cantităţile de peşte şi modul de
distribuire. Astfel, pe 2 ian. se distribuie pentru piaţă 1568 kg,
puncte de desfacere-508, vânzători de coşuri-240 şi pentru ţară4471. Alte exemple: 4 febr. – 774, 8 martie – 2290, 6 august-9511.
• 2 ian. – Publicaţia nr. 10: Cu începere de la 24 dec. 1914
s-a redus preţul la şalău mare la 1 leu 20 bani/kg iar la cel mic la
95 bani/kg. Alte publicaţii cu lista preţurilor noi la peşte datează
din 17 ian.,, 4 febr., 15 febr. etc.
• 3 ian. – Livrare. Panait Ghenciu et Spiru I. Dumitriu: 20
tone cărbuni Cardiff, 7200 lei/tona,144000 lei pentru Uzina de
Apă
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• 3 ian. – Consiliul de igienă propune dărâmarea proprietăţilor
vechi, str. Danubiului nr.12, proprietar V. Lichiardopulos; 14
ian., str. Regala nr. 100, Dobriţa Costovici; 22 ian., Bd. Carol nr.
231, Ştefana Caţiga
• 5 ian. – Autorizare Gheorghe Gh. Popa, stabiliment public
de băuturi spirtoase, Piaţa Sf. Arhangheli 9
• 5 ian. - Prefectura Judeţului Brăila. Programul Serbărei
zilei de 5 ian. 915, Botezul Domnului - Sfinţirea Apelor Prefect N.N. Ionescu, Director St. Ignat
1. Oficierea Liturghiei la biserica catedrală Sf. Nicolae orele 9
2. Deplasarea la estrada destinată pt. Sfinţirea Apelor
3. Slujba de sfinţire, se va arunca Sf. Cruce în apă iar
muzica militară va intona imnul Spre rugăciune şi Imnul Regal.
4. Cucernicia sa protoiereul jud. va gusta din aghiazmă şi
va oferi spre gustare şi invitaţilor, apoi va stropi cu apă sfinţită
drapelele şi mulţimea în cele patru laturi.
• 6 ian. Decontări de la Primărie: 1) Factura emisă de
Fraţi C. Nicolaevici, Săpunerie şi Stearinărie Română, Fabrica
Plevnei 148/Birou, Carol 121 din 6 ian. în   val. de 11,50 lei
pentru lumânările şi tămâia pentru serviciul Bobotezei.
• 2) Pentru estrada de la Debarcader, facturi de la firmele
David Goldenberg & Fii, Ferărie brută şi lucrată + Victor Segal,
depozit de cherestea en gros & detail La Ciobanul, Calea
Victoriei, în valoare de 19,40 lei.
• 6 ian. – Bal cu tombolă în comuna Ruşeţu de pe domeniul
Coroanei cu acelaşi nume, în folosul „Crucii Roşii” Române.
• Marţi, 6/19 ian., orele 5 p.m., a avut loc căsătoria religioasă
a d-rei Charlotte G. Grupper, fiica d-nei şi d-lui Gottlieb din
localitate, cu dl Luis Bercovici din Dorohoi.
• 6 ian. (Boboteaza) – Soc. Gen. a Funcţionarilor Comerciali
din România, Secţia Brăila. Şcoala de băieţi: bal familiar cu
tombolă, sala Goldenberg, 60% din venit donat ajutorării
familiilor mobilizaţilor şi răniţilor în caz de război
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• 6 ian. - „Internaţionala”-Soc. pentru ajutor în caz de boală
şi înmormântare, serată familiară în salonul Cercului Comercial
şi Industrial din str. Regală
• 8 ian. - Petre V. Gradin, scutirea plăţii chiriei locului din
Piaţa Regala, partea stângă, pe luna ian., pentru cortul de pânză
cu fotografie à la minut
• 9 ian. 1915, ziarul Egalitatea Brăilei. Din cuvântările
rostite de M.S. Regele şi d. prim ministru I. Brătianu la recepţia
de Anul Nou de la Mitropolie. I. Brătianu: Facă cerul ca la
sfârşitul acestui an Regele şi poporul său să se bucure de acea
înaltă mulţumire sufletească pe care nu o dă decât conştiinţa
marilor datorii îndeplinite. M.S. Regele: Pot asigura ţara că şi
Eu voi căuta a identifica tot astfel voinţa şi puterile Mele cu ale
iubitului Meu popor.
• De la închiderea Dardanelelor, orice viaţă comercială s-a
redus cu totul. După prohibirea exportului cerealelor s-a stins
şi ultima licărire de viaţă a acestui comerţ. Aproape întreaga
recoltă de cereale a ţării se găseşte în acest timp la Brăila. În
activitatea ce a domnit în acest an, în portul nostru a provocat
o lipsă şi o desnădeje care nu ştim cum va fi reparată dacă
situaţiunea aceasta va dăinui multă vreme şi în anul 1915.
• Cu ocaziunea Anului Nou „Egalitatea Brăilei” doreşte
iubiţilor săi abonaţi şi cititori cele mai călduroase urări de
fericire şi sănătate.
• Acte caritabile cu ocazia Crăciunului: D-na Elena G.
Gussi, mama d-lui Leonida Gussi, fost prefect, a donat 1000 lei
Primăriei pentru a fi distribuiţi la nenorociţii din oraş, 1000 lei –
societăţii „Ajutorul” şi 500 lei – Societăţii de Patronaj; Primăria
a distribuit la toţi cei lipsiţi de mijloace din oraş ajutoare băneşti
din fondul strâns prin liste de subscripţie de la diferite persoane
din localitate; beneficiul serbării Pomului de Crăciun, organizate
de Soc. „Crucea Roşie” în sala de dans a Teatrului Regal, s-a
vărsat la fondul de ajutor al societăţii; Clubul Regal a împărţit
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numeroase ajutoare la populaţiunea săracă; D-nii Leonte
Moldovan, George Cavadia senator şi Matei Sassu deputat au
donat Soc. „Crucea Roşie” câte 100 lei, renunţând a mai trimite
felicitări de sărbători.
• 10 ian. – Cercle Voltaire a organizat în localul Teatrului
Regal o serată dramatică. Sumele rezultate au fost remise
Excelenţei Sale Ministrului Belgiei la Bucureşti, în vederea
unor opere de binefacere prin intermediul Crucii Roşii şi
Comitetului de alimentaţie a unor societăţi de ajutor pentru
refugiaţii belgieni în străinatate şi Societăţii de ajutor pentru
institutorii belgieni fără mijloace. În program au figurat: Le
Masque et Le Bandeau, de Albert – Flament şi două acte din
Le Feu du Voisin, de Francis de Croisset. Interpreţi au fost
actriţele O. Demetriad, M. Bassarabeanu, F. Oroveanu şi actorii
J. Pitts, Denis Chrissoveloni, Alfred Vuccino şi Robert Levy.
În încheiere, tenorul Nicu Brăescu, acompaniat de orchestră, a
interpretat Recondita  armonia, din opera Tosca.
• 11 ian. – Min. de Finanţe a încasat în decada I a lunii
ianuarie urmatoarele sume prin administraţia vămilor: taxe
vamale- lei 754020 şi 10 bani, taxe de port-lei 7898 şi 45 bani şi
fondul comunal- lei 57184.
• 11 ian. –Adresa nr. 12, Primăria oraşului Brăila, Serviciul
Corului Cerimonial Bisericesc, Statele pe luna ian.1915: Diriginte,
I.R.Simionescu-140 lei; Tenor 1, V. Perieţeanu-52 lei şi C.
Marinescu-18 lei; Tenor 2, Al. Panaitescu-32 lei, G. Căţinaru-32
lei şi M. Climatianu-32 lei; Bass 1, N. Apostolescu, elev-30 lei,
Şt. Boga-22 lei şi N. Vasiliu-20 lei; Bass 2, P.Moroianu-34 lei, M.
Casimato-30 lei, P. Vasiliu-30 lei şi I. Ionescu-30 lei, în total-500
lei. Statele se repetă lunar, corul mai apărând şi cu numele: vocal
comunal, vocal bisericesc, vocal şi cerimonial. La bass, în alte
luni mai apar: S. Dragomirescu şi P. Valicos. Corul a fost invitat
să participe oficial la hramul bisericilor Sf. Constantin-21 mai,
Adormirea Maicii Domnului-15 aug. şi Sf. Ioan Botezătorul-29
aug., cântând răspunsurile la Sfânta Liturghie.
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• 11 ian. –T. S. Theodorescu, cafenea, str. Călăraşi nr.
68 [Dosarul 46/1915, fond Primărie cuprinde corespondenţa
relativă la taxele pe trotuar şi chiria cluburilor(stabilimente
publice-n.n., I.M.), respectiv cereri de scădere a acestor taxe
(presupuse atunci când nu există o altă menţiune) şi autorizări
ale Prefecturii de deschidere a unor noi stabilimente publice,
aduse la cunoştinţa Primăriei.]
• 12 ian. – Ofertă către Primărie: broşura „Codul de
procedură civilă adnotată” de Em. Dan, 20 lei, prin „Viitorul”,
librărie şi papetărie, Apostol N. Ciuntu, Calea Regală nr. 23.
Cărţi didactice şi literare în limbile română, franceză, germană
şi engleză. Piese muzicale. Corespondenţă directă cu marile case
de librării din ţară şi străinătate.
• 12 ian. - Sala Donciu Ivanov, str. Roşiori, nunţi şi soarele
familiare
• 12 ian. – Ministerul de Finanţe, începând cu această dată,
a oprit exportul cu carele pentru mărfurile neprohibite, acestea
urmând a se face numai pe calea ferată.
• 13 ian. – Trifan Cristu, cafenea, Bd. Carol nr.8
• 13 ian. – Propaganda germană (lucrări primite gratuit
la primăriile rurale pentru notari, învăţători şi preoţi): broşura
„Acţiunea politicii ruseşti în Ţările Române” de Radu Rosetti şi
revista „Adevărul asupra războiului European”
• 13 ian. – Ofertă: „Oraşul Iaşi”, monografie istorică şi
socială, de N. A. Bogdan, 520 p., 15 lei
• 13 ian. – autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase (cârciumă), Vasile Anagnostopol, str. Malului
• 13 ian. –Primăria acordă 3166,65 lei din creditul anual,
cf. art. 54 din bugetul ordinar pe a.c. financiar, spre a servi ca
subvenţie statului pentru întreţinerea pompierilor din acest oraş.
În 13 martie, aprobă pentru luna februarie ş.a.m.d.
• 13 ian. – Administraţia casieriei solicită Primarului
procurarea de timbre teatrale, antreprenorii de spectacole
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trebuind să aplice o taxă de 5 % asupra biletelor de intrare în
conformitate cu art. 43 din Legea teatrelor. Solicită câte 50000
de timbre în valoare de ½ bani, 1 ban, 2 ½ bani, 5 bani şi 5000
de 15 bani. Va primi de la Minister cantitatea cerută, în valoare
de 4750 lei, minus cele de 1 ban, epuizate. Directia generală a
teatrelor confirma lunar sumele primite din vânzarea timbrelor.
Astfel, în 6 apr., confirma primirea a 1293,30 lei pentru timbrele
lunii martie iar în 19 mai, 6030,50 lei pentru 201290 timbre
vândute. În anul financiar 1914/1915, situaţia se prezenta astfel:
Val./
bani

½

1

2½

5

15

25

50

Timbre
primite

150000750 lei

1500001500 lei

1500003750 lei

1500007500 lei

5000750 lei

-

-

Timbre
vândute

130800654 lei

1507001507 lei

1730004325 lei

1704008565 lei

5400810 lei

1320330 lei

361180,50

Total: nr. bucăţi diferite-2835676; valoare-63934 lei

• 14 ian. - autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase (cârciumă), Jan Constantin Roca, str. Călăraşi nr. 41
• 15 ian. - Paraschiva Ganea, permisiunea de a exercita
meseria de ghicitoare de la 15 ian. pe str. Unirii nr.121, timp de
15 zile
• 15 ian. 1915, Camera Arbitrală şi de Concilaţiune de pe
lângă Bursa Brăila. Arbitrajul No. 1/915. Împăcat. Deciziunea
No. 2/915: În urma cererii de arbitraj făcută de dl. L. Livianu…
contra d-lui B.E. Lichiardopol, s-a fixat ziua tragerii la sorţi a
d-lor arbitri pentru 15/28 ian 1915, ora 10 dim. când au ieşit la
sorţi d-nii Ioan Săvescu şi A.V. Theodorescu. Procesul s-a judecat
în ziua de 15 ian, ora 11 dim. Prezidează Camera Arbitrală dl.
Ioan G. Sassu, Preşedintele Camerei de Comerţ, asistat de dl.
C.I. Găgiulescu. Părţile sunt prezente. Reclamantul este asistat
de dl. Avocat P. Lazaroneanu iar defendorul  de dl. Avocat St.
Săftoiu.
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Decide: Obligă pe dl. B.E.Lichiardopol a plăti d-lui
L.Livianu suma de lei 30937 pentru neeexecutarea contractului
de navlosire  a vaporului Dunărea şi reziliază contractul dintre
părţi.
• 16 ian. – ziarul Egalitatea Brăilei. „Toate vasele de
pe Dunăre sunt adăpostite în această iarnă la Brăila în bazinul
Docurilor şi pe canalul Măcinului. Pe acest canal sunt peste
450 de vase, dintre care vreo 300-350 încărcate cu cereale
reprezentând o valoare de 50 milioane de lei minimum. Cu
alte cuvinte, întreg stocul de cereale din ţară, aflate în şlepurile
de pe Dunăre, se găseşte la Brăila. (…) Întreaga activitate a
portului e în amorţire.(…) Sute şi mii de muncitori sunt angajaţi
zilnic la condiţionarea mărfurilor din şlepurile aflate pe canalul
Măcinului. Toate magaziile din port şi silozurile docurilor sunt
încărcate cu cereale cari au sosit şi nu au putut fi exportate cu
vapoarele.”
• Sub titlul „Un templu al Artei”, B. Brănişteanu publică o
prezentare a Muzeului Simu, deshis în Capitală pe str. Mercur.
• Dl. Ion Săvescu, directorul Băncii Agricole din localitate,
a fost numit director general la Banca Româneasca din capitală.
• Dl N. Vartic a fost numit şef al serviciului salubrităţii din
oraş iar dl State Gheorghiu, sub-şef al aceluiaşi serviciu.
• 17 ian. – Publicaţia nr. 453: aplicarea timbrului de 10 bani
„de ajutor”, pe lângă timbrul de 30 bani
• 17 ian. – Închiderea provizorie a depozitului de cărbuni –
Soc. „Combustibilul Anglo-Român”
• 17 ian., sâmbată – Comitetul filialei Brăila – Crucea
Roşie: d-na Paulina Filipescu, prezidentă, dl. Prefect
N.N.Ionescu, dl. Primar Nestor Filotte, dl. colonel Rovinaru şi
dl G. Popescu, directorul Băncii Naţionale, casierul al societăţii
– bal în saloanele Teatrului Regal, din produsul tombolei şi al
diferitelor chioşcuri din sala balului s-au vărsat 4200 lei. Scopul
societăţii: să adune fonduri spre a putea veni în ajutorul răniţilor
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în caz de război cu medicamente, pansamente, uşurând sarcina
statului şi îndeplinind cea mai sublimă datorie faţă de acei ce se
duc să-şi verse sângele pentru ţară.
• 17 ian. – Jan S. Andronache, str. Sf. Constantin nr. 27,
colţ cu Rahovei, impus la taxa trotuarului pentru 40 m.p.,
deoarece are stabiliment de cârciumă, care ocupă trotuarul pe
ambele străzi, în partea dinspre Sf. Constantin mai având şi un
stabiliment de cafenea.
• 17 ian. - se naşte la Brăila Ştefan Grosu (m. 1977), inginer
electromecanic şi inventator. Peste 200 de invenţii înregistrate
la OSIM, dintre care un număr considerabil au fost brevetate în
Anglia, SUA, RFG, RDG, Franţa, Austria şi Elveţia.
• 18 ian., duminică – Un grup de diletanţi din oraşul
nostru, formând Societatea Muzicală „Apollon”, a dat o mare
reprezentaţie teatrală cu Puţin din toate, operetă de S. Lahanas,
muzica de A. Giuliani.
• 18/31 ian., la 7 ore dimineaţa, eclipsă de lună prin
penumbră, vizibilă din Asia şi Australia.
• 18 ian. – În locul d-lui conte Julien de Visart, consul
general al Italiei la Galaţi este numit Alexandru Leoni.
• 18 ian., duminică, pe scena Teatrului Passalacqua,
matineu teatral, în programul căruia figurau prologul naţional cu
cântece Visul României (Visul Dochiei), feerie de Ollănescu C. –
Ascanio, scrisă împreună cu Theodor Şerbănescu, şi admirabila
baladă cu cuplete Spaniolul şi indiana. La spectacol participa
şi fanfara, care, în încheiere, a cântat marşul Peste Carpaţi,
compus de Giuliani. [Fanfara, condusă de capelmaistrul Kern
este omniprezentă. „Cântaseră la Hipodrom la alergările de cai;
în pauza meciului de fotbal Sport Club Brăila – Colţea Bucureşti,
ce se terminase cu 3-0; la meciul de box ce avusese loc la Teatrul
Paradis unde boxaseră Mister Billy Kid Gordon, campion
negru american, Mister Knockout Robsen, campion englez, şi
Costa Magna, campion român; la spectacolele ventrilocului şi
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transformistului Lampo; în pauzele filmului „Amor” în care
juca Paula Monti; la spectacolele comice ale lui Jean Pîrvulescu
Montaureanu şi ale fachirului hindus Merry King, dar şi la balul
ofiţerilor, al cărui program cuprinsese recitări, arii din opere,
lieduri şi doine româneşti cu acompaniament la pian la care şi-au
dat concursul soţiile unor ofiţeri” (Nicu Teodorescu, Gornistul
Brăilei, Editura Muzicală, Bucureşti, 1992 )] .
• 18 ian. - Comisia locală a Sindicatelor muncitoreşti, seara
la Teatrul Louvru, serbare dansantă
• [Dosar 14 / 1915, Musica comunală a trecut la Reg.
Neagoe Basarab No. 38 - Corpul V Armată, Divisia 10, Brigada
20 Infanterie , personalul musicei, primind o subvenţie anuală
de 15000 lei-iar Leopold Hs. Kern, Şef de muzică, cl. II, o primă
de lei 70/ lunar din partea Comunei.]
• 18 ian., duminică – a fost înmormântat veteranul învăţător
pensionar, Constantin M. Macedonesu, în etate de 71 de ani,
tatăl d-lui Liviu C. Macedonescu, prim ajutor de primar
• În cazul spectacolelor de binefacere se solicită Primăriei
scutirea de taxe. Taxe de trei feluri: Taxa comunală, Taxa
teatrală 5% (şi la balurile publice cu bilete-Direcţia Generala
a Teatrelor)+25 lei / seară; Timbrul Crucea Roşie (decizia
Cons. Com., dec.1914)
• 19 ian. - autorizaţie pentru stabiliment public de restaurant,
Gh. Volicas, str. Hepites nr. 15
• 19 ian. – Dl. dr. M. Botescu a susţinut la cercul de studii
al partidului National Liberal conferinţa Asistenţa sanitară şi
socială în timp de război.
• 19 ian. - autorizaţie pentru stabiliment public de cârciumă
şi restaurant, Nicolae D. Coconea, str. Sf. Constantin nr. 6
• 19 ian. – A avut loc primul atac aerian major asupra unor
ţinte civile în Marea Britanie. Au fost bombardate de către
germani oraşele Great Yarmouth şi King’s Lynn de pe coasta
estică a Angliei.
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• 19 ian. La Teatrul Regal, Cercle Voltaire a reprezentat
„spirituala comedie” în două acte Feu du Voisin de Francis
de Croisset cu scopul de a aduna fonduri în vederea ajutorării
refugiaţilor din Belgia ocupată. Programul, interpretat de
membri ai protipendadei (dintre care spicuim: M. Basarabeanu,
Z. Chrissoveloni, A. Vuccino ş.a.), a mai cuprins: Uvertură şi
bucăţi pentru mandolină şi chitară; Cântece; comedia într-un
act La Paix chez Soi de G. Courteline şi Cântece napolitane.
• Expresul din 19 ian. anunţa un apropiat festival francez la
11 martie la care îşi dădeau concursul „celebrii artişti Suzanne
Després şi Lugno – Poe”.
• 19 ian. – Matineu muzical. În program a figurat prologul
naţional cu cântece Visul României, interpretat de P. Dănescu,
funcţionar la poşta din Brăila şi colaborator al Gazetei
meseriaşilor şi al revistelor Orizontul şi Flori de câmp. Fanfara a
încheiat programul cu valsurile Estudiantina şi Valurile Dunării,
după care a intonat marşul Peste Carpaţi, compus de Giuliani.  
• 20 ian. – Ordonanţa nr. 6299, preţuri maximale la articolele
de primă necesitate: 1600 lei la vagonul de 10000 kg ovăz, cu
greutatea de 4-42 kg la hl.
• 20 ian. - autorizaţie pentru stabiliment public de cârciumă
şi restaurant, A.J. Grigoropol, str. R.S.Campiniu nr. 1
• 20 ian. Dr. Panteli, medic. Circ.II medicală, propune iar
Primăria dispune închiderea până la punerea în stare de curăţenie
a cafenelei Băjan Bohor, Bd. Cuza 207, şi a camerelor închiriate
hamalilor, oameni într-un hal de murdărie de nedescris, un miros
infect şi o duhoare care respinge pe orişicine. [Dosar 11/1915,
inspecţie sanitară, Serv. Salubrităţii publice]
• 21 ian. – Curtea cu juraţi din Capitală, spre surprinderea
tuturor, a dat verdict negativ în procesul asasinării lui Max
Hugo Baumgarten, administratorul delegat al Loteriei de stat.
Acesta fusese procurist la Cassa Jeschek & C-ie, director la
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Banca de Credit Român din Brăila, director general al acesteia
în Bucureşti, de unde trecuse director la Loteria de Stat Română.
• 21 ian. – Retragerea autorizaţiei şi închiderea cafenelei
Betros Tomasian, Malului 16: jocuri de noroc şi ultragierea
subcomisarului Ştefan Aloman.
• 22 ian. - La Teatrul Regal, tenorul Ştefan Ionescu, laureat al
Conservatorului din Bucureşti şi al celui din Milano, acompaniat
de Doamna Jenny Arnovici. În recitalul său, s-a produs cu mult
sentiment în bucăţile din program, mai cu seamă în bucăţile
româneşti «Ardeal», « La arme», ca şi « La Marseillese».
• 23 ian. – ziarul Egalitatea Brăilei. „Chestia Arsenalului
Marinei”, care ar trebui mutat, aflându-se prea aproape de
frontieră. Între propunerile avansate: în Brăila, la punctul Arapu,
unde să se înfiinţeze baza de operatiune a vaselor fluviale.
• Îndărătnicie şi încăpăţânare din partea direcţiunei generale
a telegrafelor, telefoanelor şi poştelor faţă de oficiul telegraficpoştal, aflat într-o stare de avansată stare de degradare.
• Dirigintele Şcoalei din Kikineţu a trimis d-lui deputat
Matei V. Sassu o scrisoare de mulţumire pentru cele 50 de
volume donate bibliotecii şcolii.
• Aflăm cu plăcere ca dl. Gheorghe Eremie, cunoscutul
mare proprietar şi fost senator, în urma îngrijirilor date de d-nii
doctori Paizis şi Nistor, s-a însănătoşit pe deplin.
• Dl. I.G. Bibicescu, guvernator al Băncii Naţionale, unul
dintre discipolii lui C.A.Rosetti, interviu în revista „România
Agricolă”: pentru evitarea ruinei agriculturii care este şi ruina
noastră, datorită lipsei exportului şi neputinţei de a recolta,
vinde şi semăna, a pus la îndemâna băncilor suma de 20 milioane
pentru credite, din care s-au întrebuinţat doar 6 milioane,
neacceptându-se gajul pe recolta viitoare.
• 23 ian. - autorizaţie pentru stabiliment public de ceainărie
şi cafenea, Pericli Monas, str. Misitii nr. 18
• 23 ian. – Serviciul Salubrităţii poseda 51 cai şi 34 boi,
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în total 95 capete, la care se adaugă 14 vite de pripas. Consum
pe zi: fân-1140 kg şi ovăz-307 kg. Faţă de existentul în depozit,
până la recolta nouă sau 1 iunie 1915, se constată insuficienţă la
fân de 101264 kg şi ovăz de 35938 kg. Drept urmare, Consiliul
Comunal aprobă la 31 ian., deschiderea unui credit suplimentar
de lei 8000, avizat de Ministerul de Interne la 12 febr.
• 23 ian. – State Zangaropol, care semnează cu litere
greceşti, str. Bălcescu nr. 1, solicită scutirea pentru taxa de
trotuar, deoarece a ridicat butoaiele ce le avea depozitate pe
trotuar.
• 23 ian. – Adresa Corporaţiilor Unite Brăila către Prefectură,
solicită acord pentru deschiderea unui mic bufet pe lângă Clubul
Meseriaşilor în sediul Corporaţiilor din Bd. Cuza 97, etaj II, cu
scopul de a strânge cât mai mult legăturile dintre meseriaşi şi
pentru dezvoltarea gustului de a citi şi de a se cultiva prin ei
înşişi. Semnează Mihail Enescu, subinspector pe lângă Casa
Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti.
• 23 ian., Publicaţia Primăriei nr. 640: Se aduce la cunoştinţa
tuturor locuitorilor din acest oraş  că pâinea ce se vinde de
brutari, fie direct, fie prin vânzatori sau prăvălii, trebuie să
aibă greutatea de jumătate de kilogram, de 1 kg şi de 2 kg, cu o
toleranţă de 50 gr la kilogram. Pâinea care nu va avea aceasta
greutate va fi confiscată de cei în drept.
• 23 ian. Invitaţia Prefectului din 23 ian. pentru prezenţa
primarului şi consilierilor la sosirea în Br. la 24 ian, ora 9,48 a
AS Regale  Principele Carol şi Principele Nicolae, mergând de la
gară direct la Palatul Admnistrativ, unde se vor face prezentările.
Ținuta de rigoare: frac, cravată albă, mănuşi negre, decoraţii
fără doliu, butoni negri. Semnată de membrii Consiliului
comunal: C. Alessiu, D. Butărescu, C. Varlaam, Petru N. Petru,
N. Anagnoste, St. Săftoiu, I. Untaru, O. Chiscăneanu, Nistor
Constantinescu, Th. Ciuntu, Şerban Răducanu, Ion C. Bobeş,
Gh. Drăganescu, V. Mihalcea, Al. Balan, Axente Pandrea,
Gavrilă Orăşeanu.
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• 24 Ian. A 56-a aniversare a Unirii în întreaga ţară sub
lozinca: Unirea de ieri, Unirea de mâine! În dimineaţa zilei,
după slujba religioasă, a avut loc defilarea regimentului, în
sunetele fanfarei, iar Orchestra a cântat în după amiaza zilei
în sala Teatrului Regal la festivalul Ligii Culturale. În afară de
orchestră, s-au executat piese corale şi declamaţii cu subiecte
patriotice.
• Soc „Avântul Ţării” a foştilor mobilizaţi din 1913, filiala
Brăila, pentru mărirea fondului social şi 10% pentru casa de
sprijin „Familia luptătorilor”- donaţiune: reprezentaţie de
cinematograf în sala Carpaţi
• 24 ian. - Soc. „Viitorul” a amploaiaţilor de birou, Şc.
Profesională Practică, ce funcţionează la LNB, sub direcţiunea
d-lui maior M. Ţanovici, bal familiar, cu tombolă, în salonul
Goldenberg, pentru mărirea fondului de intreţinere a Şcolii
• La 24 ian./6 febr., guvernul Brătianu semnează un
angajament cu Italia, prin care cele două ţări se înţelegeau să se
sprijine reciproc în caz că li s-ar afecta integritatea lor teritorială.
• 24 ianuarie – solemnitatea depunerii jurământului Legiunii
„Vlad Ţepeş”, în Piaţa Sfinţii Arhangheli, în prezenţa A.S.
Regale, Principele Carol, venit pentru prima oară în oraşul nostru
în calitate de Principe Moştenitor al Tronului. După o scurtă
cuvântare a A.S.R. şi depunerea jurământului, a urmat defilarea
cercetaşilor, care, prin ţinuta şi uniforma nouă, au impresionat
miile de cetăţeni care veniseră să asiste la această solemnitate.
Apoi, A.S.R. a luat dejunul la Prefectură, la acesta participând
d-nii N.N. Ionescu, prefectul judeţului; Nistor Filotte, primarul
oraşului; Colonel N. Rovinaru, Comandantul Garnizoanei; C.
Alessiu, senator; Ath. Popescu; Matei V. Sassu, deputat; Dogaru,
directorul Liceului; V. Goraş, profesor, şi Maior Ţanovici. La
ora 2 p.m., A. sa Principele a plecat la Galaţi, unde a procedat la
depunerea jurământului cercetaşilor din oraşul vecin.
• 25 ian. – Hotel şi Restaurant „Francez”. P. Carivelli et M.
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Bucur solicită decontul sumei de lei 820 pentru masa servită ASR
Principelui Carol cu ocazia depunerii jurământului cercetaşilor
în ziua de 24 ian.
• 27 ian. – Constantin P. Cossac. Fabrică de cogniac şi
lichioruri (în Oborul de cereale). Mare depozit de vinuri, ţuică,
tescovină şi drojdie: factură pentru 2350 kg parâng-1650 lei;
13 febr. – Casa G. Pantazi & Co. Comision de cereale, Factură
pentru 12203 kg ovăz-2255,15 lei; 5 martie – Ion G. Jercea
40948 kg parâng-2866,55 lei etc. pentru furajul necesar vitelor
de la serviciul curăţirei stradelor.
• Opera italiană, prezentă adesea la Brăila, susţine mai
multe spectacole cu Pagliacci (Paiaţa), Cavaleria rusticană,
Boema, Aida, Traviata. Şi-a început stagiunea cu Tosca, în care
s-au remarcat Demetrescu de Sylva în rolul lui Cavaradossi,
Aurel Costescu-Duca în rolul lui Scarpin şi primadona Rodrigo
în rolul Floriei Tosca. Ultimul spectacol cu Rigoletto şi tenorul
Sylva s-a jucat pe 29 ianuarie.
• Cronică a primului spectacol cu Rigoletto. (…) În actul
al II-lea a fost o adevărată frenezie şi ultima scenă a fost de
mai multe ori bisată. Primadona Margareta Rădulescu este o
soprană legeră a cărei voce te farmecă lăsându-ţi o impresie
plăcută în urechi multă vreme după ce a tăcut iar în ce priveşte
primul bariton Athanasiu, e o forţă muzicală fără cusur, e un
bariton care nu poate găsi comparaţie decât cu marii artişti ai
operei italiene. Ştefănescu Spirea,afară de statura sa cam mică
pentru roluri mai imposante în operă, are o voce plăcută şi un
admirabil joc de scenă.Vocea sonoră a lui Sylva face un plăcut
ansamblu cu a lui Athanasiu, fiind la aceeaşi înălţime. Dovada
cea mai bună a bunei înjghebări cu care este jucată această
operă o dă publicul, adevăratul judecător care, după „Tosca”, a
venit la „Rigoletto” în aşa fel că mai mult de jumătate a trebuit
să se întoarcă, negăsind locuri, sala fiind arhiplină, lucru ce a
făcut ca direcţiunea să mai dea încă o dată pentru mâine 29 iarăşi
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„Rigoletto”. Astă seară la „Pagliaci” şi „Cavaleria rusticană” se
prevede aceeaşi aglomeraţie de public, biletele fiind răsvândute,
aşa că e posibil să fie nevoie de o repetare şi a acestor opere.  
• În ultimele zile ale lui ianuarie, în locul operei italiene a
venit opereta franceză, care şi-a deschis seria de spectacole cu
Veronique de André Messager. Printre protagonişti: Georgette
Hilbert, primadonă a teatrelor „Lirique şi Trianon” şi D.
Kiercour, primadonă la „Teatrul Bufonilor” din Paris.
• 29 ian. – Elena G. Alexandrescu, str. Regală nr. 85, cafenea
• 29 ian. – Inspecţie sanitară la Rondoul ce înconjoară Piaţa
Galaţi: nr.49 cârciumă şi restaurant N. Stoenescu; Nr. 51, frizerie
Voicu C. Simionescu; nr. 53 frizerie, C.Gh. Ioan; nr. 55, frizerie
Dumitru Gh. Ioan; 57, ceainărie Panait Dumitru; 59, Băcănie +
ceainărie Nchifor Procopie; 61 cafenea Radu Moise + frizerie
Radu Ghiţianu; 68, pescar Istrate Rădulescu, lipsă autorizare
preparare conserve peşte
• 29 ian. – Ioniţă St. Badea, str. Regală nr. 79, coloniale
• 29 ian. - Federaţia lucrătorilor chelneri şi asimilaţii lor din
România, Filiala Brăila, serată cinematografică, matineu şi seara
la ora 9, în salonul Carpaţi
• 29 ian. – Ofertă: Th. Drăgulinescu, ultima lucrare poetică
„Odă la Monument”, 30 bani. Primăria cumpără 100 exemplare,
30 lei.
• 29 ian. – Preţul cerealelor la Bursă: grâu, de la 2200-2300;
porumb vechi, 1900-2000; porumb nou, 1300-1400; orz-21002200; ovăz, 1600-1625; fasole-3000 lei vagonul.
• 30 ian. - Liga Culturală organizează un concert coral cu
piese patriotice.
• 30 ian. - autorizaţie pentru stabiliment public de cârciumă,
Sofia S. Vaimberg, str. Sf. Petru nr. 18
• 30 ian. - C. Mănescu şi Ioan Trofie, delegaţii Sind.
Muncitorilor, cerere 2 serate, pe 30 ian. şi 2 febr. , în Sala Louvru
• 30 ian. - Al. Sabovici, salon Goldengerg, serate dansante
în zilele de 30 şi 31 ian.; 1 şi 2 febr.
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• Expresul din 30 ian. anunţa că artişti ai Teatrului Naţional
în frunte cu Dimitrie Sturdza urmau să joace „frumoasa” dramă
Instinctul, succesul fiind dinainte asigurat, deoarece dl. Sturdza
este creatorul acestui rol.
• Sindicatele muncitoreşti (delegaţi - d-nii C. Mănescu şi
Ioan Trafie) au primit aprobarea de la Prefectul Poliţiei pentru a
organiza 2 serate în zilele de 30 ian. şi 2 febr. în sala Teatrului
„Louvru”.
• 30 ian., ziarul Egaliatea Brăilei. Articolul de fond,
Cercetaşii: Deşi mai târziu faţă de alte ţări din Occident, s-au
înfiinţat şi la noi asociaţiile de cercetaşi sau „Boys-Scouts”,
sub înalta protecţiune a A.S.Regale, Principele Carol, mijloc
de educaţiune şi instrucţiune fizică, morală şi intelectuală a
tineretului, ca să putem privi cu încredere si mulțumire viitorul
neamului nostru. În oraşul nostru s-a înfiinţat Legiunea
cercetaşilor „Vlad Ţepeş.”
• N.F.R. continuă în mod regulat cursele de pasageri.
• Este vorba ca guvernul să prezinte Camerei un proiect
de lege pentru înfiinţarea unei taxe asupra exportului, care va fi
plătită în aur.
• 31 ian. - autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase, Gheorghe Gh. Popa, Piaţa Sfinţii Arhangheli nr. 9
• 31 ian. - Soc. Schneidergesellen din Brăila, de ajutor
reciproc în caz de boală, fondată la 1 ian 1893, preşedinte,
farmacist Al. Malcoci, reprezentaţie cinematografică, orele 6 şi
9 ½, în scopul măririi fondului pentru medicamente gratuite, în
sala Carpaţi
• Recitalul vocal al cântăreţei Lianne de Nice de la Marea
Operă din Londra
• Spectacolele trupei lui Carussy: Tatăl regimentului, O zi
în Paradis, Ne-a sosit o fată
• Specatacolele trupei lui Maximilian: Polonia nu piere,
Micul rege, Liliacul, Frumoasa Elena, Prinţesa Gritti, Văduva
veselă.
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• Ian. 1915, contractarea unui împrumut de 150 milioane
de lei la Londra marchează de fapt „începutul alianţei cu Tripla
Înţelegere. De atunci înainte nu mai putea fi vorba de o adevărată
neutralitate a României”(I.G.Duca). Anglia n-a cerut guvernului
român să-i declare formal că va merge în război alături de ea.
Singura condiţie: Banii nu vor fi întrebuinţaţi pentru cumpărarea
de armament şi muniţii contra ei şi a aliaţilor ei.
• Activitatea Bursei Brăila în cursul lunii dec. 1914: În
port şi magazii se aflau depozitate 32550 vagoane de cereale şi
făină, din care: orz 10600 , porumb 6950 , grâu 6700 , fasole
3970 , ovăz 2430 , secară 520 , rapiţă 480 , mei 100 şi făină
800 . Preţuri aproape neschimbate în tot cursul lunii. Fasolea a
câşţigat 100-150 lei de vagon. [ Buletinul Camerei de Comerţ
şi Bursei din Brăila. Apare în fiecare lună sub direcţiunea
Domnului C.I. Găgiulescu, Secretarul Camerei. Redacţiunea
şi Administraţiunea la Camera de Comerţ. Preţul unui
număr 50 bani. Brăila, Tipografia Minerva, Moscu Haravon,
str. Galaţi No. 2. Anul IV, ian.1915, No.5]
• Firme
• Raphael Gross, str. Unirii colţ cu str. Regală (Casa
Sabovici): vopseluri, uleiuri, lacuri, pensule
• Victor Segal, Depozit de cherestea en gros şi en detail „La
Ciobanul” (Calea Victoriei/Bariera Sf. Gheorghe)
[ Primăria Oraşului Brăila, Serviciul Secretariatului
General şi al Administraţiei Centrale (în continuare, doar
„Primăria”)]
Publicaţia No. 10/2 ian. 1915, Reducerea preţului la şalău
de la 23 dec. 1914: şalăul mare – 1 leu/kg; şalăul mic – 95 bani/
kg (p. Primar, L.C. Macedonescu: Secretar General, I. Nicolau)
[ Prefectura Judeţului Brăila, Serviciul Administrativ,
Prefect, N.N. Ionescu: Director, St. Ignat (în continuare, doar
„Prefectura”)]
Publicaţia No. 50/9 ian 1915 - În conf. cu art. 23 din Legea
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specială pentru măsurile excepţionale: timbrul de ajutor - 0,10
– 0,20 bani asupra oricărei consumaţiuni sau note de plată şi
0,05 bani pentru fiecare bilet de intrare la teatre, cinematografe,
concerte, conferinţe şi orice fel de reprezentaţii sau spectacole
cu plată de intrare.
Primăria - Ordonanţa No. 177/ 10 ian. 1915:
Obligaţia proprietarilor de case ca, până la 1 iulie 1915,
când se aplică taxa de abonament la canal, să-şi facă instalaţiile
din incinta imobilelor pentru scurgerea apelor menajere şi de
la closete în canalul public numai prin mijlocirea instalatorilor
autorizaţi de Administraţiunea comunală. Neaplicarea totală sau
parţială a timbrelor de ajutor - contravenţie, amenda de la10 la
100 lei. Primar, N. Filotte; Inginer şef, I. Vineşi
Prefectura - Deciziune, No. 103/ 10 ian. 115: condiţii
pentru examenul de aptitudine şi capacitate pentru funcţiunea
de notar din ziua de 26 ian. 1915
Prefectura - Publicaţiune No. 224/ 13 ian. 1915: aplicarea
timbrului de ajutor de 10 bani asupra tuturor actelor cari după
legea timbrului sunt supuse la timbre de 10 bani şi 30 bani.
Prefectura - Publicaţie No.453/17 ian. 1915: timbrul se
aplică şi pe orice petiţiune pe lângă timbrul de 30.
Primăria - Publicaţiune 450/17 ian 1915: Lista cu
preţurile cu care se va vinde peştele provenit din apele statului
cu începere de la 17 ian. 1915, până la noi dispoziţiuni. Câteva
exemple dintr-o listă de 54 articole: ciortan de 1-2 kg, 0,60;
roşioară 0,30; albitură 0,20; obleţi mici-0,20; ştiucă de la 1 kg în
sus-0,75; somotei până la 1 kg-0,50; chefal mic-0,40-0,60; icre
morun cal. I proaspete- 30 lei; icre ştiucă-2,50; icre crap-2; raci
suta de bucăţi 4,00-8,00
Primăria - Publicaţia No. 862/ 31 ian. 1915 : Facilităţi
oferite de Societatea Anonimă pentru transporturi internaţionale
pe apă şi pe uscat şi de camionaj VITEZA pe ruta Grecia-Serbia
(Salonic-Niş) Aprovizionarea cu produse de manufactură, care
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se vând cu preţuri mult mai mari ca în trecut. Dimensiunea
publicaţiei : 60/90 cm !
• Reclamă
• Egalitatea Brăilei (tipărit la Atelierele Tipografice ale
ziarului Ethnos L.G. Kostomyris, Brăila) : 1 ian.=9 ian. = 16 ian.
= 23 ian. = 30 ian.
• Recomandăm : 1) Cassa de Comision în Cereale Ion
Eremie, având biroul în oraş, Piaţa S-ţii Arhangheli No.11 iar
în port la Bursă, str. Misitiilor
2) Cassa de Comision în Cereale G.D. Livada,
Constanţa
3) Cassa de Comision în Cereale Mincu Koffler, birou
Piaţa Sf. Arhangheli
4) Cassa de Comision în Cereale S. Feitelsohn. Biroul
Calea Împăratului Traian. Palatul Societăţii « Generala »
• Pauly & Co. (Rayon de Export), Venezia (Italia). Casă
specială pentru mobilări complecte de case particulare în orice
stil, vinde franco de orice cheltuieli montate în casă, asumând
toate garanţiile de soliditate, stricăciuni şi lucrare artistică,
netemând nici o concurenţă.
• Dr. Titu Ionescu, Bdul Sf. Maria 16. Se primesc în
pensiune bolnavi cu orice fel de boli pe preţul de la 5-10 lei pe
zi. Sală de operaţii amenajată după cele din urmă cerinţi ale
ştiinţei. Se fac orice fel de operaţiuni, pansamente, injecţiuni
mercuriale, instalaţiuni uretrale, irigaţiuni, spălături etc. etc.
• A. Galiatzato & D.D. Fulga. Reprezentanţa Generală
a Societăţii anonime de asigurări generala AGRICOLA.
Biroul în clădirea societăţii, str. Rosseti II etaj
• Banca Română. Societate anonimă. Capital lei
1.500.000 deplin vărsat. Brăila. Face orice fel de operaţiuni de
bancă. Primeşte fonduri spre fructificare. Casă de Economie etc.
etc.
• „GENERALA” Societate Română de Asigurări
42

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

Generale. Capital social deplin Vărsat 3000000. Fonduri de
garanţii peste 38 milioane lei. Daune plătite de la înfiinţarea
Societăţii, peste 72 milioane lei. Capitalurile asigurărilor de
viaţă în vigoare peste 90 mil. Lei. Sediul Bucureşti, Piaţa
Universităţii. Agenţii în toate oraşele ţării. Asigură contra
daunelor de incendiu, grindină şi transport fluvial, maritim
şi terestru. Asigurări în ramurile Viaţă (Asigurări după
combinaţiunile cele mai avantajoase. Asigurări cu bonificare
de 3% asupre tuturor primelor plătite etc. etc.) şi Accidente
(Asigurări de răspundere civilă a proprietarilor de automobile,
precum şi a întreprinderilor de tot felul pentru accidente cauzate
terţelor persoane şi stricăciuni de obiecte proprietăţilor altora.
Asigurări de automobile contra stricăciunilor accidentale,
furtului, incendiului şi exploziei. Prospecte şi orice lămuriri
la cerere. Reprezentanţi generali Rottenberg & Fanciotti
Brăila.
• 16 ian. : De închiriat şi de vânzare-Proprietatea
defunctului Nic. I. Nicolau din strada Bastionei No. 9.
Informaţiuni : Bulevardul Cuza No. 86
• 23 ian. : Fabrica de Ţiglă a D-lui Duţu R. Papuc din
Hârşova, jud. Constanţa, unde se găseşte în permanenţă ţigla
necesară la învelitul caselor. Cel mai durabil material ce se
întrebuinţează la acoperişuri. Pe lângă ţigla simplă se face după
comandă şi ţiglă smălţuită. În depozit se mai găseşte şi Olane,
Cărămidă presată, Tuburi etc.
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FEBRUARIE
Duminica lăsatului de brânză
D. 1/14 Sf. Trifon
L. 2/15 Întâmpinarea Domnului
Ma. 3/16 Sf. Simion
Mi. 4/17 Sf. Isidor
J. 5/18 S-ta Agapia
V. 6/19 Sf. Vucol
S. 7/20 Sf. Partenie S.S.T.
Duminica I a Postului
D. 8/21 Sf. T. Stratilat
L. 9/22 Sf. Nichifor
Ma. 10/23 Sf. Haralambie
Mi. 11/24 Sf. Teodosie
J. 12/25 Sf. Meletie
V. 13/26 Sf. Martinian
S. 14/27 Sf. Avxentie
Duminica a II-a a Postului
D. 15/28 Ap. Onisim
L. 16/1 Sf. Pamfilie
Ma. 17/2 Sf. Teod. Tiron
Mi. 18/3 Sf. Leon Papa
J. 19/4 Ap. Archip.
V. 20/5 Leon Ep.
S. 21/6 Sf. Timotei
Duminica a III-a a Postului
D. 22/7 Mart. din Evghenia
L. 23/8 Sf. Policarp
Ma. 24/9 Aflarea Capului Sf. Ioan B.
Mi. 25/10 Sf. Tarasie
J. 26/11 Jum. Postului
V. 27/12 Sf. Procop. Dec.
S. 28/13 sf. Vasile Mart.
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• Fazele lunare. Între 1-7 vreme senină şi ger. De la 7-13
zăpadă,vânt, ploaie. La 14, ger. Între 15-24 vreme schimbăcioasă.
De la 25 până la sfârşit zăpadă şi ploi.
• 1/14 febr., la 5 ore dimineaţa, eclipsă inelară de soare,
vizibilă ca eclipsă parţială din Oceania.
• 1 febr., duminică - Soc. de binefacere a doamnelor
(israelite) din Brăila, în salonul Teatrului Regal, o serbare five
o’clock tea cu tombolă, în scop filantropic. Preţul a fost de 3 lei
de persoană.
• 1 februarie – Trupa greacă de operetă Papaioanu şi-a
încheiat seria de spectacole la Brăila cu opereta Dragoste de
ţigan.
• 2 febr. - Adevărul Brăilenilor. Ziar democrat
independent. Proprietar-Director: C.C.Sculi, Advocat.
Apariţia săptămânală cu ultimele ştiri: politice, economice,
judiciare, financiare, comerciale şi industriale din întreaga
ţară. Tiraj 10000 exemplare pentru întreaga ţară. 10 bani
exemplarul. 2 pagini A3. Abonamente: un an-12 lei; Bănci,
fabrici, industrii, loc. publ.-20 lei. Redacţia şi administraţia:
str. Radu S. Campiniu no.2 [Ulterior, se va muta pe str. Şcoalei
Publice 1, colţ cu str. Călăraşi (în faţa Tribunalului)]. Inserţiuni
şi reclame: după învoială. Scris în întregime de proprietar.
• Art. de fond: Alianţa Liberală – Conservatoare. Şedinţă
extraordinară. Afacerea Badiu-Cernea. Avocatul Mihalache
Cernea a intentat acţiune, prin avocatul Badiu Spânu, Prefecturii
şi Primăriei locale, cerând a fi condamnate în mod solidar la plata
sumei modeste (?) de 8754 lei, pentru nişte pretinse daune ce i
s-au cauzat la un imobil al său. Avocatul Badiu Spânu, liberal,
a aranjat convocarea într-o şedinţă extraordinară a întregului
Consiliu Comunal spre a rezolvi cererea justă (?) a reclamantului
M. Cernea (conservator). Dar ce va zice Deputatul L.R.Opranu,
samsarul „oficial” al Partidului Liberal, şi, mai ales, Dl. C.
Alessiu, şeful fără de nici o autoritate a Partidului Liberal? Noi
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prevenim pe consilierul comunal Teodor Ciuntu să facă opinie
separată ca întotdeauna şi în această afacere necurată.
• Şobolanii de la Primărie. Nici în timpurile hunilor şi
a(le) Vandalilor, popoare sălbatice, nu a existat o debandadă
mai groaznică ca aceea pe care acum o vedem desfăşurându-se
la Primăria locală. Părintele oraşului Nistor Filotte împreună
cu cohorta lui de şobolani: Varlamii şi în special Badii, nu
numai că a ciuruit budgetul comunei, dar se îndeletnicesc cu
fel de fel de afaceri şi combinaţiuni de gaşcă, cari numai spre
binele cetăţenilor nu oglindesc. Pentru convingerea opiniei
publice şi pentru a se vedea că niciodată nu exagerăm peste
măsură arătările noastre, este destul ca să amintim cititorilor
noştri, printre alte gheşeftării comise de şobolanii din anturajul
actualului „guzgan”, ultimele mai recente cazuri: Odisea
Vicatos şi Radu Sava, victime ale abuzului administraţiei locale.
• Alte titluri: Falimentul Societăţii de Binefacere „Viitorul”
şi Infamie jidovească (la adresa speculantului spoliator de
cărbuni, Leon Livianu, şi jefuitor al populaţiunei sărace).
• Ştiri judiciare: Tribunalul Brăila Secţia I a condamnat pe
individul Gh. Păun, precupeţ de păsări, la o lună de închisoare
pentru înşelăciune; pe Nathan Egelberg, vânzător la Fabrica
Predingher, la 10 zile închisoare pentru abuz de încredere; pe
Diogheni Ioan zis Iani, barcagiu, la 3 luni închisoare iar pe
minorii Radu Vasile, croitor, şi Gh. Iordan la câte 5 zile închisoare
pentru atentat de pudoare (pederastie).
• Informaţii: 1) Deputatului Col. II Cameră, L.R. Opranu,
i s-a deschis acţiune publică pentru delictul de lovire săvârşit
în persoana unui agronom de pe moşia sa. 2) Preotul Anghel
Constantinescu de la Biserica Sfânta Paraschiva a fost numit
profesor de religie la Liceu. Numai dacă nu ar întrebuinţa „Bâta
religioasă de călău” şi în şcoală ca şi în Biserică. 3) Cerem a se
lua măsuri de înrolare ca militar a fraudulosului Ritzinger, supus
ungur.
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• 3 febr. - R. R. Oţeleanu, Coloniale, Ferărie, Maşini
de cusut, En gros şi en detail. Str. Regală (Piaţa Poporului),
contestă impunerea la taxa de trotuar, deoarece nu ocupă mai
mult de un metru.
• Preţuri maximale la articole de consumaţie: 4 febr., pâine
calit.I-bani 35/1 kg, calit. II-30, calit. III-25 (preţuri valabile
până la 15 febr., Primăria renunţând la taxa de 1 ban la kg). Din
19 febr., în urma cererii de scumpire a brutarilor, preţurile devin:
40, 35 şi 30 bani. Alte preţuri: 18 febr., carne de vacă-90 bani,
porc-1,00 leu; 26 martie, berbec-80 bani, viţel-1,00 leu; 21 apr.,
vacă-90 bani, oaie-90 bani şi porc-1,00 leu.
• 4 febr. , inspecţie sanitară pe str. Galaţi 65: cârciuma Ghiţă
Constantinescu, serveşte mai mult fripturi, băcănie şi restaurant;
nr. 67, băcănie- Paraschiv Gheorghe; nr.69-tinichigerie-Lazăr
Braunştein; nr.71-brutărie Spiru Cocoli + cârciumă David
Weisberg; nr.73-băcănie Avram Făinaru + frizerie Ioan Economu
+ cârciumă şi restaurant Spiru Negulescu; nr.77-fierărie
Vasilescu şi Topilescu în imobilul lui Israil Ianchilovici; nr.79băcănie Incu + cârciumă Grigore Cristescu, zis şi Nicorişteanu;
nr. 83-covrigărie Lache Haralambie
• 5 febr. – Petrache Gh. Arnăutu, str. Regală nr. 165, scăderea taxei, deoarece a desfiinţat cafeneaua
• 5 febr. – Regala 74, Hotel Regal: se practică prostituţia
pe o scară întinsă, majoritatea pasagerelor sunt prostituate, care
sunt exploatate de antreprenoarea hotelului, cât şi de chelneri.
Din apr. 1914, închiriat de Adela Margulis. Respinsă cererea de
autorizare, pentru că este „mediatoare şi are casă de prostituţie
pe str. Pomilor”. Charlotte Margulis, hotel Paris, Regala 47
• 5 febr. – Are loc un spectacol al trupei de operetă condusă
de Niculescu-Buzău.
• Pe scena Teatrului Regal a avut loc recitalul de vioară
al lui George Enescu, la care a asistat foarte multă lume. Şi-a
încheiat recitalul cu Balada lui Ciprian Porumbescu pentru a da
o nuanţă naţională evenimentului. Succesul a fost desăvârşit.
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• 5 febr. - Primarul Nistor Filotte solicită d-lui min. de
Interne deschiderea unui credit suplimentar: 168,80 lei, utilizat
pentru costul cartuşelor de tun trase de Reg. 3 artilerie cu
ocazia serbării zilei de Bobotează şi pentru costul tribunei din
Pţa Sfinţii Arhangheli pentru prestarea jurămâmntului de către
cercetaşii legiunii Vlad Ţepeş în ziua de 24 ian., ca şi pentru
masa şi tramvaiul celor 23 de cercetaşi, 79,90 lei
• Până la 6 febr., Puterile Centrale cheltuiseră suma de
7200000 lei pentru mită, daruri şi presă. Pentru ziarele Seara şi
Minerva, alte 3850000 de lei. (C. Nuţu, op. cit., p. 197).
• 6 febr.- Egalitatea Brăilei, no. 954.
• Art. de fond.: Guvernul în ajutorul agricultorilor,
punând la dispoziţia agricultorilor vagoane în număr îndestulător
pentru exportul cerealelor neprohibite.
• Monopolul Exportului. Desavantagiile lui. Instituirea
unui monopol de cumpărare  a cerealelor, exercitat de stat, nu
ţine cont de faptul că ţara noastră este o ţară exportatatoare.
Luându-şi obligaţia de a cumpăra de la agricultori recoltele lor
de cereale strânse de pe câmp, la un preţ cât mai apropiat de cel
mediu. Ar fi necesare construcţii de magazii şi silozuri, în lipsa
cărora le va îngrămădi pe unde găseşte de către un personal
aflat în serviciul statului şi ca atare supus înfluenţelor politicii.
Va trebui înfiinţat şi un serviciu de vânzare. Dar statul nu poate  
stabili preţuri fixe şi va intra în concurenţă, lucru de care trebuie
să fugă.
• Asasinarea lui Niculi Galiaţatos s-a produs în locuinţa
sa de pe str. Teatrului, peste drum de restaurantul „Toti”, deschis
toată noaptea, şi la 30 de metri depărtare de str. Bolintineanu,
după ora 12, luni 2 noaptea, cu lovituri de pumnal. Răufăcătorii
au spart casele de bani din care au luat 15900 lei, lăsând acţiunile
în valoare de peste un milion de la moara al cărei coproprietar
fusese. Aşa s-a stins din viaţă acest bogătaş, membru al
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Comunităţii elene, filantrop şi om de consideraţie. Se pare că
asasinul este un fost servitor al victimei de pe vremuri, prins deja
la Cahul.
• Dl. Matei V. Sassu, deputat de Brăila, a donat bibliotecii
şcolii din com. Victoria 80 volume din cei mai aleşi autori români
clasici şi populari.
• NFR va pune în câteva zile în circulaţie pe ruta Brăila
– Galaţi noul vapor „Principele Mircea”, un vas extraordinar,
confortabil şi rapid.
• M.S. Regele Constantin al Greciei a binevoit a acorda
decorația Ordinului Salvatorul în gradul de Cavaler D-lui
Theodor Moscopulo, cunoscutul ziarist grec din oraşul nostru şi
prim-redactor la ziarul „Ethnos”.
• 6 febr.- Epitropia comunităţi israelite solicită prin adresa
nr. 333 scutirea de plata fondului comunal pentru 4 vagoane
de făină cumpărate de la Moara Galiaţatos pentru fabricarea
azimelor de Paşti, absolut necesare populaţiunei israelite din
oraş.
• 6 febr. – Aron Wildermann cere eliberarea autorizaţiei
de funcţiune pentru Fabrica de plute de candelă cu emblema
„Lumina”, str. Rahovei nr. 138.
• 6 febr. - Mihalache Petrescu, str. Regală nr. 158, cafenea
• 7 febr. – Gheorghe Cristescu, str. Regală nr. 150, coloniale
• 7 febr. - În urma solicitării Primăriei Brăila de a afla
preţul la care se vinde pâinea, aceasta primeşte răspuns de la
primăriile oraşelor Galaţi şi Ploieşti (7 febr.), Bârlad şi Botoşani
(9 febr.), Piteşti (11 febr.), Bacău şi Bucureşti (14 febr.), Iaşi (22
febr.). Reproducem, spre exemplificare, răspunsurile de la Galaţi
(calitatea I-35 bani kg., calit.II-30 bani kg, calit. III-25 bani kg) şi
Bucureşti(jimbla-33 bani, pâinea albă-28 bani; neagra-23 bani).
• 7 febr.: Trupa de comedii a Teatrului Naţional din
Craiova a jucat pe scena Teatrului Regal „delicioasa comedie
Bucureştii în carnaval localizată de V. Alecsandri”. În cronica
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spectacolului,  o farsă brodată cu peripeţii hazlii, care te face
să trăieşti într-o atmosferă veselă şi să râzi cu plăcere şi din
toată inima… Un subiect obişnuit, dar totuşi tratat cu multă
dibăcie şi meşteşug. De altfel, nici artiştii n-au lăsat nimic de
dorit. Bătrânul I. Anestin în rolul unchiului Năstăsache a avut o
creaţie admirabilă.
• 7 febr. – C. Mănescu şi T.I. Alexandrescu, delegaţii
sindicatului muncitorilor, serată dansantă, în salonul Louvru
• 8 febr. – Al. Sabovici, salon Goldenberg, serate dansante
în zilele de 8, 15 şi 22 febr.
• 9 febr. – G. Z. Cristescu, str. Galaţi nr. 79, contestă taxa
de berărie
• 9 febr., luni – la teatrul Passalacqua începe reprezentarea
grandiosului film Julius Caesar. 10 colosale acte într-o singură
serie.
• 9 febr. – autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase, Gh. D. Ciacanica, str. Galaţi nr. 7
• 9 febr. - Adevărul Brăilenilor, Anul II, no. 4, în
continuarea art. anterior „Alianţa Conservatoare – Liberală”,
prezintă afacerea „Ziaristicii de ocazie” a lui Cernea, care, pe
când era consilier judeţean, a scos revista „Buletinul Judiciar” la
care nimeni nu a scăpat de a fi  abonat, încasând aprox. 3-4000
lei cu anticipaţie, deşi apariţia i-a fost de scurtă durată.
• Continuă atacul contra Apaşilor de la Societatea de
Binefaceri „Viitorul”, care delapidaseră peste 78000 lei, de la
peste 3000 de victime, care speraseră, creduli, să fie ajutaţi la
nevoie.
• „Banda Neagră” a negustorilor din Piaţa Poporului.
Ţăranii şi jefuitorii
• Ştiri judiciare: 1) Soc. Dreyfus & Co a introdus la Tribunal
secţia I acţiune contra căpitanului B.E.Panas de pe vaporul
„Preveza” prin care cere rezilierea contractului de navlosire şi
obligarea de a preda cele 3332181 kg de grâu încărcate pe acel
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vas sau plata sumei de 1000000 lei, valoarea mărfii. 2) Tribunalul
Brăila secţia II a ridicat starea de faliment a comerciantului
Nicolae N. Boeru din Piaţa Poporului. 3) Parchetul a deschis
acţiune publică contra arvanitului Iani C. Roca, comerciant din
str. Călăraşi, pentru abatere la Legea sanitară, fiindcă a pus în
consumaţie ţuică falşă.
• Informaţii. 1) Guzganul Nistor Filotte, primarul oraşului
Brăila, este furnizorul „Oficial” al regimentelor din Garnizoana
Brăila şi din alte părţi ale ţării, procurându-le cereale şi ovăz pe
baza contractelor de furnitură. 2) În cafenelele Bercu Grünberg
zis Tatăl din Bulev. Cuza şi Iani Calomira (Cafeneaua Bursa )
din port se practică jocuri de noroc cu toleranţa Poliţiei şi sub
paza ei, dl. Florian Cristescu, poliţaiul oraşului, necercetând
denunţul.
• 9 febr.- Listă de preţuri înaintată de Poliţie către Prefectură
spre luare la cunoştinţă de către Divizia nr. 10 în vederea
participării la licitaţie. A. Esenţă tare: stejar netăiate-27 lei tona,
tăiate şi scurtate-29 lei/tona, tăiate şi despicate-35 lei tona, cu
vagonul-230-240 lei; B. Esenţă moale: plop-25-30 lei tona. Cu
vagonul – 210-215 lei. Păcură-80 lei, mia de kg; cărbuni Cardiff
bolovani- 80 lei tona, ciuruiţi-65 lei, praf-40; kocs-65 lei tona.
• 10 febr. – Ion C. Ionescu, str. Regală nr. 114, cafenea
• 10 febr. – Adresa Casieriei catre Primar: lista cu indivizii
constataţi dispăruti şi insolvabili din luna ian. 1915 (65
indivizi-645 lei, sumă ce trebuie scăzută din scriptele exerciţiului
financiar 1914/1915). Situaţia se repetă lună de lună.
• 10 febr. - Min. de Interne aprobă un credit suplimentar de
lei 2700 spre a servi la plata de cheltuieli ocazionate cu diferite
serbări naţionale şi solemnităţi.
• În prima decadă a lunii februarie, vine trupa de teatru a
lui Petre Liciu, care va juca piesele: Banii de Octave Mirabeau;
Microbii Bucureştilor, localizarea lui Petre Gusti; Cinematograful
de P. Gusti; O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale etc.
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• La 11 febr. îşi începe stagiunea trupa lui Bărcănescu cu
opereta Vagabonzii
• 11 febr. - Stelian Z. Leocă, serată dansantă în salonul său
din Roşiori în zilele de 11 şi 22 febr.; 1 şi 8 martie
• 11 febr.- Raportul Primăriei către Minister: în cursul lunii
ianuarie s-a consumat în oraș cantitatea de 669345 kg pâine,
fabricată de 42 brutari.
• 11 febr. – Levi Jacques Catz, str. Regală nr. 86 (colţ Bd.
Carol), taxa de trotuar
• 12 febr. – Publicaţii pentru licitaţii la Oborul de vite cu
vitele de pripas, nerevendicate de proprietari timp de 6 luni,
aflate la Serviciul Salubrităţii. 12 febr.- vacă roşie şi alta vânătă;
15 martie-2 iepe murgi, un mânz murg, o vacă bălţată şi un
gonitor bălan; 14 apr. – doi asini; 13 apr.-o iapă la par murg şi un
noaten; 27 apr. – o iapă albă şi o mânză sură; 13 mai-o vacă la
păr porumbă; 12 iunie- o noatină; 17 aug. -4 râmători etc.(Dosar
12/1915, Corespondenţa cu vitele de pripas – sic!)
• 12 febr.: şezătoare literară în sala Cercului Voltaire (Casa
D. Goldenberg) în beneficiul poetului B. Nemţeanu, care din
cauză de boală trebuie să plece în străinătate.
• 12 febr. – Ofertă: Th. Drăgulinescu, poezia – broşură
„M.S. Regina Maria” pentru a fi dată la elevi şi eleve. Poezia
înalţă gloria Dinastiei şi glorifică întregirea neamului românesc.
• 12 febr. – Vasile Panaitescu posedă autorizaţie pentru
cafenea de la 26 oct. 1914
• 12 febr., Leonte Moldovan, intervenţie în Cameră: Legea
asupra străinilor, menită să întărească siguranţa statului român.
Legea, votată în Cameră la 18 febr. şi în Senat la 20 febr.,
prevedea ca toţi străinii să aibă un bilet de „liberă petrecere
/ şedere” în ţară; reguli de funcţionare şi supraveghere a
hotelurilor, hanurilor, cafenelelor, ceainăriilor etc. şi înfiinţarea
unui birou al populaţiei în fiecare localitate, care să cuprindă pe
toţi românii şi străinii majori şi minori cu reşedinţa lor obişnuită
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acolo (domiciliu stabil), să înregistreze toate schimbările civile
şi de domiciliu şi să elibereze buletine de înscriere.
[Leonte Moldovan (16 febr. 1865, localitatea Şinca Veche,
ţinutul Făgăraş), profesor, avocat (din 1903), publicist, om
politic, membru PNL, senator, deputat.
S-a născut în satul Şinca Veche, care dăduse ţării numeroase
personalităţi, dintre care amintim pe corifeul Şcolii Ardelene,
istoricul Gheorghe Şincai; pe Iosif Vulcan, naşul literar de la
revista „Familia” al lui Mihai Eminescu; pe Samuil Vulcan,
episcop unit de Oradea. A absolvit şcoala primară în satul natal,
Liceul Român din Braşov, Facultatea de Litere şi Filozofie,
Universitatea Bucureşti, secţia filozofie-istorie (licenţiat în 1889
cu teza „Teoria inducţiunii logice”, printre primele de acest gen
din România), Facultatea de Drept într-un an (1897-1898, teza
de licenţă „Despre probe”). Strălucit profesor de istorie la Liceul
Real „Nicolae Bălcescu” din Brăila (1889-1903). Demisionează
din învăţământ în 1903, deoarece legea îi cerea ca din două
funcţii să aleagă numai una, şi se înscrie în baroul brăilean ca
avocat, fiind în două rânduri Decan al baroului. Capătă cetăţenia
română în şedinţa Senatului din 19 ian. 1895.
S-a afirmat în viaţa publică brăileană din anii ’90 ai
secolului al XIX-lea, mai ales ca apărător al drepturilor naţionalpolitice ale românilor transilvăneni. Este sufletul neobosit al
Ligii Culturale, al cărei secretar a fost mulţi ani, şi membru activ
al Societăţii „Carpaţi”, secţia Brăila.
Ca ziarist, prin efort financiar propriu şi cu ajutorul
negustorului Al. Căciulă, a editat săptămânalul „Lupta
Naţională” (29 august 1893 – 30 aprilie 1895), pe care o scrie
aproape în întregime, cu scopul declarat de a trezi în sufletul
regăţenilor dorinţa de a elibera pe fraţii cari sufereau stăpânirea
străină, deoarece, aşa cum arată în primul număr, Brăila este un
oraş  cosmopolit (iar) vârtejul economic este atât de puternic,
încât puţini au răgaz a se ocupa şi cu chestiunea naţională.
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Aici, a reflectat în amănunţime procesul memorandiştilor,
introducând pe cititori în atmosfera sălii de judecată şi
reproducând în întregime declaraţia preşedintelui Partidului
Naţional Român, Ioan Raţiu, care a demonstrat lumii întregi
caracterul eminamente politic al procesului. După pronunţarea
sentinţei, Leonte Moldovan va conchide profetic: între români
şi maghiari se deschisese un abis care va trebui să înghită sau
pe unii sau pe alţii iar faptul că maghiarii prin verdictul lor au
blocat drumul luptelor constituţionale nu putea conduce decât la
ideea că naţiunea română era împinsă pe calea pe care drepturile
nu se mai cer, ci se iau.
Prin intermediul gazetei, a deschis liste de subscripţii pentru
liceul românesc din Blaj sau pentru acoperirea cheltuielilor
de judecată în procesul Memorandumului şi a convocat un
miting de protest la Brăila, pentru că cine în faţa zbuciumărilor
poporului român nu se agită comite o crimă, căci crimă este a
privi cu indiferenţă cum fraţii noştri sunt duşi la locul pierzării.
După aprecierea confraţilor de breaslă, Lupta Naţională îşi
câştigase în ţară, dar mai ales în Capitală, un prestigiu pe deplin
meritat, articolele sale fiind reproduse în întregime în ziare
importante din Bucureşti.
În anul 1904, scoate ziarul „Orientarea” împreună cu Gr.
Petrescu, fiind, totodată, director-proprietar al unei alte publicaţii
brăilene - „Voinţa”, foaie disidentă naţional-liberală, zilnică.
Ca publicist militant, în anii 1905-1907, colaborează la
Neamul Românesc, al lui Nicolae Iorga, din analiza regimului
învoielilor agricole deducând necesitatea marii exproprieri, în
lipsa căreia se va ajunge la o revoluţie, ceea ce s-a şi întâmplat.
Viaţa politică internă din preajma războiului prim mondial
era presată de necesitatea înfăptuirii a două reforme: agrară şi
electorală, cărora li se adaugă, după declanşarea războiului,
rezolvarea chestiunii naţionale prin intrarea în război de partea
Antantei. Toate acestea vor găsi în Leonte Moldovan un aprig
antemergător.
54

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

Fiu de ţărani din Ţara Făgăraşului, a constatat o nemiloasă
exploatare din partea proprietarilor, arendaşilor şi chiar
administraţiei domeniului Coroanei, pe care o demască în
conferinţe şi articole pline de revoltă în Neamul Românesc.
Astfel, într-o conferinţă ţinută la Clubul Naţional Liberal
din Brăila în 8 aprilie 1906, demascând inechităţile suferite de
ţărănime, rosteşte ca un profet:
Toţi câţi cunosc starea populaţiei noastre rurale prevăd că,
dacă lucrurile vor mai dăinui aşa, o mişcare puternică a acestei
populaţiuni este inevitabilă.
Datoria guvernelor noastre este deci a preveni asemenea
mişcări pentru a înlătura o zguduire a edificiului nostru naţional
şi politic.[…]
A te preocupa de cestiunea ţărănească însemnează a te
preocupa de aproape totalitatea poporului român  de la noi şi,
prin urmare, de  existenţa şi viitorul statului nostru.
Populaţia noastră rurală a fost, în trecut, pavăza
naţionalităţii române.[…] Limba şi tezaurul naţionalităţii
româneşti au găsit adăpost şi salvare în sânul poporului de la
ţară.
Populaţia de la ţară este asigurarea neamului nostru
în viitor. Acolo, în rândurile ei, este izvorul nesecat al vieţii
româneşti; acolo este armata noastră, acolo vitalitatea noastră,
căci din prisosul acelei populaţiuni se umplu oraşele noastre, se
regenerează burghezia prin infuziunea vitalităţii de la ţară, şi
chiar pătura suprapusă a poporului român. […]  Acolo deci, la
ţărănimea noastră, este viitorul poporului român. (Din nevoile
populaţiunei noastre rurale, ed. cit., p. 3-5).
În Neamul Românesc, într-o suită de articole din anul
1906,   atacă învoielile agricole înrobitoare din satele Scorţaru
Nou, Lutu Alb, Comăneasca, Ruşeţu, dar şi de pe pământurile
Domeniului Coroanei, faptul că, prin învoielile făcute de ţărani
cu Theodor Mend(e)l, Stavru Cavadia, Petropol şi alţii, ţăranii
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deveneau robi. Tot în Neamul Românesc, nr. 89 din 13 martie
1907, nota plin de durere:
Ceea ce era de prevăzut  s-a  întâmplat.
Cumplita mizerie în care îşi chinuieşte zilele populaţia
noastră de la sate unită cu o destrăbălare orientală în
administraţie şi cu o incurie detestabilă din partea factorilor
conducători, au zguduit temeliile pe care se reazimă edificiul
nostru politic şi naţional.
Toţi cei ce vin în contact cu locuitorii satelor se apropie
de ţăran pentru a-l despuia, pentru a-l nedreptăţi, pentru a-l
secătui de viaţă, aşa încât s-a zguduit în el credinţa în justiţie, în
administraţie, în Dumnezeu chiar.
În anul 1907, candidează ca independent la alegerile
parlamentare, căzând la balotaj cu candidatul oficial naţionalliberal, Gheorghe Găetan, mare proprietar. Fără să se abată de
la credinţele liberale, a dat dovadă de abnegaţie, vorbind la o
întrunire a Partidului liberal, deşi îi respinsese candidatura
(Neamul românesc, an III, nr. 1, 6 mai 1907). În acelaşi număr,
se consemnează: Afară de Gigi Petcu şi Grossu, moşierii şi
arendaşii T. Mendl, Stavros Cavadia, Ghiţă Găetan nu se ţin de
contracte (din cinci, două) şi ţăranii sunt nemulţumiţi. Aceeaşi
revistă (21 mai 1907) în chemarea adresată alegătorilor (Toţi cei
ce doresc ca România să fie a Românilor, numai a Românilor
şi a tuturor Românilor) să sprijine pe oamenii independenţi
(neatârnaţi), cu crez naţionalist şi democrat, include în rândul
acestora, alături de A.C. Cuza, Spiru Haret, dr. Lupu, N. Iorga,
şi pe Leonte Moldovan. Acesta nu s-a împăcat cu şeful filalei,
C.G. Cociaş, dar calităţile sale l-au impus, în cele din urmă, la
conducerea acesteia.
A desfăşurat şi o susţinută activitate politică (PNL), fiind ales
în Parlament, prima oară, în 1912 (Senat, Col. II), remarcându-se
cu ocazia conferinţei pe care a ţinut-o în şedinţa din 2 apr.1913
la modificarea articolelor din legea de organizare a serviciului
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sanitar. A urmat intervenţia din 6 mai 1913 la modificarea legii
burselor introdusă de el. [ Cam în aceeaşi perioadă, se mută în
casa de pe strada C. Berlescu (astăzi, Ana Aslan) nr. 21, ridicată
în 1912. Monument istoric].
În discursul la Senat în şedinţa din 19 martie 1914, având
ca temă modificarea Constituţiei, exproprierea şi modificarea
sistemului electoral, bazat pe o documentaţie fără fisuri în ceea
ce priveşte raportul dintre marea şi mica proprietate în toată
Europa, dar mai ales în Austro-Ungaria, dată ca exemplu de
conservatorul Nicolae Filipescu, demonstrează necesitatea
dezvoltării micii proprietăţi, ca măsură de reducere a emigrării
(peste 250000 de suflete româneşti emigraseră în America), şi
a exproprierii marilor latifundiari, astfel ca o nouă distribuţie a
proprietăţii să salveze pe ţăranul român, să-l lege de pământul
ţării noastre şi să evite ca pe viitor să ajungă la emigrări,
transformând ţara de latifundii într-o ţară de mică proprietate.
Pentru mine în mica proprietate rezidă garanţia Statului
nostru în viitor, iar nu în marea proprietate şi nici în uvrierul
agricol pe care, ziceţi, vrea să-l proteje marea proprietate. Căci,
d-lor, uvrierul agricol este cetăţeanul universului; pe el nu-l
importă, dacă stă într-o ţară sau într-alta şi cu siguranţă se va
duce întotdeauna acolo, unde salariul va fi mai mare, unde i  se
va oferi speranţa unui trai mai bun.
Dimpotrivă, micul proprietar este adânc implantat în  
pământul ţării sale, şi nici o vijelie, oricât de puternică, nu-l va
putea dezrădăcina. Îl va putea clătina, dar niciodată smulge.
Crearea unei situaţii economice şi sociale pentru ţăranul
român reprezintă nădejdea unui viitor mai bun pentru toţi fraţii
noştri. Reforma agrară trebuie dublată de cea electorală, prin
introducerea colegiului unic putându-se realiza armonia cea mai
deplină între toate clasele sociale: Numai în felul acesta vom
avea contact cu poporul şi nu vom mai fi două neamuri distincte,
unul de la ţară, altul de la oraş.
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În aceeaşi şedinţă (19 martie 1914), vorbeşte despre
posibilitatea realizării României Mari: Ceea ce nu era posibil în
trecut se desemnează ca realizabil acum şi în zarea îndepărtată
se întrezăreşte înfăptuirea marelui nostru ideal. Senatorul Leonte
Moldovan are nădejdea că, prin adoptarea măsurilor preconizate,
va ajunge acest neam să se alăture şi el lângă neamurile cele
mai alese ale lumii acesteia, să depună şi el contribuţia sa la
progresul întreg al lumii, să scrie şi el în istoria generală a lumii
pagini glorioase, cum au scris neamurile cele mai de seamă
înlăuntrul timpului.
Chestiunea naţională - fir roşu conducător - urmărită cu
tenacitate încă din săptămânalul Lupta naţională, se acutizează
în perioada neutralităţii şi a războiului.
La mitingul din 12 ianuarie 1913, în urma cuvântării
senatorului L. Moldovan, mulţimea entuziasmată a strigat în
delir: „Noi vrem război!” Organizează, la 19 august 1914, la
câteva zile după declararea neutralităţii prin Consiliul de Coroană
de la Sinaia, o adunare în care cetăţenii Brăilei, exprimându-şi
adeziunea la hotărârea Consiliului de Coroană, cer „factorilor
competenţi ca în dezvoltarea ulterioară a evenimentelor să aibă
în vedere exclusiv interesele neamului românesc şi năzuinţele
lui spre cucerirea idealului său”. În moţiunea redactată de Leonte
Moldovan şi adoptată în finalul mitingului, îşi exprimă răspicat
şi memorabil atitudinea în eventualitatea cuprinderii României
în conflagraţia mondială: Cu Austria ba, în Austria da.
Acum, liberalul Leonte Moldovan se pronunţă pentru
intrarea ţării în război alături de Antantă în vederea desăvârşirii
unităţii naţionale, sprijinind „Federaţia Unionistă”/„Acţiunea
Naţională”, orchestrată de Nicolae Filipescu, Take Ionescu,
Barbu Ştefănescu Delavrancea, adversarii săi politici, dar
tovarăşi în susţinerea dezideratului naţional.
• 13 febr. – Egalitatea Brăilei, Anul XX, no. 955
• Art. de fond: Înmormântarea chestiunei monopolizarii
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exportului, înainte de a se pune în practică, ca orice idei emise
de oameni cari nu cunosc îndeajuns chestiunea şi a căror
îndeletnicire e cu totul alta.
• Noi măsuri pentru exportul cerealelor: Jumătate din
vagoanele ce vin cu mărfuri din străinătate, după descărcare,
vor fi puse la dispoziţia agricultorilor noştri în ordinea înscrierii
pe tabloul special de vagoane numai pentru mărfurile recoltate
pe moşiile petiţionarilor, nu şi pentru acelea ce ar cumpăra.
• Asasinarea lui Nicoli Galiaţatos. Pe două coloane, se
expun faptele iar în încheiere se exprima încrederea în cei ce
conduc ancheta, cunoscându-i ca persoane cari întotdeauna
s-au relevat în asemenea cercetări.
• O cerere a evreilor pământeni. Pentru că din proiectul de
lege pentru controlul străinilor nu reiese în mod clar că această
categorie de locuitori ai ţării noastre nu vor fi consideraţi ca
străini, Comitetul Central al „Uniunii evreilor pământeni”
a înaintat d-lor I.I.C. Brătianu, preşedinte al Consiliului, şi
V.G.Morţun, ministru de interne, o petiţiune în care se plâng
de această nedreptate şi cer ca în lege să se precizeze în mod
clar, cari anume categorii de străini e vorba, ca să nu se dea la
aplicarea legii, care ar face enorme dificultăţi acestor locuitori
permanenţi ai ţării noastre şi cari se bucură aproape de toate
drepturile aici la noi. Astfel s-ar evita greşelile ivite la aplicarea
legii expulzărilor.
• Informaţii. 1) Dl Comandor Angelo Theodorescu,
directorul Soc. Anonime de Navigaţiune Fluvială, a fost supus
la un sanatoriu din Capitală, la o operaţiune de apendicită, care
a reuşit pe deplin. Din parte-ne îi urăm o grabnică însănatoşire.
2) Săptămâna trecută s-a făcut înmormântarea în localitate a
rămăşiţelor pământeşti ale defunctului Mihail Paraschivescu,
consilier al Curţii de Apel din Craiova, fratele d-lui I.
Paraschivescu, directorul Comptabilităţii Comunei Brăila.
Condoleanţele noastre.
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• 13 febr. – autorizaţie pentru stabiliment public de cârciumă
şi restaurant, Constantin M. Calu, str. Galaţi nr. 78
• Adresa nr. 2878/13 febr. 1915 a Min. Afacerilor Străine. Se
cere facilitarea îndeplinirii formalităţilor privitoare la stabilirea
în oraş a preotului Meletie Lucachis, supus otoman la Biserica
Elenă „Buna Vestire”, care are necesitate de un al doilea preot
ca paroh în locul parohului Părinte Fotiadis, care se retrage în
curând.
• 14/27 febr. – Livrare. Embiricos et Co, 10 tone cocs
englezesc/800 lei, pentru Primărie
• 14 febr., are loc la Teatrul Regal o şezătoare literară cu
participarea scriitorilor George Coşbuc, Victor Eftimiu, Gala
Galaction, Cincinat Pavelescu şi P. Locusteanu.
• 14 febr. - T. Naţional reprezintă, la Passalacqua, piesa
„Mătuşica”, scutire: în turneuri oficiale, nu sunt impuşi la taxe,
cf. Legii speciale a teatrelor
• 15 febr. - I.I.Dumitrescu şi T.I. Alexandrescu, delegaţii
sindicatului muncitorilor, serată dansantă familiară, în salonul
Louvru
• 15 febr. - Gh. Guruiană, serate în zilele de 15 şi 22 febr. în
salonul d-lui T. Capriş, Bd. Carol
• 15 febr., duminică - Stelian Z. Leocă, serată dansantă în
salonul său din str. Roşiori nr.11.
• 15 / 28 febr., Liga pentru unitatea naţională a românilor,
care înlocuieşte vechea Ligă culturală, condusă de un comitet:
dr. V. Lucaciu (preşedinte), Delavrancea (vicepreşedinte),
N. Iorga (secretar), Simion Mândrescu (casier central), N.
Filipescu, Take Ionescu, dr. C. Istrati, I. Grădişteanu şi O. Goga,
membri., se pronunţă pentru intervenţie: Acum a sosit ceasul…
Viitorul Ardealului este în raniţa soldatului român! (O. Goga).
La mitingul organizat în sala „Dacia”, N. Filipescu proclamă:
Mărirea ce ţi-o urăm, Sire, este: Să te întorci în Alba Iulia sau
să mori pe câmpia de la Turda!
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• 15/28 febr., duminică, „Îndrumarea”, Soc. Tineretului
brăilean, preşedinte Jacques Brauner, având drept scop ajutorarea
copiilor săraci şi îndreptarea lor spre meserii şi profesiuni, serată,
în sala Clubului Imobliara ( au plătit pentru 800 bilete-40 lei la
Crucea Roşie, deoarece nu aplicaseră timbre pe bilete şi 25 lei
pentru Teatrul Naţional).
• 16 febr. - Soc. „Caritas” de ajutor reciproc şi filantropie,
fondată la 23 apr. 1912, la Brăila, bal mascat şi nemascat, în
Saloanele Teatrului Regal
• 16 febr. –[ Când George Niculescu-Basu îl numea brăilean
pe Ionel Perlea, el ştia foarte bine că marele artist nu se născuse
la Brăila. Era însă convins că, venind aici la 4 ani, atmosfera
muzicală pe care a întâlnit-o în copilărie a fost aceea care s-a
răsfrânt asupra devenirii sale. Din Brăila a luat Ionel Perlea
muzica. Mai precis de la Lyra, unde-l dusese de mână vărul său
mai mare, Dan Perlea, care învăţa acolo flautul. Ionel a început
pianul cu Doamna Dimopol.] Într-o zi de 16 febr. 1915, la audiţia
la care cântase Dan Perlea, una din piese a fost acompaniată la
pian de copilul Ionel Perlea ( v. Nicu Teodorescu, Calendarul
muzicii brăilene, Februarie, ed. cit., p. 36).
• 16 febr. – Adevărul Brăilenilor
• Editorial: Muncitorimea de la fabrica de ciment
pornită la grevă. 600 de muncitori manuali au intentat
acţiune la Tribunal contra Fabricii de ciment Portland „Ion G.
Cantacuzino”, care le-a reţinut timp de 10-20 ani 2% din salariu
pentru înfiinţarea unei case de ajutorare în cazuri de boală, deces
etc., peste 1 milion de lei, fără să o înfiinţeze iar fabrica refuzând
cu încăpăţânare să restituie sumele încasate.
• Afacerea din strada Maşinilor nu e o chestiiune de
desfrâu, ci o delicată chestiune sentimentală.
• Condamnarea comerciantului Ioan D. Oţeleanu din
Piaţa Poporului, devenit latifundiar şi proprietar de moşii din
sudoarea şi pe spinarea ţăranilor, a fost condammnat de Trib.
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Br., Secţia II, fiindcă a pus în consumaţiune ţuică falşificată,
otrăvind în modul acesta pe consumatori.
• Samsarlâcurile Mocanului „Vineşi”. Inginerul
Comunei şi Monopolul racordurilor de canalizare ale
asociatiei Vineş & Hugo Singer. Guzganul Nistor Filotte,
samsarul Mocanului Vineşi şi aliat în gheşeftării  al taberei Vineş 
& Hugo Singer, obligă proprietarii de case la care s-au făcut
racordurile cu canalul public până la limita proprietăţii lor,
să facă până la 1 iulie instalaţiile în incinta imobilelor pentru
scurgerea apelor menajere şi de la closete în canalul public prin
firma autorizată, care nu este alta decât „Hugo Singer & Co”.
• Abuzuri administrative. Şoanghenele de unguri ce
constituiesc Societatea de canalizare „ Fried & Adoryan”(aduşi
din mila senatorului Faranga) au căzut de acord cu mamelucii
de la Primărie să amâne pentru un timp nelimitat efectuarea
lucrărilor de canalizare ale lotului II sub pretextul lipsei de
braţe de muncă din cauza războiului.
• Ştiri judiciare. 1) Apelul făcut de Stavru Cavadia contra
amenzii de 500 lei pentru abatere de la legea învoielior agricole
s-a amânat pentru 10 martie.2) Tot Trib. Br., Secţia II, a amânat
judecarea procesului pentru abatere de la legea trusturilor
arendăşeşti, în care sunt implicaţi Aristotel Galiatzatos şi Iancu
Dumitrescu. În proces s-au constituit ca parte civilă cu 1000000
lei d-nii Robert George şi Niculai de Roma. 3) Banca Românească
a cerut declararea în stare de faliment a firmei Nicoli Galiatzatos.
4) Andrei Lazazis cheamă în judecată pe Contraamiral Barberi
din Galaţi ca acceptant şi pe Comandantul A. Teodorescu din
Brăila ca girant pentru a fi obligaţi în mod solidar la plata sumei
de 5000 lei datoraţi cu cambie.  5) Camera de punere sub acuzare
a deschis acţiune publică contra indivizilor: Damian Popescu,
patronul magazinului de ferărie din str. Regală, şi Elias Klekner,
cârciumar de pe str. Călaraşi, vânzător de otrăvuri jidoveşti, şi
alţii pentru delictul de tăinuire la furt.
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• Informaţii. 1) Târtanul Iancu Abramovici, fabricant de
sifoane, a fost condamnat în mod definitiv la 2000 lei amendă,
pentru că a întrebuinţat zaharina în fabricaţiunea apelor sale
gazoase. 2) Banda neagră a negustorilor din Piaţa Poporului,
care, de mai multe zile, se deda la acte de tâlhărie în dauna
ţărănimii se compune din comercianţii Nicolai Boeru, Dumitru
Boeru, Vasile P. Chiru, Vasile Petrescu-puşcăriaş şi alţii. 3)
Profesorul de Atletică, Radu S. Corbu, preşedintele cercetaşilor
din Brăila, pretinde lunar câte 6 lei de la cei 4 nenorociţi
vânzători de covrigi, în total 24 lei, pentru a fi lăsaţi liberi în
curtea Liceului „I.C. Massim” spre a desface covrigi elevilor.
Doamne! Dacă această denunţare este adevărată, câtă scârbă
aduce ea memoriei aceluia care a fost odată I. C. Massim. 4)
Jidănaşul Emanoil Gutman, patronul tipografiei „Asociaţi”
Mimy & Faranga, au fost condamnaţi la o sută lei amendă pentru
abatere de la legea Academiei Române. 5) Parchetul a depus
pe covrigiul patron Lache din str. N.V.Perlea (Braşoveni) pentru
crima săvârşită şi neizbutită.
• Judecătoria Ocolului Urban Brăila. Afipt no. 1592.
Se publică spre generala cunoştinţă că această judecătorie prin
încheierea din 31 ianuarie 1915, după cererea creditorului C.
Boitan, a dispus urmărirea veniturilor generale ale imobilului
debitorului Alecu Pisică din Brăila str. Roşiorilor No. 461, colţ cu
str. Cosciuşco, până la concurenţa sumei de lei 135 cu procente
şi cheltuieli de judecată. Afipt no. 467. Se publică spre generala
cunoştinţă că această judecătorie prin jurnalul din 12 ianuarie
1915 a declarat de sechestrate şi urmărite veniturile generale
ale imobilului debitoarei Aurelia Gh. Constantinide din Brăila,
situat pe str. Turcă No. 27 nou, până la concurenţa sumei de lei
300 capital cu procente comerciale de la 15 iulie 1913 şi până
la achitare, plus 25 lei cheltuieli de judecată, osebit spesele de
urmărire, spre despăgubirea creditorului N. Andronic din Brăila
(…) Judecator, P.G. Răiciulescu; Grefier, Ispas.
63

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

• 16 febr. – An. Yougheperian, agent al Soc. de Asigurare
„Dacia România” şi „Naţionala” din Bucureşti, ofertă: import
6000 tone cărbuni din Rusia, angajându-se să nu-l exporte, doar
pentru nevoile portului şi ale oraşului
• 16 febr./1 martie, la 9 ore seara, eclipsă de lună prin
penumbră, vizibilă din Europa şi Africa.
• La 17 febr. 1851 se naşte la Brăila Ştefan C. Hepites
(m. 1922, Brăila), fondator al Institutului Meteorologic de
la Herăstrău (1884), al Institutului Metrologic (1889), al
Serviciului Seismologic al României (1892), al Serviciului
Orei (1892) şi al Observatorului de magnetism terestru la
Filaret (1896)
• 17 febr. – Serviciul Telegrafic şi Telofonic solicită
ordonanţarea sumei de lei 149, reprezentând valoarea
convorbirilor interurbane ale Primăriei între 10 dec. 1914 şi 10
febr. 1915
• 17 febr./2 mar., „Universul”, N. Iorga: Noi n-avem glorie
nebună de căutat, n-avem de cucerit teritorii; noi cerem dreptate,
o cerem într-un strigăt suprem[…]Să ne facem datoria. Altfel ne
vor blestema toţi cei de mâine, toţi urmaşii noştri.
• 17 febr. - Soc. „Crucea Roşie” din România, filiala
Brăila, exprimă cele mai vii mulţumiri pentru fapta dvs.
lăudabilă şi patriotică de înfiinţare a taxei la reprezentaţiile
cinematografice(sic!) din oraş. Primăria instituise taxa începând
cu 15 dec. 1914, până în 12 febr., încasându-se 2025 lei iar între
29 ian. şi 12 febr., 1185 lei
• 18 febr. – 10 tone cărbuni pentru Oficiul Primăriei=700 lei
• 18 febr./3 mar., miercuri, orele 9 ¼ seara, Cercle Voltaire,
la cererea a numeroase persoane, dă o nouă reprezentaţie a
comediei Feu du Voisin de Francis Croisset, după „succesul
strălucitor” din 19 ianuarie, în localul său din str. Unirii (salon
Goldenberg). 120 de bilete nenumerotate a 3 franci. Reţeta este
destinată a servi la alimentarea cursurilor noastre gratuite de l.
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franceză, care întrunesc circa 70 de elevi ( după cum aflăm din
cererea înregistrată în 17 febr./2 martie).
• 18 febr. – Peisah Weis, str. Regală nr. 93, contestă
impunerea ca suprafaţă şi perioadă
• 19 febr. – Tapiţerul Goldstein, str. Frumoasei nr. 61,
solicită decontul sumei de 300 lei pentru decorarea pavilionului /
estradei (15m/5 m) din Piaţa Sfinţii Arhangheli, ridicat cu ocazia
depunerii jurământului cercetaşilor.
• 20 febr. – Nanu Gheorghe, reevaluarea taxelor pentru
hotel, str. Roşie nr. 2.
• 20 febr. – Egalitatea Brăilei
• Art. de fond: Comerţul de cereale şi lipsa de vagoane de
Spiridon Georgescu, directorul săptămânalului, singurul autor al
articolelor. Măsura guvernului de a pune vagoane la dispoziţia
agricultorilor şi a morarilor ignoră total pe comercianţii de
cereale, cari se văd expuşi a înregistra pagube colosale.
• Scumpirea traiului. Totul s-a scumpit în o aşa măsură,
încât abia e suportat. Plătim scump totul şi suntem puşi în
imposibilitate de a câştiga existenţa. Toată lumea cheltuieşte din
capital – care are – pentru întreţinerea vieţii, iar nu din câştig.
Vinovat e statul, care încurajează negustorii speculanţi prin
faptul că le permite să vândă cum vor, lăsând populaţiunea la
cheremul lor.
• Informaţiuni. 1) Domnii G.M. Carantino şi M.S.
Ritzinger, cunoscuţii agenţi fluviali din portul nostru, au făcut o
asociaţie pentru exercitarea afacerilor de şlepuri și remorchere,
înscriind firma la Tribunalul local. Cunoscuţi ca persoane cu
cunoştinţi vaste în  această afacere şi cu garanţii de seriozitate
şi corectitudine, orice recomandaţie din parte-ne ar fi de prisos.
Le urăm afaceri frumoase. 2) În urma tratativelor angajate cu o
misie financiară română, care a fost în Anglia, Marea Britanie
a acordat României un împrumut de cinci milioane de lire.
Prin acest împrumut, România a manifestat clar angajamentul
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că nu-i va întrebuinţa niciodată, direct sau indirect, împotriva
Marii Britanii şi a aliaţilor ei. 3) Comunicaţia între căile ferate
române şi cele bulgare. Ea priveşte tranzitul vagoanelor noastre
prin Bulgaria şi al vagoanelor bulgare prin România, în număr
de 35 fiecare. 4) Situaţiunea agricolă. Timpul a redevenit
călduros şi ploios. Zăpada se topeşte şi, pe alocuri, câmpia este
descoperită. Dacă timpul va continua a fi călduros, ceea ce este
probabil, dat fiind că n-am văzut iarnă grea şi că nici acum ea
va reîncepe, vegetaţiunea va începe curând şi se va putea relua
lucrul. 6) Biblioteca Academiei Române. În luna ianuarie 1915
s-au consultat de 734 cititori 2069 volume iar de 108 cititori
s-au consultat 320 manuscripte, 3001 documente şi 92 cărţi
vechi româneşti (1508-1830). 7) Convocare. Domnii acţionari
ai Băncii Agricole sunt convocaţi în adunare generală ordinară
în ziua de 22 febr./ 7 martie 1915, ora 2 d.a., în sala Societăţii
„Bukarester Deutsche Liedertafel” , str. Academiei no. 20
• 22 febr.., „Universul”, N. Iorga (Discurs la Academie):
Dreptul la viaţă al statelor mici
• 23 februarie- Adevărul Brăilenilor
• Art. de fond-4 coloane: Belferii şi Patronii Moravurilor
uşoare din Poliţia Brăilei. Niciodată nu a existat în poliţia
noastră o debandadă de oameni mai decăzuţi şi nu a fost întronată
în această organizaţiune pe o scară mai întinsă destrăbălarea,
urgia, banditismele şi atentatele odioase la libertatea individuală
ca sub Directoratul celebrului bandit Ion G. Atanasiu, zis moş 
Alună; Grigore Ionescu zis Şopârlică, zis Furculiţă, zis Jălbar, şi
puşcăriaşul Nicolae Vernescu, comandantul sergenţilor de oraş.
Dl. Atanasiu l-a însărcinat pe Ion Dragu, fost scriitor la Oficiul
registraturii, cu controlul şi facerea fişelor la Ghidul de controlul
prostituatelor. Devenit mâna dreaptă a d. Atanasiu, crede că îi
este permis de a exercita acte imorale faţă de aceste nenorocite
fiinţe, bazat pe puterea sa descreţionară ce i-a dat şi găseşte
de cuviinţă de a-şi face poftele lui nebune cu o parte din aceste
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nenorocite, bineînţeles mai frumuşele ce îi sunt aduse la Poliţie,
înlocuind în modul acesta Hotelul prin localul Poliţiei. Astfel, a
făcut cu o copilă naivă de pe Bd. Carol, care însă l-a refuzat cu
indignare faţă de propunerile sale murdare şi ruşinoase, având
ca complice pe fotograful Poliţiei, care face şi pe agentul de
urmărire a prostituatelor, fiind tolerat de acest director. Acest
director, cu proptele de la Bucureşti, a primit locuinţa gratis în
sediul Poliţiei, folosind lemne pentru încălzit de la Siguranţă,
aflată în vecinătate prin intermediul cameristei de la Siguranţă,
care, drept recompensă, a primit câteva palme şi ghionturi.
• Monopolul Racordurilor Canalizărei. În urma
campaniei conduse de dl. avocat Sculi, proprietarul acestui ziar,
contra tendinţei de monopolizare a racordurilor canalizărei din
partea unor indivizi favoriţi ai mocanului inginer Vineş, şi în
urma demersurilor stăruitoare făcute, dl. Primar Nistor Filote a
hotărât în ziua de 18 febr., a.c., că nu se mai permit pe viitor
nici o angajare sau executare de lucrări de racordări în incinta
imobilelor particulare ce s-ar face de oricine, decât mai târziu,
când Primăria va elibera tuturora autorizaţiuni formale pe care
le-ar merita. În acest scop, Primăria va da o publicaţiune în
oraş.
• Lacunele Legei Meseriilor. Nemulţumiţi
de
dispoziţiunile vexatorii faţă de maseriaşi, precum cele relative la
înfiinţarea corporaţiunilor şi la conducerea lor de nişte oameni
fără de suflet, prevederi făurite „din sanctuarul unui partid
politic interesat şi nicidecum izvorâte din nevoile inerente ale
acestei clase de oameni”, meseriaşii din localitate au hotărât
să înfiinţeze o organizaţie proprie nevoilor, pe care o vor numi
Bursa muncei şi a meseriaşilor.
• Local public ori lupanar. Pe str. Bălcescu, în stabilimentul
public „La Spicul de Grâu”, unde sub platforma de local de
consumaţie se ascunde un adevărat lupanar de conrupţie şi de
aţâţare la desfrâu, pus sub auspiciile cârciumarului Costică
Nedelcu, patronul acestui local.
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• Ştiri judiciare. 1) Parchetul a deschis acţiune publică
contra comerciantului R.R.Oţeleanu din Piaţa Poporului pentru
delictul de ultragiu şi rănire, adus agentului de urmărire I.
Ionescu. 2) Minei Schwartz, mediatoare din strada Unirei, i s-a
deshis acţiune publică pentru atentat la bunele moravuri şi aţâţare
la desfrâu. 3) La cabinetul d-lui jude instructor Al. Sudeţeanu, se
continuă ancheta relativă la Clubul „Mihailides”, la jocurile de
sub conducerea unor cartofori de meserie (paraziţi ai societăţii)
ca Ţimara şi alţii.
• Informaţii. 1) Am denuţat în mai multe rânduri că
în cafenelele Bercu Grinberg zis Tatăl din Bd. Cuza, şi Iani
Calomira, cafeneaua „Bursa” din port, se practică jocuri de
noroc cu toleranţa Poliţiei şi sub paza ei. Totuşi, dl. Florian
Cristescu, poliţaiul oraşului, nu numai că nu s-a deranjat câtuşi
de puţin, deşi are la dispozţtie trăsură gratuită, de a face o mică
plimbare până la aceste localuri spre a se convinge de adevăr,
dar se preface chiar că nu aude, nu vede.Cum rămâne însă cu
Ordonanţa dată de Baragladina Nae Ionescu din capul judeţului,
pe care aceşti jefuitori o nesocotesc şi o batjocoresc? 2) De
câteva zile mişună prin oraşul nostru o sumedenie de emisari ai
„Caizerului”, oferind „o sută de mii de lei” aceluia care le poate
pune la dispoziţie 100 de vagoane pentru a transporta cereale. 2)
Guzganul Nistor Filote, primarul orasului, şi-a mutat cuibarul la
Bucureşti, unde este preocupat numai cu semnarea contractelor
de furnituri şi de a da întâlniri deputatului L.R. Opreanu, samsarul
„oficial” al partidului, iar în lipsa sa ceilalţi şobolani îşi fac de cap.
3) Enoriaşii Bisericii Cuvioasa Paraschiva sunt indignaţi contra
ideii manifestate de preotul bătăuş Anghel Constantinescu, care
voieşte să desfiinţeze această biserică de unde se găseşte şi să o
mute pe locul unde există azi Piaţa Concordiei.
• 23 febr. – Vinderea la licitaţie pentru plata restanţelor lui
Naum Gheorghe, str. Roşie nr. 2, a obiectelor sechestrate: 10
mese fier cu plăci de marmură, 20 de scaune, 50 kg dulceaţă, 2
tablouri mari de perete cu rame bronzate
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• 24 febr. - autorizaţie pentru stabiliment public de ceainic
(utilizat permanent pentru „ceainarie”) şi cafenea, d-na Boda
Agniş, Bd. Carol nr. 66
• 24 febr. – Autorizaţie Bufet, Cuza 97, dnii C.Z. Stăncescu,
Andrei Buşilă şi S. Ionescu (v. 23 ian.)
• 24 febr./9 martie – Dl. Georges Basiliakis, supus otoman,
str. Cetăţii nr. 18, numit secretar şi titular al Consulatului Imperial
al Turciei la Brăila.
• 24 febr. / 7 mar., dezbateri furtunoase în Cameră privind
prohibirea la export a cerealelor începând cu 1 martie. Ministrul
de finanţe Costinescu anmeninţă cu demisia. Pe 25 febr.,
guvernul emite o hotărâre privind oprirea exportului cerealelor
(porumb, făină de porumb, fasole, orz, mazăre şi secară), care a
stopat eliberarea de „permisiuni de export” după bunul plac al
ministrului de finanţe.
• 25 febr. - autorizaţie pentru stabiliment public de ceainic
şi cafenea, Radu Moise, str. Galaţi nr. 61
• 25 febr. - autorizaţie pentru stabiliment public de bufet pe
lângă Clubul meseriaşilor, pentru domnii C.I. Stănescu, Andrei
Buşilă şi Ştefan Ionescu, Bd. Cuza nr. 97
• La 26 februarie 1915, s-au închis lucrările sesiunii
parlamentare, deschise la 16 noiembrie 1914. Nu s-a mai discutat
problema revizuirii Constituţiei, dezbătându-se doar înzestrarea
armatei, deoarece izbucnise primul război mondial.
• 27 febr.- Egalitatea Brăilei
• Editorial: Legea Warantelor. Modul de organizare
şi funcţionare. Pentru a se veni în ajutorul agricultorilor,
comercianţilor şi industriaşilor prin acordare de împrumuturi
pe gaj, proiectul Min. Finanţelor prevede: 1) împrumuturile
vor fi pe gaj pe o valoare minimă de 3000 lei; 2) obiectele ce
se pot gaja sunt cerealele treierate puse în magazii, docuri sau
magazii particulare în porturi, porumb pus în pătule, vin şi ţuică
- proprietatea producătorului; 3) împrumutul nu va trece peste
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60% din valoarea reală a gajului şi se va face cerându-se şi
garanţie unei a treia persoane solvabile; 4) garanţia va putea fi
cerută şi în rente de stat, scrisori sau obligaţiuni ale creditului
comunal; averea ce se va pune în gaj va trebui să fie asigurată; 5)
termenul împrumutului nu va putea trece de 6 luni iar dobânda
va fi de 6%; suma maximă ce va putea fi împrumutată va fi de
100000 lei.
• Situaţia agricolă. Timpul în general foarte călduros,
cerul mai mult acoperit, precipitaţiunile dese şi umezeala
mare din cursul acestei luni au folosit semănăturilor târzii de
toamnă cari s-au putut încă dezvolta, pretutindeni frumoase,
au înfrăţit şi progresat în creştere. S-au făcut arături şi ogoare
pentru semănăturile de primăvară, precum şi multe desfundări
de terenuri. În judeţele de pe lângă Dunăre s-au făcut chiar
semănăturile de grâu şi mai ales de secară. Iarba a înverzit,
pomii au înmugurit, vitele au avut ce mânca. Starea aceasta
indică recolte superioare cantitativ şi calitativ.
• Recoltele şi navlurile. Navlurile şlepurilor urcă zilnic. Se
plăteşte până la 6 lei chila pentru şlepuri încărcate. S-au încheiat
şi două afaceri cu şlepuri cu 6,50 lei de Kilă pe termen dela 1
martie la 1 iulie. Este de notat că acum 15-20 de zile nu se plătea
decât 1,75 lei kila şi de-abia cu rugăminte se găsea închirietori.  
• Informaţiuni. 1) De la bursă. Preţul cerealelor pe
ziua de 19 febr.: grâu de 73-74, 2800-3200 lei; porumb vechi,
2300-2400; porumb nou, 1600-1750; orz, 288-2950; ovăz,
2200-2300; fasolea, 3800-4000. 2) Senatul în şedinţa de ieri
a votat înpământenirea D-lui Ion M. Daniel, ofiţer de artilerie
în rezervă, fiul concetăţeanului nostru Michel Daniel, armator
şi mare proprietar în oraşul nostru. 3) Serviciul de Navigaţie
Fluvială Română , ale cărei vapoare au deservit în tot cursul
iernii liniile de pasageri Brăila-Galaţi; Brăila – Măcin şi Brăila –
Galaţi- Isaccea-Tulcea, aducând un real serviciu comerţului prin
menţinerea legăturii oraşelor de la Gurile Dunării cu restul ţării,
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îşi urmează cursele după actualul intinerar pănă la 1 martie,
când intinerariul se va schimba. 4) Domnii G.N. Carantino et
S.M.Ritzinger, cunoscuţi agenţi fluviali din portul nostru, şi-au
instalat Biuroul în str. Misitiilor No. 5.  
• 28 febr. – Fotios Carsianos, str. Misitiei nr. 39, contestă
taxa de 3% asupra chiriei, deoarece chiriaşul a părăsit cafeneaua
din 28 mai 1914.
• 28 febr. - Mitică Sulica, 3 serate în zilele de 28 febr.; 1 şi
8 mar., în salonul Hagi Sima Ivanov din str. Regală
• 28 febr. - Soc. „BAU-HANDWERKER”, fondată în anul
1911, Brăila, dă un Cinema în sala Carpaţi, pentru medcamente
gratuite săracilor, fără deosebire de Naţiune.
• 28 febr. – Consiliul Comunal în şedinţa extraordinară
din 24 febr. şi-a exprimat în unanimitate dorinţa de a avea în
localitate reşedinţa comandamentului V teritorial, care se află
actualmente la Constanţa. Solicitare transmisă dlui General
Socec, comandant al Comandamentului V Teritorial.
• 28 febr. - Corpul 5 Armată, Divizia 10, Garnizoana Brăila,
Cercul subofiţerilor reangajaţi, serată dansantă
• 28 febr.- La Regal, s-a reprezentat „Sfârşitul Pământului”,
în folosul Crucii Roşii, jucată de diferite persoane din elita
brăileană.
• Sâmbătă 28 febr, la Teatrul de Varietăţi „Paradis” a avut
loc primul debut al celebrului duet Gerda de la Renson, canto şi
dansuri de caracter, acompaniat de mandolină.
• O trecere în revistă a evenimentelor anului 1915 aflăm
la Nicu Teodorescu în romanul Gornistul Brăilei (p. 168-170):
• „La şezătoarea muzical-literară la care participaseră
Cincinat Pavelescu, George Coşbuc, Gala Galaction,Victor
Eftimiu şi Locusteanu, diverşi artişti au cântat arii vechi
preclasice, câteva arii din Mignon şi altele de Paulo Tosti şi
de Durante. Au urmat apoi, la rând, recitalul de vioară al lui
George Enescu; şezătoarea muzical-literară a cercului Voltaire;
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recitalul de pian al tinerei Germaine Kreissel, fiica violonistului
bucureştean, al cărei program cuprinsese sonata Appassionata
de Beethoven, Grădini sub ploaie de Debussy, valsul Mephisto
de Liszt şi alte piese de Bach şi Mozart, precum şi recitalul
cântăreţei Rita D’Orio (Margareta Dumitrescu). Spectacolul
cercului studenţesc din localitate a fost organizat prin grija
studenţilor Perianu, Savu Ionel, Nestorescu şi Irina Mihăilescu,
primul fiind şi preşedintele cercului, precum şi matineul muzical
unde a cântat locotenentul comandor Teodorescu Angelo (care
era şi căpitanul portului-n.n.), care a entuziasmat auditoriul cu
arii din Traviata, Lakmé, Faust, Romeo şi Julieta. Tot în acest
recital a cântat solistic şi pianista Cristescu care l-a acompaniat
pe comandor, dar care a şi interpretat solistic piese de Chopin,
Grieg, precum şi Rapsodia Română de Lubicz.
• Şi, în timp ce ofensivele engleze de la Dardanele şi Galipoli
se soldau cu o mare înfrângere iar ruşii sufereau şi ei mari pierdri
în sectorul nordic, la Brăila spectacolele se ţineau lanţ. Liga
Culturală a organizat, la acest început de aprilie, un festival
studenţesc la care participaseră studentele Lucia Rădulescu,
Eugenia Petculescu, Irina Mihăilescu, Elena Nestorescu, Letiţia
Anuşca, alături de profesoara Fausta Rădulescu. După acest
festival, a urcat pe scena cântăreaţa brăileană Maria Iordanovici,
laureată a Conservatorului din Bucureşti şi Milano, care, alături
de magistratul Nicu Brăescu, a interpretat arii din Tosca, Faust,
Forţa destinului şi Aida, precum şi romanţe de George Cavadia,
acompaniaţi fiind tot de un artist localnic, pianistul Manu, care
a interpretat şi el solistic Rapsodia de Fuchs. Tot în luna aprilie,
alături de artiştii localnici, au mai urcat pe scenele Brăilei Maria
Voiculescu, Lucia Sturdza Bulandra, Tony Bulandra, Wecera
Ionescu, Ion Manolescu, domnişoara Cutava şi doamna Elwas,
care la 11 aprilie au jucat Idealul lui Oscar Wilde, urmat, a
doua zi, de Berg-op-Zoom, comedie în 4 acte de Sacha Guitry.
Tot acum, pianista Wilhelmina Weis a interpretat cu măiestrie
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Toccata şi Fuga de Bach-Tausig, Appassionata de Beethoven,
Nocturna op.15 nr. 2 şi Valsul op. 64 nr. 2,ambele de Chopin, şi
Campanella de Liszt.
• În timp ce în luna mai evenimentele se precipitau,
brăilenii se luptau şi ei , dar la casele de bilete, pentru a putea
admira vocea cântăreţei Florica Florescu, jocul lui Nottara în
piesa Un fiu în America de Weber şi Gerbidon, acelea ale lui
Kanner, Achile Popescu, Niculescu Buzău, De Max şi Suzanne
Callot, ultimii doi veniţi din Paris; jocul artiştilor teatrului din
Craiova, care au venit atunci, în stagiune, pentru a doua oară
la Brăila cu un bogat repertoriu în care au figurat Dama de la
Maxim de George Feydeau, Prostul de I. Fulda, Păianjenul de
A. De Hertz, Institutorii de Ernst, Sângele spală de Echangarey,
Heidelburgul de altădată, piesă în cinci acte de Mayer-Förster,
Cinematograful şi Ginerele d-lui prefect, ambele localizări ale lui
P. Gusty, Hoţii de Felix Pyat, Ce ştie satul de Polizu Micşuneşti,
Lorica noastră de Paul Lindau, Bucureştii în carnaval de V.
Alecsandri, O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale, Curcanii de
Gr. Ventura, Ariciul şi şobolanul de V. Eftimiu ş.a.
• În această vară, au avut loc şi numeroase manifestaţii
sportive, în fruntea lor aflându-se meciul de fotbal BrăilaConstanţa, în care s-au remarcat în mod deosebit jucătorii
brăileni Draculi, Traian, Macri, Brezeanu, Băjenaru, Năstase,
Capoianu, Hriscos şi Aninos.
• În luna mai brăilenii au vizionat filmele Baletista
cu celebra balerină Rita Sacheto, Golfo, Familia Temperley,
Ceasornicul morţii, Onoarea soldatului, Domnişoara Piccolo,
Piff la bal mascat, Răpitorul oriental, Aventurierul din Panama
şi  În rândurile inamice”.)
• În ian., la Bursă, s-au vândut 2707 vagoane de cereale
(ian. 1914-4865 vag.) iar la Oborul de cereale-6540 care de
cereale, faţă de 466 în ian 1914.[ No. 6/febr. 1915-Buletinul
Camerei…]
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• Prefectura, Publicaţiunea no. 734/1 febr. 1915
recomandă utilizarea Serviciului Maritim al Statului pentru
introducerea în ţară de materii prime sau mărfuri din Occident.
• Primăria, Publicaţia No. 961/ 3 feb. 1915 - La 16 feb., ora
10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei pentru
închirierea prăvăliilor de vândut peşte din Piaţa Regală No. 3 şi
4, pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr., cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 100 pentru fiecare prăvălie.
• Primăria, Publicaţia No. 960/ 3 feb. 1915 - La 16 feb., ora
10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei pentru
închirierea prăvăliilor de vândut zarzavat din Piaţa Regală No.
1 colţ, 8, 10 colţ, 13, 14, 16, 17 şi 19, pe termen de unul sau trei
ani de la 1 apr. cu depunerea unei garanţii provizorii de lei 300
pentru fiecare prăvălie.
• Primăria, Publicaţia No. 977/ 3 feb. 1915 - La 1 febr.
începe vaccinarea şi revaccinarea copiilor, părinţii lor fiind
datori a-i conduce la localurile secţiilor medicale în zilele notate
mai jos. Secţia I: local de pe str. C. Berlescu; Secţia II-local str.
Albă No.2; Secţia III-local str. Ştefan cel Mare; Secţia IV- local
Str. Sf. Constantin nr. 20 şi Şc. de băieţi No. 8, str. Călăraşi.
• Primăria, Publicaţia No. 962/ 3 feb. 1915 - La 17 feb.,
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea prăvăliei no. 29 de vândut pâine din Piaţa
Regală, pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea
unei garanţii provizorii de lei 300.
• Primăria, Publicaţia No. 963/ 3 feb. 1915 - La 17 feb.,
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea prăvăliilor de vândut mălai, sare, săpun şi
mături din Piaţa Regală No.14 şi 32, pe termen de unul sau trei
ani de la 1 apr. cu depunerea unei garanţii provizorii de lei 100
pentru fiecare prăvălie.
• Primăria, Publicaţia No. 964/ 3 feb. 1915 - La 17 feb.,
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
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pentru închirierea locurilor no. 1 şi 2 de vândut pepeni şi fructe
din Piaţa Galaţi, pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr. cu
depunerea unei garanţii provizorii de lei 100 pentru fiecare
prăvălie. [Toate publicaţiile de mai sus, semnate de : p. Primar,
Const. Varlam; p. Secretar general, I.I. Popescu]
• Prefectura, Publicaţiunea no. 456/6 febr.1915 În ziua de
12 feb. 1915, la Prefectură, licitaţie cu oferte în plicuri închise
şi sigilate, pentru vinderea recoltei a III-a de lucernă din vara
anului 1914, în cantitate de aprox. 8000 kg, ce se află depozitată
în 4 căpiţe la pepiniera judeţului din satul Baldovinesti, pendinte
de com. Cazasu. Garanţie provizorie de lei 50. Prefect, N.N.
Ionescu; Secretar, V.I. Drâmbă.
• Primăria, Publicaţiune No. 1067/6 feb. 1915: Lista cu
preţurile cu care se va vinde peştele provenit din apele statului
cu începere de la 4 feb. 1915, până la noi dispoziţiuni. Preţuri
majorate faţă de ian.
• Primăria, Publicaţia No. 969/8 feb. 1915 - La 21 feb.
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea locurilor no. 18, 19, 25, 37 si 89 de vândut
zarzavat din Piaţa Poporului, pe termen de unul sau trei ani de
la 1 apr. cu depunerea unei garanţii provizorii de lei 100 pentru
fiecare loc colţ şi de lei 50 pentru cele mijlocii. Reziliere în caz
de dispunere facere de noi hale.
• Primăria, Publicaţia No. 968/ 3 feb. 1915 - La 23 feb.
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea următoarelor prăvălii de vândut carne din
Piaţa Regală : No. 8 colţ, 9, 1, 15, 16, 21, 22, 23, 24 colţ, 27 şi
29, pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 300 pentru fiecare prăvălie. Reziliere
în caz de dispunere facere de noi hale.
• Primăria - Publicaţia No. 959/ 3 feb. 1915- La 20 feb., ora
10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei pentru
închirierea următoarelor prăvălii de vândut carne (No. 1, 2, 10,
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17 şi 19 şi No. 9 şi 12 de vândut zarzavat din Piaţa Concordiei,
pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 100 pentru fiecare prăvălie. Prăvăliile
de vândut carne se vor închiria în condiţiunile noului regulament
pentru vânzarea cărnii în acest oraş.
• Primăria - Publicaţia No. 967/ 3 feb. 1915- La 18 feb.,
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea locurilor de vândut mălai, sare, săpun şi
mături din Piaţa Poporului cu no.12, 14, 15, 16, 31, 32, 34 şi
36, pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 100 pentru fiecare loc colţ şi 50 lei
pentru cele mijlocii.
• Primăria - Publicaţia No. 975/ 3 feb. 1915- La 26 feb.,
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea prăvăliilor de vândut peşte din Piaţa Poporului
no. 6, 7, 9, 28, 29 şi 30, pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr.
cu depunerea unei garanţii provizorii de lei 100 pentru fiecare
colţ şi de lei 50 pentru cele mijlocii.
• Primăria - Publicaţia No. 976/ 3 feb. 1915- La 16 feb.,
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea localului de bufet din Grădina Monumentului,
pe termen de trei sau cinci ani de la 1 apr. cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 1000, iar după aprobare, garanţia
definitivă va fi egală cu jumătate din chiria anuală.
• Primăria - Publicaţia No. 973/ 3 feb. 1915- La 16 feb.,
ora 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea următoarelor prăvălii din Piaţa Galaţi: no. 2
de vândut zarzavat şi no. 10 şi 11, de vândut carne pe termen de
unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea unei garanţii provizorii
de lei 300 pentru fiecare prăvălie de vândut zarzavat şi de lei 100
pentru cea de carne.
• Primăria - Publicaţia No. 972/ 3 feb. 1915- La 24 feb.,
orele 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
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pentru închirierea locului din prelungirea gardului Cimitirului
Sf. Maria, ce serveşte pentru depozit de lemne de foc, pe termen
de un an, cu începere de la 1 apr., cu depunerea unei garanţii
provizorii de lei 100.
• Primăria - Publicaţia No. 971/ 3 feb. 1915- La 24 feb.,
orele 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea magaziei de zid no. 10 de pe Vadul Danubiului,
proprietatea comunei donaţia Penetis – Zurmale, pe termen de
unul sau trei ani de la 1 apr cu depunerea unei garanţii provizorii
de lei 200.
• Primăria - Publicaţia No. 970/ 3 feb. 1915- La 16 feb.,
10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei pentru
închirierea prăvăliilor de vândut peşte din Piaţa Regală no. 3 şi
4, pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea unei
garanţii de 100 lei şi licitaţie publică orală, fără supralicitaţie
şi fără niciun drept de oferte sau supraoferte pentru închirierea
etajului de sus din proprietatea Comunei de pe Calea Regală,
colţ cu str. Sf. Petru, donaţia Zurmale Cristofor, pe termen unul
sau trei ani, cu începere de la 23 apr. 1915, cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 120.
• Primăria - Publicaţia No. 974/ 3 feb. 1915- La 16 feb.,
10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei pentru
închirierea următoarelor prăvălii de vândut fructe din Piaţa
Regală, No.1 cu 20 şi 2 cu 19, 4 cu 17 şi 5 cu 16, 21 cu 40, 22
cu 39, 23 cu 38, 24 cu 37 şi 25 cu 36, pe termen de unul sau trei
ani de la 1 apr. cu depunerea unei garanţii provizorii de lei 300
pentru fiecare prăvălie.
• Primăria - Publicaţia No. 1251/ 12 feb. 1915- Prin
procesul-verbal dresat de noi, Primarul oraşului Braila, în ziua
de 12 febr. 1915, s-a declarat de pripas o vacă roşie şi alta vânătă,
deoarece nu au fost declarate în termen de posesor. În caz de
neprezentare a proprietarului în termen de 6 luni, prevăzut de
legea Poliţiei rurale, se va vinde în folosul comunei.
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• Primăria - Publicaţia No. 1317/ 14 feb. 1915 - Listă
cu preţuri noi la peşte, începând cu 15 febr. , din care spicuim:
rizeafca (scrumbie mică de Dunăre- Candrea-Adamescu, p. 1071) şi
scrumbiile obişnuite de mare-17 lei suta de bucăţi (0, 17 bani bucata).
• Primăria - Publicaţia No. 961/ 3 feb. 1915- La 16 feb.,
10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei pentru
închirierea prăvăliilor de vândut peşte din Piaţa Regală no. 3 şi
4, pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 100 pentru fiecare prăvălie.
• Primăria - Publicaţia No. 1230/ 12 feb. 1915- La 28
feb., 10, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei pentru
vinderea fierului vechi şi a tuciului scos din uz, aflat la serviciul
salubrităţii şi la uzina de apă a comunei, cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 100.
• Primăria - Publicaţia No. 1532/20 feb. 1915- Racordarea
canalului numai cu personae autorizate. În caz contrar, nu li se
admite legătura şi sunt daţi în judecată.
• Publicaţia No. 1477/20 feb. 1915- La 27 feb., 10 şi
jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei pentru
închirierea următoarelor prăvălii de vândut zarzavat din Piaţa
Regală no. 1 colţ, 7, 10 colţ, 13, 14, 16, 17 şi 19, pe termen de
unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea unei garanţii provizorii
de 300 lei pentru fiecare prăvălie.
• Primăria - Publicaţia No. 1478/ 20 feb. 1915- La 28
feb., 10 şi jumătate, licitaţie publică orală la oficiul Primăriei
pentru închirierea următoarelor locuri de vândut mălai, sare,
săpun şi mături din Piaţa Poporului: No.12, 14, 16, 34 şi 36,
pe termen de unul sau trei ani de la 1 apr. cu depunerea unei
garanţii provizorii de lei 100 pentru fiecare loc colţ şi 50 pentru
cele mijlocii. Supraoferte nu se primesc.
• Primăria - Publicaţia No. 955, 3 febr. 1915. Decizia
Cons. Com. No. 1/1, lista provizorie de alegătorii pentru
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alegerea delegaţilor Col. II Comunal, Secţia I din oraşul Brăila,
care vor vota în localul Primăriei. Reclamaţii asupra înscrierilor
şi omisiunilor– admise până la 15 febr., rezolvate până la 15
martie. = 402 alegători.
• Publicaţia No. 956, 3 febr. 1915. Decizia Cons. Com.
No. 1/1, lista provizorie de alegătorii pentru alegerea delegaţilor
Col. III Cameră, Secţia II din oraşul Brăila, care vor vota în
localul Şc. No. 1 de băieţi (Str. C. Berlescu, colţ cu str. Şcoalei
Publice). Reclamaţii asupra înscrierilor şi omisiunilor – admise
până la 15 febr., rezolvate pâna la 15 martie. = 516 alegători.
• Reclamă
Egalitatea Brăilei [6 febr. =13 febr.= 20 febr.=27
febr.=aceleaşi reclame din luna ianuarie]
• Familia Galiatzatos are nemărginita durere a anunţa
moartea iubitului unchi şi cumnat Nicoli Galiatzatos în etate de
71 ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 6 februarie, la ora
2 jum. d.a. Cortegiul va porni de la locuinţa defunctului din
str. Teatrului No. 4 la biserica greacă iar de aici la cimitirul
Sf. Constantin. Rugaţi-vă pentru el. Aceasta tine loc de orice
invitaţiune. Brăila 5 febr. 1915
• Abonaţi-vă la MODA şic ILUSTRATĂ. Exemplarul
40 bani. Abonamentul costă : un an 10 lei, şase luni 6 lei. Str.
Câmpineanu No. 10
• De închiriat de la Sf. Gheorghe 1915 două prăvălii
ocupate numai de plăpămăria D. Boroda, situate în str. Cojocari
No. 12, visavis de Grădina Paradis. Informaţii: B. V. Beloiu. Str.
Piaţa Amzei No. 5 Bucureşti.
Adevărul Brăilenilor [2 febr.=9 febr.=16 febr. = 23 febr. ]
• Unica Fabrică Română - de sifoane – Gh. S. Tomescu.
Str. Mihai Bravu No. 81
• Măcelăria „La Taurul” Fraţi Segal. Piaţa Regală No.
24. Carne prima calitate de vacă şi viţel cu preţul de 80 bani
kilogramul
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• Ion Manea. Măcelărie Naţională. Piaţa Concordiei.
Zilnic cărnuri proaspete. Carne de batal extra fină, kgr. 70 bani
• Recomandăm tuturora vinurile gustoase şi excelente din
pivniţile Gheorghe Stănescu şi care se găsesc de vânzare la
Bodega „Lacrima zorilor”. Proprietari: Gheorghe Stănescu
& I.N. Nicolescu. Str. Galaţi No.2. Telefon No. 22/5. Vin de
Drăgăşani kilo 1 leu, Negru vârtos -1,40; Tămâios-1,60; Risling
sticla-1,50; Ruginit-1; Braghina-1; Negru Bordeaux-1; Ţuică
de Văleni-1 leu. Întotdeauna asortat cu toate felurile de vinuri
veritabile, indigene şi străine, champagne extra fină şi felurite
aperitive. Specialităţi: Mastică veritabilă de „Hio”, diferite
Licheuri, Cogniac Grecesc „Apollo”, Banană, Ananas, Caccao.
Vinuri renumite de Sarica şi vin spumos Règal. Preţuri foarte
convenabile. Desfidem orice concurenţă. Orice fel de băuturi
se distribuie la domiciliu.
• Nae I. Garafoiu. Debit Special de băuturi Spirtoase.
Str. Galaţi No. 5. Depozit de vinuri escelente din cele mai
renumite podgorii cu preţuri foarte convenabile. Specialităţi de
racherie şi licheruri.
• C.C.Sculi. Avocat. Str. Turcă No. 21. Consultaţiuni de la
8-9 dim. şi 2-4. Pentru săraci, gratis.
• Vizitaţi Cinema Carpaţi. Program schimbat de trei ori
pe săptămână: luni, mercuri şi vineri. Filme cele mai grandioase.
• Pandeli Panaitescu. Frizer. Str. N.V. Perlea No. 17
(lângă spălătoria „La Arapu”)
• De închiriat un apartament cu două camere, bucătărie,
apă în curte pe str. Plevnei No. 27
• Avis. Aduc la cunostinţă că cu începere dela 1 octombrie
a.c. am deschis la Institutul „Romaşcan” un curs de Stenografie
Perfecţionată (Metoda Duployen), cursurile se vor ţine în
toate duminicile între orele 10-12 a.m., precum şi un curs de
Dactilografie. Cei ce doresc a urma acest curs se pot înscrie la
Direcţiunea acelui Institut. Aspasia C. Sculi.
80

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

ziar.

• Lei 10-12 mii se dă cu ipotecă. Doritorii a se adresa la

• Restaurant, Băcănie, Cârciumă şi Berărie. „La
Moldoveanu”. Vasile Coman & Radu Stoicescu, str.
Pensionatului No.11 (Localul fost Tudorache Stoian). Sub
conducerea D-lui Radu Stoicescu, fost la Iordan. Local elegant
şi bine aranjat, pus la dispoziţia publicului la orice oră din zi şi
noapte. Diferite mâncăruri, pastrămărie, cârnăţărie, brânzeturi
etc. Vinuri albe şi negre din podgoriile cele mai renumite.
• Iancu Gherghinopol. Restaurant Economic şi
Cârciumă. Mâncăruri reci şi calde, cu preţuri foarte eftine.
Vinuri bune.
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MARTIE
Duminica a IV-a a Postului
D. 1/14 S-ta Evdochia
L. 2/15 Sf. Teodot
Ma. 3/16 S-ţii Eutrop. şi V.
Mi. 4/17 Sf.. Gher. (s.d.)
J. 5/18 Joia Can. Mare
V. 6/19 42 Mart. (s.d.)
S. 7/20 Sâmb. Sf. Acatist
Duminica a V-a a Postului
D. 8/21 Sf. Teofilact
L. 9/22 40 Mart. din Sevasta
Ma. 10/23 Sf. Codrat
Mi. 11/24 Sf. Sofronie
J. 12/25 Sf. Teofan
V. 13/26 Ad. M. S. Nichita
S. 14/27 Sâmb. lui Lazăr
Duminica Floriilor
D. 15/28 Floriile (s.den.)
L. 16/29 Sf. Savin „
Ma. 17/30 Sf. Alexie „
Mi. 18/31 Sf. Chiril
J. 19/1 Joia Mare
V. 20/2 Vinerea Mare
S. 21/3 Sf. Iacov
Duminica Paştilor
D. 22/4 Sf. Paşti
L. 23/5 Sf. Paşti
Ma. 24/6 Sf. Paşti
Mi.25/7 Buna Vestire (hţi)
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J. 26/8 Sob. Sf. Gavril
V. 27/9 Izv. Tămăduirii (hţi)
S. 28/10 Sf. Ilarion
Duminica Tomei
D. 29/11 Sf. Marcu ep.
L. 30/12 Sf. Ioan Scărar.
Ma. 31/13 Sf. Ipatie
• Fazele lunare
Între 1-11, vânt, furtuni cu zăpadă. De la 11-18, vreme
schimbăcioasă. 18-24, vreme senină şi caldă. De la 24 până la
sfârşit, vreme schimbăcioasă.
• 1 martie 1915 – Bomba, Ediţie specială. Anul XXXIno.1360. Proprietar-Scarlat Manolescu. Director - Filip G.
Apostolescu. Abonamente: Brăila şi Districte pe 1 an-20 lei;
pentru străinătate pe un an-25 lei. Redacţia: Calea Împăratului
Trajan No. 11. Casă proprie. Inserţii şi reclame: linia garmond,
pag. IV-10 bani; idem pag.III-1 leu; inserţii şi reclame-2 lei.
• În Cotro (Editorial). După 7 luni de sbucium şi de prăpad
european, mult trâmbiţatul nostru ideal naţional tot n-a luat
o formă mai concretă. Şi azi, ca şi la începutul confictului,
nu putem şti decât tot acelaşi lucru: întreaga românime e
hotărâtă pentru Tripla Înţelegere şi în mod cert contra Puterilor
Centrale. (…) Transilvania, revendicată de toţi Românii, spune
totul şi merită toate sacrificiile. Cum însă după 7 luni nu auzim
decât glasul neoficial al tribunilor populari, e timpul, credem,
a ne întreba: „ În cotro o luăm şi cât o să mai aşteptăm?”
Guvernul în mutismul lui nu ne dă nici o indicaţie certă   de
direcţia politicii lui. Prejudecăţile şi interesul material nu-şi
au locul în această mare problemă a românismului şi orişice
sacrificiu  - orişicât de mare ar fi – nu ar fi destul pentru scopul
ce urmărim. Cerem deci tărie şi curaj din partea celor de la
guvern, care întâmplator sunt chemaţi să rezolve marele nostru
83

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

ideal iar dacă neputinţa sau lipsa de curaj îi caracterizează să
lase locul altora mai români, mai cu simţul realităţii. Negustorii
şi fricoşii, saltimbancii şi irozii, cocoţaţi de formă pe fotoliile
ministeriale, să plece. Destul cu această ordinară duplicitate,
mai e încă timpul să ne reparăm greşelile trecute. Dar cine va fi
omul epocii sau Cavour-ul României care să ne arate „Încotro”
s-o luăm?
• Afipte şi publicaţiuni juridice. A. Corpul Portăreilor
Trib. Brăila: afipt no. 3691 Conform jurnalului Trib. Brăila S.
2 no. 1667 din 1915 se publică spre generala cunoştinţă că, în
ziua de 14 martie 1915, se va vinde prin licitaţie publică activul
falimentului „Fraţii Comnino” compus din creanţe (…); Afipt
no. 3694: … în ziua de 14 martie 1915 se va vinde prin licitaţie
publică activul falimentului Stan Rădulescu compus din mărfuri
de coloniale şi mobiler aflate în magazinul din str. Regală no. 119
şi evaluate la suma de lei 5384,9%(…).La ambele afipte, doritorii
se vor prezenta în ziua sus arătată, la ora 10 a.m., în cancelaria
sindicatului unde este a se ţine licitaţia spre a concura cu bani
gata. Afipt no. 4204…În ziua de 3 apr. 1915, se va vinde prin
licitaţie publică averea mobilă a debitorului Anastase Filoti,
aflată la conacul moșiei d-sale din com. Batogu, plasa Ianca,
şi anume o cantitate de porumb în ştiuleţi recolta anului
1914, aflată în două porumbare subt acelaşi acoperământ,
aproximativ 1000 hl la cererea creditoarei Soc. An. de
asigurări generale şi reasigurări „Victoria”. Afipt no. 4289…
În ziua de 3 apr. 1915, se va vinde prin licitaţie publică
mărfurile aflate în consignaţiune la d. Victor Macedonsky
din Brăila str. Mihai Bravul no. 205, ce face parte din activul
falimentului Weil Iosef & Co din Bucureşti, începându-se
licitaţia de la suma de lei 13335 sau de la orice sumă se va găsi
cu cale în ziua vânzării. Afipt no. 4405… În ziua de 9 apr. 1915,
se va vinde prin licitaţie publică averea mobilă a debitorului
George G. Găetan din Brăila str. Bolintineanu No. 10, şi
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anume: 1) doi cai de trăsură la păr negru închis; 2 )una trăsură
în bună stare; 3) un pian complect culor lemn mahon; 4) una
garnitură mobilă complectă de salon…24) una lampă electrică
în 5 becuri-alamă masivă, urmărită şi scoasă în vânzare după
cererea creditorului Henry Goldenberg, din Brăila str. Regală,
şi pentru a d-sale despăgubire de suma de lei 8000 lei Afipt no.
4405… În ziua de 29 mar. 1915, se va vinde prin licitaţie
publică averea mobilă a debitorului Tănase Apostolescu din
Brăila, avere aflată în staţiunea balneară Lacul Sărat, pendinte
de com. Chiscani, în vila debitorului, în 11 camere jos şi la etaj,
şi anume: jos, camera No. 4: 2 paturi de lemn cu 2 saltele de
paie şi 2 de lână, un garderob, o oglindă, un lavoar cu serviciu,
o noptieră şi 3 scaune de Viena etc. p. Cap Portărei, Gh. Bălan,
secretar, I. Stănescu. B. Prim Preşedinte al Trib. Braila,
Secţia I. Afipt No. 4230. Trib. prin jurnalul no. 1741 din 7 febr.
1915 a dispus urmărirea şi sequestrarea veniturilor generale ale
imobilului ipotecat, situat în Brăila, Bd. Cuza no. 73, vechi 83,
proprietate a def. debitor Petrache P. Cristescu, stăpânit astăzi
de către soţia sa Elena P. Christache până la concurenţa sumei
de 17554, 60 lei, către Banca Generală Română… Publicaţiune
no. 2814. Trib. prin jurnalul no. 197 din 1915 s-a pus în vânzare
prin licitaţie publică din data de 1 aprilie 1915 imobilul dotal
al d-lor Golda Ester Marcus şi Jacob Copel Marcus, situat în
Brăila str. Radu S. Campiniu No. 7, (care) se învecineşte în
faţă cu str. Radu S. Campiniu No.7, la dreapta cu locul viran
cu no.5, proprietatea d-lui Strop şi în fund şi puţin pe stânga cu
proprietatea d-lui judecator A. Sudeţeanu (…) Prim-Preşedinte
C.G. Alevra, Portărel, Gh. Bălan
• 1 martie 1915 – Telegrama, anul III, nr. 43, 5 bani în
toată ţara. Ziar cotidian cu cele din urmă ştiri din lumea întreagă
sub conducerea unui comitet. Director-proprietar: Const. Th.
Ştefănescu. Anunţuri după învoială. Inserţii-lei 2 linia. Redacţia
şi administraţia – str. Galaţi nr. 21. Cine primeşte 2 numere se
consideră abonat.Tipografia „Romania”, str. Galaţi nr. 21
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• Editorial: Supra Populaţia pământului şi Războaiele.
Natura are întotdeauna grijă să aranjeze mersul tuturor
faptelor în univers, cu un calcul matematic, căruia nimic nu
poate să i se impute. Războaiele nu sunt de fapt altceva decât un
aranjament al naturii. (…)Înmulţirea populaţiei a trecut cu mult
peste normal. (…) Au început războaiele cu tunuri de 42 şi cu
mitralierele ca să se poată secera cât mai mulţi spre a se putea
pune în regulă balanţa naturii.
• Drept la replică: Controlul laptelui. În urma articolului
Falsificarea laptelui din Telegrama, nr. 40 din 26 febr. a.c., D.
Stamatescu, medic veterinar primar al oraşului Brăila recomandă
populaţiei a-şi procura laptele de la Grigore Palade (150 vaci
producătoare de lapte), de la Konkel tatăl (70 vaci), Konkel
fiul-Kraus, Ardeleanu, Ene Başturea, care au lapte curat. Restul,
până la 360 vânzători de lapte, posedă 2-10 vaci. Lăptăresele
sunt precupeţe care cumpără câte 8-10 litri pe care apoi îl desfac.
• Ştiri din război. Încă un capitol la atrocităţile germanilor
în Belgia (anti german); Masacre la Namur, Tamines, Ardenne
şi Dinaut; Fanfaronadă teutonică (laudă victoriile aliaţilor).
• Informaţiuni. 1) Starea d-lui Emanuel Porumbaru,
ministrul de externe, inspiră îngrijorare. 2) M. S. Regele a
făcut ieri o vizită d-lui prezident al Consiliului. Se ştie că
d. Ionel Brătianu e reţinut în casă de o răceală rebelă. 3) Dl.
Mihail S. Paraschiv, avocat din Bucureşti, propune un proiect
de lege relativ la condamnarea condiţionată. 4) Se condamnă
închirierea unor vapoare româneşti Austriei pentru depozitatrea
cerealelor. 5) Ofensivă rusă în Bucovina. 6) Demisia guvernului
italian Salandra. D. Giolitti a fost însărcinat cu formarea noului
minister. În cercurile politice, venirea lui Giolitti însemnează o
înţelegere politică cu Austria, deoarece se pronunţase de multe
ori în public că Italia va câştiga mult mai multe avantaje dintr-o
neutralitate absolută şi binevoitoare. 7) Dl. Costinescu, min. de
finanţe, şi-a retras cererea de demisie în urma diferendului cu
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min. de externe, Em. Porumbaru. 8) Dl. Emil Costinescu, min.
Finanţelor, a depus sâmbătă la Cameră textul proiectului de lege
„Case de împrumut pentru agricultură, industrie şi comerţ”. Un
articol precizează: Averea depusă trebuie mai întâi asigurată.
• 1 martie: consum pâine luna febr.- 655719 kg, 42 brutari
• 1 martie – Al. Sabovici, salon Goldenberg, serate dansante
în zilele de 1,8,15,22,23, 24 şi 25 martie.
• 2 martie – Ioan M. Economu solicită egalizarea taxelor
pentru cafeneaua şi frizeria/bărbieria, aflate în acelaşi imobil
• 3 martie: Seară literar-artistică organizată de Cercul
Voltaire. S-au jucat piesele Le Feu du voisin de François de
Croisset şi Le paix chez soi de G. Courtelini. În program au
figurat extrase din Verdi şi Donizetti, executate de orchestra de
mandoline. În încheierea programului, magistratul Nicu Brăescu,
posesor al unei frumoase voci de tenor, a interpretat ariile italiene
Tre giorni de Giovanni Battista Pergolese, E lucevan le stelle din
Tosca de Giacomo Puccini şi liedul Visul păstorului de Nicolae
Bănulescu.
• 4 martie – Min. de Interne aprobă creditul suplimentar
de lei 1020, solicitat de Primărie pentru acoperirea cheltuielior
prilejuite de depunerea jurământului cercetaşilor.
• 4 martie 1915, Telegrama
• Situaţia frontului. Aliaţii au realizat progrese, de foarte
mare importanţă, pe frontul occidental al războiului. Pierderile
germanilor: la Champagne, focul artileriei franceze a fost
nimicitor, peste 8000 de obuze căzând în două zile.
• Remaniere ministerială. E vorba să iasă din minister
d-nii Porumbaru şi Morţun, înlocuiţi de Ferechide şi Toma
Stelian. Nu este exclusă eventualitatea înlocuirii lui Radovici cu
Vintilă Brătianu.
• În cercurile liberale conducătoare domneşte o vie
indignare împotriva d-lui Al. Marghiloman, pentru intenţiile
nepatriotice ce le atribuie acesta d-lui Ioan Brătianu, prin
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interviul acordat ziarului „Reici”. Persoane din imediatul anturaj
al preşedintelui consiliului asigură că niciodată d. Bratianu nu
s-a gândit să renunţe la îndeplinirea idealului naţional, nici
nu va putea adera la toate elucubraţiunile ce i le atribuie şeful
partidului conservator, conforme, bineînţeles, cu sentimentele
lui personale.
• S-a prohibit exportul mazării, secarei şi orzului.
• 4 martie: Cererea tânărului Constantin Meissner, str.
Călăraşi 127, de a se elibera un certificat de la Primarie spre
a-i servi la înrolarea sa ca voluntar în armată, poliţia având a
cerceta: al cui fiu este tânărul, dacă e fiu legitim sau natural şi
cum se numeşte mama, unde este născut, de când domiciliază
în această comună, ce semnalmente are tânărul (talia, părul,
faţa, fruntea, sprâncenele, ochii, nasul şi semnele particulare),
naţionalitatea, dacă a fost condamnată etc.
• Se naşte la 4 martie în Brăila, Ştefan Tropcea (m.
1986), epigramist de talie naţională.
• 5 martie - Oferte către Primărie: 1) Depozitul Ghica
Comăneşti, lemne fag tăiate şi despicate, 310 lei vagonul din
depozit, transportate cu carele Comunei; 2) Ion D. Găgiulescu,
31 lei m.c. fag sau stejar; 3) G.G.Sassu-30 lei m.c. fag amestecat
cu carpen, uscate din depozit
• 5 martie – Ziarul „Expresul” conţine un anunţ, prin care se
aducea la cunoştinţa melomanilor că Mihail Nasta, celebrul tenor
de la Opera Imperială din Viena, urma să dea în curând, pe una
din scenele din localitate, un concert vocal în acompaniamentul
pianistului M. Vitels.
• 6 martie – autorizaţie Mihail D. Roşca, Galaţi 118, băuturi
spirtoase
• 6 /19 martie, apare la Brăila numărul comemorativ
al Tribunei Transporturilor. Organul „Uniunei Sindicale
a Muncitorilor de Transport pe apă şi uscat din România”
închinat memoriei lui Ştefan Gheorghiu cu prilejul împlinirii
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unui an de la moartea acestuia (sfârşit prematur, din cauza
tuberculozei în sanatoriul de la Filaret, 6 martie 1915). Număr
redactat în întregime de Panait Istrati. Cuprinde articolele:
Despre Ştefan Gheorghiu cu prilejul împlinirii unui an de la
moartea lui şi Ştefan Gheorghiu bolnav. În Egipt. [ Ştefan
Gheorghiu, împreună cu Ştefan Grigoriu şi Panait Istrati,
s-a aflat la conducerea celei mai mari greve din portul Brăila,
îndreptate împotriva introducerii carnetelor de muncă (un
fel de regulament de comportare şi obligaţii impus de patroni
hamalilor), arbitrariului şi speculei exercitate de vătafi,
Greva începuse la 27 mai/ 9 iunie 1910, din iniţiativa lui Ştefan
Gheorghiu-secretarul sindicatului muncitorilor portuari din ţară
şi Ştefan Grigoriu-secretarul sindicatelor muncitorilor din portul
Brăila. În această zi, cinci mii de hamali defilează în coloane
prin oraş. Lor li se adaugă şi ceilalţi muncitori din oraş, numărul
greviştilor ridicându-se la zece mii. Ştefan Gheorghiu şi Ştefan
Grigoriu sunt arestaţi. Lipsiţi de conducători şi constrânşi de
sărăcie, după 18 zile de grevă, muncitorii reiau lucrul.-v. Toader
Buculei, op. cit., p. 132]
• 6 martie – Primăria solicită un exemplar din condiţiunile
relative la darea în antrepriză a afişajului de la primăriile oraşelor
Ploieşti, Bârlad, Bucureşti şi Iaşi.
• 6 martie – Iordan M. solicită un loc de 40 m.p în Piaţa
Regală, lângă fotograful Petre Gradea pentru instalarea unui cort
de pânză pentru reprezentaţii de gimnastică şi o armă automată
pentru desfacere de bomboane, pe timp de 15 zile începând cu 6
martie. Rezoluţie: 1,20 lei chiria locului şi taxa de reprezentaţie.
• Înalt Decret Regal: Regulament pentru abonamentele
la apă şi canal, votat în Consiliul Comunal prin decizia no. 19/
III din şedinţa extraordinară de la 22 dec. 1914, aprobat prin
Înaltul Decret Regal no. 584 din 6 martie a.c., comnunicat cu
ordinul Min. de Interne no. 6732, înregistrat la no. 4156/915
iar perceperea taxelor prevăzute în el s-a aprobat de Min. de
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Interne prin ordinul no. 7204, înregistrat la oficiul Primăriei la
no. 4157/915. Regulamentul a fost publicat la Brăila, Artistica
Tipo-Lith. Arthur Orghidan, Calea Împăratul Traian no. 18,
1915. Reproducem câteva articole. Art. 1. Alimentarea de apă
din conducta publică şi racordarea la canalul public se declară
obligatorie pentru toate proprietăţile aşezate pe stradele sau
pieţele oraşului prevăzute cu conducte şi canaluri publice,
obligativitate intrând în aplicare treptat pe circumscripţii,
conform ordonanţelor ce va emite Primăria. Art. 6. Pentru
executarea branşamentului de apă şi a racordului, proprietarul va
plăti taxele ce va stabili Primăria prin ordonanţă specială. Taxele
vor cuprinde costul acestor lucrări din calea publică, întreţinerea
lor continuă şi reînnoirea lor după o uzură normală, precum şi
taxa de verificare a instalaţiunilor interioare din imobil. Art. 9.
Pentru folosinţa canalului public, fiecare proprietar va plăti anual
o taxă de 3% asupra valorii locative a imobilului racordat. Art.
14. Taxele se vor achita anticipat la prima chenzină a fiecărui
trimestru. Art. 29. Pentru serviciul de ridicarea gunoaielor de la
imobile se va plăti o taxă egală cu 1,5% din valoarea locativă.
• 6 martie – Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 958
• „Liga Agrară”(editorial) Faţă de numeroasele măsuri
luate de guvern prin legiferare, relativ la exportul cerealelor,
măsuri cari sunt împotriva marilor agricultori, agricultori din
toată ţara, întruniţi la 26 febr., în localul „Uniunii Centrale a
Sindicatelor Agricole”, au hotărât să înfiinţeze o puternică
ligă agrară şi să fondeze imediat o societate pe acţiuni pentru
înfiinţarea unui mare ziar cotidian, care să aibă ca scop apărarea
intereselor agricultorilor mari şi mici, precum şi edificarea
opiniei publice în această direcţiune.
• Muzeul A. Simu din Bucureşti. Pierre Gourdault.
Sub acest titlu, sculptorul George Dimitriu deplânge moartea
pictorului francez Pierre Gourdault, mort în războiul actual pe
când îşi apăra patria, descriind două din tablourile pictorului din
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Muzeul A. Simu: Anul o mie şi portretul d-lui A. Simu, creaţii
expuse la saloanele artiştilor francezi din Paris din anii 1907 şi
1909.
• Revista Comercială. În cursul ultimei săptămâni, situaţia
pieţei noastre a devenit foarte calmă şi fără afaceri din cauza
prohibirii unor articole, precum şi din cauza taxelor de export
care trebuie plătite în aur efectiv. Acest lucru face negustorii
străini să se abţină de la orice cumpărări şi bineînţeles toată
fluctuaţiunea pieţei depindea de cumpărările acestora.
• Informaţiuni. 1) D. Anghel V. Theodorescu, fruntaş
comerciant din portul nostru, a fost numit director al Băncii
Agricole în locul d-lui I. Săvescu, care a trecut ca director
la Banca Românească din Capitală. 2) Între d-nii Basile E.
Lichiardopoulos şi Iosef Ambatis s-a format o societate pentru
a înfiinţa o fabrică de paste făinoase şi derivatele lor, sub
denumirea „Mercur”, cu sediul în Brăila, str. Danubiului No. 12,
sub firma „Ambatis & Lichiardopoulos” Capital social -250000
lei în imobil, instalaţiuni şi numerar, depus în mod egal de ambii
asociaţi, termenul asociaţiei este nelimitat şi cu începere de la 1
ian. 1915. 3) Între d-nii Ioseph Rottenberg, Eduardo Fanciotti
şi Ernesto Fanciotti s-a format o asociaţiune sub firma socială
Rottenberg & Fanciotti, al cărei obiect este reprezentanţa în
Brăila a societăţii de asigurare „Generala” din Bucureşti. Natura
afacerilor acestei asociaţiuni nereclamând capital social, nici
unul din asociaţi nu aduce vreo sumă de bani la cassa socială.
4) Între d-nii Alfred Rottenberg din Brăila, Leon Rosenfeld si
Mathieu Dominic din Anvers a intervenit o societate pentru
exportul de cereale, cu un capital de 150000 lei , pe termen de
3 ani, cu sediul în Brăila, str. Fortificaţiei, No. 5. 5) Guvernul a
votat o lege prin care se aplică în mod excepţional pe tot timpul
cât va dura această stare anormală provocată de conflagraţia
europeană, taxe de export pentru porumb şi fasole, şi anume:
5 lei de hectolitru de porumb şi 30 lei de hectolitru de fasole.
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6) Vapoarele NFR cari au menţinut cursele regulat între BrăilaGalati; Brăila-Măcin şi Brăila-Galaţi-Isaccea-Tulcea şi Sulina,
cu tot timpul aspru şi nefavorabil, vor continua aceste curse cu
începere de la 1 martie după un nou intinerar ce-l vom publica
în numărul viitor.
• 7 martie - „Internaţionala”-Soc. pentru ajutor în caz de boală

şi înmormântare / Soc. de ajutor mutual cu medic, medicamente şi
înmormântare. Brăila, 2 reprezentaţii de cinematograf în salonul

Carpaţi
• 7 martie - autorizaţie stabiliment public de băuturi
spirtoase, Mihail D. Roşca, str. Galaţi nr. 128
• 7 martie – Bomba, nr. 1360 (prima pagina din cele două
identică cu acelea din numerele din 22 febr. şi 1 martie)
• Informaţii juridice.
A) Prim Preşedintele Trib. Brăila S. I: 1 ) Afipt no. 1522/
13 ian. 1915. Se declară de urmărite şi sequestrate veniturile
generale ale imobilului din Brăila, str. Regală no. 83, care
aparţine debitorului Theodor N. Ştefănescu până la concurenţa
sumei de lei 5000, valoarea mobiliară a dotei reclamantei
Florica St. Teodorescu. 2) no. 1523. Se dispune urmărirea şi
sequestrarea veniturilor generale ale imobilelor din Brăila, str.
Regală no. 60 şi 62, care aparţin debitorului Constantin Ivanciu
până la concurenţa sumei de lei 10000, cu procente plus speze
în pretenţia d-lui Sotir Ionescu. 3) no. 2808 din 6 febr. 1915
Se dispune urmărirea şi sequestrarea veniturilor generale ale
imobilelor din Brăila, str. Regală no. 60, 62 şi 130, Bd. Cuza nr.
229 şi Faţa Portului nr. 34, care aparţin debitorului Constantin
Ivanciu până la concurenţa sumei de lei 50000 şi a imobilelor
din Brăila str. Regală nr. 90, 94, 96 şi 93, proprietatea debitorilor
C.I. Petrovici, Jean Petrovici şi Raliţa J. Petrovici, personal şi
ca tutrice a minorilor Petrica, Mihalake, Antoaneta şi Maria J.
Petrovici până la concurenţa sumei de lei 60000 cu procente
plus speze în pretenţia Băncii Sindicatului Agricol din Brăila.
Preşedinte, C. Alevra; Portărel, G. Bălan
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B) Tribunalul Judeţului Brăila, S. I, sub preşedinţia d-lui
A. Bogdan, jude de şedinţă, preşedinte, şi dl. G. Ştefănescu, jude
supleant. Sentinţa civilă no. 254. D-na Sura E. Oberman din
Brăila a intentat acţiune în contra soţului său Elias Oberman
pentru separaţiune patrimonială sau dotală, deoarece afacerile
soţului sunt în aşa grad de desordine încât constituie un pericol
pentru siguranţa averei dotale, trib. declarând separat patrimoniul
dotal al soţiei reclamante Sara E. Oberman, compus din: 1) un
imobil din Brăila str. Sf. Petru 16; 2) numerar în suma de lei
12000; 3) trusoul mobilier şi alte lucruri mobile evaluate la suma
de lei 10000 şi 4) bijuteriile evaluate la suma de lei 5000, avere
prevăzută în actul dotal.
• 8 mar. – T. Albu solicită autorizaţie pentru dulap/scrânciob
de fier, în faţa prăvăliei sale din Piaţa Speranţei nr. 70
• 8 martie – Egalitatea Brăilei, Anul XX, nr. 959
• În chestia unor măsuri păgubitoare pentru comerţul
de cereale (editorial). Faţă de măsurile prohibitive luate de
guvern, membrii corporaţiei comercianţilor de pe lângă Bursă,
s-au întrunit sub preşedinţia d-lui Grig. N. Cicei, arătând
că prohibirea orzului nu e întemeiată, deoarece deţinătorii
stocurilor de orz pot furniza 5% din stocurile lor Ministerului
de Domenii cu 1400 lei vagonul spre a se distribui ca sămânţă
în acest an iar restul să fie liber pentru export. Cât priveşte plata
în aur a taxelor de export, s-a propus ca acestea să se facă în
cecuri trase asupra băncilor mari din străinătate, cecuri cari să
fie aprobate ca valabile de Banca Naţională, care să elibereze
certificate – acte justificative faţă de autorităţile vamale.
• Banca Naţională a României. Raportul Consiliului de
Administraţie către Adunarea Generală a Acţionarilor din
15 febr. 1915. A) Elogiind meritele defunctului rege, Carol I,
Banca Naţională care a luat fiinţă în timpul glorioasei domnii,
a destinat între cheltuielile anului 1914 suma de o jumătate de
milion pentru înfiinţarea unei instituţiuni care să poarte numele
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de „Regele Carol I”, al cărei scop „să fie de a întări neamul
românesc, păstrându-i preţiosul capital omenesc ce el îl creează”.
Se împlineşte astfel o datorie, Banca Naţională fiind în posesia
portretului realizat de pictorul Flameng în aprilie 1914, cea din
urmă înfăţişare a Suveranului. B) Prin încetarea din viaţă la 21
febr. 1914 a lui Anton Carp, aflat în fruntea Băncii Naţionale
timp de 30 de ani, guvernul a numit, după interimatul de un an al
d-lui Iacob Negruzzi, ca guvernator al Băncii Naţionale, de la 1
ian. 1915, pe dl General N. C. Constantinescu.
• Informaţiuni
• La 8/20 martie 1915, orele 3 p.m., Liga pentru Unitatea
Culturală a Românilor, Secţia Brăila, a organizat la Brăila, în
sala Cinema Carpaţi, o „şezătoare literară cu o vizibilă tentă
naţională”, la care au participat peste 10000 de oameni. A cântat
cvartetul Petrică Jean al Societăţii Filarmonice Lyra. Consulatul
austro-ungar din Brăila informa, la 22 martie, despre întrunire,
menţionând participanţii din Bucureşti, din partea Acţiunii
Nationale (veniţi cu trenul de 2 şi jum., între care se aflau
Nicolae Filipescu, părintele Vasile Lucaciu, Barbu Ştefănescu
Delavrancea, Ion Grădişteanu, poetul O. Goga, N. Titulescu, C.
Mille, Em. Antonescu, Dr. Thoma Ionescu, Simeon Mândrescu
şi alţii, primiţi la gară cu fanfare. Formându-se apoi un convoi,
participanţii la întrunire s-au îndreptat în cântece patriotice spre
localul unde trebuia să se ţină adunarea. S-au rostit cuvântări
înflăcărate prin care se cerea ieşirea României din pasivitate şi o
acţiune imediată împotriva Austro - Ungariei. Dintre brăileni au
rostit discursuri d-nii Leonte Moldovan, Dr. Demetrescu, Petre
Lazaroneanu şi Ath. Popescu. Se credea că această primăvară va fi
cea din urmă a neutralităţii României. Nicolae Filipescu declara:
Pornim campania naţională în toată ţara, aşa încât guvernul
să simtă că are o răspundere pe care trebuie s-o împartă cu
toată naţiunea (Universul, 1 aprilie). Peste o săptămână, va
rosti la Iaşi unul dintre cele mai frumoase discursuri ale sale:
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Ce este Regatul român fără Ardeal? se întreba el. O absurditate
geografică.
• Nota informează că, în acelaşi timp cu întrunirea organizată
de Ligă, a avut loc o adunare a Partidului Social - Democrat, la
care au participat circa 1000 de persoane. Întrunirea a durat două
ore, după care s-a format un convoi, care a manifestat pe stradă,
purtând steaguri roşii şi placarde cu lozinci: Jos războiul, vrem
pâine, nu sânge! [C. Nuţu, lucr. cit., p. 200]. [I. G. Duca, II, p.
15: Mitinguri socialiste, puse la cale de Guenther (director al
societăţii petroliere „Steaua Română”) şi de el plătite (în cadrul
propagandei germane), să provoace în ţară curente pacifiste.]
• Ziarul Expresul din 11/24 martie 1915 surprinde cu
deosebită plasticitate măreţia şi efectul acestei adunări, ca şi
starea de spirit a participanţilor: „ Niciodată Brăila n-a văzut
o mai grandioasă manifestare naţională ca aceea de duminică.
A fost deajuns să se ştie că Liga culturală se va pronunţa cu
autoritatea sa şi a iluştrilor barbaţi politici din comitetul său în
chestia idealului românesc, pentru ca mic şi mare să alerge cu
însufleţire şi să contribuie cu prezenţa a afirma solidaritatea cu
punctul de vedere al acestei asociaţiuni patriotice. Din darea
de seamă a ziarelor s-a putut vedea şi nerăbdarea cu care orice
bun român aşteaptă ora împlinirii visului de secole al neamului.
Această nerăbdare clocoteşte în toate unghiurile ţării, din Carpaţi
în Dunăre. Nimic în lume nu e în stare s-o potolească, nimic
nu-i va rezista. Sentimentul instinctiv al întregirii neamului,
stăpâneşte orice minte, orice inimă de român. Ultimele cuvinte
din discursul domnului Nicu Filipescu: Să cerem guvernului
să nu mai ezite. Gornistul să sune asaltul, prin aclamaţiunile
şi aprobările celor peste 10 mii de oameni care participau la
întrunire, ne-au dat măsura adevăratei cugetări şi simţiri a
poporului” (T. Buculei, op. cit., p.143)
• [I.G.Duca, I, p. 11: În martie, aprilie, mai şi iunie 1915 a
fost un lanţ neîntrerupt de întruniri în ţara întreagă.]
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• Guvernul rus a încuviinţat extrădarea celor doi asasini ai
lui Nicoli Galiatzatos.
• În cercul restrâns al familiei a avut loc marţi 3 mar. logodna
d-rei Donna Reiss din Berlin cu dl. Carol Trost din oraşul nostru.
Ziarul transmite sincere felicitări.
• Anunţă cu adâncă durere moartea tânărului ofiţer de
rezervă Nicu Găină, de la Şcoala de aviaţie din Cotroceni, întrun groaznic accident de aviaţie petrecut pe câmpul de aviaţie din
Capitală, vineri 6 martie.
• Mersul vapoarelor N.F.R. în perioada 1-31 martie
1915:
• Linia Galaţi- Brăila, în toate zilele: Galaţi plecare 7
dim, 11 a.m., 1 şi 4 p.m.; Brăila plecare 9 şi 12 dim; 3 şi 6 p.m.
• Linia Brăila- Sulina, 6 zile pe săpt., cu plecare din Brăila
la 7 dim şi sosire la Sulina la 2,45 p.m. şi plecare din Sulina la
3 dim. cu sosire în Brăila la 2 p.m.
• Linia Măcin – Brăila, în toate zilele: din Măcin, plecare
la 8 dim. şi 3 p.m.; din Brăila, plecare la 9 dim. şi 6 p.m.
• Toma Capriş, seri dansante în zilele de 8,15,22, 23 şi 24
martie în salonul său din Bd. Carol.
• 8 martie - Stanca N. Anghel, Piaţa Poporului, vaduvă prin
deces, solicită un loc în Piaţa Regală pe Bd. Carol, partea stânga,
aproape de Circ: o panoramă unde pot distra publicul cu o pitică
şi o (i)luziune optică.
• 9 martie – Prin decizia Cons. Com. nr. 2055 s-a introdus
taxa de 0,01 bani pe kg de făină pusă în consumaţie.
• Tragerile loteriei privilegiate pe clase a regatului român
din 10 şi 11 martie au fost efectuate de o comisie stabilită prin
decret regal, compusă din: un membru al Înaltei Curţi de Conturi
ca preşedinte, un delegat al Direcţiunei generale a serviciului
sanitar, un delegat al parchetului, doi membri ai comisiunei de
control numiţi de Min. de Interne, Directorul Datoriei Publice şi
Directorul Loteriei.
96

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

• 11 martie - autorizaţie stabiliment public de ceainic şi
cafenea, Nicolae Miliaresis, str. Faţa Portului nr. 11
• 11 martie – A avut loc pe scena Teatrului Regal un mare
festival francez, la care şi-au dat concursul celebrii artişti
Suzanne Després şi Lugné-Poe, directorul Teatrului l’ Oeuvre
din Paris. Turneul viza Rusia şi câteva ţări neutre, printre care şi
România şi era patronat de guvernul francez în scopul ajutorării
artiştilor francezi şi belgieni. Programul a cuprins scene
dramatice de Rostand, Richepin, Maeterlinck, scene din „Peleas
şi Melisande” etc.
• 12 martie – Biblioteca Publică solicită 132 lei,
costul abonamentelor la revistele franceze La Revue, Revue
Universitaire, Revue philosophique şi Revue scientifique. Se
acordă suma cerută.
• 12 martie - Petrache S. Munteanu, cort de pânză pentru
comedii în Piaţa Regală, partea dreaptă (Rezoluţie: câte 5 bani
pe zi m.p.+ taxa de reprezentaţie- 3 lei)
• 12 martie – Manea H. Weissenberg, încetând de la 1 apr.
Comerciul de zaraf, solicită să nu mai figureze cu taxa chiriei
locurilor ocupate pe trotuare de zarafi.
• 12 martie, joi, ora 9 seara, Soc. de ajutor mutual a elevilor
Liceului Nicolae Bălcescu, serbare la T. Regal. Preşedintele
societăţii era Mircea Sassu.
• 12 mar. G. Garabet, autorizaţie pentru a deschide în Piaţa
Regală, partea stânga, leagăn cu cai şi bărci americane (0,05
bani /mp + 3 lei de reprezentaţie)
• 13 mar., Dumitrache Rizea solicită autorizaţie pentru
scrânciob (dulap), în curtea proprietăţii sale din str. Roşiori, colţ
cu Concordiei
• 13 martie 1915, Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 960
• Hârşovenii satisfăcuţi (Editorial) prin înfiinţarea de către
NFR a unui serviciu bisăptămânal de vapoare pentru pasageri
şi mărfuri de la Galaţi prin Brăila-Hârşova-Cernavoda până la
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Oltina şi înapoi, începând cu 16 martie, deservită de unul din
puternicele remorchere „Despina Doamna” al NFR. Cursa dintre
Galaţi-Oltina, luni şi vineri; Oltina - Galaţi, marţi şi sâmbătă.
• Informaţiuni. 1) În locul d-lui Alex. N. Ştefănescu,
director general al Băncii Româneşti, demisionat din motive
de sănătate, a fost numit dl. inginer inspector general N. P.
Ştefănescu, actual prim director al băncii, fost director al NFR şi
al Serviciului docurilor. În locul său a fost numit dl. I. Săvescu,
fost director al sucursalei Băncii Agricole din Braila. 2) În cursul
săptămânii trecute, dl General Radian, Comandantul diviziei a
X-a, şi d. Colonel Tiberiu Robescu, comandantul Brigăzii de
infanterie din Tulcea, au inspectat Regimentul 38 de infanterie
din Brăila, condus de d. Colonel Contero, care a fost felicitat de
modul cum s-a prezentat la inspecţie regimentul.
• Bursa. Din cauza numeroaselor taxe, piaţa continuă să fie
slabă, cunoscând următoarele valori: porumb nou cu certificat
de export, 2100-2500 lei; fără certificat, 1150-1500; orzul, 20002100; ovăzul, 1950-1975; grânele de la 2200-2500 lei.
• SRD (Societatea Română de Navigaţiune pe Dunăre) şi-a
sporit parcul de nave, cumpărând remorcherele „Dacia” al d-lui
D. Simsinovici; „Vasilichi” al dlui G. Portocalo şi „Valeriano”
al dlui Grig. Valeriano, ca şi 3 şlepuri de la Şantierul „Fernic”
din Galaţi.
• SRD. Bilanţul încheiat la 31 dec. 1914-un beneficiu de
166652, 20 lei după 6 luni de existenţă şi activitate. Preşedinte,
A. Saligny. Administrator delegat, I. Săvescu; contabil, Ş.C.
Şerban. Cenzori: Gr. L. Trancu-Iaşi, H. Harotonovici şi G.
Radovici.
• 13 martie – Trupa de Operă italiană îşi deschide stagiunea
cu opera M-me Butterfly. A doua zi fusese anunţat un spectacol
cu opera Boema, dar sala a fost cedată pentru un mare concert.
• 13 martie - Publicaţia nr. 2245: Primăria a pus în
vânzare pâine de calitate inferioară, care se vinde cu 50 bani
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dubla (de 2 kg) în gheretele comunei din pieţele Regală, Galaţi
şi Concordiei.
• 14 mar., Ştefan Drăghicescu solicită autorizaţie pentru
dulap de lemn (leagăn), str. Dorobanţi colţ cu Regala, fiind
responsabil de orice accident s-ar întâmpla.
• Expresul din 14 martie anunţă venirea unor artişti de
frunte de la Teatrul Naţional din Bucureşti pentru a juca pe
scena Teatrului Passalacqua, la 28 martie, „admirabila” comedie
Mătuşica.
• La cinematograful „Carpaţi” rulau filmele Războiul
greco-bulgar şi Războiul greco-turc, reamintind brăilenilor că
vremurile nu erau liniştite.
• La 14 martie revine Opera italiană cu Paiaţa, urmată
şi de alte operete în reluare. Opera italiană juca în paralel cu
trupa Agathei Bârsescu, al cărei ultim spectacol din 15 martie a
cuprins piesa Magda de Sudermann.
• 14 martie – La marele concert şi-au adus contribuţia
Florica Ciuciu şi cântăreţul din localitate Liviu C. Macedonescu
cu soţia sa Erminia, o foarte bună pianistă.
• 14 martie – Ziarul „Expresul” din 13 martie dedică un
amplu articol concertului pianistei Germaine Kneissel, din
14 martie, fiica cunoscutului violonist bucureştean Kneissel.
Începuse să cânte în public la vârsta de 7 ani. A interpretat:
Partea I- 1. Prelude et Fugue de Bach-Liszt, 2. Appassionata
de Beethoven. Partea a II-a – Etudes-Ballade de Chopin. 2.
Pastorelle variée de Mozart. Partea a III-a. 1. Jardine sous la
pluie de Claude Debussy. 2. Valsul Mephisto de Liszt.
• 15 martie - Soc. „Limanul”, de sub Preşedinţia MS Regina,
Filiala Br., matineu dansant în saloanele Cassei Dumitru Ionescu
(Rally) pentru sporirea fondurilor acestei societăţi şi a „Familiei
Luptătorilor”
• 15 martie, duminică - Soc „Avântul Ţării” a foştilor
mobilizaţi din 1913, filiala Brăila, sala Carpaţi, ora 2 p.m.,
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conferinţa cu subiectul „Înspre Lumină” de dl. Gh. Vasiliu
• 15 martie: răspunsul Brigăzii Speciale de Siguranţă Brăila
la solicitarea din 13 febr.-Preotul Meletie Lucachis a venit în
dec. 1914 de la Constantinopol prin Constanţa, înregistrat la
8 febr. Paşaport otoman cu nr. 5404/914 vizat de Prefectura
Constanţa, înreg. la 8 febr. Bilet de liberă petrecere nr. 862/3
febr. 1915, eliberat de de Prefectura Constanţa, valabil până la 2
dec. 1915. Interogatoriu: născut la 18 oct. 1869, în insula Rodos,
Turcia. Naţionalitate greacă, supus turc.
• 15 martie - Stan Bănică, instalare scrânciob în faţa
proprietăţii sale din str. Roşiori nr. 1 pentru Sărbătorile Paştelui
• 15 / 28 martie, Ateneul Român, Congresul românilor de
peste hotare aflători în ţară. Ia cuvântul prof. univ. Ion Ursu.
Doctor în istorie al Universităţii din Berlin, fusese profesor
la Liceul Real „Nicolae Bălcescu” (1898-1901). Profesor la
universităţile din Iaşi, Cluj şi Bucureşti. Membru corespondent
al Academiei Române.
• 16 martie – Cântăreaţa Margareta Dumitrescu, cunoscută
sub numele de artistă ca Rita d’Orio, recunoscută cântăreaţă a
marilor scene streine, cum o prezenta un ziar local, a susţinut pe
scena Teatrului Passalacqua un concert muzical-declamatoriu.
Partea declamatorie a aparţinut artistei Geta Dumitriu de la
Teatrul National din Bucureşti. Cântăreaţa a fost acompaniată
de Jean Altersohn.
• 17 martie – Mobilizarea contingentelor 1909-1915
• 17 martie – Cronica concertului din din 14 martie din
ziarul „Expresul” consemnează: D-na Florica Ciuciu a executat
partituri excelente din Rubinstein, Liszt, Chopin, Saint-Saens,
Schutt şi Strauss, în timp ce dl. Liviu Macedonescu, acompaniat
la pian de d-na Erminia Macedonescu, a cântat fragmente
răpitoare din magistralele opere ale lui Verdi, Puccini, Ponchielli
şi Leoncavallo. Succesul a fost desăvârşit.
• 17 martie – autorizaţie Alecu Ştefănescu şi Gheorghe
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Frigioiu, Galaţi 74, cârciumă
• 18 martie – Ziarul „Expresul” face o frumoasă cronică
concertului Margaretei Dumitrescu, din care reţinem că
spectacolul muzical-dramatic a întrecut toate aşteptările.
• La 18 martie, dr. Vlad Dănulescu este numit medic şef al
Diviziei a IV-a, fiind retribuit cu 500 lei lunar începând cu data
de 1 ianuarie 1915.
• 18 martie - autorizaţie stabiliment public de ceainic şi
cafenea, Gh. M. Ştefănescu, str. Rahovei colţ cu Galaţi nr. 90
• 18 martie – „Tabloul” presei ce apărea la Brăila, trimis de
Prefect Min. de Interne:
a.
Expresul, zilnic, afară de duminică, proprietar
Sotir Constantinescu
b.
Telegrama, idem, C. Ştefănescu
c.
Romania, săptămânal, Ruştem Marcus (Rola)
d.
Buletinul Judiciar, idem, Ion T. Ştefănescu
e.
Egalitatea Brăilei, idem, Spiru Georgescu
f.
Adevărul Brăilenilor, perioade nedeterminate,
Avocat C.C.Sculi
Dreptatea Brăilei, idem, State Teodorescu
g.
h.
Constituanta, idem, Spiru Ionescu
i.
Gazeta Poporului, idem, C. Nicolescu
j.
Gazeta Meseriaşilor, idem, G. Rucărianu
k.
Etnos, de 3 ori pe săptămână în limba greacă,
Leonida Kostomyris
• 18 martie – Decizia nr. 3 / xxx /IV, luată în şedinţa
Consiliului din 14 martie privind reînchirierea pe o perioadă de 5
ani, începători de la 26 oct. 1915 a prăvăliilor lit. A,B,C şi D din
imobilul Comunei, donaţiunea Penetis Zurmali din str. Ştefan
cel Mare nr. 117, colţ str. Regala, partea stângă, cu obligaţiunea
efectuării reparaţiilor: lit.A- Gavrilă Orăşanu, 1800 lei anual; lit.
B-V.I. Carabăts, 1100 lei; lit. C-Tache Munteanu-1000 lei; lit.
D-Stroe R. Jalea-1000 lei
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• 18 martie – Ordonanţa nr. 2394 – preţuri maxime de
vânzare la articolele de primă necesitate.
• 18 martie – Delegaţiunea Consiliului Judeţean Brăila,
condusă de d-l P. Moisescu, Preşedinte, prin Procesul-verbal No.
160, respinge contestaţia ca nefondată şi validează alegerea în
balotaj de la 8 martie pentru consiliul comunei Ciocile.
• 18 mar., Păvalache Burada, solicită permisiunea de a
organiza serate dansante în zilele de 22, 23, 24 şi 29 martie în
salonul său de pe str. Frumoasă nr. 42
• 19 martie – Poliţia informează Primăria că la comercianţi
se află 27950 kg zahăr.
• 19 martie - autorizaţie stabiliment public de cârciumă şi
restaurant, I. Nicolescu şi Gavriliu George, str. Victoriei nr. 34
• 19 martie - autorizaţie stabiliment public de ceainic şi
cafenea, Gh. R. Belu, str. Victoriei nr. 93
• 19 martie, Moritz Silbermann, solicită autorizaţie pentru
a deschide, în Piaţa Regală, o roată cu tragere cu puşca pentru
desfacere de bomboane
• 19 mar., comersantul Vasile Nicolescu, solicită autorizaţie
pentru un dulap de lemn, la proprietatea sa din str. Călăraşi nr.
185
• 19 martie, Stoian Dumitru solicită autorizaţie pentru a
deschide timp de 10 zile în Piaţa Regală, partea stângă, într-o
baracă de pânză, una roată pentru desfacere de bomboane, una
ţintă cu cuţite şi una ţintă cu table.
• 19 mar. 1915, invitaţia Prefecturii către primar şi consilierii
comunali pentru a participa la serviciul Înmormântării (vineri
la 7 seara) şi al Învierii (sâmbătă la 11 ½ seara). Ţinuta pentru
Înmormâtare - frac, cravată albă, mănuşi negre; pentru Înviere:
frac, cravată albă, mănuşi albe
• 19 martie, Stan Bănică, str. Roşiori nr.1, şi Neculae
Stănescu, str. Dorobanţi nr.64, autorizaţie de a deschide scrânciob
în faţa proprietăţii
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• 19 martie – Serviciul Telegrafic şi Telefonic solicită
ordonanţarea sumei de lei 2975, reprezentând abonamentul la
convorbirile telefonice urbane pe anul financiar 1915-1916.
• 20 martie 1915, Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 961
• Pentru Dl. Dr. C. Anghelescu, Ministru al Lucrărilor
Publice. Chestiunea Pereului din portul Brăila (editorial,
scris ca organ al portului) În scopul măririi razei de operaţiuni
a portului şi a sporirii numărului danelor, se ridică chestiunea
prelungirii cheiului de la moara Violatos la Vadul Budurului,
ministerul a dat lucrarea în executare dlui ing. D. Copriel,
lucrare încheiată în toamna anului trecut. Antreprenorul lucrării,
care cunoştea perfect curenţii Dunării pe această porţiune,
precum şi lucrările anterioare de acum 40 de ani, executate
şi eşuate din cauza unor vine şi izvoare subterane, fapt ce a
făcut pe antreprenorul de pe vremuri sa părăsească lucrarea
spre a nu se ruina, a atras atenţia ministerului că în punctul
din faţa morii Violatos, construcţia pereului trebuie executată în
condiţiuni cu totul serioase prin betonări, prin batere de piloţi
şi prin consolidarea terenului care alunecă din cauza vinelor,
izvoarelor şi curenţilor Dunării. Costurile foarte mari n-au fost
acceptate şi lucrarea s-a executat uniform pe toată întinderea.
Drept urmare, la o lună de la terminare, terenul la punctul
Violatos a alunecat către albia fluviului. Ziarul solicită alocarea
de fonduri pentru realizarea unei lucrări temeinice, deoarece
Brăila este primul port al ţării şi tot el dă cele mai multe venituri,
cari din nenorocire nu se întrebuinţează decât o minimă parte la
îmbunătăţirile locale.
• Şedinţa Camerei de Comerţ din data de 16 martie, orele
6, de sub preşedinţia dlui Ion G. Sassu, a votat bugetul Camerei:
474000 lei la venituri şi 470000 lei la cheltuieli. Toodată, în locul
dlui I. Săvescu, fost director al Băncii Agricole, numit director al
Bănci Româneşti din Capitală, a fost numit ca membru în comisia
de verificare a socotelilor Camerei şi în comisia de pensiuni, dl I.
Posmantir, director la Banca Marmorosch Blank & Co.
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• Informaţiuni. 1) Cercul studenţesc brăilean, dorind
să înfiinţeze în judeţ mai multe biblioteci populare, a hotărât
organizarea unui ciclu de serbări, al cărul început va fi marţi 24
martie (a treia zi de Paşti) în com. Ianca sub patronajul dnei şi
dlui Leonida Gussi, mare proprietar. Sâmbătă, 28 martie, va fi o
serbare la Brăila. 2) Ziarul felicită pe dl. deputat Ion G. Sassu,
preşedintele Camerei de Comerţ, pentru suprimarea unor posturisinecuri din „organizaţia” camerei, sperând ca prin crearea de
venituri să se realizeze cât mai curând proiectul de ridicare a
unui palat al Bursei în portul nostru, visul tuturor negustorilor şi
al întrgului comerţ din Brăila”. 2) Dl George Portolo, cunoscutul
armator din portul nostru, a cumpărat întreaga flotă comercială a
dlui Constantin Statatos, compusă din 12 şlepuri de fier cu preţul
de 800000 lei. Ziarul urează dlui Portolo o exploatare a flotei
întotdeauna încoronată de succes. 3) Vaporul „Cuza Vodă” al
NFR a plecat duminică dimineaţa la orele 6 (15 martie) pentru a
face noua cursă pe linia Galaţi-Oltina, având la bord pe dnii ing.
şef G. Carp, directorul NFR, şi Const. Serbu, inspector, pentru
a-şi da seama de condiţiile în care se vor face aceste noi curse.
4) Ministerul Instrucţiunii Publice a decis ca tuturor elevilor
cari vor fi încorporaţi cu contingentul 1916, la 1 aprilie, să li se
considere anul promovat, dacă, după note, sunt promovaţi până
în acel moment. 5) În ziua de 10 aprilie urmează a se deschide
în capitala fiecărui judeţ conferinţele generale ale membrilor
corpului didactic primar. 6) Ziarul urează tuturor cititorior săi
petrecere frumoasă cu ocaziunea sărbătorilor Sf. Paşti. 7) Dl
Zussman, funcţionar la Rizeria Română, cu domiciliul pe str.
Ştefan cel Mare no. 288, se plânge că de vreo două săptămâni
hoţii i-au furat prin spargere mai multe bijuterii şi obiecte de
valoare de peste 2000 lei şi până în prezent hoţii nu au fost prinşi.
8) Ziarul anunţă cu plăcere logodna dlui Petre Ionaşcu, ziarist,
corespondentul „Minervei”, cu drăgălaşa d-şoara Marioara
Cocoli, născută Penescu. 9) Cu multă durere se anunţă că luni
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16/29 martie a avut loc înmormântarea decedatului tânăr Alfred
Wuccino, fiul dlui Marc Wuccino, viceconsulul francez şi agentul
general al companiei de vapoare Fraissinet et Co din localitate.
• 20 martie – Bomba. Ediţie specială. Anul XXXI No.
1360 = număr identic cu cel din 1 martie. Cuprinde editorialul
În Cotro şi reclamele anterioare.
• 20 martie, Zamfir Manole solicită autorizaţie pentru a
deschide pe str. Călăraşi nr. 168, în curtea proprietăţii sale, un
căişor.
• 20 martie, duminică, Adevărul Brăilenilor, Anul II, No.
8. Girant responsabil Dumitru Gânju
• Învierea şi Guvernul. Urare-pamflet. Cristos a înviat!
Va fi sâmbătă noaptea răsunetul asurzitor al glasului tuturor
creştinilor de pe întreaga suprafaţă a globului pământesc.
Cristos a înviat! Va fi glasul deopotrivă pronunţat atât de cei
mici la suflet ce formează pătura conducatoare a ţării - intitulaţi
Partidul Liberal, cât şi de pătura  proletariatului muncitoresc –
robii acestei binecuvântate ţări şi asupriţii acestor guvernanţi
de azi şi de eri. Cristos a înviat! Va fi glasul perfid al acestor
demagogi, cari au întrebuinţat asasinatul faţă de ţărănime în
anul de sânge şi de doliu 1907 (…)C.C. Sculi, Avocat
• Din isprăvile edililor noştri comunali. Capcana d-lui
Primar. Conversaţie intimă culeasă de un indiscret între
aprodul Ghiţă şi primar. – Lumea e tare înfuriată  şi vrea să vie la
Primărie să se răfuiască cu d-ta. Mulţi sunt alegători şi vin să-ţi
amintească de făgăduielile din alegeri. Vor să te întrebe: „de ce
n-ai înfiinţat grânare, de ce ai lăsat să se scumpească pâinea,
lemnele, cărbunii, zarzavatul, carnea, zahărul, chiriile caselor
şi de ce ai înfiinţat Societatea Anonimă Cooperativă Vineş  &
Hugo Singer pentru acapararea şi speculaţiunea lucrărilor de
racorduri ale Canalizărei în incinta imobilelor particulare? (…)
Primarul: Când nu au existat specula şi trădarea intereselor
cetăţeneşti? Specula a existat întotdeauna şi sub toate formele,
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ca şi trădarea. (…) Pentru a împăca  şi capra şi varza, va emite
noi ordonanţe ca să vadă lumea cât interes ne dăm ca să fim buni
gospodari şi că ne ştim datoria intereselor noastre. Proştii! … Nu
înţeleg că ne aflăm sub puterea împrejurărilor şi a influenţelor de
partid sau mai bine zis de gaşcă. Experienţele costă cam scump,
dar din ele se trag învăţăminte. (…)Dar ce să mai zici! Românul
e din fire chilipirgiu şi orice i-ai face tot nu se mulţumeşte. Hei..
Hei! nu mai sunt timpurile de altădată. Trebuiau să adune, să
facă economii ca să aibă bani albi pentru zile negre, când se vor
scumpi: pâinea, lemnele, zarzavatul, carnea, zaharul  şi chiriile
caselor. (…)Ajutorul de primar Theodor Ciuntu va comunica
oamenilor măsurile luate de consiliu pentru eftenirea traiului în
legătură cu cele 200 de vagoane de grâu proprii ale d-sale, pe
care le va pune la dispoziţiunea populaţiunei nevoiaşe cu 4100
lei vagonul. Să aştepte linistiţi acasă, că se va publica o nouă
ordonanţă tip cu preţurile alimentare…
• Informaţiuni. 1) Zilele trecute se răspândise în oraş 
zvonul, cum că firma „Bacher & Zeidner” ar trata cu o mare
casă din America furnizarea unui transport de 500 vagoane
de „zaharină” pentru aprovizionarea   - în lipsă de zahăr – a
ploşniţarilor descendenţi ai neamului lui Juda de talia dija a
lui Iancălă Abramovici-Zaharină şi că poliţiile de frontieră
au fost anunţate de a preveni importarea acestui material.
2) Întrebăm pe preotul bătăuş  Anghel Constantinescu de la
biserica Cuvioasa Parascheva ce s-a făcut cu aracii rezultaţi din
tăierea copacilor de la acea biserică? 3) Poliţia a confiscat de la
brutarul Marin Haidemenu o cantitate de 100 pâini găsite lipsă
la cântar câte 100-150 grame la kgr. 4) Judecătoria Ocol Urban
Brăila a condamnat pentru a doua oară pe târtanul pumuntean
Leon Livianu, depozitar dija de cărbuni în Docuri, pentru ca a
vândut cărbuni Kocs cu 80 lei tona, pe când Ordonanţa prevede
65 lei tona. 5) Individul Costică Orescu, lucrător la atelierul
fotografic „Foto Glob”, al cărei patron este şoanghena I. Törock,
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a pălmuit un tânăr în mod mişelesc, deschizându-i-se acţiune
publică. 6) Dl Stănculeţ, frizer, ne aduce la cunoştinţă că moaşa
Petrica Stănescu din str. Plevnei No. 251, se îndeletniceşte
cu avorturile în oraş, deşi nu are nici dreptul de moşit. 7)
Parchetul a deschis acţiune publică pentru abatere la Legea
sanitară contra comercianţilor David Braunstein, cârciumar;
Dumitru Manolescu, patronul localului „Lacul Sărat”, şi David
Veisberg, cârciumar din str. Galaţi No, 71, pentru motivul că
au pus în consumaţiune vinuri şi rachiuri falşificate. Parchetul
a depus pe fraţii cojocari Alexandru şi Dumitru Mihail pentru
crimă de incendiu. 8) Spiridon Cialicoff, directorul şcoalei
Bulgare din localitate, a fost expulzat pentru spionagiu. Ar fi
de dorit ca Brigada noastră de Siguranţă să spioneze la rândul
ei pe toti ceilalţi membri ai Comitetului Bulgăresc compus din  
Hristoforoff  Preşedinte, moştenitorii Hagi Sima Ivanoff şi toţi
bragagiii şi zarzavagiii pripăşiţi în acest oraş. 9) Jidovului
Leon Rosental, dija Agent la Soc. de Asigurare „Victoria”, i s-a
deschis acțiune publică pentru escrocherie.
• 23 mar., Soc. Internaţionala solicită aprobare pentru o
serată familiară, în salonul Goldenberg, pentru sporirea fondului
societăţii.
• 24 martie, marţi – „Regele Carol I”, Soc. Culturală
de mariaj, ajutor reciproc de naşteri, boli, deces, economie,
împrumut şi pensiuni, mare bal în salonul Goldenberg
• 24 martie, joi seara, Soc. Imobiliară Română din Brăila:
1) spectacol de cinematograf în sala T. Regal, unde printre acte
a fost prezent şi artistul Tănase; 2) în sala Trocadero, numai
cinematograf.
• 24 martie – Cercul studenţesc brăilean, în ideea înfiinţării
în judeţ a mai multor biblioteci populare, a organizat în comuna
Ianca prima serbare. Programul a cuprins conferinţe, declamaţii,
dansuri naţionale, muzică vocală şi instrumentală.
• 26 martie – Lupu Grimberg, autorizaţie de a deschide în
acest oraş pe str. Regală un stabiliment public de hotel.
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• 27 martie – Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 962 (în
afara a 2 articole, identic cu cel anterior)
• Pentru D-l Victor Antonescu. Ministrul Justiţiei.
Chestiunea înfiinţării unei secţiuni la Tribunalul Constanţa
• Banca Naţională a hotărât emiterea de bilete mai mici
ca 20 lei pentru satisfacerea micilor tranzacţiuni zilnice, din
lipsa de monedă metalică divizionară, care dispăruse odată cu
contracţiunea monetară ivită la declararea războiului.
• 28 martie – Gherasim Andonatos cere scăderea de la 1
apr., nemaiexercitând comerciul de cafenea pe str. Victoriei nr.
29
• 28 martie – Vasile Hiani cere scăderea taxei de cafenea,
deoarece a subînchiriat cafeneaua dlui Vasile Panaitescu
• 28 martie – Primarul N. Filotte invită pe dnii Vlase
Ştefănescu, M. Daniel-„Turcoaia Granit” şi P. Ghenciu pentru
a trata furnizarea materialului necesar pentru repararea stradelor
Unirii, de la Victoriei la Regala şi de la barierea Sf. Constantin
(str. Dorobanţi) până la Cimitir, precum şi facerea trotuarelor cu
lavă.
• 28 martie, Cercul Studenţesc brăilean a organizat o
serbare artistico-literară (a doua, după aceea de la Ianca), urmată
de bal în sala „Goldenberg”, beneficiile rezultate urmând a fi
utilizate pentru organizarea unei biblioteci populare. La această
serbare, poetul-student Ştefan Albuleţ a ţinut o conferinţă, în
care, în semn de omagiu adus Franţei, a comentat celebrele
maxime ale lui Rochefoucauld. A urmat execuţia impecabilă şi
cu o măiestrie rară la violoncel solo a piesei L’Exilé de Auguste
Samie. Violoncelistul este brăilean, absolvent al Conservatorului
din Leipzig, un artist fin şi desăvârşit…virtuoz consacrat. Şi-a
mai dat concursul şi magistratul Nicu Brăescu, care a cântat
piese de Brediceanu. La buna reuşită a serbării au contribuit
studenţii Perianu, preşedintele cercului; Savu Ionel, student în
drept, şi studentele Lucia Gheorghiu, Petculescu, Nestorescu şi
Irina Mihăilescu.
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• 29 mar, serată în salonul de dans al T. Regal, organizată de
dl. Iancu Marinescu, casierul T. Regal.
• 29 martie – A avut loc un matineu muzical-literar în casele
locotenentului comandor M. Theodorescu – Angelo, la care şiau dat concursul lt. Comandor Theodorescu-Angelo (care era
căpitanul portului) şi d-ra Viorica Anghel, „cantatrice din lumea
mare a Bucureştilor”, care au cântat rând pe rând ariile cele
mai grele şi mai strălucite din Traviata, Lakmé, Faust, Romeo
şi Julieta, lieduri germane şi compoziţiile celor mai moderni
maeştri francezi, care au încântat auditoriul, şi d-na Cristescu,
o remarcabilă pianistă care a interpretat în chip magistral pe
Chopin, Grieg şi „Rapsodia Română” de Lubici”. D-ra Viorica
Anghel s-a relevat ca o distinsă diseuză, recitând versuri de
Cerna, Anghel şi Podeanu, cu vervă şi distincţiune aleasă.  
• 30 martie – condiţiunile pentru procurarea materialului
necesar:
1. 4000 m.c. piatră sfărâmată de granit de mărimea de la
0,002 la 0,04 mm,
2. 1500 m.c. savură de granit,
3. 300 m.c. piatră brută de granit pentru rigole, de 0,18 m,
4. pavele cubice pentru str. Unirii, pentru o suprafaţă
de 2400 m.c. şi 3800 m.c. pe şoseaua ce duce la cimitirul Sf.
Constantin şi 5. 2000 m.c. nisip de râu mai grăunţos amestecat
cu savură.
• 30 martie: solicită aprobarea Al, Sabovici, de a organiza,
în salonul Goldenberg, serate dansante: 29 mar., 5, 12, 19, 23, 26
şi 30 apr.; 3,10,11, 17, 24 şi 31 mai.
• 30 martie, Lumina liberă, Organ independent, de
interes general, redactat de un comitet. Director-proprietar:
M. Păsăreanu-Delamilcov. Girant responsabil şi administrator:
Ioan D. Moisoiu. Anul II, No. 25. Apare săptămânal.
Abonamente: 20 lei pe an; funcţ., meser. şi muncitori: 10 lei pe
an. Cine primeşte un singur număr se consideră abonat. Redacţia
şi administraţia: Bulevard Carol 307.
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• Vremuri turburi, vremuri de neodihnă (editorial).
Epocă de stagnare prin excelenţă, vremea noastră nu mai e
capabilă să desprindă acte măreţe şi vibrează doar în aşteptarea
evenimentelor zguduitoare care au s-o purifice şi s-o prefacă.
„Epigoni” în înţelesul adevărat al cuvântului, copii acestui
secol, nu mai au puterea creaţiunilor gigantice ale epocilor
trecute. Doar vijelia care se va abate asupra lor le va aduce
forţe noi. Istoria se repetă. Epuizarea  la care ajung popoarele
după decurgerea unui anume şir de ani se sfârşeste în explozia
finală a războaielor şi reformelor din temelie. Aşa a fost războiul
de 30 ani, aşa şi revoluţia franceză. Pe ruinele făcute de aceste
zguduiri s-au putut clădi apoi edificiile noi şi neasemuite cu cele
ale vremurilor trecute, s-au putut încerca energii noi, inteligenţe
mai vii şi spirite mai neobişnuite. Or, turburarea prin care
trecem noi e tocmai această epocă de prefaceri. (…). Ca atare,
istoria ne va cânta în imnuri de triumf şi de avânt şi ne va da
laurii cuceritorilor de valori noi. M.P. Delamilcov.
• Chestiuni economice. Scumpirea traiului. Criza acută a
scumpirii traiului, dat fiind şi starea de lucruri prin care trecem,
o să dea loc la manifestaţiuni sângeroase, când mulţimea,
constrânsă de foame, se va deda la jaf, nesocotind legile,
împotrivindu-se poliţiei şi armatei, prin mişcări şi răscoale
teribile; cei cu burta goală, împinşi de foame, vor deveni
fiare.(…)Scumpirea traiului nu se datoreşte numai actualelor
împrejurări, ci şi iubirii de averi, ambiţiei, satisfacerii dorinţelor
nesăbuite şi egoismului.(…)Nu aşteptaţi acest spectacol - luatul
de beregată -, căci va fi trist; până mai este timp, coborâţi-vă
în mijlocul poporului, ca în timpurile când aveaţi nevoie de ei,
şi vedeţi de ce suferă şi căutaţi de îndreptaţi răul. Nu uitaţi că
deşteptarea e prima şi cea mai neplăcută faptă a zilei. Leandru
• Nicidecum anarhie, ci dreptate. Chestia chiriilorProprietarii se solidarizează, de la care solidaritate a răsărit
legea chiriilor şi la urmă s-au întocmit în trust.(…) Ce fac în
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vremea asta chiriaşii? Ei aşteaptă totul de la guvern, ca şi
cum guvernul ar fi o putere miraculoasă, un ce divin, spre a
lor mântuire. Plaga chiriilor e enormă. Câteva duzini de pumni,
distribuite pe ici pe acolo onorabililor domni proprietari
neumani, care se dedau la jaful cu chiriile, pumni zdravăni şi
liberal aplicaţi la simpla enunţare a preţurilor, ar fi îndreptat
de mult lucrurile (…)Mişcarea chiriilor va aduce cu siguranţă
interveniri de asociaţiuni, care să lupte pentru ieftenirea
chiriilor, urcate de proprietari, fără nici o logică. O iniţiativă
privată face cât zece intervenţii ale guvernului, căci soluţia stă
în voinţa şi mişcarea celor ce suferă greul. Delamilcov.
• Deputat şi om. În timpul alegerilor   - când se împart
vorbe cu vagonul -, dl Luciliu Opreanu, deputat la col. II, a
promis funcţionarilor ceferişti din gara Brăila, că se va ocupa şi
de chestia împământenirii lor. S-a ţinut de cuvânt deputatul – ca
puţini alţii – şi, intervenind pe lângă d-nul Primar şi la cei în
drept, a reuşit acordarea locurilor de case la ceferişti.
• Evreii din Ţară şi Ţăranii Români. În nicio ţară din
lume, exclusiv Rusia, evreii n-au o situaţie mai neclarificată în
vederea dreptului de om ca la noi; nicăieri nu s-a mai pomenit ca
oameni născuţi, crescuţi şi supuşi tuturor obligaţiunilor legale
ale unei ţări să nu aibă nici un drept, să nu poată fi funcţionari
publici etc. Căci evreii din România, deşi siliţi să îndeplinească
obligaţiunile  impuse cetăţenilor, deşi siliţi să satisfacă serviciul
militar, să plătească dări etc., nu se bucură de sfântul drept,
împotriva chiar a Constituţiei care prevede învăţământul primar
gratuit şi obligatoriu, nu sunt primiţi în şcolile statului decât
plătind taxe; ei nu pot obţine grad în armată oricâte aptitudini ar
avea, ei nu pot fi profesori, advocaţi, cu toate că ar avea titlurile
obţinute. Dar lângă suferinţele evreilor sunt şi suferinţele celor
şapte milioane de ţărani care şi ei nu se bucură de dreptul
omului. Şi dacă evreii mai nădăjduiesc în o îndreptare a situaţiei
lor, să-şi îndrepte privirile tocmai la poporul apăsat al acestei
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ţări, care îşi va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi
va da şi evreilor drepturile de care au fost despuiaţi. Datoria
evreilor e imperios impusă să se înfrăţească cu poporul de jos,
căci numai atunci îşi vor putea vedea împlinită una din cele mai
arzătoare şi sacre dintre dorinţele lor. Ion D. Moisoiu
• Răspuns unui nechibzuit. În urma unei mici informaţiuni
apărute în numărul trecut al ziarului nostru, în care spuneam
că ne   vom ocupa de moartea şi viaţa fostului bogătaş  Hagi
Sima Ivanoff, cum şi de viaţa actuală a desfrânatului său fiu
Nicu, acesta ne ameninţă cu bătaia, spunând  că a pus pe cinci
mercenari să ne dea o lecţie de care să pomenim. Procedeul
lui Nicu este o laşitate ca în mod mişelesc să ne atace ca   să
ne aducă la tăcere. Ce mentalitate, fapte care se desprinde din
mintea unui om bolnav  şi îngâmfat de milioane. Ai vroit război
cu presa? Bine, fie! Întrucât priveşte brutala ta ameninţare,
vom şti să fim intotdeauna înarmaţi, răspunzând la violenţă
cu violenţă şi mercenarii de care vorbeşti vor plăti scump
nesocotinţa lor. Războiul e deschis. Nicule, nu ai înţeles presa,
mintea ta e mărginită între burtă şi tejghea; scutură-ţi capul,
pocneşte-l de oale: trezeşte-te din somnolenţa în care vegetezi.
Ţine caii, Niculae (à pardon, că ai automobil)! Şarpele ce iese la
drum cel dintâi trecător îi striveşte capul. Întunecatule, vrei să
te războieşti cu Lumina? Dosarul faptelor tale este voluminos,
ai puţină  răbdare şi citeşte şi urmăreşte oneroasa ta viaţă. Ştii
tu pe unde a trecut graniţa „Cealicoff”? Justus
• Informaţii. 1) Dl. Marinache Petrescu, la căsătoria cu
d-ra Olga C. Nalbantoff, s-a servit de un act, precum că este
născut în Isaccea, jud. Tulcea. După căsătorie, îi vine pofta să
se facă cetăţean român şi face un act la Tribunalul Brăila sub
prestare de jurământ, prin alţi martori, cum că ar fi născut în
oraşul Brăila şi cu acest act se înscrie în listele electorale. Cum
se face, d-le Petrescu, că pentru căsătorie eşti născut la Isaccea
şi pentru înscrierea în listele electorale eşti născut la Brăila?
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Când e adevărul şi când mincina? 2) Pentru a fi cât mai folositori
cititorilor şi abonaţilor noştri, am convenit cu dl. D. Rădulescu,
mult apreciatul fotograf, proprietarul atelierului Foto Modern
din str. Galaţi No. 11, ca oricărei persoane ce se va prezenta la
d-sa cu cel mai nou număr din ziarul nostru i se vor executa
orice fel de fotografii făcându-i-se o însemnată reducere de cost.
3) Coloanele ziarului nostru le punem la dispoziţie tuturor
celor nedreptăţiţi şi nemulţumiţi şi le luăm apărarea prin
acest organ, cu totul dezinteresat şi faţă de oricine. 4) Cine
are bani şi doreşte să-i plaseze pe un câştig mare şi sigur, să se
adreseze la redacţia ziarului nostru spre a lua informaţiunile
necesare. Unica ocazie de câştig, cum în altă direcţie nu se
găseşte. Grăbiţi-vă, timpul e scurt. 5) Mai mulţi comercianţi ne
roagă să întrebăm pe dl. Negrescu, administratorul financiar din
Brăila, unde este destinat postul agentului regional Ioan Hâncu?
la gară, la fabrica de ulei sau prin cârciumile şi cafenelele din
Piaţa Poporului, căci, spun comercianţii, dacă au nevoie de
d-nul Hîncu pentru controlul vaselor cu vin, sosite în gară,
trebuie să trimită să-l caute, aşa că pierd zile întregi până să fie
găsit, pricinuindu-le cu aceasta daune prin pierdere de timp. Dl
Negrescu are datoria să indrepte această stare de lucruri.
• Reminiscenţă. (Poezie semnată de Mitică). Când
întâlneşti o fetişcană/ Frumoasă şi cu ochi ca mura/Să nu întrebi
zeii virtuţii/ Că faci păcat de-i săruţi gura.// Caci, vezi, se poate
ca frumoasa /Cândva să mai fi sărutat…/Ba eu să ştiu sigur
aceasta/ Şi tot n-aş fi preocupat.//Căci mie, când îmi este sete, /
Mă duc de-a dreptul la izvor/ Şi nu întreb dacă dintr-însul/ A mai
băut vreun muritor.
• Se naşte la 30 martie la Brăila Radu Constantin
Portocală (m. 1993, Atena), medic virusolog de notorietate
europeană.
• 31 martie, Sofia Mosuel, solicită scutirea de taxe la
serbarea de la Arena de gimnastică din 5 aprilie.
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• 31 martie – Nae I. Garofoiu solicită c/val a 61900 kg lemn
fag a 2,78 lei/suta de kg+ 1720, 20 lei
• 31 martie – Gh. H. Gaiu a închis debitul de cârciumă şi
birt pe Bd. Cuza colţ cu Bălcescu
• 31 martie – deschiderea plicurilor. Au licitat Soc. „Turcoaia
Granit” S. A. pentru exploatarea de cariere, fost „Michel Daniel”
şi V. L. Ştefănescu et Co, Cariera de Granit „Iacob – Deal”,
Muntele Carol I, Turcoaia, cu sediul pe str. Germană (azi, Oituz)
nr. 7. Preţurile oferite la 2400 m.c.: M. Daniel-20,15 bani fiecare
pavea şi Ştefănescu-214 lei, mia de bucăţi; la 4000 m.c.: 9,85
lei/m.c.-Michel şi 9,50 lei/m.c.-Ştefănescu etc.
• 31 martie, marţi – Consiliul Comunal sub preşedinţia d-lui
Primar Nestor Filote a aprobat licitaţia pentru pietrișul şi nisipul
necesar pavării câtorva străzi, între care str. Unirii , Soseaua
Cimitirului etc.
• În feb., la Bursă, s-au vândut 3232 vagoane de cereale
(ian. 1914-3070 vag.) iar la Oborul de cereale-4636 care de
cereale, faţă de 1746 în feb. 1914.[ No. 7 martie, Buletinul
Camerei]
• Publicaţia Primăriei nr. 2249/14 martie 1915. Se aduce
la cunoştinţa generală că, în ziua de 29 martie, orele 9 a.m., se
va ţine la biuroul grajdurilor comunale de pe Bd. Cuza licitaţie
publică orală pentru vinderea următoarelor obiecte, scoase din
serviciu: unsprezece cotigi de tabla de fier, o trăsură de un cal,
patru ghiociuri, cinci căruţe ţărăneşti, o sanie de un cal şi o căruţă
de un cal. Licitaţia se va ţine pentru fiecare fel de obiecte iar
suma rezultată se va achita imediat după aprobarea rezultatului.
Concurenţii vor depune o garanţie de lei 100 pentru a fi admişi la
licitaţie. p. Primar, Const. Varlam. Secretar g-ral, I. Nicolau
• Reclamă
• A.a. Telegrama, 1 martie
• Trebuincios pentru toţi proprietarii să-şi înscrie casele ce
au de închiriat la Birou N. I. Pappolla et S.D. Mavy (situat în
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Palatul Generala) pentru a fi închiriate în condiţiuni avantajoase.
Biroul se mai însărcinează şi cu vânzări şi cumpărări de
imobile, moşii, păduri, şlepuri, motoare etc. Se tratează şi prin
corespondenţă.
• Cine vrea să petreacă 2 ore plăcute să viziteze varieteul
„Paradis”. Începând din 28 febr., cunoscuta dansatoare şi
cântăreaţă engleză Sister Hawley S. Stonne, răsfăţata publicului
brăilean, interpretează „Tosca” şi „Cavana”, duet italian. Intrarea
1 leu, fără chetă.
• 40 de lecţiuni de hipnotism, legate într-un elegant volum,
redus de la 10 lei la 6 lei: Chiromanţia, redus de la 5 lei la 2,5o;
Fizionomia,  de la 4 lei la 2; Porteretul vorbitor  de la 2 lei la 1;
Magnetismul personal (Arta de a fi fericit în viaţă),  de la 6 la 3
lei.
• Telegramele cititorilor: Pianină, ocazie, în bună stare,
marcă bună, cumpăr; Pila bătăturilor - 1 leu bucata.
b. Telegrama, 4 martie: Radu Portocală-Advocat; Badea
Spânu, advocat, Str. Frumoasă No. 1
• B. Egalitatea Brăilei, 6 martie.
• Banca Română. Societate Anonimă. Capital lei
1500000-deplin vărsat. Reserve 300000 Brăila. Bilanţul general
încheiat pe ziua de 18/31 dec. 1914: Activ=Pasiv= 3868028,90.
Contul de profit şi perdere încheiat pe ziua de 18/31 dec.
1914: Debit=Credit=335577, 20. Verificat şi găsit în regulă cu
registrele: A.V. Theodorescu, Ant. Theodoridi, S. Frangopulo,
censori. Adunarea generală a avut loc duminică 22/7 l.c. S-a
aprobat bilanţul general pentru gestiunea 1914, repartizându-se
un dividend de 6%, alocând la fondul de reserve lei 100000, care
fond se urcă azi în total la lei 300000.
• „Naţionala”. Societate generală de asigurare în Bucureşti.
Capital de acţiuni 3000000 lei aur deplin vărsaţi. Adunarea
generală ordinară a acţionarilor se va ţine în ziua de 9/22
martie 1915, orele 4 p.m. în localul societăţii, str. Paris (fostă
Doamnei), No. 12
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• C. Adevărul Brăilenilor, 22 martie
• Nae I. Garafoiu. Debit Special de băuturi Spirtoase.
Str. Galaţi No. 5. Depozit de vinuri escelente din cele mai
renumite podgorii cu preţuri foarte convenabile. Specialităţi de
racherie şi licheruri.
• R.Vincenti. Arhitect. Str. Ştefan cel Mare No. 48.
Antreprenor de lucrări de racorduri ale canalisărei şi clădiri.
Execută în antrepriză orice lucrări de construcţiuni şi reparaţiuni
radicale. Unicul specialist în construcţiuni de beton armat
(blocuri de ciment).
• Restaurant şi Cârciumă „La Pontonierul” Avram
Neagu. Str. Galaţi No. 76, unde se găsesc, la orice oră din zi
şi noapte, vinuri vechi şi noi din cele mai renumite podgorii.
Asemenea mâncăruri calde şi reci şi diferite fripturi de vacă şi
porc, mititei etc. cu preţuri foarte avantajoase.
• Nicu Iliopol Depozit de lemne de foc. Bd. Carol, colţ
Sf. Constantin. De vânzare cantităţi enorme de lemne cu preţuri
foarte avantagioase şi calităţi superioare. Cântărire exactă.
• La Biroul de copiat din str. Radu S. Campiniu No. 2 se
copiază orice fel de acte de notariat, corespondenţă comercială,
contracte etc.
• Stenografia. Metoda Duployen, practicabilă, citibilă,
preferată pretutindeni, se predă, str. Radu S. Campiniu No. 2
• Tipografia Mercur G. B. Enzer. Str. Braşoveni No. 26
• D. Lumina liberă, 30 martie
• Cofetăria „Carmen Sylva”. Al. Giuşcă. Brăila, Strada
Goleşti
• Cofetăria „Progresul”. Alexandru Mavru. Strada Galaţi
No. 19
• D-rul I. Bădeanu. Medic comunal. Consultaţiuni în
fiecare zi de la 2-6 p.m. Str. Galaţi No. % 40, colţ cu Bd. Cuza
• Costea Cristu. Comerciant şi fabricat de var. Str. Călăraşi
134. Brăila
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• Hugo Singer. Strada Galaţi No.2. Depozit de sobe de
teracotă din ţară şi străinătate. Lingrusta, Tapete, Parchete
• Cine dintre Domnişoare şi Doamne doresc pălării eftine şi
frumoase, ultima creaţiune, să viziteze noul şi marele Magazin
de mode „La Olimpia” din Strada Regală No. 2 (Casa Ralli).
• D. Constantinescu. Brăila-Port lânga Camera de
Comerţ. Mare Depozit de saci şi muşamale de dat cu chirie.
• Andre B. Manos. Brăila - Port Depozit de saci şi
muşamale
• Nicolescu & Gav. Grop. Calea Victoria No. 34. Magasin
cu băuturi spirtoase, mâncări calde şi reci, local deschis zi şi
noapte.
• Matia & Paliunga. Comercianţi de var en gros şi en
detail. Fabrica str. Dorobanţi No. 1. Depositul str. Plevnei No.
145. În deposit se găsesc: var alb gras, var stins, var hidraulic
din Cernavodă şi Comarnic, ciment Portland din Brăila, ghips,
capitele de sobe şi de câlţ, cărămidă de zid şi de sobe, olane de
case, trestie, văpsele etc. Preţuri convenabile.
• Marele Magasin de arme, cuțitărie şi tocilărie A.D.
Durdi. Brăila. Strada Regală No. 80
• Teodoriţa N. Dimoftiu Moaşă. Fostă internă a Institutului
Maternitatea din Iaşi. Brăila, Str. Malului No. 19
• D-r Ion Gr. Bejenaru. Medic comunal. Consultaţiuni de
la ora 1-6 p.m. Brăila, Str. Sf. Constantin colţ cu Bd. Cuza
• Marea Fabrică de Bere Rudolf H. Müller. Brăila ,
Strda Plevnei. Producţiunea se găseşte de vânzare pretutindeni;
precum şi localurile proprii de consumaţiune din Bulevard Cuza
Colţ Regala (casa Economu). Bere superioară altor produse
similare, fabricată după ultimele ştiinţe moderne. Gustaţi-o spre
convingere.
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APRILIE
Mi. 1/14 S. Maria Egi.
J. 2/15 Sf. Titu
V. 3/16 Sf. Nichita
S. 4/17 S-ţii Gg şi Iosif
Duminica Mironosiţelor
D. 5/18 Sf. Teod. şi Agat.
L. 6/19 Sf. Eftihie
Ma. 7/20 Sf. Gheorghe Ep.
Mi. 8/21 Sf. Irodion
J. 9/22 Sf. Eupsihie
V. 10/23 Sf. Timotei
S. 11/24 Sf. Antipa
Duminica Slăbănogului
D. 12/25 Sf. Vasile Mărt.
L. 13/26 Sf. Artemon
Ma. 14/27 Sf. Mart. Papa
Mi. 15/28 Înjumăt. Praznic
J. 16/29 Sf. Irin. şi Ag.
V. 17/30 S-ţii Simion şi A.
S. 18/1 Sf. Grig. Decap.
Duminica Samarinencei
D. 19/2 Sf. Ioan Paleolav.
L. 20/3 Sf. Teod. Trihina
Ma. 21/4 Sf. Ianuarie
Mi. 22/5 Sf. Teod. Sikeot.
J. 23/6 Sf. Gheorghe
V. 24/7 S-ţii Sava şi Elisa
S. 25/8 Ap. şi Ev. Marcu
Duminica Orbului
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D. 26/9 Sf. Vasile ep.
L. 27/10 Sf. Simion ep.
Mi. 28/11 Ap. Soson şi Sosip
J. 29/12 – 9 Mart. din Kizic
V. 30/13 Înălţarea Domnului
• Fazele lunare. De la 1 până la 10, vânt şi ploi. La 11
zăpadă. Între 12-19, ploi continue şi vânt. De la 20 până la
sfârşit, vreme schimbăcioasă.
• 2 apr, luni, orele 11, se va oficia la catedrala Sf. Nicolae
un pios requiem - parastas pentru odihna sufletească a Regelui
Carol I al României
• Cu începere de joi 2 aprilie, Teatrul de Varietăţi „Paradis”,
nou şi atracţios program. M-lles Pocorny, Milliet Rorsi, Didi
Deleanu, Gaby, Duetul Bejan, Anny Herma, Violette Rutti,
Arco, Janette, Jones Letws, Raff et Rislie, Elly Rorry, La Belle
Anytta, Ella Clayton şi La Campilla.
• 2 apr. – A avut loc un festival al Ligii Culturale, soldat
cu frumoase succese materiale şi morale, festival la care îşi
dăduseră concursul studentele Lucia Rădulescu, Eugenia
Petculescu, Irma Mihailescu, Elena Nistorescu şi Letiţia Anuşca,
precum şi profesoarele Fausta Rădulescu, Felicia Anuşca,
Virginia Gheorghiu şi Camelia Ionescu. Din beneficiul serbării
urma să se marească fondul bibliotecilor populare Raliţa şi Ioan
Gr. Mândroveanu din Ianca şi Petre Armencea din Brăila şi să se
înfiinţeze mai multe case de citire în comunele rurale.
• 2 apr. – Margărit D. Anagnoste, str. Călăraşilor nr. 173,
solicită scăderea de la taxa de 3% pentru local de birt, deoarece
are cârciumă şi o mică bucătărie.
• Compania Dramatică a Marioarei Voiculescu şi Sturdza
Bulandra joacă pe scena Teatrului Passalacqua. Expresul din
2 apr., anunţând spectacolele, îşi exprimă regretele că pentru
Brăila fuseseră alese piese în care nu juca Marioara Voiculescu.
S-au jucat trei spectacole: Idealul, piesă în 4 acte de Oscar
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Wilde-sâmbată 11 aprilie; Berg-Op-Zoom, comedie in 4 acte de
S. Guitry-luni 13 aprilie şi Luminătorii (Les Flambeaux), piesă
în 3 acte de H. Bataille, miercuri 15 aprilie. Toate spectacolele
încep la orele 9 „foarte precis”.
• În paralel, a evoluat şi un colectiv al Teatrului Naţional
din Bucureşti în care se aflau C. Mărculescu, Marioara
Voiculescu(!?), brăileanul D. Gh. Achil, Al. Mihăilescu şi Jeni
Ioanide, care şi-a început seria de spectacole cu Ginerele d-lui
Poirrier de Sandeau şi Augier.
• 3 apr. – Ofertă: „Revista Porturilor Navigaţiunei
Comerciale”, Redacţia şi ad-ţia Palatul Soc. Generala Brăila,
abonament pe anul 1915. Se aprobă: 2 exemplare-24 lei.
• 3 apr. – Jules Borel este numit consul al Brăilei la Bucureşti
de către Preşedintele Republicii Statelor Unite al Braziliei
• 3 aprilie, vineri, Cinema Passalacqua: Amor de apaşă
• 3 aprilie - Bomba. Ediţie specială, Anul XXXI, No. 1361
• S-apropie momentul…(editorial) Timpul marilor
sacrificii bate la uşile românilor(…), că orice încercare de a ne
asigura posesiunea Ardealului, asupra căruia avem drepturi
imprescriptibile, nu mai e posibilă decât cu arma albă şi că,
în concluzie, numai sângele nobil al „curcanilor” noştri ne va
putea da pamântul şi românimea de secole sugrumată de lanţul
sclaviei ungureşti. (…)Laţul sclaviei e aproape rupt, rămâne
numai o smuncitură zdravană de „curcan”ca, aruncându-l la
pământ, să dăm vieţii libere peste 4 milioane de fraţi d-ai noştri.
Cu seninătatea cu care am trăit frumoasele zile de prosperitate
şi linişte ale domniei marelui rege decedat, să ne îndeplinim
şi pioasa datorie de a scoate de sub pintenii ungureşti pe cei
ce gem de secole ticsind puşcăriile, plătind grozavele amenzi
şi expiind în chinuri crima de a se afirme ca Român. Ferice
d-aceia ce vor gusta deliciul răfuielii celei mari cu bestia
ungurească, atât de crudă şi fără inimă şi conştiinţă persecutoare
a neamului românesc. Ferice de „curcanii”cari corp la corp cu
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trufaşii „honvezi” unguri vor aplica „legea talionului”celor ce
de veacuri nu şi-au epuizat mijloacele inchizitoriale în goana
lor după români; cele 12000000 de români, uniţi sub tricolorul
României Mari, îi vor binecuvânta în veci. F. Apostolescu
• Să se ia măsuri. O barcă ce trasporta 18 hamali de la
un şlep la mal s-a răsturnat înecând 8 muncitori. (Cauza):
condamnabila economie făcută de casele comerciale cu
transportul la şlepuri (care) lasă pe drumuri 8 familii şi lasă
în punga acelora însărcinaţi cu transportul acestor nenorociţi
muncitori câţiva lei mai mult. Dar dacă vina din interes a caselor
e mare, acea a Căpitaniei Portului e criminală, asigurarea
circulaţiei pe Dunăre fiind între elementarele atribuţiuni ale
acestuia. (…) A permis a se transporta claie peste grămadă, de
două şi trei ori atâţia pasageri cât pot încăpea într-o bărculiţă
ca cele ale grecilor din port.
• Ecoul Bombei. 1) D. Portărel Gh. Bălan a fost avansat şef
al portăreilor de pe lângă Tribunalul Brăila în locul decedatului
G. S. Florian iar d. Stanciu N. Pantely a fost numit portărel
în locul rămas vacant. 2) Către ziarul „Dreptatea Brăilei”: De
ce nu mai revine asupra „crimei” de la Monument şi asupra
destăinuirilor grave de tot? 3) Graţie împrejurărilor excepţionale
prin care trece ţara, budgetul anului 1915-1916 n-a putut fi încă
votat anul acesta; în virtutea art.113 din Constituţie s-a dispus
aplicarea budgetului anului 1914-1915. 4) De la finele lunii
februarie a.c. s-au încasat ca taxe de export peste 12 milioane
lei. 5) Faţă de mulţimea cererilor depuse la Primărie pentru
introducerea de conducte de apă potabilă la proprietăţile nou
construite şi la care n-au avut şi faţă de motivaţia Primăriei că
nu dispune de antreprenor, ziarul propune deservirea acestor
lucrări cu personalul Uzinei de apă sau lăsarea chiar în sarcina
proprietarilor sub controlul Primăriei. 6) Ziarul semnalează
Primăriei starea nemaipomenit de mizerabilă în care se află str.
Dorobanţi, partea cuprinsă între str. Sf. Constantin şi Albinei,
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unde din cauza ploilor din februarie s-a format un al doilea Lacu
Dulce, carele, datorită murdăriilor şi mortăciunilor aruncate
înăuntru, la primele călduri, va fi primul şi cel mai puternic
focar tific. Asemenea şi la bariera Călăraşi, vechiul şanţ colector
e o adevărată hecatombă de cadavre de câini, pisici, porci etc.
7) Nebunia exportului de cereale ş-a dat roadele. Pentru a
înlesni îmbogăţirea unora, care mai de cari nedemni de această
favoare, s-a permis exportarea aproape întregii cantităţi
disponibile de grâu. Rezultatul a fost că a trebuit a se importa
vreo 1200 vagoane de grâu rusesc şi a se contracta şi importa
încă a 2000. Ce ne-am fi făcut în faţa unei prohibiri în Rusia a
exportului grâului? 8) Ministerul de Război a decis chemarea
pentru completarea instrucţiei pe toţi nesupuşii dezertori şi cei
cu instrucţia necomplectă. 9) În urma unor aserţiuni calomnioase
apărute în ziarul „Adevărul Brăilenilor”, d. C. Brăescu, ajutor de
judecător al Ocolului rural Brăila, a acţionat în judecată pentru
calomnie prin presă pe C. Sculi, autorul acelor articole.
• 4 apr. – Brăileanca Maria Iordanovici, laureată a
Conservatorului din Bucureşti şi Milano, a susţinut în sala
Teatrului Regal în compania magistratului Nicu Brăescu ,
un distins tenor, şi a d-lui M. Manu, un merituos pianist din
Bucureşti, un concert vocal-instrumental, care a fost foarte bine
primit de numerosul public care a asistat. Programul a cuprins
arii din Tosca lui Puccini, din Faust de Gounod, din Forza del
destino şi Aida de Giuseppe Verdi, Crucifix de Gabriel Fauré,
câteva duioase doine şi romanţe româneşti de George Cavadia şi
Tiberiu Brediceanu, Rapsodia de Theodor Fuchs ş.a. Soprană cu
calităţi vocale deosebite şi repertoriu de arii de operă şi lieduri,
dar, fire foarte emotivă, a apărut rar în public, dedicându-se
învăţământului muzical. [ Din cronica din ziarul „Expresul”, 15
aprilie 1915.]
• 4 apr. – Ion Iliescu cere scăderea taxei de 3%, pentru că
a desfiinţat stabilimentul de birt din proprietatea sa de pe str.
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Împăratul Traian nr. 42
• 4 apr. - Soc. Calvină Maghiară de înmormântare, 2
reprezentaţii de cinematograf în salonul Carpaţi pentru sporirea
fondului social, cu scop eminamente filantropic, de mai bine
de 25 ani, având statut autentificat de Tribunalul Brăila prin
procesul verbal nr. 879 din 2 mai 1907.
• 4 aprilie – Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 963
• Iarăşi în chestia Platformei pereate din portul nostru.
Pentru Dl. Ministru de Lucrări Publice. În urma intervenţiei
d-lui deputat Luciliu R. Opreanu, ministerul a repartizat pentru
port suma de 470000 lei, din care s-au alocat însă 200000 lei
pentru pavaj şi alte reparaţii, restul de 270000 lei fiind insuficient
pentru întărirea cheiului prăbuşit de la moara Violatos.
• Ruina din portul nostru. Pentru Dl. Director General
al CFR. Se solicită acordarea unui număr corespunzător de
vagoane.
• Revista Comercială: porumbul, singurul admis la
export, obţine preţuri mari-2500 lei vagonul, marfa încărcată;
grâul căutat de morari-2500 lei vagonul, marfă de 73-74 kgr.
curată; oarzele în scădere, fără cumpărători-1900-2000 lei
vagonul; ovăzul vândut săptămâna trecută cu 2200 lei vagonul,
se negociază azi cu 2000; fasolea, datorită imposibilităţii de
export, valorează 2800-3000 lei vagonul.
• Informaţiuni. 1) Consiliul de administraţie al Băncii
Portului a ales ca preşedinte al său pe dl. Ioan G Eremia.,
cunoscutul şef al casei de cereale din portul nostru. 2) Fixarea
preţului alimentelor. Consiliul de miniştri a declarat articole de
primă necesitate următoarele alimente şi obiecte: grâul, făina,
pâinea, grăsimile, slănina, osânza şi untura topită, seul topit
şi crud, măslinele, fasolea uscată, zahărul şi săpunul de rufe,
ministerul industriei şi comerţului urmând să fixeze preţurile
maximale. 3) O ploaie binefăcătoare a făcut ca semănaturile să
se prezinte în condiţiuni excelente. 4) Duminică a avut loc la
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Biserica Sf. Nicolae celebrarea căsătoriei d-lui Căpitan Attilio
Caradino din Batalionul de Pontonieri cu d-ra Maria Antoniu din
Bucureşti; ca şi a d-lui Petre Ionaşcu, corespondentul ziarelor
Minerva şi Seara în localitate cu d-ra Marioara Penescu. 5) Dl.
N. Moroianu, un vechi şi conştincios funcţionar la Primărie a
fost avansat şef perceptor al acesteia. 6) Dl. Petre C. Iorgulescu,
actual magistrat stagiar la Secţiunea a II-a a Trib. Teleorman,
a fost permutat în aceeaşi calitate la Secţ. a II-a a Trib. Brăila
în locul d-lui Codrat Păltineanu. 7) Dividende. Banca de
Credit Român plăteşte cuponul nr. 6 al acţiunilor cu 55 lei iar
Generala, Soc. de Asigurare, a fixat dividendul la 45 lei de
acţiune. 8) Min. de Finanţe a încasat în decada a II-a a lunii
martie taxe vamale-768745,40 lei, taxe de port-13237,35 lei şi
fond comunal-79400, 80 lei. 8) S-a stabilit un tarif direct restrâns
pentru căile noastre ferate şi cele ruseşti. Se deschide legătura
între Basargic şi statiunea bulgară Oboriştea. Acord privind
trimiterea din 3 în 3 zile a câte 35 vagoane goale, care vor fi
încărcate şi expediate cu mărfuri bulgare pentru Germania. 9)
Pentru necesităţile ţării, consiliul de miniştri a hotărât cumpărarea
de la Odessa a 2000 de vagoane de grâu şi a 3 vagoane de ceai.
10) La 5 aprilie expiră termenul acordat străinilor pentru a-şi
regula situaţia conform noii legi asupra controlului străinilor.
11) Catastrofe datorate creşterii enorme a apelor Dunării şi a
furtunii: A) la Brăila s-a înecat o barcă cu 19 hamali, ce venea
de la Ghecet, înecându-se 4 dintre aceştia iar pe canalul Măcin,
avarii şi expuneri la naufragii a şlepurilor ancorate. B) la Galaţi,
din cauza furtunii un remorcher al M.M., scăpând din ancoră, a
rupt parâmele unor şlepuri, care, luate de curent, au scufundat
vaporaşul „Maria” al moştenitorilor I. Petrovici din Brăila şi au
lovit vasele „Ştefan cel Mare’ şi „Arhimede”, periclitănd chiar
nava de pasageri Brăila-Galaţi, care a fost deplasată în largul
Dunării.
• 5 apr.-Anastase Pascali, serată dansantă, în saloanele
T.Regal
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• 5 apr, salon Peleş, serată dansantă, Mănescu şi T.
Alexandrescu, taxă-5 lei
• 5 apr.-Toma Capriş, Bd. Carol, serate dansante în interval
de o lună de zile cu începere de la 5 apr.
• 5 aprilie, ziarul Bomba. Ediţie specială, Anul XXXI, No.
1562
• Nemernici ! (Editorial) Sângerând în inimile noastre,
observăm că încă de la începutul războiului european, Unirea,
menită a susţine izbânda morală a poporului nostru, ne lipseşte,
spre marea satisfacţie (a) acelora cari se pun d-a curmezişul
aspiraţiunilior noastre naţionale. O infimă parte  din «rătăciţii»
noştri, mărită cu agenţii şi populaţia austro-germană, acaparând
câteva  firmuliţe politice de efect, produc zilnic diversiuni izolate
între părerile poporului, ajutaţi fiind de materialul rulant german
şi diferite alte sisteme de propagandă.(…)Dar dacă siguranţa
unui alt ideal decât cel colportat de agenţii germani și austrieci
nu ne va face să pierdem nici  o clipă speranţa în patriotismul
guvernului liberal, infamia unora, cari îşi beştelesc ultimele lor
zile, cu o inconştienţă criminală, ne umple de oroare. Regretăm
că odată i-am stimat şi, ceva mai mult, le-am acordat încrederea
noastră, a ţării, pentru ca azi să facă ceea ce face d. P.P. Carp,
să combată guvernul, ţara, Liga Culturală, Acţiunea Naţională,
în fine, tot, absolut tot, ce consideră ca o imposibilitate şi o
greşeală cooperarea noastră cu Perfida Austrie, care căuta pur
şi simplu desfiinţarea noastră, sau cu Ungaria, care de veacuri
ne sfidează cu inchizitorialele ei procedee. Acestora cari nu
înţeleg datoria ţării, cari au uitat într-o clipită amarnicele
suferinţe ale celor 4 mil. de români din Transilvania, martirii
neamului nostru, acestora le dăm adevăratul calificativ de mai
sus, Nemernici. (…) «Iscarioţii» de la «Seara», « Minerva»,
«Ziua» şi «Moldova» nu vor uita desigur nici în ultima  clipă
a vieţii lor că scârboasa lor trădare nu le-a reuşit şi că, totuşi,
pentru acel „blid de linte” ş-au dat prea mult din ceea ce au
avut, dreptul de a se numi români.F.G.A.
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• Războiul European şi Noi. Părerea unui om politic.
Forţarea Dardanelelor, cari cu aproximaţie va fi fapt împlinit în
maximum 3  luni, va grăbi soluţia ultimă a acestui grozav război,
soluţie care incontestabil va fi rezolvată spre onoarea Franţei, pe
teatrul occidental al Războiului.(…)Odată Dardanelele cucerite
şi deci legătura Franţei şi Angliei făcută cu Rusia, e întrucâtva
posibil ca să se producă şi o parte din revirimentul atât de
aşteptat al balcanicilor.(…)A spera într-o internaţionalizare a
Dardanelelor e o copilărie, o imposibilitate, cucerirea lor va fi
însă o mare operă războinică.(…) Trebuie să ne mândrim c-avem
un guvern de o destoinicie rară, care,  ţinând seama de marile
sacrificii   ce necesită actualele războaie şi mai ales jertfele
omeneşti, încearcă a evita până la un punct aceste sacrificii,
aşteptând momentul propice când intervenţia noastră în război
s-ar putea face fără mari riscuri şi cu foloase reale.
• Inundaţiile din judeţ. Imobilele din port sunt toate absolut
sub apă. În judeţ, comunele Cotu Mihali, Vameşu, Vădeni şi
Stăncuţa sunt complet inundate, producând proprietarilor
pagube colosale. Asemenea inundaţii nu s-au pomenit de la
1894. Prefectura, spre a evita astfel de dezastre, a intervenit
de multe ori pe lângă proprietarii moşiilor supuse inundaţiilor
pentru facerea în comun de diguri, dar propriatarii au căzut
de acord fără însă a se decide să sacrifice vreun ban. Astfel,
desfiinţarea cotului Siretului, care n-ar fi costat nici 20000 lei,
ar fi salvat Cotu Mihali şi Vameşu.
• Specula cu alimente, din ce în ce mai grozavă la alimentele
de primă necesitate, a determinat Primarul Nestor Filote şi
Consiliul Comunal,  pentru a preîntâmpina o criză alimentară
care să apese greu populaţia nevoiaşă a oraşului, să înfiinţeze
o comisie (formată din d-nii Gavrilă Orăşeanu, Th. Ciuntu şi I.
Bobeş, care să controleze preţurile maximale şi a decis votarea
unui fond  de 1400000 lei pentru crearea unui stok suficient de
alimente.
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• Ecoul Bombei. 1) Lucrările pentru clădirea bisericii
„Cuvioasa Paraschiva” care trebuia să înceapă în primavara
aceasta au fost amânate din cauza lipsei de cărbuni de piatră
necesari fabricaţiunii cărămizilor. 2) În locul d-lui V. Drâmba,
demisionar, a fost numit d. D. Calmaghi, secretar al consiliului
general al judeţului / al prefecturii. 3) D. P. Mărculescu, institutor
la Şc. No. 1 de băieţi şi Şc. de adulţi, împlinind 35 de ani în cariera
didactică, a fost scos la pensie. Cu aceassta ocazie, institutorii
colegi şi elevii şi-au luat adio de la vechiul lor coleg şi dascăl,
oferindu-i o masă colegială. 4) Min. Agriculturii şi Domeniilor
a decis a înfiinţa în judeţul nostru 3 stațiuni de montă în com.
Batogu, Ianca şi Cioara. 5) Fondul „Familiilor Luptătorilor”,
preşedinte d. Const. Alessiu: din fondul de 100000 lei adunaţi
pentru familiile celor mobilizaţi, a rămas neîmpărţită o sumă
de 45000 lei în rentă de 4% şi 1248, 45 lei în numear depuşi
spre fructificare la la Cassa de depuneri şi Consemnaţiuni. 6)
A încetat din viaţă în urma unei lungi boli d. Paul Ştefănescu,
fost grefier al Tribunalului local. 7) Soţia locuitorului Trandafir
Radu Diţă din com. Ruşeţu a dat naştere la 3 copii gemeni.
Atât mama cât şi doi din cei născuţi trăiesc şi sunt în perfectă
sănătate. 8) Cu începere de mâine Vineri şi regulat în fiecare
Vineri, se va proiecta la Cinema Regal „Journalul de război”
al marilor cartiere generale ale armatelor franceze, engleze,
belgiene şi ruse. Aceste filme vor fi desigur foarte apreciate de
public, cu atât mai mult cu cât sunt luate de mondiala casă Pathe
Fréres, în cele mai expuse poziţiuni de pe câmpurile de luptă.
9) Întrucât suntem convinşi că e imposibil serviciului salubrităţii
să ia măsuri pentru a înlătura formarea de băltoace infecte pe
porţiunea din str. Dorobanţi colţ cu str. Albinei, rugăm d. Primar
a da ordin serviciului technic al comunei pentru a consolida
terenul oprind astfel formarea acestor bălţi.
• Juridice. Corpul Portăreilor Trib. Brăila, Afipt No.
5371. În ziua de 13 apr. 1915, se va vinde prin licitaţiune
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publică averea imobilă a debitorului Xenofon Carusso, aflată la
domiciliul său din Brăila str. Împăratul Traian No. 12, colţ cu
piaţa Sf. Arhanghel, apartamentul în etajul de sus, şi anume: 1)
Trei paturi de lemn de stejar culoarea nucului cu trei somere şi
saltea de lână (…) 24) Două tablouri şi un paravan de brad cu
geamuri lungi ca de 7 metri aproximativ, urmărită şi scoasă în
vânzare după cererea creditorilor N.C. Mihail şi C.P. Gheorghe
din Brăila pentru a d-lor despăgubire de suma de lei 4000
lei, chiria pe două semestre (…)căp. P. Gh. Balan, secretar I.
Stănescu. Prim Preşedinte al Trib. Brăila, S. I. Publicaţia
No. 5359: după cererea d-nei Mariţa Mihalache Macarie, cu
domiciliul ales în Brăila str. Graţiei nr. 118, şi pentru a d-sale
eşire din indiviziune (cu alţi 4 moştenitori) s-a pus în vânzare
prin licitaţiune publică imobilul rămas pe urma defunctului
Nicolae Tanase Mitu, situat în Brăila, str. Plevnei No. 260 nou,
fost 242,. Licitaţiunea începe de la preţul de 2000 lei , fixat de
expert, în ziua de 6 mai 1915. Prim Preşedinte C.G. Alevra,
portărel G. Bălan. Comisarul Circ. II de pe lângă Poliţia
Brăila, G. Cristescu: A) Publicaţia no. 1712: în ziua de 15
apr. 1915, se va vinde prin licitaţie publică în localitate, stradela
A. Simu, averea debitoarei Roza Brader, urmărită după cererea
creditorului C. Simionescu, compusă din următoarele obiecte:
1) Un garderob cu două uşi (…) 20) Şase scaune de Viena; B)
Publicaţia no. 1716: în ziua de 21 apr. 1915, se va vinde prin
licitaţie publică în localitate, str. Galați No. 17, averea mobilă a
debitorului Alexandru Mavru, urmărită după cererea creditorului
C. A. Berindei, compusă din următoarele obiecte: 1) Un galantar
de lemn cu geamuri şi oglindă (…); 10) Un rezervor mare de
lemn.
• 5-11 apr., Cinema Regal proiectează marele film Nerone
şi Agripina
• 5 - 6 apr.- Secţiunea Teatrală a Syllogului „Elpis” din
C-ţa, 2 reprezentaţii teatrale la T. Regal, în scop de binefacere
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• 6 apr. – Fraţi C. Nicolaevici, decont de lei 10,85 pentru
9,5 kg lumânări ceară (parastasul din 2 apr.)
• Luni, 6 apr. , Adevărul brăilenilor. Anul II, No. 9
• Patriotismul D-lui C. Alexiu. Se ştie de toată lumea că în
anul 1913 cu ocaziunea acţiunei României contra Bulgariei se
formase în localitate un comitet sub preşedinţia d-lui C. Alexiu,
şeful Partidului Liberal, în scopul de a se strânge bani de la
caritatea publică, bani meniţi a se da familiilor celor plecaţi în
mobilizare. Se spune că s-ar fi strâns de la nevoiaşi peste una
sută mii lei şi ca s-ar fi împărţit mai puţin de 60000 lei. Nimic mai
sfânt până aici. Acum naşte întrebarea: „ Ce s-a făcut cu restul
de bani rămaşi?” Deoarece, până acum, nu a dat publicităţii
un bilanţ, îl somăm să dea publicităţii bilanţul, precum şi toate
listele nominale de unde să se vadă modul cum s-au distribuit
banii ce li s-au încredinţat. „Adevărul Brăilenilor”.
• Visul Primarului din noaptea de Înviere. I se părea că
se găseşte pe panta „Movilei lui Petrescu”, de unde contempla
platoul ce se cuprinde între Şosea-Monument şi Azilul de săraci
şi că de acolo vedea cum se desfăşurau şi defilau pe dinaintea sa
rând pe rând o sumedenie de delegaţiuni şi grupuri de oameni,
veniţi să-i aducă osanale şi prinoasele lor de recunoștinţă
pentru părinteasca sa oblăduire şi gospodăreasca sa activitate
comunală pe anul financiar 1914-1915. Prima delegaţiune care
a apărut a fost aceea a „şobolanilor” Liviu, Ciuntu şi Varlam,
care i se părea că se apropiau de guzganul lor cu cea mai mare
sfială, smerenie şi cu făclii aprinse, anunţându-i „Învierea
Domnului” şi sosirea noului „Buget”, care urmează a se pune
în exploatare pe ziua de 1 aprilie a.c., toastând totdeodată în
sănătatea şi eternizarea guzganului lor în fruntea bucatelor,
pentru ca să aibă şi ei ce mai roade în viitor. A doua delegaţiune
era a Comitetului de lingăi Marcel-Ionaşcu-Sotir şi Rothştein
Rola dija redactor di piste Rumunia, care i se păreau că dau
buzna pe ziua de 1 aprilie în fondurile de publicaţiuni. A treia
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delegaţiune era a „găinarilor” şi „oarilor precupeţi”(…), a
patra era a Comitetului „zarzavagiilor” în frunte cu preşedintele
lor Christoforoff, a cincea a „cârciumarilor”, a şasea a
„măcelarilor”, a şaptea   era a „meseriaşilor”, a opta era a
spoliatorilor „fabricanţi de făină”, (cu tot felul de plocoane).
Ultima delegaţiune a fost mulţimea celor peste 10000 suflete,
compusă din bătrâni, copii şi femei, cari i se părea că au venit
să mulţumească guzganului pentru părinteasca sa solicitudine,
mila şi generozitate ce nu le-a arătat-o vreodată şi de ajutoarele
pe care nu le-a acordat nici de sărbatorile Crăciunului şi nici
acum de Paşte. În urmă guzganul s-a deşteptat din mahmureala
şi s-a trezit singur în dormitorul său, pe duşumelile căruia
mişunau cei trei şobolani, Liviu, Ciuntu şi Varlam, chiţcăind cu
glas subţire şi intonând în cor frumoasele cuvinte: „Nihil sine
şpagă!”.
• Obrăznicia jidovului Leon Livianu. Ploşniţarul urduros
de jidov Leon Livianu, târtan pumuntean, depozitant de
cărbuni în Docuri, condamnat de mai multe ori pentru faptul
că a nesocotit Ordonanţa Primăriei şi a vândut cărbuni cu 80
lei tona în loc de 60 lei, cum prevedea numita Ordonanţă, a
cerut în apărare martori, propunând în şedinţă chiar pe Primarul
oraşului. Până la obţinerea rezultatului ce-l va pronunţa justiţia
în urma depoziţiunei ca martor a guzganului Nistor Filote, nu
putem decât a exclama: „Tam Leon Livianu, tam Nistor Filote!”
• Abuzurile de la şcolile din Brăila, cercetate de d.
Obreja, inspector al învăţământului secundar. Prin decesul
lui G. Petrescu, pe catedra de religie s-a numit ca suplinitor
preotul Anghel Constantinescu, care, din lipsă de timp, a numit
ca sub-suplinitor (?) pe preotul Bejan Enăchescu. Se admite
în învăţământ suplinitor la suplinitor? Alt caz: o bătaie foarte
gravă a suferit un elev din clasa a VII-a de la profesorul Teodor
Ciuntu, contra căruia nu s-a luat până în prezent nici o măsură
disciplinară.
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• Scenă bisericească. În Vinerea mare, la apariţia preotului
Roşu, femeile din mahala încep să dea năvala asupra preotului  
care mai de care să apuce să-i sărute poalele odăjdiilor,
împiedicând „accesul” cucoanelor din centru.
• Încăpăţânarea Paşalei Ilariu Giurescu. Societatea de
Tramvai din localitate a fost condamnată de Curtea de Apel
din Galaţi, Secția a II-a, la plata sumei de 9000 lei, despăgubiri
pentru accidentul comis asupra copilei Clara Lesnevschi şi care
a rămas oloagă pe întreaga viaţă. Întrucât directorul societăţii
refuză plata sumei, s-a pus sechestru pe vagonul No. 27 .
• D. Iordache S. Christoloveanu solicită D-lui Ministru al
Cultelor, Sfinţiei Sale Episcopului de Buzău, Casei Bisericii din
Bucureşti şi Protoiereului Didicescu din Brăila rezultatul anchetei
cu privire la schingiuirea suferită de copilul său Virgiliu în etate
de 12 ani din partea preotului bătăuş Anghel Constantinescu de
la biserica Cuvioasa Parascheva
• Comercianţii Radu Vlăsceanu din Bd. Cuza No. 199
şi Dumitru Manolescu din str. Goleşti No. 92, proprietarul
tavernei „Lacul Sărat” au fost daţi judecăţii, pentru că au ţinut
stabilimentul lor de cârciumă deschis până la ziuă şi că obişnuiesc
să adăpostească în localurile lor prostituate clandestine, care
prin chefurile sistematice ce le fac cu muşteriii turbură liniştea
şi ordinea publică.
• Întrebăm pe dl. Prefect dacă are cunoştinţă că bulgarul
Tudor Petcu zarzavagiu a introdus în ţară fără autorizaţie
muncitori, pe cari să-i întrebuinţeze la cultura grădinii sale.
• Dl. Nae Ionescu, proprietar din localitate, a fost
pălmuit în faţa Tribunalului de mizerabilul şi lifta spurcată
jidovească David Goldenberg, funcţionar la Banca Marmorosch
Blank. Bestialitatea acestui bandit a fost astâmpărată de lecţia
bine meritată pe care i-a dat-o dl. Triandafil Andrinopol, care,
întâmplător, se afla pe acolo.
• 6 apr.-V. C. Vernescu, autorizaţie pentru a pune un cântar
131

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

lângă poarta din mijloc a Monumentului, de Sf. Gheorghe. Va
plăti 1 leu chirie.
• 6 apr. – Vasile Vaneliu a preluat de la 1 apr. localul de
ceainic şi cafenea din str. Plevnei nr. 351, fost al decedatului
Procop Andreev.
• 7 apr.- Vasile Grigore, 23 apr. – Sf. Gheorghe, cântar pe
Şos. Monumentului, vizavi de staţia tramvaiului
• 7 apr. – Reînnoirea abonamentului la „Buletinul judiciar”,
30 lei
• 8 apr.- Iancu Spirescu, str. Minervei 45, 9 copii, cântar la
intrarea în Grădina Monumentului
• 8 apr. 1915: Comercianţii din Piaţa Sfinţii Arhangheli
roagă Primăria ca, începând cu 1 Mai, muzica comunală să
cânte 2 zile pe săptămână pentru distracţia publicului brăilean
care de regulă se concentrează în mare majoritate în faţa acestei
grădini, Semnează Ştefan Zanetti, Ilie Vinţescu, I. N. Niculescu,
H. Vladimir, Chiriac, Keişian Ohannessian ş. a.
• 8 apr., Morfache Anagnoste (semnează cu litere greceşti),
ceainarie, cafenea şi băuturi spirtoase, se mută din Împ. Traian
36 pe Regala 153
• 8 apr., Dumitru Apostolescu, „La Somnul de Aur”, peşte
en gros şi en detail
• 8 apr. – Alexandru Brancovici devine consul al Rusiei la
Bucureşti
• 9 apr, sala Carpaţi, reprezentaţie de cinematograf,
Andriana R. Tudorache
• 9 apr., Cantitatea de zahăr existentă la angrosiştii din Brăila:
7200 kg cubic şi căpăţâni; 31100 kg tos, după cum urmează:
Leon Abramovici, Victoriei 8-300-400 kg, cubic, tos şi căpăţâni
de la Fabrica din Ripiceni cu 1,17 lei tos, 1,22 cubic, vândut
cu 1,25, respectiv 1,30 iar sacul cu 120 lei; Isac M. Solomon,
Regala 78,500 kg de la Fca din Roman; Avram Făinaru, Galaţi
73, 2000 kg; Mihalakis et Co, 180 saci tos(=18000 kg) şi 1500
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căpăţâni; Petru Levendi, Împăratul Traian 25, 2425 cubic şi 5400
tos; I.D.Oţeleanu, Regala 143, Ø; Zisu Wender, Regala 182, Ø;
Marcu Solomon Fii, Bd. Carol 111, 4000 kg; L. Radzwiller,
Stradela Simu, lângă Bd. Carol, 35 saci din care 25 saci vânduţi
500 kg căpăţâni
• 9 apr., joi – Dreptatea Brăilei. Anul II, No. 44. Ziar
independent. Proprietar – director: State Teodorescu. Apariţie
săptămânală cu ultimele ştiri: politice, economice, judiciare,
financiare, comerciale şi industriale din întreaga ţară. Tiraj
10000 exemplare pentru întreaga ţară. 10 bani exemplarul.
Abonamente: un an – 12 lei. Bănci, făbrici (sic!), industrii, loc.
publice – 20 lei. Inserţiuni şi reclame – după învoială. Redacţia
şi administraţia: Str. Plevnei No. 364.
• Editorialul elogiază activitatea edililor, conduşi d dl.
primar Nistor Filote, un om cu adevarat tată al comunei, (care)
şi-a dat tot interesul ocupându-se zi şi noapte ca să amelioreze
soarta celor mulţi şi nevoiaşi, cari fac parte din patrimoniul
acestei comune. Împreună cu ajutorul de primar Varlam şi ing.
şef Vineş au supravegheat lucrările de la canalizare. Astfel că
orice murmure din orice parte au dispărut.
• Pentru străini: în vederea regulării situaţiunii tuturor
străinilor din ţară, ziarul a înfiinţat un birou cu personal special,
care se ocupă cu împământeniri şi recunoaşteri. Contra unui
preţ moderat, în termen de 6 zile, străinul nu mai trebuie să se
înscrie la poliţie, să scoată în fiecare an paşaport şi bilet roşu.
• O lămurire semnată de directorul publicaţiei, State
Teodorescu. Reclamaţia privind casa de raport din str. Unirii
No. 205 a d-nei Sofiţa şi a relaţiilor ce aceasta întreţine cu dl.
Petrache Sasu, mecanic lăcătuş la gară, s-a dovedit nefondată,
adevărat fiind faptul că Sofiţa dă camere mobilate la fete cari
profesează meseria de damă publică, fără să ia parte din produsul
ce scot fetele cum se face la alte case iar d-nul Petrache, flăcău
şi locatar la adresa de mai sus, e liber să întreţină relaţii cu
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oricine, deoarece la urma urmelor e om şi afară de aceasta nu
e scopit.
• Fraţii Timese Rafail. Scumpirea pâinii trebuie pusă pe
seama scumpirii făinei. Fraţii Timese, brutari din str. Galaţi
no. 82, cu cea mai frumoasă şi sistematică brutărie din Brăila,
ateliere speciale de frământat pâinea, asemenea personal special,
curăţenie absolută şi cântăreală dreaptă şi cinstită, au fost furaţi
din prăvălie de 4000 lei de un servitor, care n-a fost încă prins.
• Devastare. Individul   Dumitru T. Antipof, actualmente
băcan în str. Galaţi No. 35, fiind apucat de boala
somnambulismului, boala copiilor, nebuneala cu furie,
simptome de mania persecuţiei, în parte cunoscute justiţiei şi
poliţiei, s-a apucat iar de isprăvi. A umplut o traistă cu pietroaie
şi cu spumă la gură ca un câine turbat, a început să arunce cu
pietre în magazinul de coloniale de vis-à-vis al fratelui său dl.
Timofte Antipof, spărgându-i geamurile, lovind în cap servitoriii
şi clienţii, cari cu toţii răniţi, au reclamat secţiei, unde se
anchetează cu multă activitate.
• Comunicat. Dl. I. Ionescu, asociatul ziarului nostru,
s-a retras de ziar, având alte afaceri cari îl împiedică de a mai
contribui cu luminile D-sale la lupta uriaşă ce zilnic ducem
pentru apărarea celor oropsiţi şi nedreptăţiţi.
• Informaţii. 1) D-lui I. Abramovici, fabricant de sifoane din
acest oraş, str. Ştefan cel Mare No. 345, căruia i se găsise zaharină
la o sticlă de limonadă de către Institutul din Galaţi în urma
analizelor făcute, condamnat de Tribunal la 2000 lei amendă, a
scăpat de belea definitiv în urma analizei făcute la Institutul din
Bucureşti la aceeaşi sticlă. 2) Ziarul anunţa începerea campaniei
contra Excelenţei Sale, atotputernicul din docuri, Dumitraşcu,
bulgar de origine, fost gardist de stradă, astăzi bogătaş, care
ţine în mână cheia docurilor. 3) Agentul Petrică Niculescu, fost
pianist şi codoş în şanţ, a bătut grav un englez, rupându-i mâna.
3) Agentul Pandele Marin de la Brigadă, cautând să prindă pe
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asasinul Sultanului din Egipt, a inspectat camerele ocupate de
pasageri, sculându-i din somn, forţând uşile şi pretinzând ca
femeile să i se prezinte numai în cămaşă spunându-le : eşti urâtă,
dă-mi doi lei să plec; alteia, eşti frumoasă, ai cu mine în odaie
să te inoculez să nu te îmbolnăveşti de holeră. 4) Prefectura a
înaintat Min. de Interne raport , cerând revocarea subcomisarului
Machedon de la Secţia IV.
• Publicaţiuni.
• Administraţia Pescăriilor Statului Brăila – Galaţi,
no. 2138. Se aduce la cunoştinţă tuturor pescarilor vânători că,
în ziua de 20 apr. 1915, va avea loc în localul Administratiei
Pescăriilor Statului din str. Vapoarelor No. 6, tragerea la sorţi
pentru câştigarea dreptului de a pescări grupuri de bălţi cari
altădată se dobândeau prin licitaţie. Licitaţia pentru obţinerea
dreptului de a pescări în orice baltă fiind suprimat s-au împărţit
bălţile în trei grupuri şi s-a fixat pentru fiecare grupare dijmele
următoare:
- Grupa I, dijma 65% Stat, care cuprinde regiunile de
bălţi: Zagna, Curbanu, Gemenele Orzea, Titcov, Măcin, Carcaliu
şi Armanu
- Grupa a II-a, dijma 60% Stat care cuprinde regiunile
de bălţi: Corotişca, Brezoiasa, Mişăilă, Fundul Mare, Noianu
Gropeni, Bălaia, Gropeni şi Popa Chiriac, asemenea şi Bădălanul
Galaţi.
- Grupa a III-a, dijma 55% Stat care cuprinde regiunile
de bălţi: Cociu, Bratuşca, Arapu, Lupu, Baltina, Piatra Fetei,
Ţiganca şi Stancu.
Pescarii vânători cari doresc să ia parte la această tragere
la sorţi sunt obligaţi să se pună întocmai în regulă, atât în ce
priveşte garanţiile, cât şi sculele, cum şi numărul oamenilor ce
se cer, cu condiţiunile speciale cari se pot vedea în cancelaria
Administraţiei în orice zi de lucru de la 9-12 a.m. Administrator,
C. Dumitrescu
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• Judecătoria Ocolului Rural Brăila. Publicaţiunea
No. 8360. În ziua de 10 apr. 1915, ora 10 a.m. se va vinde prin
licitaţie publică în comuna Izlaz, judeţul Brăila, averea mobilă
a debitorului Nicolae S. Oprea din comuna Izlaz sechestrată şi
urmărită după cererea creditorului Marin Ilie pentru despăgubirea
de lei 300 capital plus procente şi 60 lei spese, şi anume: 1) Una
trăsură pe arcuri cu coş No. 153, care purta No. 192. 2) Doi cai
mari negri de trăsură. Doritorii cari doresc să cumpere această
avere să se prezinte în ziua şi ora arătată spre a concura cu bani
gata. Judecător, Brăescu; Grefier, I. Petrescu
• 10 apr. – Închirierea unui teren în grădina bisericii Sfinţii
Arhangheli, situat în colţul despre str. Galaţi, înspre berăria
Munteanu, d-lui Ilie I. Mănescu pentru construirea unui chioşc
de vândut tutun, timbre etc. (produse RMS) pe o perioadă de 10
ani, oferind o chirie de 600 lei anual. Consiliul Comunal aprobă
în 19 sept. Cererea: 5 ani, 800 lei anual, chioşc estet şi solid,
începând cu 26 oct., la expirarea termenului chioşcul rămânând
Primăriei. Contractul va fi semnat pentru 25 m.p. în ziua de 23
oct.
• 10 apr.- Vilhelm Knapp, autorizaţia de a vinde cremă de
ghete, preparată de el, în Piaţa Regală şi Piaţa Poporului
• Bomba. Ediţie specială. Anul XXXI, No. 1362, 10 aprilie
1915= Număr identic cu cel din 10 aprilie 1915 (!)
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 964, 10 aprilie 1915
• Fixarea preţurilor maximale, editorial semnat de
Spiridon Georgescu. După ce Consiliul de miniştri a stabilit lista
articolelor de primă necesitate iar Min. Comerţului preţurile la
aceste articole la maximum, d-nii primari au obligaţia de a fixa
preţurile celorlalte diferite articole de consumaţiune şi care intră
în hrana zilnică a populaţiunii, ca zarzavat, lapte, ouă, brânză,
lemne etc., cari se desfac în pieţe, stradă, hale şi oboarele
oraşelor respective, prin ordonanţe care vor intra imediat în
aplicare. (…)Noi comptăm pe dl. Nistor Filote, primarul nostru,
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şi sperăm că se va   purta ca un adevărat părinte al oraşului
faţă de cetăţenii cari l-au ales în fruntea lor. Noi vom căuta să-l
secondăm în această sarcină pentru a putea veni în măsură cât
mai largă în ajutorul populaţiunii jefuită fără de ruşine până
acum ca în codru de negustori neomenoşi.
• În vederea recoltei nouă. Situaţia mărfurilor depozitate
prin magazii, docuri şi şlepuri, continuă a fi precară din cauza
lipsei de vagoane. O întreagă avere strânsă din munca atâtor
ani se găseşte la voia întâmplării şi nu se poate expedia la
punctele de frontieră, întâi că statul nu mai permite transportul
cu căruţele şi al doilea pentru că nu se dau vagoane pentru
efectuarea acestor transporturi. (…) Comerţul de cereale suferă
şi înregistrează enorme pagube. Munţi întregi de cereale zac
printre magazii supuse deprecierii şi pagubelor. Portul nostru
este supracongestionat de stocurile cari se află aici şi nu pot fi
expediate din lipsa mijloacelor de transport. Pe de altă parte,
recoltele din ţară se anunţă în acest an foarte abundente şi numai
două trei luni ne mai despart de începerea sosirii lor pe piaţă.
Unde se vor depozita noile cereale? când tot portul, inclusiv
şlepurile, cargabotele şi docurile gem de greutatea enormă a
cerealelor vechi prohibite la export, cu cari sunt încărcate. (…)
Teama unei lipse de stocuri este deci evitată prin noua recolta
care bate la uşe şi care poate înlocui cu succes stocurile vechi,
majoritatea depreciate.
• Moartea filantropului Leopold Louis - Dreyfus, şeful
mondialei case de cereale Louis-Dreyfus et Comp., cu sediul la
Paris. Defunctul era consulul nostru general în capitala Franţei.
În această calitate şi ca comerciant, a adus reale servicii ţării,
conferindu-i-se ordinul de mare ofiţer al Stelei României şi
Coroana României. Pentru marile afaceri comerciale pe cari le
făcea în întreagă lume, prin sucursalele casei presărate pe tot
globul pamântesc, a fost onorat cu marea distincţiune a Franţei,
Comandor al Legiunii de Onoare. În calitate de Consul General
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al României la Paris, a ajutat pe toţi supuşii români în lipsă de
mijloace, fară excepţiune.
• Informaţiuni. 1) Morarii din ţară au prezentat un
memoriu d-lui Ministru al Comerţului Radovici privitor la
„chestiunea preţurilor maximale şi a formarii tipurilor de
făină”. Din delegaţie au făcut parte d-nii Ar. Galiaţatos şi Sp.
Lichiardopol. 2) Duminică 5 aprilie a avut loc logodna gentilei
domnişoare Lory Löbl, sora d-lor Iosef Löbl, consulul Imperiului
Peruan în localitate, şi Rudolf şi Adolf Löbl, cu mult simpaticul
tânăr dr. S. Goldenberg din Galaţi, locotenent în rezervă şi un
eminent medic al oraşului vecin. 3) D. Primar Nestor Filotte s-a
înapoiat din Capitală, unde a luat parte la înmormântarea soacrei
d-sale, d-na Perşunaru, care e şi soacra d-lui Al. Constantinescu,
ministrul Domeniilor. 4) Locatarii din jurul Pieţei Poligonale,
zilnic, sunt victimele unor furturi săvârşite de o bandă de
haimanale, cari tot timpul şi-l petrec în această piaţă. Se impune
postarea unui sergent pentru a distruge cuibul acelei bande. 5)
Dl. Iosef Posmantir, directorul Băncii Marmorosch Blank et
Comp. din localitate, fiind suferind, a obţinut un congediu şi
a plecat la Bad Neuheim în Germania spre a urma o cură. 6)
Acum câteva zile a încetat din viaţă la Milano (Italia) Generalul
Livezeanu, tatăl distinsului ofiţer, Maior Levezeanu (!) din
regimentul 3 de artilerie din garnizoana locală. 7) De la Bursă.
Piaţa a continuat fără afaceri şi deprimantă la toate articolele.
Singurul articol, grâul, găseşte amatori cu preţuri însă reduse.
S-au vândut grâul de 74 kgr. curate de corpuri străine cu 2300
lei vagonul, adică cu 400 lei vagonul mai puţin din ce se vânduse
acum 10 zile.. Porumbul sosit zilnic la Obor şi de o calitate
foarte bună, obţine 1100-1300 lei vagonul; oarzele cu 1000 lei
vagonul la staţiuni şi fasolea, fără afaceri, cotată la 2800-3000
lei vagonul. 8) Oficiul telegrafic poştal local. Direcţia generală,
în loc să dărâme acest local impropriu şi insalubru, care nu mai
merită să se cheltuiască nici un ban pentru reparaţii, vrea să
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păstreze edificiul ca o reliquă scumpă sau ca rămăşiţele unui
monument istoric şi să construiască o anexă în spatele acestui
local, în care să se instaleze oficiul telefonic. Numai din banii
cheltuiţi cu reparaţiile şi cu mutarea aparatelor, când sus la etaj
când jos, s-ar fi putut înlocui această clădire care e o ruşine
pentru Braila şi o fabrică de boli pentru funcţionarii cari sunt
supuşi a lucra în ea.
• NFR. Mersul vapoarelor de călători cu începere de la
1/14 apr. şi până la 31 aug./13 sept. 1915. Vapoare de călători.
• Linia Galaţi- Brăila, în toate zilele: Galaţi plecare 7,30
dim, 10, 30 a.m., 2,30 şi 5,45 p.m.; Brăila plecare 9,15 şi 12,30
dim; 4,15 şi 7 p.m.
• Linia Brăila- Sulina, 6 zile pe săpt.(fără vineri), cu
plecare din Brăila la 7 dim., opriri la Galaţi, Isaccea, Tulcea şi
sosire la Sulina la 2,45 p.m. şi plecare din Sulina (fără sâmbătă)
la 3 dim. cu sosire în Brăila la 2 p.m.
• Linia Măcin – Brăila, în toate zilele: din Măcin, plecare
la 7,45 dim. şi 3 p.m.; din Brăila, plecare la 9,40 dim. şi 7,05
p.m.
• NFR. Mersul vapoarelor de călători cu începere de
la 6/19 apr. 1915 şi până la alte dispoziţiuni pe linia GalaţiSilistra –Turtucaia şi retur:
• Luni, Miercuri, Vineri: Galaţi, 5 a.m.; Brăila, 6,35
a.m.; G. Ialom., 11, 35; Hârşova, 12,40 p.m.; Cernavoda, 4
p.m.; Oltina, 6, 40; Ostrov, 8,50; Silistra, 9, 30.
• Marţi, Joi, Sâmbătă: Silistra, 6 a.m.; Ostrov, 6,40;
Oltina,8,15; Cernavoda, 10, 15; Hârşova 12, 40 p.m.; G.
Ialom., 1, 15; Brăila 4, 30 ; Galaţi 5, 30 p.m.
• Administraţia Pescăriilor Statului Brăila-Galaţi.
Publicaţiune Nr. 1994. În ziua de 15 apr. 1915, ora 4 p.m.,
se va ţine licitaţie publică în localul acestei Administraţii din
str. Vapoarelor nr. 8, pentru închirierea compartimentelor din
clădirile destinate comerţului cu peşte cu No. 2,3,4,5,6,7,8.,
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pentru perioada 1 apr. 1915-31 martie 1916. Licitarea se face
pentru fiecare compartiment în parte, cu oferte închise şi sigilate,
fără supra oferte, pe baza unei garanţii de 10% în numerar din
valoarea ofertei.
• 11 apr.- Petre Gradin, cort fotografic (4/8 m) în Piaţa
Poporului, lângă căluşei, pe stânga, în timpul târgului Moşilor
• 11 apr. - Trupa Voiculescu-Bulandra prezintă piesa în patru
acte Idealul de Oscar Wilde, tradusă de A. de Hertz. În rolurile
principale au jucat Ion Manolescu şi Lucia Sturdza Bulandra,
femeie distinsă, inteligentă, cultă, la care arta nu este decât un
accesoriu, un capriciu, dar care datorită talentului ei reuşeşte
să interpreteze, să placă, să captiveze… Sala fusese arhiplină,
montarea frumoasă, agreabilă, costume noi şi elegante… Un
spectacol plin de artă într-o sală ticsită care aplauda cu frenezie
(Expresul,15 apr.).
• 11 apr. – Debora B. Abramovici contestă cuantumul taxei
pentru comerţul de olărie din str. Călăraşi nr. 160
• 11 apr. – Gheorghe Velicas, restaurator pe str. Hepites
nr. 15, colţ cu str. Cojocari, solicită impunerea pentru taxa de
trotuar.
• 11 apr. - Soc. „Taglohner” de ajutor reciproc a muncitorilor
israeliţi din portul Brăila, două reprezentaţii, la orele 6 şi 9 seara
• Trupa Voiculescu-Bulandra la 12 apr., Luminătorii de H.
Bataille în traducerea lui A. de Hertz
• 12/25 apr.- Secţiunea Teatrală a Syllogului „Elpis”
din Constanţa, o reprezentaţie teatrală la T. Regal. Scop de
binefacere, filantropic, în ajutorul refugiaţilor greci din Turcia
şi Bulgaria.
• 12 apr.- I. Gh. Constantinescu şi George Secară, comerţ
ambulant, permisiunea, pentru 10 zile, de a vinde în oraş,
staţionând pe str. Sf. Petru în faţa hotelului Coral a următoarelor
articole: săpun chimic pentru şters petele de pe haine, vase de
mentol antiseptice pentru gură, lichid pentru bătături, pastă
pentru lipit vasele de porţelan sparte.
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• 12 apr.- Ion Roşculeţ, serate dansante în salonul său de pe
str. Fortunei nr. 16 în zilele de 12, 19, 26, 30 aprilie; 10 şi 11 mai
• 12 aprilie – expirând termenul de 4 ani de la instalarea
consiliilor comunale, alegeri în comunele Tichilesti, CioaraDoiceşti, Roşiori, Ulmu, Chichineţu şi Ceacâru.
• 13 apr.- Hasan Raim, str. Cetăţii nr. 3, permisiunea de a
vinde, pe str. Galaţi, colţ Bd. Cuza, bomboane, ciocolate, alune
americane, seminţe
• Trupa Voiculescu-Bulandra la 13 apr., „fina
comedie”(bulevardieră – nota mea, I.M.) Berg-Op-Zoom a lui
Sacha Guitry tradusă de D. Vanu. În finalul cronicii se afirmă:
Ansamblul bun, montare elegantă, plină de distincţiune. Publicul
a primit piesa cu multă căldură. Aplauze nenumărate şi dese
rechemări ale unei săli arhipline au răsplătit munca şi talentul
artiştilor (Expresul,17 apr.).
• 14 apr. – S. Naumescu solicită plata a 2 abonamente la
ziarul „Acţiunea” (1914/1915, 1915/1916), 60 lei, la „Revista
pentru toţi”, apărută la 1 aprilie, 40 lei şi abonamentul la ziarul
„Ţara”, 40 lei
• 14 apr.- Circul Kati Hamerschmit şi A. Glukman, în partea
stângă a Pieţei Regale, 2 bani/mp + 30 lei de fiecare reprezentaţie
+ taxă de pavaj; S.= 26 m circumferinţa + grajd laţime de 8 m.
Circul are instalaţia de vară sistem american. S=483 mp + 86
mp. Cere delimitarea terenului în 14 apr.
• 14 apr. – Dl. Spiro Topali e numit viceconsul al Spaniei la
Brăila de M.S. Regele Spaniei
• 15 apr. – autorizaţie Iancu M. Dimitriu, băuturi spirtoase,
Cojcari 23, strămutare din Regala 23.
• 15 apr.- Orchestra simfonică condusă de Kern a susţinut
un concert la Universelle. Prim violoncelistul orchestrei era
profesorul Petrică Jean.
• 15 apr. – consum pâine luna martie-704807 kg; 42 brutari
• 16 apr.- Neculai S. Pană, Sala Carpaţi, spectacol
cinematografic
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• 16 apr., Thoma M. Drăgulinescu, avocat, publicist,
ziarist, fost magistrat, Cavaler al Ordinului Coroana României
publică Coroana Eroinelor. Lacrimile de la Curtea de Argeş.
Marşul Reîntregirii Neamului Românesc. Dedicată M.S.Reginei
Elisabetha a României – Duioasa Mamă a Ţării, ieri Mama
răniţilor, azi Mama orfanilor, din care reproducem, spre
edificare, cea de-a 14-a strofă şi ultima:
         Mergi în fruntea ţării, Tu al nostru Soare,
         Să readucem slava Moşilor eroi,
         Să reîntregim Neamul, sacră sărbătoare,
         Căci Regina – Mamă astăzi e cu noi.
• 17 apr.- Enache Dumitriu, Piaţa Regală, partea stângă,
cort de pânză pentru atelier fotografic „à la minut”, S=32mp(1,5
lei pe zi - chiria locului)
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 965, 17 apr. 1915
• Solidarizarea comercianţilor din ţară, 9 apr. (editorial,
semnat de Spiridon Georgescu, director) Faţă de situaţiunea
precară a comercianţilor de cereale, determinată de seria de
măsuri vexatorii pe cari le-a luat guvernul şi cari au făcut ca
această însemnată clasă de oameni în comerţul ţării, ale căror
interese au fost serios prejudiciate, s-a pornit o mişcare în vederea
constituirii unei asociaţiuni care să apere interesele în suferinţă
ale acestora, formată din reprezentanţii principalelor case de
comerţ din ţară. Din Brăila au participat firmele: Tzonchlos
et Lecos, Iosef Löbl et Co, Koralek et Müller, W. Löwenthon,
Fraţii Eisenstein, Leopold Brociner, Marcus Pincus et Co, Mark
Straus  et Co, ultimele două fiind alese în comitetul de acţiune,
cu sarcina expresă de a întocmi un memoriu către guvern.
• Duminică 12 apr., A.S.R. Principele Carol, însoţit de
augustul său frate Principele Nicolae, s-a aflat la Călăraşi
pentru a lua jurământul cercetaşilor din cohorta „Ştirbey Vodă”.
• Sindicatul morarilor. După modelul comercianţilor
de cereale, morarii din ţară, întruniţi la Bucureşti, au hotărât
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constituirea unui „sindicat al morarilor” în vederea apărării
intereselor acestora în ţară şi în străinătate. Din consiliul de
administraţie fac parte şi d-nii Galiaţatos şi Lichiardopol, ca
reprezentanţi ai zonei Brăila-Galaţi.
• Informaţiuni. 1) D. Em. Porumbaru, ministrul de
externe, a însărcinat pe d. Lahovary, ministrul României la Paris,
să transmită condoleanţele guvernului român şi să depună o
coroana pe mormântul defunctului Leopold Louis Dreyfus care,
între altele, posedă şi marele ordin „Sf. Ana” în briliante oferit
de M.S. Împăratul tuturor ruşilor. Fiul defunctului, Louis L.
Dreyfus, actual şef al Cassei Louis Dreyfus & Co, a fost numit
Consul general (onorar) al României la Paris, în locul tatălui,
care ţinuse acest post cu atâta demnitate. 2) D-nii Al. D. Ion
şi D. Vasilescu, impiegaţi la CFR Brăila, au reuşit la examenul
pentru ocuparea posturilor de şefi de gară, urmând să primească
în curând locuri. 3) Dl. Iosef Löbl, consulul Persan din Brăila şi
mare exportator, solicitat de de către primarul comunei Sulina,
a colectat printre comercianţii şi băncile locale suma de lei 625
pentru a veni în ajutorul muncitorilor din portul Sulina, rămaşi
fără lucru în urma închiderii Dardanelelor. 4) Guvernul a ridicat
în mod formal prohibirea exportului de fasole, impunând însă
o taxă de export de 3000 lei /vagon şi de 2000 lei / vagon pentru
Crucea Roşie. Deşi solicitată la export, dobândirea de vagoane
se face cu mare dificultate.
• 18 apr. – Lazăr Lustig, str. Regală nr. 110, solicită scăderea
taxei de trotuar.
• 18 apr. – autorizaţie pentru stabiliment public de cârciumă
pentru dnii Alecu Ştefănescu şi Gh. Frigioiu, str. Galaţi nr. 74
• 18 apr. – Adolf Schor, str. Unirii nr. 56, a încetat comerciul
de cafenea, mutându-se de la 1 iulie la Lacul Sărat.
• 18 apr., Vasile Alexandrescu, brânzeturi en detail, pe cont
propriu, se mută din Sf. Constantin 17 pe str. Plevnei no. 72
• Dreptatea Brăilei, Anul II, No. 45, 18 apr. 1915
143

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

• Leatul 1888-89 şi 90 sunt chemaţi la poliţie ca să li se
destineze slujba în caz de război. Aceasta nu e decât dovada
deplină că în curând o să intrăm în acţiune (iar) cu jertfele ce
vom face o să lăsăm urmaşilor noştri o Românie Mare, (arătând)
că încă suntem demni să zicem că suntem urmaşii Împăratului
Traian. Înainte cu Dumnezeu şi să trăiască armata şi poporul
român. State Teodorescu.
• Dl. Nicu Hagi Sima Ivanoff. Până la dezminţirea
insinuărilor dintr-un ziar local, făcându-şi datoria de cronicari
imparţiali, „Dreptatea Brăilei” afirmă că „răposatul și mult
regretatul Hagi Sima Ivanoff a fost poate cel dintâi în Brăila,
care a pus baza comerţului nostru”. Succesorul său, Dl. Nicu
Hagi Sima îşi continuă afacerile comerciale tot aşa de bine ca
şi tatăl său, fiind astăzi unul dintre comercianţii de frunte ai
oraşului nostru. D-sa e cult, nobil, educaţie modernă, precum
şi şcoala comerţului adoptată de tatăl său, care a avut grijă
să-l crească pentru binele său şi al comerţului. Deşi de origine
bulgară, totuşi au lucrat mult pentru binele acestei ţări iar dl.
Nicu, pe lângă calităţile sale superioare, mai e şi soldat, gata a
muri pentru patrie.
• Pentru dl. Poliţai. Cerem anchetă. Doamna Constantina
I. Zamfir, proprietara imobilului din str. Unirei No. 155, ni se
plânge că a fost bătută în seasra zilei de 5 apr. de subcomisarul
Iliescu de la Brigada de Siguranţă, fără nici un motiv. Fiul d-sale
Constantin Zamfirescu, intervenind să scape pe mama sa de
bătaie, a fost crunt bătut şi ameninţat cu revolverul iar o fiică
a cucoanei a leşinat şi este şi astăzi bolnavă. Până astăzi nu s-a
făcut nici o anchetă.
• Donaţiuni pentru „Crucea Roşie”, Sucursala Brăila.
Din iniţiativa primarului comunei Islazu, dl. Ioan Demetrescu,
s-a înfiinţat un comitet compus din 6 doame, cu scopul de a se
strânge perne pentru paturile răniţilor. În numai 5 zile, au strâns
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un număr de 54 perne, 8 cearceafuri de pat, 287 şervete, 22 bucăţi
de pânză, 5 feţe de pernă, 122 perechi de ciorapi, 24 batiste, 2
cămăşi naţionale şi una albă.
• Pentru D. Prim-Procuror al Tribunalului Brăila. Dl
Herman Braunştein din str. Plevnei No. 236 reclamă la redacţie
că, în ziua de 5, duminică dimineaţa, li s-a făcut atât dumnealui,
cât şi altui chiriaş Hasan Tagă din aceeaşi curte, perchiziţie
de către dl subcomisar Machedon de la Secţia IV de Poliţie, în
baza unui ordin al d-lui Prim-Procuror, pe care-l consideră fals,
cerând să se facă lumina în acest caz.
• Altă ispravă a maniacilor Dumitru şi Teodor Antipov
împotriva lui Timofte Antipov. Printr-o înţelegere prealabilă
cu un turc, ultimul a fost acuzat de înşelăciune la cântar cu o litră
de măsline.
• 19 apr., salon Peleş/ T. Luvru, serată familiară dansantă,
delegaţii Sindicatului Muncitorilor - C. Mănescu şi T. I.
Alexandrescu, taxă-5 lei + 26 apr. (C. Mănescu si Alexandru
Constantin, delegaţii comisiunii sindicatelor):30 apr.,3, 10 şi 11
mai.
• 19 apr.- C-tin Spiratu, serată Hagi Sima Ivanof
• Bomba, Anul XXXI, No. 1363, 19 apr. 1915
• Preţurile maxime(editorial). Faţă de protestele
negustorilor care au dus la o scumpete excesivă, ziarul sprijină
măsurile guvernamentale. Astfel, Ministerul, în faţa trucurilor
negustorilor de a-şi dosi mărfurile şi a refuza să le vândă
cu preţurile stabilite de tarif, va fi nevoit să facă uz de legea
rechiziţiilor militare şi a le vinde mărfurile cu 10-20% mai ieftin
de cum se specifică în tarif. Cu tot protestul negustorilor că se
încalcă libertatea comerţului, Administraţia ar trebui să facă o
statistică a mărfurilor de coloniale depozitate în oraş. Noi suntem
totdeauna la dispoziţie tutulor, gata, la prima carte postală
reclamatoare, a denunţa autorităţilor negustorii speculanţi.
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• Ardealul Românesc. Câteva citaţiuni române şi
străine asupra caracterului etnic românesc a(l) Ardealului.
Din D. Onciul, „Istoria României”. Cei dintâi cronicari ai
Ungariei cunosc pe „Vlahii” din  regatul ungar  ca foşti coloni
ai Romanilor, rămaşi în ţară şi găsiţi aici de unguri.* Francesco
de la Valle, 1532: „Traian împăratul, cucerind această ţară, o
împărţi ostaşilor săi şi o făcu colonie de Romani”. Numai de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea încoace, o seamă de istorici şi
filologi s-au nevoit să opună acestei tradiţiuni constante, până
atunci general admisă în istoriografie, o teorie contrară, după
care Românii din Dacia (Daco-Românii) s-ar fi format ca popor
la sudul Dunării, laolaltă cu fraţii lor din peninsula Balcanică
(Macedo-Românii), de unde ei ar fi migrat în evul mediu spre a
popula vechea Dacie, părăsită de Romani cu mai multe secole
înainte. Fără mărturii directe în sprijinul unei transmigraţiuni de
acest fel, cari până acum n-au putut fi produse, ştiinţa nu poate
părăsi tărâmul real al tradiţiunii istorice, adeverită chiar de la
prima arătare a Românilor în istorie. Aşa fiind, cucerirea Daciei
de către Romani acum 1800 de ani este punctul de plecare al
istoriei române pe acelaşi pământ locuit de Români. * Tocmai
târziu, la începutul sec. X, năvăliră în Ardeal, ungurii, rămăşiţi
pripăşite din hoardele lui Atila, cari supuse răzleţul popor român
prin puterea armelor. Curând după aceea, ungurii organizânduse în regat, regele lor Geza al II-lea coloniză Ardealul cu Saşi
(nemţi) cu scopul de a-i învăţa munca pământului, meserii,
negoţul etc. şi cari la primul contact cu românii, deveniră cei
mai aprigi duşmani ai acestora, după unguri. Dar dacă, de la
începutul acestei cotropiri străine, românii au luptat cu ungurii
pe terenul politic naţional, cu saşii lupta a fost numai pe cel
economic. Astăzi, saşii, goniţi pretutindeni de recucerirea tacită
a românilor, au emigrat iar cei rămaşi, degeneraţi, persecutaţi
şi ei, la rândul lor de ungurii ajunşi, nu mai formează decât
insule izolate şi sărace în oceanul românesc, bine consolidat
economiceşte. (Va urma.)
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• D. Marghiloman iarăşi filo-german. „Epoca” se
întreba nedumerită de rostul afirmaţiunii din „Ziua” că filogermanii români îşi vor urma calea lor cinstită alături de P.P.
Carp şi Al. Marghiloman, după ce doar cu câteva zile înainte dl.
Marghiloman declarase: „Nici într-un caz cu Austro-Ungaria.”
(…) Sub masca duplicităţii politice nepermise, şeful de paie al
conservatorilor minţise pe toţi, guvern, ţară, partid, numai pentru
ca el, şef consacrat, dar nerecunoscut, să-şi poată menține şefia.
Este un joc politic sau realitatea crudă?
• Ecoul Bombei. 1) Cererile pentru înscrieri la examene
pentru elevii pregătiţi în particular se vor adresa Min. Instrucţiunii
şi Cultelor până la 30 aprilie a.c. Taxele de înscriere sunt de lei
50 pentru curs inferior liceu sau şcoală secundară de fete şi de
lei 80 pentru curs superior. Pentru celelalte şcoale se va plăti 30
lei pentru curs inferior şi 40 lei pentru curs superior. Examene
de două clase într-un an se vor admite elevilor cari vor avea
media 7,50 pentru I clasă. Min. a hotărât să scutească de taxe pe
toţi elevii săraci şi orfani cu bună conduită şi merituoşi, având
obţinută media 7 la ultimul examen. 2) Min. Instrucțiunii a decis
convocarea tutulor institutoarelor şi profesoarelor pentru a lua
lecţiuni practice de chirurgie la spitalul local. 3)Stocul metalic al
Băncii Nationale a României la 4 apr. a.c. a fost de lei 225065135
din care lei 155 197660 aur monede, lei 140000 aur lingouri
şi lei 69727474 trate şi disponibili considerate ca aur, faţă de
lei 212460710 la 5 apr. 1914. Circulaţia financiară la aceleaşi
date a fost de lei 623494 855 faţă de 423813000 la 5 apr.1914.
4) Contrar tutulor aşteptărilor, tariful maximal al guvernului nu
pare a decide pe comercianţi a-l respecta.(…) Întrebăm pe d.
primar Nestor Filotte dacă n-ar găsi nimerită numirea câtorva
controlori însărcinaţi cu supravegherea riguroasă a aplicării
tarifului maximal. 5) Delegaţiunea Consiliului Judeţean de
Brăila, Proces-verbal no. 214 din 13 apr. 1915, compusă din
P. Moisescu, preşedinte, Gh. Ionescu, C. Ionescu, membri,
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T. Cărbunaru, supleant, secretar – D. Calmaghi, a respins
contestarea alegerilor pentru consiliul comunal Filipeşti,
validând alegerea de la 29 martie 1915.
• Corpul Portăreilor Trib. Brăila, Afipt No. 6161: În
ziua de 25 apr. 1915, se va vinde prin licitaţiune publică averea
mobilă a debitorului George G. Găetan, din str. Bolintineanu
No. 10, şi anume: 1) doi cai de trăsură la păr negru închis; 2)
una trăsură în stare bună; 3) un pian complet color lemn mahon
(…)20) una oglindă elveţiană cu ramele aurite, scoasă la vânzare
după cererea creditoruluii Henry Goldenberg, comerciant din str.
Regală şi pentru a d-sale despăgubire cu suma de lei 8000 (…)
• Afipt no. 6164. La 25 apr. 1915 se va vinde prin licitaţie
publică activul falimentului Fishler, magazin str. Regală no. 80,
vânzarea efectuându-se în trei partide (…). Vânzarea se va face
în masă totală sau parţială, după cum se vor prezenta amatori iar
licitaţiunea se va ţinea pentru fiecare partidă separat acolo unde
sunt depozitate mărfurile.
• 19 apr., duminică, D.I. Theodorescu, matineu
cinematografic, ora 3, T. Regal
• 20 apr.- Ali Avdil, Cetăţii 3, bomboane şi seminţe în Piaţa
Sfinţii Arhangheli, taxa comerţului ambulant
• 20 apr. – Ofertă: G. Marinescu, 162 lei, abonamente pe
anul 1915/ 1916 la Viitorul, Românul, Independenţa Română şi
Jurnal de Balcan
• 20 apr., Elena A. Ambatis, emblema „Brutărie şi
franzelărie”, Vadul Schelei no. 5
• 21 apr. – În loc de 3000 lei pentru abonamente şi
publicaţiuni, bugetul s-a redus la 1800. Se cere suplimentarea
lui cu 4972 lei.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 966, 21 apr. 1915
• Mişcarea reprezentanţilor marelui comerţ de export.
Aceştia cer să se revină de urgenţă asupra următoarelor, fiind
în interesul general al ţării: 1) Asupra măsurilor de prohibire a
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exportului orzului; 2) Să se revină asupra prohibirei exportului de
mazăre şi secară; 3)Să se acorde vagoane tuturor depunătorilor,
dându-se preferinţă la încărcare cerealelor depuse mai înainte
fără a se ţine seamă de calitatea depunătorului şi considerânduse numai felul mărfei şi data depunerii.
• Chestia Zahărului (articol preluat din „Viitorul” din 14
apr.). «Societatea generală a fabricilor de zahăr şi rafinăriilor din
România cu sediul la Bruxelles» propune o sporire a capitalului,
în prezent doar de 2 milioane, în timp ce beneficiul atinge
uneori îndoitul şi întreitul capiatalului investit, creşterea fiind
datorată enorme sporiri a producţiunei fabricilor de la Roman
şi Sascut de aproape 150% în 14 ani. Numai astfel se va putea
păstra controlul absolut asupra fabricii noi a Soc. „Danubiana”
din Giurgiu. În fapt, se voieşte ascunderea uriaşelor beneficii
obţinute prin jaful consumatorilor ţării, cărora li se oferă zahăr
un preţ îndoit decât cel exportat în ţările vecine; luarea unei
măsuri de prevedere în momentul reducerii protecţiunii vamale
din anul 1918 şi înlăturarea concurenţei noii fabrici.
• Informaţiuni. 1) Comandorul Cesar Boerescu, directorul
Societăţii Naţionale de Navigatie Maritimă „România”, s-a intors
din Anglia unde a făcut achiziţia vaporului „Bistriţa” (construit
la Şantierele de la Sunterland, tonagiu de 6650 tone încărcat),
care a găsit imediat o încărcătură de cărbuni cu destinaţia Buenos
Ayres şi va reveni în Europa încărcat cu cereale. Este prima
dată când pavilionul românesc fâlfâie într-un port din America.
Alte 4 vapoare ale Soc. „România”: „Jiul” descarcă cereale
la Neapole; „Milcovul”, „Oltul” şi „Siretul” sunt încărcate cu
cereale la Brăila. 2) Poliţaiul oraşului nostru a dat o ordonanţă
prin care stabileşte tariful de preţuri al cărăuşilor cari vor face
transporturi cu ocazia mutatului de Sf. Gheorghe. 3)Adunarea
Generală a Băncii Sindicatului Agricol Brăila a ales censori pe
dnii Ion G. Eremie, Vladimir Grigorescu (ctitor Capela Cim. Sf.
Constantin !) şi Demetru Ch. Economu iar ca censori supleanţi
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pe dnii Spiru M. Stilu, Nae Ciută şi Victor Angelescu. 4) Dnii
Ion Djuvara, şeful staţiei Brăila, şi Const. Cristescu, şeful staţiei
Ianca, au fost avansaţi şefi de gară cl. I. 5) Visteria Statului din
impozitele directe pe 1914/1915 se urcă la 45592026,14 lei
faţă de 46 mil. lei prevederi bugetare şi o cifră de 42720821,01
încasări în 1913, deci un plus de aproape 4 milioane. 6) Vineri 17
apr. a avut loc înmormântarea defunctei Olimpia Vâlcof, mama
d-lui Christache Vâlcof.
• 21 apr., marţi- L. Ştefănescu, reprezentaţie de cinematograf
în scop de binefacere, sala Carpaţi,
• 21 apr.- Niculai Banciu, cântar Monument, partea dreaptă,
pentru 23 aprilie
• 21 apr. - Mihalache Matei, Rahova 456, pentru 23 aprilie,
cântar - decimal, la Grădina Mare, la poarta din faţa Clubului
Regal
• 21 apr. – autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase, Iancu M. Dumitriu, str. Cojocari nr. 23
• 21 apr. – Prefectura către Min. de Interne. În oraşul
Brăila, se află 268 austrieci (79 bărbaţi, 85 femei, 104 copii),
243 germani (54, 71, 118), 591 unguri (428, 1116, 482) şi 98
turci (77, 9, 12).
• 21 apr. – 18 comercianţi de lemne de foc solicită analiza
şi majorarea preţului de 31 lei/1000 kg , care acoperă exact doar
cheltuiele. La fel, carnea de vacă-1 leu, nu 0,90/kg
• 21 apr., Publicaţia nr. 4356 permite pescuitul şi în timpul
prohibiţiei (apr. – mai) dat fiind apele excepţional de mari, doar la
lin, mreană, cosac, plătică, caracudă, văduviţă, babuşcă, păstrăv,
lipan, lostriţă, raci, cu excepţia crapului, şalăului, morunului,
nisetrului, păstrugii, bogzarului şi cegii.
• 21 apr. – Anastase N. Petrescu solicită o sumă pentru
publicitate în ziarul „Reforma” pe anul 1915/1916. Primeşte 100
lei [Solicitarea de bani pentru inserarea publicaţiilor Primăriei în
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lunile apr. şi mai se explică prin faptul că anul financiar începea
la 1 apr.]
• 22 apr. – Vasile Manea a închis comerciul de ceainic
şi cafenea din Piaţa Carantinei nr. 20, proprietatea dlui Stan
Mircea, solicitând scăderea de la taxe
• 22 apr., 22 apr., Bedros Bedrosian, Bd. Cuza No. 307,
armean. Nu are acte, nu este înscris la nici un consulat, nu a făcut
armata. Solicită bilet de liberă şedere
• 22 apr., Artin Haciadurian, armean, supus otoman, solicită
bilet de liberă şedere.
• 22 apr. – Primul atac german cu gaze asfixiante, pe
frontul din Flandra, la Ypres
• 22 apr. - Gh. Vasiliu, serbare de cinematograf, sala Carpaţi,
în scop de binefacere
• 23 apr.- Ştefan Ionescu, serată dansantă în salonul T.
Regal
• Dreptatea Brăilei, Anul II, No. 46, 24 apr. 1915
• Mizac Danieleanu (art. semnat de S.T. , State Teodorescu,
proprietar – director). Astăzi negustor cinstit, str. Galaţi no. 38.
Eri, cel mai periculos contrabandist de forţă şi criminal ordinar,
cu atât mai ordinar şi feroce, că a omorât chiar pe fratele său
şi, în tot timpul contrabangialâcului, s-a servit de zece nume şi a
operat în apele Dunărei spre Rusia, România şi Bulgaria, a putut
să scape nedescoperit. Astăzi i s-a înfundat, graţie probelor puse
la dispoziţia noastră de cei ce îi cunosc antecedentele crimelor
sale, şi chiar cât autorităţile noastre nu-şi vor face datoria,
faţă de documentele ce le vom publica, sperăm că în curând
vom ajunge să punem în fiare pe fiorosul criminal, care, fiind
surprins între Ostrov şi Silistra de santinelele bulgare cu o barcă
încărcată cu marfă de contrabandă  şi fiind somat să oprească, el
cu tovarăşul lui Vasile Grecu au împuşcat doi grăniceri bulgari,
apoi au fugit în Brăila. Vasile Grecu a fost prins în Brăila şi
extrădat autorităţilor bulgare, care l-a judecat, condamnat
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la moarte şi executat. Mizak Danieleanu, necunoscându-i-se
adevăratul nume, a scăpat. În curând ni se vor procura actele
tuturor condamnărilor lui din  Silistra şi diferite oraşe din ţară
şi atunci o să vedem dacă el, Mizak, care se laudă   pe toate
drumurile, el armeanul kurd  turcit, că cu bani scapă de orişice
în această ţara chioară, aşa zice el, o să mai poată scoate capul
afară din gaură. Act de naştere n-are, armată n-a făcut, acte de
bună purtare n-are de la diferite temniţe. Căci nu e explicabil
ca dintr-un pungaş ordinar să faci  într-un timp scurt o avere,
ce trece peste una sută cincizeci de mii de lei. Nepermiţându-ne
spaţiul, vom continua în numerele viitoare.
• Iar cu maniacii Dumitru şi Teodor Antipov din strada
Galaţi. Bătrânul Teodor Antipov a fost multă vreme patriarhul
tuturor lipovenilor, respectat de toţi şi considerat de lipoveni
mai mult ca Papa de la Roma. Astăzi, presat de fiul său Dumitru
şi nora sa numită Nădejdea, l-au zăpăcit şi, în loc să semene
pacea, asvârle cu neghină între propriii săi fii.
• În urma unor sesizări din Tulcea asupra abuzurilor
învăţătorului C. Mihăilescu din Jijila, ziarul se adresează
ministrului Cultelor şi Instructiunii Publice.
• O lămurire. De altfel nu luăm apărarea nimănui, totuşi
e de datoria noastră în interesul Dreptăţei să arătăm că o foiţă
din localitate, care apare la Crăciun şi Paşti, numită „bomba”,
condusă de un sifilitic, fără cultură şi preparaţie gazetărească,
de altfel cunoaşte la perfecţie pescăria, zic şi-a permis puturosul
să insereze în una din murdarele ei coloane că dl. Petrache
Sasu, mecanic în gara Brăilei, ar fi tovarăş cu o d-nă care ţine
casă de toleranţă în acest oraş. Lucru neadevărat. Iată şi finalul
notei: Dl. de la Bomba să-şi astupe gura cu un rahat, dacă nu
i-o astupăm noi.
• Informaţii. 1) Cu ocazia zilei de Sf. Gheorghe felicităm
pe toţi abonaţii şi cetitorii ziarului nostru, urându-le fericire şi
viaţă lungă. 2) Pentru Poliţie. În strada Pomilor sunt trei bordele.
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Cocotele din aceste bordele stau toată noaptea în stradă aşa că
face imposibilă trecrea oricărei persoane. De ce oare nu ia măsură
poliţia să se conforme regulamentului în vigoare? Oare n-a venit
timpul ca aceste bordele să fie scoase mai la marginea oraşului,
bunioară în strada Unirei? 3) Suntem informaţi că Madam Pepi,
cea mai mare proxenetă din Brăila, care a cumpărat un imobil
cu 20000 lei, după sângele nevinovat al nenorocitelor fete de
români, (pe) care le speculează în mod neomenos, ar fi scos
autorizaţie pe numele unei vestale din bordele, anume Leonora,
ca să mascheze în faţa lumii că nu ea dirijează bordelul. Aceasta
faţă de acte; în realitate ea şeade întinsă pe un fotoliu ca Sultanul
din Constantinopol, zi şi noapte, şi vinde carne de româncă.
4) În curând se va deschide cel mai mare magasin de coloniale
în port, în faţa docurilor, de unde toată lumea poate cumpăra
eftin orice fel de marfă. Magasinul se deschide sub firma: La
Transilvania, al fraţilor Dumitru şi Nicolae Oto.
• Administraţia Pescăriei Statului Braila Galaţi.
Publicaţia No. 2739/16 apr. Deoarece la licitaţia din 15 apr.
nu au fost adjudecate compartimentele oferite spre închiriere, se
republică textul publicaţiunii (v. Egalitatea Brăilei din 10 apr.),
licitaţia urmând a fi reluată în 2 mai, în aceleaşi condiţiuni.
• 24 apr., Gheorghe Stavrianos Arakas (semnează cu litere
greceşti), fructe şi zarzavat en detail, pe cont propriu. Prezintă
bilet de liberă petrecere de Siguranţa Brăila şi certificat pentru
exercitarea profesiunii pe cont propriu.
• 25 apr. – Ionel I. Berceanu, str. Călăraşi nr. 15, solicită
dărâmarea latrinei din vecinătatea localului Judecătoriei Ocol I,
din str. Turcă. Expert: Paul Demetriad
• 25 apr. – Ofertă: revista „Neamul Românesc”, 41 lei.
Rezoluţie: „Se plăteşte.”
• 25 apr. – Monitorul Oficial solicită plata a 383,20 lei
abonament pe anul 1914/1915. Revine în 17 aug. solicitând
achitarea abonamentelor restante-1479,80 lei
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• 26 apr., salon Peleş/ T. Luvru, serată familiară dansantă,
C. Mănescu şi Alexandru Constantin, delegaţii comisiunii
sindicatelor. Vor mai obţine aprobări şi pentru zilele de 30 apr.,
3, 10 şi 11 mai.
• La 26 aprilie, s-a născut la Brăila Dan Gavriliu, care
va deveni medic chirurg de notorietate mondială.
• 26 apr.- Fondarea Asociaţiei Generale a Comercianţilor şi
exportatorilor de cereale din România
• 27 apr. – La orele 5 p.m. are loc tragerea loteriei organizate
de dna Natalia Macri.
• 27 apr.- Verginia Carageale, concert la T. Regal
• 27 apr., Johan Makata, Str. Ştefan cel Mare No. 237, supus
ungur, nu mai are paşaport din 1875, bilet de liberă trecere
• 27 apr. – autorizaţie pentru închirierea de camere
mobilate,Unirii 153,dna Teodora M. Popescu
• 27 apr. 1915, Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 10.
Girant responsabil: Dumitru Gânju
• Hârdăşia Comunală şi nepăsarea mamelucilor de la
Primărie. Ceata de rătăciţi ce constituie Consiliul Comunal, pe
lângă că îşi fac de cap, îşi permit de a batjocori populaţiunea
săracă şi nevoiaşă în aceste timpuri de restrişte mai rău chiar
ca Hunii şi Vandalii, care au pârjolit câmpiile întinse ale acestei
ţări. Zilnic se afişează publicaţiuni cu preţurile alimentelor
de primă necesitate, cu cari să se vândă de către diferiţi
comercianţi şi toţi aceşti hârdaşi din hârdăşia comunală îi
tolerează în batjocura poporului pe aceşti speculanţi ordinari
– denumiţi comercianţi – de a stoarce preţuri exorbitante de la
populaţiunea nevoiaşă  şi de a o exploata într-un mod neomenos.
Ceea ce e mai trist este faptul că la acest spectacol participă ca
complice mamelucul Nistor Filote, primarul oraşului, împreună
cu întreaga sa cohortă de oameni de paie, cari tolerează să se
comită aceste speculaţiuni pe spinarea oropsitului popor. Atâta
nepăsare, trândăvie şi ură faţă de popor nu se poate găsi decât
154

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

la conducătorii barbari din ţările africane şi încă pe o scară mai
mică. Adevărul Brăilenilor.
• Isprăvile unui deputat. Deputatul L.R. Opreanu,
profitând de dispozițiunile Min. de Finanţe care a hotărât că
nu se permită decât numai proprietarilor şi arendaşilor de a-şi
exporta porumbul de pe terenurile (moşiile) cultivate de ei,
cumpără cu preţurile cele mai derizorii porumburile de pe la
ţărani, pe care la rândul său le transportă cu căruţele în mod
clandestin direct la Gara Muftiu şi apoi le încarcă în vagoane
drept porumb produs propriu al moşiei sale pentru export în
Ungaria şi Germania. Aceste operaţiuni bineînţeles că le face
cu asentimentul şefului de Gară respectiv, speculând cu modul
acesta pe producătorii naivi şi frustrând totodată Ministerul de
Finanţe. Totodată, primitorul şi păzitorul de saci al deputatului a
transformat salonul de aşteptare în dormitor, în timp ce călătorii
sunt nevoiţi să se adăpostească în latrina Gării.
• Ancheta de la Biserica „Cuvioasa Paraschiva”.
Abuzurile preotului Anghel Constantinescu. În lipsa unui
răspuns din partea Episcopiei Buzăului la reclamaţia d-lui
Iordache S. Christoloveanu faţă de schingiuirea suferită de
copilul său Virgiliu în etate de 12 ani din partea preotului bătăuş,
părintele copilului cere dreptate şi d-lui Ministru al Cultelor şi
Instrucţiunii Publice.
• Manifest împărţit de slujbaşii ceferişti în întreaga
ţară pentru sprijinirea ziarului „Lupta”, care de 3 ani apără
interesele ceferiştilor. Deoarece prea puţini din cei 36000 de
ceferişti s-au abonat la ziar (5 lei/anual), un grup de ceferişti
brăileni propune ca de 1/14 Mai, sărbătoarea muncii, fiecare
ceferist să doneze leafa pe o zi în folosul ziarului.
• Informaţii. 1) Parchetul a fost informat de un frizer că
moaşa Petrica Stănescu a provocat avorturi asupra unor persoane
cărora le dă numele. 2) Medicul primar al oraşului este rugat să
ia atitudine faţă de Victor Kostake, fost bărbier şi apoi negustor
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de vopsele, piatră vânătă, calaican, creolină, benzină, spirt
denaturat şi alte articole similare care se pot procura şi de la
băcăniile periferice, devenit peste noapte droghist, patron al aşazisei drogherii „La Coarnele de Cerb”, emblemă uzurpată de la
magazinul lui G. Jelescovici, casă fondată în 1846. 3) Deputatul
L.R.Opreanu a fost condamnat de Tribunalul Brăila Sectia a IIa, la 10 zile închisoare corecţională pentru delictul de ultraj cu
lovire săvârşit în persoana unui domn agronom. 4) Un număr de
peste 100 de muncitori-lucrători de la Fabrica de ciment „Ioan G.
Cantacuzino” au fost concediaţi din serviciu, pentru că au avut
curajul să pretindă reţinerile de aproape un milion lei, ce li s-au
făcut de ani de zile de către conducătorii acestei întreprinderi.
Nici că se putea un alt procedeu mai murdar decât acesta, când
este ştiut că în capul acestei instituţiuni se gaseşte jidovul-neamţ
Louis Mohr şi mocanul Orghidan, pripăşit aici în ţară. 5) Zaharia
Tănase, maistru cazangiu, domiciliat în Brăila, str. Rahovei No.
36, denunţă Parchetului dispariţia de la domiciliu a fiicei sale
Steliana, 15 ani, găsită la Galaţi, după ce fusese batjocorită de
individul Valeriu Nicolau la hotelul Luvru (Peleş). 6) Cafegiul
Panait Spiropol a fost dat în judecată că a tolerat jocuri de cărţi
la noroc în localul său de Cafenea „Progresul” din str. Regala
(Barieră). 7) Constantin Nedelcu, patronul tavernei „La Spicul
cu Grâu” din str. Bălcescu no. 12, a fost condamnat pentru
faptul că, prin obişnuinţă, ţine localul deschis până la ziuă şi
adăposteşte prostituate, cari turbură liniştea publică prin chefurile
şi destrăbălările la care se dedau. 8) Jidovului Leon Rosenthal,
dija agent la Soc. de asigurare „Victoria”, i s-a deschis acţiune
publică pentru escrocherie. 9) În curând se va deschide pe str.
Galaţi no.7 un magazin de desfacere de mezeluri a(l) d-lui
Anton Culpi din Galaţi.
• Juridice. Afipt No. 6520. Corpul Portăreilor Trib.
Brăila. În ziua de 28 apr. 1915, se va vinde prin licitaţie publică
averea mobila a debitorilor Vasile Mareş ca debitor principal şi
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Eliza Mareş ca girantă, aflată la domiciliul lor din str. Călăraşi
No. 8, şi anume: 1) Un automobil cu două felinare No. 116 în
bună stare, marca Hotchiss Paris No.20 Brăila; 2) Una trăsură
complectă cu toate accesoriile marca Nowak Bucureşti; 3) Două
pianine de bună calitate (…)18) Una masă ovală, o pianină, un
scaun de birou, un balonsoire, două oglinzi dreptunghiulare cu
rame de bronz, două mese ovale de paiu împletite, un biurou,
un aparat telefonic, un dulap cu 7 saltare cu încrustaţiuni de
bronz, două covoare mari de aşternut pe jos, persiene din cari
unul roşu şi altul alb, urmărită şi scoasă la vânzare după cererea
creditorului Dr. Nicolae Braner pentru despăgubirea sa cu suma
de lei 4000. Portărel I. Banu. Secretar I. Stănescu
• 28 apr.: Liceul „Nicolae Bălcescu” primeşte aprobarea
Primăriei pentru a fi scutit de plata taxei comunale, a timbrelor
teatrale şi Crucii roşii cu ocazia organizării unui festival
artistic „în scop de a ajuta elevii săraci, precum şi îmbogăţirea
materialului didactic cu aparate de proiecţii artistice şi material
de demonstraţie ştiinţifice”.
• 28 apr., prefect către Ministerul de Interne. Avocatul Sculi,
un scandalagiu şi un alcoolic, dat în judecată de mai multe ori
pentru diferite delicte, scoate din când în când gazeta „Adevărul
Brăilenilor”. În numărul din 26 apr, a publicat două articole
în contra primarului Nistor Filotti şi a deputatului Opreanu,
prin care arăta că acesta a fost condamnat la închisoare 10
zile pentru bătaie. Vânzătorii – copii strigau în piaţa centrală,
unde în zi de sărbătoare, se strâng sute de oameni: „Adevărul
cu condamnarea şi arestarea dlui deputat Opreanu”. Primarul,
aflat în piaţă, a intervenit prin gardist ca să strige numai titlul,
conform dispoziţiilor Poliţiei. Avocatul Sculi, aflat în piaţă, a
provocat o altercaţie, ultragiind comisarul secţiei, fiind dat în
judecată. Vezi şi Adevărul Brăilenilor din 10 mai: telegrame
către Rege şi Min. de Interne !
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• 28 apr. – Respinge cererea dluii Spiru Avgherino de
autorizare a unui local de brutărie şi simigerie, Victoriei 82,
neîntrunind condiţiile de igienă. Se va admite recursul făcut de
proprietarul imobilului G.D. Nisipeanu.
• 28 apr. – Malca Rozemblum, de naţionalitate israelită, nu
ştie carte, cerere de autorizare deschidere a unui stabiliment de
prostituţie pe str. Unirii 203, respinsă: condiţii neigenice.
• 29 apr. 1915. Bomba. Ediţie specială. Anul XXXI, No.
1364
• Germenii desbinarei. Insolenţa agenţilor germanoaustriaci sau a acelora improvizaţi în atari, devine din zi în zi
mai desasperantă. (…) Când de la frumosul sentiment patriotic
decad la rolul de propagandişti, te scârbeşti şi te disperi când
depăşind orice margine, indivizi adăpostiţi ca-n sânul lui Adam,
în prea liberala şi prea ospitaliera noastră ţară, îndrăznesc
a te persifla, când în mod forţat te loveşti de Ardealul nostru,
în discuţia patriotismului nostru. (…) E destul să amintim
acapararea definitivă a d-lor P.P.Carp, Marghiloman şi
Maiorescu, să analizăm zilnic „idealul nostru naţional”, pentru
ca să ne facem idee la cât a scăzut numărul celor cari înţelegeau
în unison «reîntrăgirea neamului românesc» luând Ardealul.
Ca culmea rătăcirei, sunt chiar mulţi mocani şi încă din cei
inteligenţi, cari nu se sfiesc să blesteme ceasul în care România
va lua Ardealul, susţinând fară ruşine că « Transilvănenii
preferă de zece mii de ori o înţelegere cât de fictivă cu Ungurii
decât să fie alipiţi la ţara mumă». (…) Această monstruozitate
trebuie să înceteze  odată pentru totdeauna. Statul e dator ca să
ia măsurile potrivite cu situaţia creată de ignobilii filo-germani
şi rătăciţi ai neamului. O adnotaţie la legea excepţională, care
să restrângă prea marea libertate a presei ar atenua în parte
efectul distructoriu al acestor acaparatori ai conştiinţelor
şi sentimentelor umane, cari bătându-şi joc de dragostea   cu
care sunt înconjuraţi în ţara asta, caută a îndeplini intenţiile
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seignorilor lor, de a ne arunca în demna de milă stare de
servitudine a Turciei. Germenii desbinărei noastre trebuie
omorâţi la timp.
• Ecoul Bombei. 1) Mişcarea populaţiunei în judeţ în
luna martie: născuţi vii: 304 bărbaţi, 273 femei; născuţi morţi:
5 bărbaţi, o femeie; morţi: 147 bărbaţi, 89 femei. Excedentul
viilor asupra morţilor e deci la bărbaţi 152 şi la femei 183.
S-au efectuat 13 căsătorii şi 3 divorţuri. 2) Consiliul Comunal
în şedinţa ordinară din 27 curent a discutat împroprietărirea
funcţionarilor cu locuri ale Primăriei. 3) În ziua de 11 mai
alegerea consiliilor comunale la Însurăţei şi Lacu-Rezi. 4)
Duminică 12 curent a avut loc în localitate logodna drăguţei
d-şoare Eugenia N. Sigalla, fiica decedatului comerciant de
încălţăminte N. Sigalla, cu d-l Eraclie N. Diacatos, comerciant
în localitate. 5) D-l Basile P. Clony, distinsul mare proprietar şi
avocat în localitate, a fost decorat cu medalia Meritul Comercial
şi Industrial, cl. I. 6) Ploile căzute în după amiaza zilei de 27
curent în tot cuprinsul judeţului a(u) produs foarte mult bine
semănăturilor de toamnă şi primăvară. 7) În ziua de 14 mai, la
Prefectură, licitaţie publică pentru vinderea a 4 tone de cărbuni
Cardiff. 8) Stere Nicolau respinge calomnia cazangiului Tănase
Zaharia de pe str. Rahovei no. 36 privind implicarea sa în fuga
fetei acestuia.
• Bandiţii să tacă. Papaciocarul, fost subcomisar cl.III
la Ghecet, eminenţa sa d. State Teodorescu [era director la
Dreptatea brăilenilor], îşi scoate în relief calităţile-i de excelent
ziarist, superb stilist şi perfect ocrotitor al moralităţii de pe
… Şanţ părând a fi radios de bucurie că i s-a prezentat ocazia
unei revanşe a stigmatizărei de astă iarnă. Fiind siguri că va fi
ultima vervă cicironiană (şic) a citatului apărător al intereselor
proxenetelor de pe str. Unirei, îi vom reaminti sentinţa no.
867/913 din 29 iulie 1913 prin care el, State Teodorescu,
e condamnat la una lună închisoare corecţională pentru
159

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

complicitate la furtul săvârşit cu Maria D. Ion, zisă Căpriţă
(!) la vila d-lui dr. Segărceanu din Lacul-Sărat. Punem punct
afacerii cu acest tâmpit de alcool, sfătuindu-l să se rezume la
obişnuitele-i „gărgări” de basamac, retorica s-o lase altcuiva.
Sic.
• Administrative. 1) Delegaţiunea Consiliului Judeţean.
Proces-verbal No. 243, 25 apr. 1915. Prezenţi Dnii P. Moisescu,
preşedinte; Gh. Ionescu şi D.C. Ionescu, membri, T. Cărbunaru,
supleant, respinge contestaţia ca nefondată şi validează alegerea
de la 5 apr. 1915 pentru noul consiliu al com. rurale Strâmbu. 2)
Delegaţiunea Consiliului Judeţean. Proces–verbal No. 213, 13
apr. 1915. Prezenţi Dnii P. Moisescu, preşedinte; Gh. Ionescu
şi D.C. Ionescu, membri, T. Cărbunaru, supleant, D. Colmaghi,
secretar, respinge contestaţia ca nefondată şi validează alegerea
de la 12 apr. 1915 pentru noul consiliu al com. rurale Ceacâru.
• Juridice. 1) Primul Preşedinteal Trib. Brăila, Secţia
I. Publicaţiune No. 6857. Ca urmare a cererii de ieşire din
indiviziune a d-lui Diamandi Gheorghiu cu soţia sa, d-na Olimpia
D. Gheorghiu, menajeră din Brăila, str. Rahovei no. 173, se
pune în vânzare imobilul de la adresa de mai sus, în data de 3
iunie 1915 (urmează descrierea, etajul de jos şi etajul de sus).
Licitaţia începe de la preţul de 36000 lei, imobilul având sarcina
de 11000 lei, ipoteca catre Banca Brăila. 2) Corpul Portăreilor
Trib. Brăila. Afipt No. 6736. în ziua de 12 mai se va vinde prin
licitaţiune publică averea mobilă a debitorelui G.G. Găetan din
Brăila, str. D. Bolintineanu No. 10. Licitaţia este reluată, după
cea din 25 aprilie (v. „Bomba”, 19 apr.) + Afipt No. 6549. În ziua
de 9 mai 1915 se va vinde prin licitaţiune publică averea mobilă
a debitorului I. Hirschfeld, str. Plevnei No. 190, anume: 1) un
automobil marcă germană No. 52; 2) un bufet cu 3 despărţituri;
3) una canapea…, urmărită şi scoasă la vânzare după cererea
creditoarei Banca Românească, pentru suma de lei 924. Cap.
Portărei, Gh. Bălan; Secretar, I. Stănescu.
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• 29 mai – Sali Horn, Unirii 148, autorizare în urma
recursului de a deschide camere mobilate, local salubru şi curat
întreţinut
• 30 apr.- d-ra Wilhelmina Weiss, concert în seara zilei de
30 apr., în sala T. Regal
• 30 apr. – Aneta Antipa, local de camere mobilate, str.
Prusiană no. 49, cerere respinsă
• 30 apr. – Moritz Moscovici, respinsă cererea de autorizare
pentru local de vopsălarie şi coloniale, Regală 35 [pretutindeni:
deciziile de respingere, semnate de Florin Gh. Cristescu,
poliţai cl. I al oraşului Brăila. Ca motive de respingere: lipsa
certificatului că are firma înscrisă, că n-a suferit condamnaţiuni
penale, că n-a fost declarat în stare de faliment, condiţii salubre.
Dacă le prezentau, li se aproba la recurs.]
• În aprilie, îşi începe stagiunea şi Alexandru Bârcănescu
cu opereta Mariana de Paschil pe text de Carmen Sylva.
• No. 8, apr., Buletinul Camerei: 1072 vag. de cereale
(apr. 1914 - 8030 vag.) iar la Oborul de cereale-6124 care de
cereale, faţă de 3024 în apr. 1914.
• Primăria - Ordonanţa no. 3777/ 18 apr.: Toţi Domnii
Comercianţi şi Industriaşi din acest oraş vor vinde articolele
arătate mai jos până la maximum de preţ prevăzut în dreptul
fiecărui articol:
Pâinea calit. I albă kg: 0,40; calit.II: 0,30; calit.III: 0,25 bani
Carnea de vacă şi oaie-Kg ……………….…....……. 0,90
Carnea de porc-kg………………………......……….. 1,00
Cartofi vechi-kg………………………….....………. 0,10
Spanac-kg ……………………………………… 0,15-0,20
Ceapă veche-kg……………………………....……… 0,45
Ceapă verde 100 fire…………………………….....… 1,20
Usturoiul vechi funia…………………..…...… 0,80-1,00
Usturoiul verde 100 fire…………………......…….. 1,20
Linte-kg………………………………….....……… 0,40
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Cafea pe calităţi en gros kg.....3,00-4,00; en detail...3,50-4,50
Mălaiul kg…..........0,20; de lux………….…......…… 0,25
Orezul pe calităţi en detail kg…………….......… 0,60-1.00
Ulei de Coton en gros kg 1,50; en detail ….….......… 0,60
Ulei Floarea Soarelui en gros kg...... 1,40; en detail...... 1,60
Untdelemn de măsline en gros calit.I kg...................... 2,60
II…….............…. 2,20
„
en detail I...…... 2.80
„
II..….... 2,40
Brânză telemea kg……………………................ 1,40-1,60
Lapte de putină kg…………………...............…. 1,00-1,20
Caşcaval scurs en detail kg…………..........……. 2,00-2,40
Caşcaval de munte kg…………...........……....... 2,80-3,00
Diferite mezeluri kg………………………..............… 2,40
Paste făinoase en detail kg………………..................... 0,60
FrankCafea după marime, cutia……………........ 0,30-1,00
Lumânări de stearină, kg…………..........……… 0,90-1,10
Şuncă românească, kg…………….............……. 4,00-5,00
Unt proaspăt, kg………………...............………. 4,00-5,00
Unt topit, kg…………………......................………… 4,00
Piper negru boabe, kg………..............…………. 2,60-2,80
Ardei pisat,kg……………………….............…. 1,60-2,00
Lămâi, buc……………………....................………… 0,10
Sare de lămâie, kg……………….............................… 6,00
Ouă, buc………………....................................... 0,04-0,05
Sare măruntă en detail, kg……….............................… 0,15
Ceai en detail, kg………………..............……… 5,00-6,00
Lapte,kg……………………....................…………… 0,30
Găini, perechea…………….............…………… 3,00-4,00
Pui, perechea……………..............…………….. 1,50-2,50
Raţe, perechea…………......................………… 3,00-3,50
Gâşte, perechea………....................…………… 4,00-5,50
Boboci de gâscă, perechea…………..............…. 2,00-3,50
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Lemne de fag şi stejar cu vag. în gară…................ 220-230
Lemne de salcie stânjenul la depozite…..................... 30-33
Lemne de fag sau stejar tăiate la depozite mia kg.......… 31
Lemne de fag sau stejar tăiate la detailişti (băcani, cârciumari
etc.)suta kg...............................................................… 3,00-4,00
Lemne de fag sau stejar netăiate la depozite mia kg….... 28
Lemne de fag sau stejar scurtate la depozite mia kg…... 30
• Publicaţia No. 2088-Comisariatul Sec. V, Comisar G.
Ionescu: În ziua de 6 aprilie 1915, ora 10 a.m., se va vinde prin
licitaţie publică la faţa locului averea debitorului Dragomir
Florescu din str. Dianei No. 23 la stăruinţa creditoarei Stoeana
Vasile Mihalcea  şi care avere se compune din lucruri  de băcănie
prevăzute în procesul-verbal de sechestru.
• Afipt No. 2159 – Comisariatul de Poliţie Circ. I, comisar
Cls. I, Al. Zirra: : În ziua de 18 aprilie 1915, ora 10 a.m., se
va vinde prin licitaţie publică în Piaţa Regală averea mobilă a
debitorului Petre Ionescu spre despăgubirea creditorului N.Th.
Ioan cu suma de lei 120, plus 15 lei speze de judecată şi care
avere se compune din mai multe objecte de casă.
• Anunciu- Sechestru Judiciar Ioan Rădulescu: În ziua
de 6 aprilie 19156, se va face prin licitaţie publică închirierea,
începând din 23 aprilie, a imobilului din Bul. Carol No. 3,
aparţinând succesiunii defuncţilor Sophie şi Friderich Lucca
Chrer.
• Reclamă
• Bomba, 3, 5, 29 aprilie
• Cofetăria Vieneză, Str. Dobrogei. Singurul local de
cofetărie care este asortat cu cele mai bune prăjituri proaspete
• Mărci româneşti uzate, vechi şi noi, se cumpără la
preţuri avantajoase la Biroul din str. Rubinelor No. 20
• Cofetăria Stroescu, str. Victoriei No.41. Zilnic se găseşte
prăjituri proaspete
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• Vizitaţi Marele Depozit de Vinuri şi Băuturi spirtoase
BODEGA „Lacrima zorilor”. G. Stănescu & I. Niculescu,
Str. Galaţi No. 7
• Farmacia Nouă MIHAIL SCEOPUL, Bulevardul Cuza
în faţa Liceului, aprovizionat cu toate articolele de farmacie,
specialităţi, pansamente şi parfumerie. Furnizează în comptul
Casei Meseriilor.
• Comercianţi şi fabricanţi, aveţi prilejul cel mai bun
pentru a vă asigura o reclamă serioasă, eficace, permanentă, în
condițiuni avantajoase, adresându-vă la Anuarul ilustrat CFR,
care va apărea în martie, în 50000 de volume, ce se va distribui
pretutindeni.
• „Banca Portului”. Societate Cooperativă de Economie şi
Avansuri, Brăila, capital vărsat de lei 475000, face avansuri pe
carnete de asociaţi, efecte publice, acțiuni şi cesiuni. Scontează
portofoliu. Dobânzi modeste. Oricine depune cel puţin 1 leu
săptămânal, devine de drept asociat, servindu-se o dobândă fixă
de 5 %, în afară de dividende.
• M. L. Rosenberg. Filiala Brăila. Strada Misitiilor.
Magaziile Dascaloff. De vânzare şi de închiriat Saci, Muşamale
şi Ţoluri. Orice cantitate la preţuri convenabile.
• De vineri până luni se va proiecta la Cinema Carpaţi şi
Francez filmul Misterul Vulturului Negru.
• Farmacia D. Davila. Dl. Ion Faltis, Str. Galaţi colţ Bul.
Cuza, casă proprie, asortată cu tot felul de pansamente şi diferite
articole de farmacie.
• Cinema Regal. Vineri 11 şi sâmbătă 12 aprilie 1915,
între pauze de Cinema: Raff & Riche, duetişti francezi.
• Gheorghe R. Popea. Magasin cu Coloniale şi Delicatese.
Str. Regala No. 86, vis-à-vis de Farmacia Jaja.
• Prima Franzelarie Română de C. Pârvulescu, Bulev.
Carol No. 18. Sucursala str. Galaţi No. 2. Produce: Pâine de
cartofi şi de Secară, de toate calităţile, Franzele cu lapte, pâini
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de Graham, Cornuri lucrate absolut cu lapte şi unt, Sandwiche,
Cornuri cu sare etc. etc., lucrate cu cea mai mare îngrijire, curat
şi igienic. La cerere se serveşte pâine şi la domiciliu.
• Isaac Victor. Prima fabrică de curăţătorie chimică şi
boiangerie de lux. Bulevard Carol No. 202
• Mare atelier de cazangerie Constandinidis Xandopol,
Piaţa Poporului, primeşte pentru comandă orice formă şi mărime
de tingiri de aramă, precum şi alte articole în această branşă cu
preţuri foarte moderate.
• Adevărul Brăilenilor, No. 9/ luni 6 apr. 1915
• I. Moldoveanu &Anghel Lipan - Restaurant Naţional
şi cârciumă. Str. Galaţi No. 259 colţ Bul Cuza
• Dreptatea Brăilei, 9 ; 18 şi 24 aprilie; 2 mai
• Vizitaţi Cinema Carpaţi !
• Vinurile cele mai bune, vechi, din renumitele podgorii
în acest oraş, se găsesc numai la d-nii Fraţii Costică şi Marin
Mănescu din Piaţa Carantinei, vis- à–vis de Regimentul de
Cavalerie. E cea mai renumită cârciumă, unde se găsesc vinuri
naturale în toată puterea cuvântului, nu ca în alte părţi, unde dacă
bei 2-4 pahare te şi ia durerea de cap. Prăvălia d-lor e condusă
şi aprovizionată cu adevărata tactică cinstită şi comercială, aşa
că d-lor sunt mândri nu numai prin specialitatea de a conduce o
adevărată bodegă, dar ceva mai mult, de a continua să perpetueze
şi numele vechii cârciumi (Dâmbu), cari o ţin d-lor astăzi,
renumită din timpuri vechi ca având vin bun în toată puterea
cuvântului.
• Închirieri. Imobilul din str. Griviţei No. 327 se închiriază
cu începere de la 23 aprilie a.c. cu suma de lei 700, compus
din 10 camere cu bucătăriile lor. Curtea pavată, boltă de viţă şi
canal. Doritorii să se adreseze acestui ziar.
• În campania din 1913 au murit şi de la noi câţiva
mobilizaţi, din cauză că, când au plecat, au uitat să ia
câteva butelii de vin din renumitele pivniţi a d-lor Fraţi
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Mănescu din Piaţa Carantinei şi de la d. Stere Mănescu din
Piaţa Nordului, în dosul Bisericii Sf. Ion. Deci, toţi oamenii
mobilizaţi din oraşul nostru sunt sfătuiţi ca în vederea intrării
noastre în campanie să nu uite să treacă pe la d-nii Stere Gheorghe
şi Marin Mănescu spre a-şi sătura sufletul cu vinuri excelente şi
a-şi pune şi în raniţă câteva butelii, căci numai cu modul acesta
vor fi feriţi de boalele ce bântuie armatele pe câmpul de luptă.
• Ion Manea. Măcelărie Naţională. Piaţa Concordiei.
Zilnic cărnuri proaspete. Carne de batal extra fină, kgr. 70 bani
• Recomandăm tuturora vinurile gustoase şi excelente din
pivniţele Gheorghe Stănescu şi care se găsesc de vânzare la
Bodega „Lacrima zorilor”. Proprietar: Gheorghe Stănescu.
Str. Galaţi No.2.Telefon No. 22/5. Vin de Drăgăşani kilo 1 leu,
Negru vârtos -1,40; Tămâios-1,60; Risling sticla-1,50; Ruginit-1;
Braghina-1; Negru Bordeaux-1,60; Ţuică de Văleni-1,60 leu.
Întotdeauna asortat cu toate felurile de vinuri veritabile, indigene
şi străine, champagne extra fină şi felurite aperitive. Specialităţi:
Mastică veritabilă de „Hio”, diferite Licheuri, Cogniac Grecesc
„Apollo”, Banană, Ananas, Caccao. Vinuri renumite de Sarica
şi vin spumos Règal. Preţuri foarte convenabile. Desfidem orice
concurenţă. Orice fel de băuturi se distribuie la domiciliu.
• Restaurant şi Cârciumă „La Pontonierul” Avram
Neagu. Str. Galaţi No. 76, unde se găsesc, la orice oră din zi
şi noapte, vinuri vechi şi noi din cele mai renumite podgorii.
Asemenea mâncăruri calde şi reci şi diferite fripturi de vacă şi
porc, mititei etc. cu preţuri foarte avantajoase.
• Tipografia Mercur G.B.Enzer. Str. Braşoveni No. 26
• I. Moldoveanu & Anghel Lipan - Restaurant Naţional
şi cârciumă. Str. Galaţi No. 259, colţ Bul. Cuza
• Coloniale, Delicatese „La Dorobanţul” Ion G.
Mihăilescu. Strada Gării 11 (Casa Gutman). Magazinul asortat
în orice moment cu untdelemnuri fine, conserve indigene, diferite
brânzeturi, peşte afumat şi sărat, ghiudemuri, ape minerale, oţet
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natural Dr. Urbeanu, ciocolată, bomboane, pastile, biscuite,
pişcoturi, cacao Suchard, ceaiuri Popoff, mandarine şi congo.
Văpsele, uleiuri, lacuri, terpentine, bidinele, pensule şi spirt
denaturat.
• Brutăria şi Simigeria Română Ciocli Samuil, str. Galaţi
No. 83, unde se găseşte covrigi şi simiţi, cornuri, frescă, gogoşi,
prescuri, capete şi colaci de botez. Cuptorul coace cozonaci de
Paşti, fripturi cu preţuri moderate ş.a.
• Şcoala Profesională Practică. autorizată de onor Minister
al Cultelor sub direcţiunea D-şoarelor Istrati, Bul. Carol No.
264. Scopul acestei şcoale este ca elevele să-şi poată confecţiona
în scurt timp tot ceea ce ţine de croitorie. Se primesc tot felul
de comande ca: rochii, jachete, costume tailleur etc., asigurând
că se dă cea mai mare atenţie ca comandele să fie bine şi exact
efectuate. Elevele au avantajul că îşi lucrează şi lucrul propriu.
Taxa este de 10 lei şi se plăteşte la începutul fiecărei luni.
Elevele cari termină cursul acestei şcoale primesc 50% din ceea
ce lucrează. Pe lângă cursul de teorie, desemn şi limba română
cari sunt obligatorii, elevele pot lua lecţii de limba franceză şi
pictură, cari se predă de profesori speciali.
• Cofetăria „Modernă” S. Anton, str. Galaţi No. 27. În
orice moment, prăjituri proaspete, preparate cu unt. Asemenea
execută comenzi pentru familii, logodne, nunţi, banchete.
• Cofetăria Carmen Sylva Al. Giuşcă, strada Goleşti.
• Brutăria Subsistenţei Constantin S. Patrichi. Bd. Cuza
No. 266
• Vasile Nedelcu, Str. Gării No. 2, Restaurant şi cârciumă.
Vinuri vechi şi noi. Rachiuri excelente. Bere Bragadiru. Mâncări
calde şi reci la orice oră din zi şi noapte. Preţuri moderate.
• George Rătescu, avocat. Str. Goleşti No. 33 bis. Orele de
consultaţie: 8-10 şi 6-8 p.m.
• Fabrica de Plute de Candelă „Lumina”. Propr. : Aron
Wildermann, Str. Rahovei No. 138. Recomandă cele mai bune
plute de candelă. Arde bine şi fără fum.
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• Virgil Grossu. Doctor în drept de la facultatea din Paris,
Avocat. Str. R.S.Campiniu No. 19
• N. Gr. Cartian. Avocat. Piaţa Luminei No. 52
• Mihail Elefteriu. Str. Mihai Bravu 214. Prima fabrică de
sifoane şi limonadă din Brăila.
• Hotelul Petersburg. Bul. Cuza colţ cu str. Regala.
Antreprenor H.D. Popescu. În urma reparaţiilor radicale
ce i s-a făcut, putem zice că e primul hotel din oraşul nostru,
căpătând iarăşi vechea reputaţie de unicul hotel din Brăila.
Camera începând de la 2 lei la 6, în care intră şi lumina electrică.
• Atenţiune. Pentru înlesnirea publicului de a se aproviziona
cu lemne de foc de prima calitate, cântăreală cinstită şi preţuri
reduse, să se ducă numai în str. Victoriei No. 6 colţ cu Bul. Carol
la Dl. I. Israilovici.
• Iohann Schmid. Str. Ştefan cel Mare 253. Unicul atelier
mecanic din Brăila, unde se lucrează trăsuri, gabriolete etc.
Asemenea reparaţiuni şi vapsitul trăsurilor. Atelier special de
potcovit cai.
• George D. Capatu. Str. Roşiori No. 156. care are în depozit
un stoc de câteva mii de pile americane pentru distrugerea
bătăturilor. Un leu bucata. Încercaţi spre a va convinge.
• L. M. Segal. Str. Galaţi colţ cu Unirea. Cel mai mare
depozit de lemne din Brăila, unde se gasesc diferite calităţi şi
cantităţi cu preţuri foarte reduse. Cântăreală justă.
• G. D. Ciacanica. Cel mai mare şi cel mai luxos local
de coloniale şi băuturi spirtoase din oraş, unde se găseşte
coloniale de prima calitate şi băuturi din cele mai renumite din
ţară şi străinătate cu preţuri moderate.
• Ion G. Târâlă. Str. Griviţei No. 397. Cârciumă şi
băcănie. E cea mai veche şi cea mai renumită cârciumă din
Brăila, unde se găsesc vinuri albe şi negre din cele mai renumite
podgorii cu preţuri moderate. Asemenea, coloniale diferite
calităţi şi cantităţi.
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• Năstase Manaf. Str. Griviţei No. 388. Cârciumă şi
coloniale. Unde se găseşte vinuri excelente din podgoriile cele
mai renumite. Asemeni ţuică, cogniacuri, mastica etc. Coloniale
angro şi în detail cu preţuri moderate. Încercaţi spre a vă
convinge.
• Sucursala Cofetăriei „Andronic”, str. Călaraşi , colţ
cu Sf. Nicolae
• Fraţi Stambuliu. Restaurant şi cârciumă. Str. Unirei
No. 142. Diferite vinuri albe şi negre din viile Dragosloveni R.
Sărat. Diferite rachiuri, cogniacuri, liqueruri şi renumita ţuică
dinVălenii de Munte, spumă de drojdie naturală. Diferite mâncări
calde şi reci la orice oră din zi şi noapte. Serviciu conştiincios.
Preţuri moderate.
• Atelier de rochi şi confecţiuni. Strada Polonă sub
direcţiunea Domnişoarei Hariclia Stambuliu.
• Egalitatea Brăilei: 3 apr.= 10 apr.= 17 apr.= reclamă
identică cu cea din luna ianuarie, cu o excepţie.
• Goldstück Hainze & C-ie. Surveillance au débarqements
dans tous les Ports. Maison fondée en 1878. Siége Social: 34
Rue du Louvre, Paris. Bureaux: o listă cu 33 porturi europene!
Adresse Tel. pour chaque Bureau: „GOLDSTUCK”
• Adevărul Brăilenilor, 27 apr. 1915=aceeaşi reclamă ca în
numerele anterioare, cu o excepţie:
• C.C.Sculi. Advocat. Str. Citadelei No. 25. Consultaţiuni
de la 8-9 dim. şi 2-4 d.a. Pentru săraci, gratis.
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MAI
V. 1/14 Prof. Ierem.
S. 2/15 Ad. M. Sf. Athana.
Dum. Sf. Părinţi
D. 3/16 S-ţii Tim. şi Maura
L. 4/17 S-ta Pelagia
Ma. 5/18 Sf. Irina
Mi. 6/19 Sf. Iov cel Drept
J. 7/20 Arat. Sf. Cr. (J.M.)
V. 8/21 Ap. şi Ev. Ioan
S. 9/22 Pr. Isaia (S.M.)
Dum. Rusaliilor
D. 10/23 Rusaliile (S.N.)
L. 11/24 Sf. Treime
Ma. 12/25 Sf. Epifanie
Mi. 13/26 Sf-ta Gliceria
J. 14/27 Sf. Isidor
V. 15/28 Sf. Pah. cel M.
S. 16/29 S. Teod. cel Sfinţ.
Dum. tutulor sfinţilor
D. 17/30 Apost. Andronic
L. 18/31 Sf. A. şi P. (I.P.S.A.)
Ma. 19/1 Sf. Patrichie
Mi. 20/2 Mart. Thalaleu
J. 21/3 S-ţii C-tin şi El.
V. 22/4 Sf. Vasilisc
S. 23/5 Sf. Mihail Mărt.
D. a 2-a după Rusalii
D. 24/6 Sf. Simeon
L. 25/7 3-a af. Sf. Ioan
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Ma. 26/8 Ap. Carp. şi Alf.
Mi. 27/9 Sf. Terapont
J. 28/10 Sf. Eftihie
V. 29/11 S-ta Teodosia
S. 30/12 St. Isachie
D. a 3-a după Rusalii
D. 31/13 Sf. Ermen
• Fazele lunare. La 1 şi 2, ploi; între 3 şi 14 vreme
schimbăcioasă, nopţile răcoroase. La 15 ploi; la 16 furtună. Între
17 şi 28, vreme senină. De la 29 până la sfârşit, cald.
• 1 mai - Consiliul Comunei Brăila, în şedinţa din 1 mai,
aprobă 10000 lei ca ajutor societăţii de Crucea Roşie pentru
îngrijirea răniţilor şi alinarea durerilor lor în caz de război.
(Scrisoare de mulţumire pentru nobila şi patriotica dvs.
iniţiativă, în 26 iunie)
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 961, 1 mai 1915.
• Cu prilejul constituirei Asociaţiunei Generale a
comercianţilor şi exportatorilor de cereale din ţară. Primul
congres, întrunit în ziua de 26 apr., în saloanele Camerei de
comerţ din Capitală, a ales un comitet format din 9 persoane,
între care şi brăilenii Cicei şi – nume indescifrabil. În moţiunea
înaintată Guvernului, se cere:1) să se admită exportul orzului
şi mazării, depuse în staţiuni şi angajată în tranzacţiuni cu
străinătatea de acum 6 luni şi până în momentul prohibirei; 2) să
se revină asupra prohibirei fasolei, suprimându-se taxa de 2000
lei impusă pentru export; 3) să se acorde vagoane agricultorilor,
sindicatelor agricole şi obştilor săteşti, dar să se dea aceeaşi
preferinţă negustorilor de cereale din ţară, dându-li-se putinţa
să se pregătească pentru angajamentele recoltei viitoare; 4) să
se dea libertatea de a se transporta cu carele cereale pânâ la
frontieră. Spiridon Georgescu.
• O nouă întreprindere maritimă la Brăila. După
înfiinţarea Societăţii Naţionale de Navigaţiune Maritimă
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„România”, care - după un an de activitate posedă 5 vase mari
noi şi de mare tonaj şi are alte 2 în construcţie în Franţa - a
făcut să fluture pentru prima oară pavilionul român în porturile
Americii, s-a înfiinţat o nouă societate maritimă cu sediul la
Brăila, cu numele de „Maritima”. Iniţiatorul ei este dl. Anton
Teodoride, cunoscutul agent maritim, specialist în materie de
vapoare. Din societate mai fac parte dnii Ed. Fanciotti, I.M.
Kars, Ş. Lichtinger, Rottenberg ş.a. Primul vapor achiziţionat de
aceasta societate este cargobotul „Protheus” de 3500 tone, aflat
actualmente în portul Sulina. S.G.
• Informaţiuni. 1) Dl. Christu N. Petropol, cunoscutul
mare proprietar din judeţul nostru şi Ialomiţa, a remis dlui
Const. Alessiu, senator, şeful partidului liberal din localitate,
suma de 2000 lei pentru sporirea fondurilor Soc. „Crucea
Roşie” din localitate. Cunoscut filantrop, domnia sa a mai oferit
ajutoare şi cu alte ocazii, dintre care se menţionează cel acordat
familiilor mobilizaţilor cu prilejul mobilzării din anul 1913.
2) M.S. Regele a conferit distincţiunea Meritul Comercial şi
Industrial Cl. I domnilor Alexandru T. Apostolu, mare proprietar
din judeţul nostru; Dionisie Ghermani, inginer, directorul Soc.
Govora-Călimăneşti, şi Basil Clony, avocat din localitate. 3)
Dl. Ed. Fanciotti, cunoscutul agent maritim, armator şi bancher
din portul nostru, a făcut, printr-o circulară adresată tuturor
caselor mari comerciale, în special proprietarilor de elevatoare
pe Dunăre, propunerea de a pune întreg acest parc de aparate sub
o singură administraţie şi direcţie, pentru: evitarea concurenţei,
exploatarea raţională, îmbunătăţirea materialului, reducerea
cheltuieliolor de exploatare etc. 4) În ziua de 24 mai crt. se va
face la Primărie a şasea tragere la sorţi a obligaţiunilor oraşului
Brăila, a împrumutului de 10200000 lei cu 4,5%. 5) A încetat
din viaţă dna Elena G. Budescu, mama amicului nostru Virgil
G. Budescu. Înmormântarea va avea loc miercuri d.a.
• Patriotismul şi specula. Lăsate la liberul joc al cererii
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şi al ofertei, preţurile produselor de primă necesitate se ridică
fără nici o cauză legitimă, ci prin simpla tendinţă de speculă la
preţuri enorme, care fac imposibilă subzistenţa.
• Dreptatea Brăilei, Anul II, No. 17, 2 maiu 1915
• Iar Mizac Danieleanu, II. Banditul Pantelimon a operat
în munţi, fără însă ca să omoare pe cineva. S-a apucat de tâlhărie
sărac şi şi-a terminat opera tot sărac. Bandiţii de apă se chiamă
piraţi şi contrabangii. Dl. Mizac Danieleanu, astăzi să zicem
comerciant cinstit, s-a apucat de piraterie acum vreo 20 de ani
trecuţi sărac şi astăzi e bogat, totuşi ne e permis să spunem
că „lupul îşi leapadă părul, dar năravul ba”. În numerele
viitoare, vom arăta societăţii toate afacerile necinstite operate
de D-sa în detrimentul comercianţilor şi chiar al statului. Până
atunci, arătăm un caz recent petrecut zilele trecute. Dl. Mizac
D., ca chiriaş  principal al imobilului din str. Galaţi No. 38,
subînchiriază dlui Gh. Fitofski un apartament, primind chiria
de 120 lei. După apariţia articolului contra d-sale din numărul
trecut al ziarului, dl. Mizac, bănuiește că articolul e dat de Gh.
Fitofski şi-i intetează acţiune pentru neplata chiriei şi solicită
evacuarea. În faţa judecătorului, dl. Mizac. D. jură că n-a primit
nici un ban, obţinând plata unei noi chirii şi golirea casei. Atât
deocamdată. Dreptatea Brăilei
• Pentru Domnul Ministru de Interne. Jandarmul Alecu
Hordino, şef de post în comuna Osmanu, a cărui activitate se
reduce de a umbla zi şi noapte beat şi a călca şi silui cu forţa
femeile tinere în lipsa bărbaţilor lor, fără ca şefii lui să ia măsuri,
a mai adăugat la lista faptelor lui încă o ispravă: a bătut grav pe
delegatul satului Morăteşti, crăpându-i capul de la frunte până la
creştet; apoi l-a luat pe bietul om şi a început să-l dea cu capul
de pietre. (…)I.R.
• Iar cu maniacii Dumitru şi Teodor Antipov. IV. Toată
lumea ştie prea bine că de câţiva ani se petrec pe str. Galaţi
zilnic scandaluri făcute de maniacii arătaţi mai sus contra lui
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Timofte T. Antipov. Aceasta din causa gelosiei. Dl. Timofte
Antipov, prin muncă comercială, cinstită şi onorabilă, a ajuns
între fruntaşii comerţului brăilean şi, având magasinul său în
str. Galaţi, colţ cu Bul. Cuza, magasinul fiind asortat cu toate
cele necesare în branşa colonialelor, echivalând cu cele mai mari
magasine din oraş. Fratele său Dumitru Antipov, fiind de aceeasi
branşă, magasinul vechi, marfă proastă, chiar localul fiind supus
dărâmării, afară de acestea se poartă urât cu clienţii, negreşit că
nu face acelaşi dever ca fratele său, deci şi-a pus în gând chiar cu
preţul vieţei, ca să întrebuinţeze mijloace permise şi nepermise,
numai şi numai ca fratele său Timofte să se mute, ceea ce n-are
să răuşească niciodată. (…) Nu suferă pe nimeni ca să stea cu
prăvălia vis-à-vis de el. (…)Dumitru Antipov ţine prăvălia din
str. Galaţi, alături de restaurantul Sinaia, aceasta spre a nu se
confunda cu magasinul d-lui Timofte Antipov, care e vis- à--vis
de Sinaia. Aceasta ca să se ştie şi să nu se facă confuzie. M.N.
• Din Tulcea şi Din Măcin= două articole despre abuzurile
învăţătorului C. Mihăilescu şi ale preşedintelui comisiei
interimare din comuna Măcin.
• Rugăm pe D-nii abonaţi a ne achita abonamentele,
acest ziar întreţinându-se din acest fond.
• Trăiască d. Florin Cristescu, Poliţaiul oraşului Brăila.
Sunt primul în acest oraş, bucuria mi-a fost mare, când am aflat
că dl. Florian Cristescu, poliţai, a luat justa măsură de a scoate
mai la margine bordelele din centrul oraşului şi în special cele
de pe str. Pomilor, unde marea proxenetă Pepi voia să faca un
adevărat tamaslâc. Cu ocasia liberării noilor autorizaţii, Dl.
Poliţai s-a arătat a fi un adevărat Bismarck, a tăiat în carne vie,
punând cinstita şi onesta resoluţie: „Nu se acordă autorizaţie”.
Proxeneta Pepi înaintase hârtiile pe numele unei cocote, astăzi
bolnavă în spital. S-a pus botniţă uneia din cele mai mari
proxenete din Brăila, care a cumpărat proprietăţi de 60000 lei,
după urma vânzărei de carne vie ale fiicelor noastre de români.
State Teodorescu
174

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

• Lista I de numele şi pronumele donatoarelor din comuna
Islazu, cari au oferit diferite obiecte pentru Societatea „Crucea
Roşie”, sucursala Brăila.
• Informaţii. 1) În numărul viitor, relaţii complecte despre
Constantin Mircescu zis Ţânţar, care a fost omorât de brigada
de siguranţă din localitate. Bietul om a fost torturat cinci zile şi
cinci nopţi de către comisarul şef al Brigadei Dl. Apostolescu.
2) Marele atelier de tâmplărie al d-lui Gh. Gh. Fitofski s-a mutat
din str. Galaţi No. 38 în str. Hepites No. 20. 3) Cei ce doresc
să cumpere, să vândă şi să ipotecheze proprietăţi, precum şi
ce doresc să se împrumute cu bani, să se adreseze acestui ziar,
când vor fi satisfăcuţi imediat de către dl. I. Ionescu, mijlocitor
special.
• Egalitatea Brăilei, Anul xx, no. 968, 8 mai 1915
• Un dezastru economic în perspectivă. Faţă de starea
de lucruri extrem de dăunătoare, în care se găsesc depozitele
la Brăila şi Galaţi în şlepuri, docuri şi magazii, întregul stoc
de cereale al ţării a(l) cărui export este prohibit şi cari se
depreciază în aşa mod pe zi ce trece, încât zilnic se aruncă
în Dunăre mari cantităţi de aceste cereale stricate căci nu
mai valorează nici cheltuielile de întreţinere a lor în depozite,
precum şi faţă de faptul că numai o lună ne desparte până la
sosirea primelor transporturi  de recoltă nouă, care nu mai are
loc unde să fie depozitată în porturi, se impune ca guvernul,
cât mai permit împrejurările, să vie cu o dispoziţiune de a se
da pe o scară întinsă vagoane pentru transportul cerealelor
libere pentru export din stocul vechiu spre graniţe. Numai astfel
se poate evita dezastrul economic ce bate la uşe prin apariţia
nouilor recolte. (…) Chiar dacă s-ar permite exportul tuturor
cerealelor vechi disponibile  indiferent de specii  şi cari se urcă
la vreo 25000 vagoane, n-ar fi un pericol pentru ţara şi s-ar
putea pe de o parte salva o mare cantitate de mărfuri  cari se
depreciază producând ruina deţinătorilor iar pe de altă parte
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s-ar face loc de depozitare la nouile recolte. Trebuie vagoane!
Să se dea vagoane. Spiridon Georgescu.
• Rezultatul primului demers al „Asociaţiunei”
cerealiştilor. S-a permis exportul orzului, aplicându-se o taxă
de 1000 lei de vagon în folosul „Crucii Roşii”. S-a promis că se
va interveni în viitorul Consiliu de miniştri ca să se dea vagoane
pentru a încărca cel puţin porumbul din recolta anului 1913.
• Zahărul şi datoria guvernului. În noianul de articole cari
şi-au urcat preţurile făcând traiul aproape nesuferit, zahărul deţine
recordul, deşi avem în ţară 5 fabrici la Roman, Marăşeşti, Sascut,
Ripiceni şi Giurgiu, încurajate prin interzicerea importului până
în 1919. Profitând de această masură, fabricile s-au cartelat, au
redus producţia (din care 50% era suficientă pentru consumul
intern) şi au crescut preţul zaharului, care anterior era 80 bani/
kg. Se impune luarea de măsuri drastice împotriva fabricilor
spoliatoare şi uşurarea importului. Spiridon
• O propunere de mare interes pentru Brăila făcută de
dl. ing. Hilarie Giurescu, fost inginer în serviciul CFR peste
15 ani ca şef de secţie la Brăila, către dl. director general al
CFR. După darea în folosinţă în primăvara anului 1916 a liniei
duble Ploieşti-Buzău şi începerea dublării liniei Buzău-Brăila,
de la Muftiu (Traian)-Silstraru s-ar crea o gară de trianglu de
unde ar porni o a doua linie simplă(16 km) care, atingând Lacu
Sărat, ar intra în oraş prin bariera Călăraşi şi ar coborî prin Piaţa
Fortunei şi curtea Uzinei de apă a Primăriei în portul Brăila.
Astfel, vagoanele de cereale ar fi dirijate direct în port; s-ar
deservi şi staţiunea Lacu-Sărat, care, superioară ca valoare
curativă similarelor din străinătate, are tot dreptul să ceară a fi
avantajată; trecând de-a lungul şoselei Viziru s-ar lega printrun ac cu o linie de cazarma pontonierilor, ale căror pontoane ar
fi transportate uşor la Dunăre; s-ar deservi şi cazarma Reg de
infanterie No. 38 „Neagoe Basarab” şi s-ar da liniilor din portul
Brăila o a doua ieşire, prin legarea acestei linii cu gara Brăila pe
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linia Fabricii Cantacuzino.
• Informaţiuni. 1) Duminică 10 mai, orele 5 p.m., va avea
loc la Templul Coral, celebrarea cununiei religioase a d-rei Lory
Löbl, sora d-lui Iosef Löbl, consulul peruan din oraşul nostru, şi
a d-lor Adolf şi Rudolf Löbl, cu dl. Dr. Goldenberg din Galaţi.
Balul va avea loc în saloanele d-lui Iosef Löbl, unde se vor
primi şi felicitările. 2) Dl. Apostol Constantinescu, subdirectorul
Navigaţiei Fluviale Române, a fost avansat la gradul de inginer şef
Cl. I pe data de 10 mai a.c. 3) Valorosul iubitor de arte frumoase
d. A. Simu, întemeietor al admirabilului muzeu cu care Capitala
noastră se poate mândri, va inaugura duminica aceasta aşezarea în
muzeul de pe Bd. I.C.Brătianu, marea pânză Paradisul Pierdut, a
pictorului Alexis Macedonski, liric ca tatăl său, celebrul poet. 4)
Dl. Hilariu Giurescu, inginer, administratorul societăţii „Lacul
Sărat” pune la dispozitia elevului bolnav din Călăraşi întreţinerea
şi băile gratuit. 5) Sâmbătă 1 mai se redeschide parcul „Cinema –
Modern” din Piaţa Sf. Arhangheli, singura grădină din oraş unde
se poate cineva distra bine, admirând filmele cele mai artistice
şi respirând un aer curat. Un bufet cu tot felul de băuturi este la
dispoziţia publicului. 6) Pe 19 mai (1 iunie) au loc tragerile la
sorţi a titlurilor de rentă 4% din cadrul Datoriei publice.(…)
Publicul este rugat a asista la tragere.
• Primăria Oraşului Brăila. Publicaţiunea No. 4342/21
apr 1915. În ziua de 14 mai 1915, în sala de şedinţe a Primăriei,
în asistenţa publicului care este rugat a lua parte la această
operaţiune, va avea loc a şasea tragere la sorţi a obligaţiunilor
oraşului Brăila, împrumutul de 10200000 lei 4.5%, pentru
canalizarea oraşului, emise în baza legii promulgate în M.O.
No. 273 din 13/26 martie1913, pentru amortizarea a 52000 lei ,
valoarea nominală a 81 de bucăţi datorită pe ziua de 1 iulie 1915.
• 2 mai – Ziarul „Lumina Liberă” solicită o sumă pentru
publicitate. Primeşte 200 lei.
• 2 mai – Preţuri noi la desfacerea peştelui din apele statului
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sunt stabilite prin publicaţiile nr.4917/2 mai, 5818/20 mai, 8029/
18 aug., 8273/24 aug. sau 11013/27 nov.
• 2 mai – Ştefan Zanetti, chiriaş al imobilului de pe str.
Regală nr. 2 al d-lui D. Ionescu, subînchiriat de la Soc. Imobiliara
pentru cafenea, solicită stabilirea taxei apei pentru patenta cl. a
III-a.
• 2 mai- „Salvarea”, Societate pentru ajutor reciproc în caz
de boală şi deces, Br., Fondată în 1911, sediul str. Tâmplarilor
nr. 2, reprezentaţie de cinematograf în sala Carpaţi, orele 6 şi 9
seara, pentru ajutorarea membrilor săraci.
• 2 mai – Ştefan Drăghincescu solicită autorizaţie pentru a
pune în funcţiune un local de berărie în Târgul Moşilor cu artişti
şi cântăreţi.
• 2 mai – Firma Munteanu & Şerbănescu, proprietarii
berăriei cu acest nume din Piaţa Traian nr. 2, contestă fixarea
taxei de trotuar la 480 lei faţă de lei 300 în anul anterior.
• 3 mai - Mitică Sulică, serate de la 3 mai la 3 iunie, în
salonul Hagi Sima, ce-l are închiriat.
• Duminică 3 mai, orele 9 seara precis, a avut loc cea dintâi
SERBARE MUZICALĂ organizată de Liceul „N. Bălcescu”
cu concursul domnilor I.D. Ştefănescu, care a vorbit despre
Armonie şi adevăr, şi Jean Andrian, profesori al liceului.
Programul s-a deschis cu „Marş regal” de Gavril Muzicescu,
interpretat de corul bărbătesc al liceului, dirijor J. Andrian.
Prima parte a programului s-a încheiat cu două piese corale în
interpretarea corului: Salut primăverii de Robert Schumann
şi Victorie de Ferdinand Möring, urmate de Preludiu de
Mendelsohn Bertholdy, în execuţia pianistului D. Dumitriu,
profesor de pian la Conservatorul din Bucureşti, cel mai distins
interpret al clasicilor. Partea a doua a programului s-a deschis
cu trei piese corale: Furtuna, de Gioachimo Rossini, Feerie în
codru, de Franz Abt, şi Un salut în noapte, de Storck, ultimele
două avându-l ca solist, tenor liric, pe magistratul Nicu Brăescu.
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În continuare, acesta a interpretat aria Bianca al par di neve
din opera Hughenoţii, de Giacomo Meyerbeer şi două cântece
populare de Tiberiu Brediceanu. Programul s-a încheiat cu
alte trei coruri: Eu mă duc, codrul rămâne; Cântec ostăşesc
de Ciprian Porumbescu şi Leliţa de la munteni, ultima având
ca solo bariton pe Nicu Apostolescu, elev din clasa a VIII-a.
A devenit un valoros artist liric, solist al Operei Naţionale din
Cluj şi al Operei Române din Bucureşti. Preţul locurilor: Loja
regală-40 lei, Lojă rang I-25 lei, Lojă rang II-10 lei, Rezervat-5
lei, Stal I-4 lei, Stal II-3 lei, Stal III-2 lei, Galerie-50 bani.
• 3 mai – recurs respins, Ioan Z. Zamfirato, 42 ani,
naţionalitate elenă, brutărie, Călăraşi 139
• 4 mai – recurs admis: Tudora G. Vizuroiu, Franceză 41,
coloniale/băcănie
• 4 mai, din dispoziţia vice primarului C. Varlam: duminica
şi sărbătorile, Fanfara va cânta în Grădina Publică, de la 1012 dim.; joia la Monument, de la 6- 8 p.m.; duminica, marţi şi
sâmbătă în Grădina publică de la orele 9-12 seara; miercuri în
Piaţa Sfinţii. Arhangheli, de la 9 – 12 seara.
• 4 mai – Thoma M. Drăgulinescu oferă 400 exemplare a 30
bani fiecare din poezia Coroana Eroinelor, dedicată M.S. Reginei
Mame Elisabetha, MarşulReîntregirii Neamului Românesc. Se
cumpără 200 exemplare.
• 5 mai – recurs respins: Eliza Economu, Bolintineanu 7,
camere mobilate
• 5 mai – Adela Margulies, Pomilor 9, recurs respins:
numita a suferit 2 luni închisoare pentru corupere de minore,
fiind alungată la periferie
• 6 mai – autorizaţie Dumitru Manolescu, Goleşti 3,
restaurant, berărie, cârciumă
• 6 mai – dat fiind lipsa cea mai mare la zahăr, faţă
de consumul lunar de 172077 kg, cere imediat 20 vagoane
(15-cubic,4 – tos, 1-căpăţână) iar pe viitor câte 17 vagoane
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(12,4,1). Există doar 6 butoaie cu untură (4 la Toma Capriş şi 2
la Atanase Exarcu), fiind necesare 40.
• 6 mai – Hacic D. Popovici, Bd. Cuza nr. 288, solicită
reducerea taxei de trotuar.
• 7 mai - Costi Cociu, reprezentaţie în scop de binefacere
în sala Carpaţi
• 7 mai- Ibraham Ali, Cetăţii 3, comerţ ambulant cu
bomboane şi alte fructe pe străzile oraşului
• 7 mai - Autorizaţie de a deschide un stabiliment public de
cârciumă, Dumitru Manolescu, str. Goleşti nr. 3
• 8 mai - Domnii Tudorache Ştefănescu, ghereta 6; Radu
Cristescu, ghereta 5; Mihalache Sterea, ghereta 4; Donciu Andrei,
ghereta 3; Gh. Gavrilescu, ghereta 2; Vasile Miteff(Mitu), ghereta
1 şi Marin H. Mitu, gheretă colţ, precupeţi de zarzavaturi în
Piaţa Galaţi, solicită impunerea taxei de trotuar la nivelul anului
anterior. Taxa li se va reduce dela 18 lei la 7,50 lei.
• 8 mai – Naum Gheorghiu, Piaţa Sfinţii Arhangheli nr. 22,
renunţă a mai pune pe trotuar mese sau scaune pentru comerţul
său de lăptar.
• 8 mai – „Expresul” oferă coloanele sale pentru inserarea
publicaţiunilor Comunei. Primeşte 500 lei.
• 8 mai – Marin Pavlatos, ceainic, cafenea, restaurant,
Piaţa Regală 88 [recurs admis- aici şi pretutindeni de prefectul
N.N.Ionescu]
• 8 mai – „Brăila nouă” – Marcel Stănescu primeşte 400 lei
[A apărut în doar 2 numere.]
• 9 mai – Herman Veisbrock, Bd. Carol nr. 184, contestă
taxa de trotuar.
• 9 mai – Anetta Moscovici, Bd. Carol nr. 162, contestă taxa
de trotuar.
• Expresul. Cotidian. Apare seara cu ultimele ştiri
telegrafice şi telefonice din Bucureşti. Abonamente: 1 an în ţară
- lei 20; Jum. an. - 10 lei. Cluburile, societăţile şi băncile, lei 30
180

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

pe an. Pentru străinătate lei 40 pe an. Anul (al)10-lea, No. 81,
Sâmbătă 9 mai 1915. 5 bani. Director: Sotir Constantinescu.
Birourile : Str. Goleşti 19. Telefon 42/3. Publicitatea: După tarif
special. Inserţii şi reclame 2 lei linia. Un număr vechiu, lei 1.
Manuscrisele nu se înapoiază.
• Evenimentele externe. Dubla-alianţă şi războiul. [După
intrarea Italiei în război] «Colosul» austr-ungar, mână în mână cu
«colosul» german, stau îngroziţi şi se înfiorează în faţa tragediei
care s-a dezlănţuit. Deoparte stau dânşii şi turcii nevoiaşi; de
cealaltă Rusia, Franţa, Anglia, Italia, Serbia, Muntenegru.
Comedia pe care credeau că o vor juca (Cucerirea Serbiei!) s-a
transformat în dramă: cele câteva mii de cadavre se transformă
în milioane: durata luptelor socotită la câteva săptămâni este
de luni de zile; sutele de mii de ostaşi în luptă se transforma în
25 de milioane. (…) E prea mare şi prea dureros spectacolul pe
care l-a provocat!
• Garanţiile anticipate.Valoarea lor este relativă. Războiul,
ca orice fapt care iese din cadrul obişnuit al normalităţilor,
este legat de totalitatea împrejurărilor cari survin, de întreaga
desfăşurare a evenimentelor cari decurg, ca o consecinţă directă
sau laterală a lui. Dacă s-ar menţine obligaţiile luate în prealabil,
„garanţiile” ar merita toată atenţia. Dar s-a văzut că nu este aşa:
neutralitatea Belgiei a fost călcată în picioare la prima ocaziune
fără nici o jenă. Avem nevoie de garanţii, dar adevărata încredere
trebuie să o avem numai în forţele noastre şi in concursul
favorabil al evenimentelor.
• Buletin economic. Mişcarea portului Brăila. Inactivitate
pe toată linia. Linişte mare peste tot. O lipsă complectă şi
întristătoare de activitate. Mii de oameni, obişnuiţi să se
frământe, să alerge, să depună muncă nepregetată, stau acum
fără de lucru. Şi asta nu de azi de ieri. Inactivitatea aceasta
dăinuieşte de luni de zile. (…)Este o stare dureroasă; cu atât
mai dureroasă cu cât perspectiva unor vremuri mai bune, a unei
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situaţii mai promiţătoare, nu se artă denicăieri.
• Din trecutul Brăilei (8). Raiaua Brăilei de Şerban
Ciuntu (Va urma). Administraţia turcească în timpul raialei.
• Afacerea Réné Reiss-Osias David. La adăpostul numelui
de croitoreasă, după ce fusese artistă, Réné Reiss, pentru a-şi
plăti chiria, a împrumutat diferite sume de bani de la Osias David
– 200 lei, Bărboi-350, I. Bald-100 ş.a. fără să-i mai restituie sau
să-şi achite chiria. Încercând să-şi recupereze banii, victimele
au descoperit că îşi vânduse mobila din casă contra sumei de lei
600 femeii individului Moritz Steinberg, sfătuitorul ei. Astfel,
numeroşii creditori de la care perfida femeie a stors, prin lacrimi,
prin ploconeli, prin milogeală şi asigurări de recunoştinţă, atâtea
parale, au fost păcăliţi de ingeniozitatea josnică a croitoresei.
Încercând să-şi recupereze banii, au constatat că aceasta făcuse
şi înainte o serie întreagă de împrumuturi fără să le mai restituie.
• Sinuciderea de pe strada Bastioniei. Tânăra fată
Ecaterina Grossu, str. Bastioniei No. 14, a încercat să se sinucidă
bând aproape 1 litru de spirt denaturat după ce fusese abandonată
de amant. În urma ajutoarelor date de către vecinii alertaţi de
strigătele ei disperate, starea ei s-a ameliorat şi se crede că va
scăpa cu viaţă.
• Informaţiuni.1) Se speră în clarificarea situaţiei din
partidul conservator prin demisia d. Marghiloman din şefia
partidului şi alegerea în locul său a d-lui Ion Lahovari. 2) D.
N. Ionescu, prefectul judeţului, s-a reîntors de la Bucureşti,
unde fusese în interes de serviciu. 3) Toţi mobilizabilii, cari nu
şi-au făcut inoculările, sunt invitaţi să şi le facă de urgenţă. 4)
Camera arbitrală de pe lângă Camera de comerţ a judecat astăzi
diferendul ivit între firma I. Loewensohn din Bucureşti şi Ios.
Löbl, dând câştig de cauză celui dintâi. 5) Citim în „Viitorul”:
Din cauza neînapoierii la timp a vagoanelor de către căile
ferate vecine şi din cauza numărului foarte mare de vagoane
încărcate cari aşteaptă prin diferitele staţiuni posibilitatea ieşirii
182

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

lor prin frontieră (…), direcţiunea generală a căilor ferate a
luat dispoziţiunea de a opri atât încărcarea de vagoane, cât şi
depozitarea mărfurilor prin gări. 6) D. General Em. Socec, şeful
comandamentului V teritorial, a inspectat în cursul zilei de eri
şi astăzi regimentul 78 infanterie. 7) Din cauza abundenţei de
materie, foiletonul «Aripa Morţii» de d. Eug. Lovinescu nu apare
în numărul de astăzi. 8) Indivizii Petrache Pânzaru, Ştefan Maca
şi Tănase A. Dumitru, condamnaţi primii la câte 5 ani închisoare
iar cel din urmă la 4 ani pentru falşificare de bani, au fost trimişi
la Galaţi pentru a-şi ispăşi osânda.
• Ultima oră. Corespondentul nostru din Bucureşti ne
comunică: După ştirile sosite aici, trupele italiene înaintează
pe teritoriul austro-ungar.
• 10 Mai, a 34-a aniversare a proclamării Independenţei
Regatului Român. Programul serbării zilei organizate de
Prefectură:
-ora 10 a.m., trupele de garnizoană, precum şi delegaţiunile
şcoalelor de băieţi şi fete vor lua loc în faţa bisericii catedrale Sf.
Nicolae
- 10 şi jumătate, TE DEUM oficiat de Prea Cucernicia Sa
Protoiereul judeţului
-după terminarea serviciului divin, defilarea cercetaşilor, a
elevilor liceului şi a trupelor pe str. Călăraşilor în faţa Palatului
Administrativ
- primirea felicitărilor în sala de recepţie a palatului Ad-tiv
- 4 p.m.-depunerea jurământului noilor cercetaşi în Grădina
Monumentului
[ Cheltuieli: consumaţiunea servită la recepţia oficială la
10 Mai - 859 lei (Marin N. Petrescu-Bufetul Monumentului: 40
sticle champagne a 17 lei; 200 buc. sandvişe a 0, 50 lei = 100
lei ş.a.)]
• Adevărul Brăilenilor. Anul II No.11. 10 mai 1915
• Banditismele şi terorile administraţiei. Primarul
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oraşului, guzganul Nistor Filoti, secondat de întregul aparat
poliţienesc, au operat un atentat odios la libertatea presei,
oprind vânzarea ziarului şi s-au dedat la barbarisme. Fapt ce a
determinat adresarea telegramelor de mai jos în ziua de 27 apr.
a.c.
M.S. Regelui Ferdinand I,
Rege al României,
Sub Domnia Majestăţei Voastre Constituţia şi Legile
ţărei se calcă în picioare.
Aparatul poliţienesc din Brăila, la fiecare apariţie a
ziarului meu „ Adevărul Brăilenilor”, comite atentate odioase,
confiscând ziarul şi se dedă la barbarisme.
Mă declar pus sub scutul înalt al Majestăţei Voastre ca
cel mai supus serv.
C.C.Sculi
Avocat- Ziarist
D-lui Ministru de Interne,
Eri 26 apr. a.c. Nistor Filoti, Primarul oraşului, secondat
de aparatul poliţienesc, au operat un atentat odios la libertatea
presei, oprind vânzarea ziarului meu „ Adevărul Brăilenilor”.
Rog respectuos faceţi să înceteze arbitrariul.
Al Excelenţei Voastre,
C.C. Sculi
• Isprava unui magistrat îndrăzneţ. În ziua de 14 apr.
a.c. se judeca, la Camera de Consiliu la Judecătoria Ocol Rural
Brăila, acţiunea intentată de Dl. G. Vasilescu, controlor fiscal,
contra tâmplarului N. Tănasescu, pentru pretenţiuni băneşti.
Avocatul pârâtului voind a pune concluziuni în apărarea
clientului său a fost oprit brusc de către d-nul N. Brăescu, ajutor
de judecător la această Judecătorie, care nutrea sentimente de
răsbunare contra acestuia din cauza unui incident perecut între
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d-sa şi acel d. avocat. (…) Noi dezaprobăm o astfel de purtare
nedemnă şi îi recomandăm ca pe viitor „să nu mai întrebuinţeze
nervii de cucoană mare” faţă de d-nii avocaţi, ştiut fiind că „
pretutindeni în Magistratură, care este sanctuarul luminei şi
a dreptăţei, se esclud astfel de eşiri şi judecăţile cu pasiune
rasbunătoare pornite din uri ce ar nutri unuia din părţile litigante
şi mai ales Avocatului chemat să lumineze pe Magistrat asupra
cauzelor supuse judecăţei sale”.
• Azilul de la fabrica de ciment I.G. Cantacuzino. Ziarul
invită pe dl. Rădulescu, şeful Brigăzii de Siguranţă, dibaci
poliţist, să facă o mică deplasare la Fabrica de Ciment, unde s-a
format un adevarat cuib de „străini-fugari-nesupuşi controlului  
de străini”, majoritatea compusă din lepădăturile „Budei şi
a Pestei”, precum şi a „Săcelelor”, în fruntea cărui grup stă
secătura care răspunde la numele de Constantin Coltofeanu  
„frate no de Ghincolo”, din acei cari la mămăligă dă înainte
iar la război înapoi, şi cu toţi asupresc muncitorimea de români
din acea fabrică.
•   Un sfat d-lui Poliţai faţă de presiunile politicianilor
şnapani care vă forţează a comite actele cele mai samavolnice:
Gândiţi-vă adânc şi matur că în faţa voastră aveţi în primul rând
răspunderea penală; în al doilea rând, răspunderea morală faţă
de opinia publică atunci când aţi încerca de a vă deda la astfel
de proceduri; în al treilea rând, răspunderea disciplinară în faţa
şefului D-tale suprem, Domnul Morţun Ministru de Interne, şi
în al patrulea rând conştiinţa D-tale de om cu răspundere faţă
de Dumnezeu. (…) Deviza şi călăuza Dv. Trebuie să fie numai
„imparţialitatea şi prudenţa fată de oricine şi faţă de orice
moment sau mişcare”. C.C. Sculi Avocat-Ziarist
• Canalizarea şi Fabrica de ciment. Suntem rugaţi a
întreba pe milostivul muncitorimei Dl. N. Manole, Directorul şi
Acţionarul S.A. „I.G.Cantacuzino”, dacă este sau nu adevărat
că pentru Soc. Fried & Adorian s-au furnizat saci de ciment
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pentru canalizarea oraşului în greutate numai de 40-44 kg în
loc de 50 kg sacul şi aceasta din ordinul magazinerului Niculai
Orghidan, mocan de baştină  şi pripăşit în acest oraş, după
ce a fost isgonit din pădurile d-lui Em.  Costinescu din cauza
intrigilor la care se pretase?
• Informaţii. 1) Fostul puşcăriaş Nicolae Vernescu,
Comandantul sergenţilor de stradă şi şeful de bandă al deputatului
L. R. Opranu, spre a-şi manifesta sentimentele de devotament şi
slugarnicie faţă de acesta, a concentrat la poliţie pe toţi copiii
vânzători ai ziarului nostru şi i-a supus torturei pentru a-i decide
de a nu mai vinde pe viitor acest ziar. 2) Cartoforul Ţimara
de la clubul Mihailidis a lovit şi maltratat în mod bestial pe
industriaşul E. Blitzstein din str. Galaţi no.5 sub pretext că
a găsit în dreptul intrării clubului o grămadă de nisip provenit
din o lucrare de canalizare. 3) Tribunalul S. II a amânat pentru
ziua de 28 mai a.c. judecarea opoziţiei făcută de deputatul L.
R. Opranu contra sentinţei prin care a fost condamnat la 10
zile închisoare corecţională pentru delictul de ultraj cu lovire
săvârşit în persoana dlui Marin Ionescu, inginer agronom. 4) Se
aduce la cunoştinţa acelora cari nu figurează în listele electorale
să se prezinte la redacţia ziarului spre a fi înscrişi. 5) Pentru
demnitatea dlui judecător de instrucţie se impune odată pentru
totdeauna de a lua măsuri contra pungaşilor Spirache Negulescu,
fost casier, Neagu Mihaiu şi alţii, cari au format gaşca de pungaşi
şi au jefuit pe toţi nenorociţii foşti membri ai alianţei de escroci
denumită Soc. „Voinţa” şi „Viitorul”. 6) În oraş circulă svonul că
o elevă de la şcoala de Călugăriţe din localitate a dispărut de la
domiciliul părinţilor săi timp de 4 zile. Fiind regăsită, nu doreşte
a declara pe acela care a însoţit-o. 7) Un număr foarte însemnat
de muncitori din Atârnaţi ni se plâng că brutarul Hristu Nicolau
din str. Călăraşi le vinde pâinea lipsă la cântar. 8) Dl. Neacşu
Toma, unicul fabricant şi morar român din localitate, a dobândit
un vlăstar caruia i-a dat numele de Octavian. Dorim ca aceste
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vlăstare ale industriaşilor români să crescă în număr cât mai
mare pentru fericirea noastră şi a ţărei. 9) Profesor, cunoscând
la perfecţie limbile Franceză, Germană, Italiană şi Greacă, predă
lecţiuni cu angajamente avantajoase. Succesul asigurat. Doritorii
a se adresa la Redacţia ziarului, str. R.S.Campiniu No. 2 10)
Tribunalul Secţiei a II-a a condamnat pe comerciantul Gavrilă
Marin pentru faptul că, în calitate de fost Oficier al Stărei Civile,
a tolerat de a se face ştersături cu clor şi adnotări în registrele
Starei Civile. 11) Fabricantul de ape gazoase Iancu Abramovici
a fost dat judecăţei pentru faptul că a pus în consumaţiune
sifoane şi limonăzi preparate cu zaharină. 12) În ziua de 2 maiu
a.c., individul Panait Halichias a provocat un enorm scandal
în cârciuma lui Anastase Comino din str. Călăraşi No. 68, colţ
cu strada Plevnei, ameninţând cu revolverul consumatorii din
acel local. 13) Decorurile de la tribunele din faţa Palatului sunt
făcute cu foarte mare şic, nu avem nimic de zis. Baragladina
Nae Ionescu din capul judeţului a uitat însă un lucru: trebuia
să atârne şi câteva sute de capâţâni de zahăr. 14) Cine doreşte a
se aproviziona cu imprimate să se adreseze numai la Tipografia
Mimi Gutman & co, furnizorul Poliţiei din Brăila. 15) Institutul
Electro-fotografic a(l) d-lui Em. Zalevski Foto Lux s-a mutat în
str. Regală No. 15.
• 10 mai – O publicaţie a Primăriei, Serviciul Secretariatului
General, aduce la cunoştinţa generală: cu începere de la 10
mai fanfara Reg. Neagoe Basarab va cânta în modul următor:
duminica şi sărbătorile de la orele 9-12 ziua şi 9-12 seara în
Grădina Mare iar la Monument în fiecare zi de la orele 5 şi
jumătate până seara.
• 10 mai -- Gheorghe V. Lazăr, coloniale şi birt, Roşiori 337
• 11 mai. 100 de enoriaşi ai parohiei Sf. Paraschiva solicită
consultarea asupra planului noii biserici şi a locului de amplasare,
nefiind de acord cu amplasarea pe locul Pieţei Concordiei,
propus de preotul paroh Anghel Constantinescu.
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• Dreptatea Brăilei, Anul II-No. 48, 12 maiu 1915
• Ce putea România. Un veac şi mai bine de necurmat
progres. Se ţese de-a lungul ţărei şiruri de vagoane, trec în
zgomot de balauri automobile, ducând oameni în blăni de lup
şi de urs şi lăsând în urmă puturos miros de benzină. Se înalţă
uşoare şi sprintene aeroplane în văzduh!
Pe spinarea dealurilor ţărei, ca ghimpi uriaşi într-un corp
de om sunt înfipte sonde…grâul aur curat şi sfânt se leagănă în
valuri…clădiri în stil rococo, naţional, paranaţional împodobesc
oraşele.
Sute de milioane alcătuiesc bugetul ţărei, când acum 50 de
ani în urmă erau aşa de puţine. Progres, vădit progres! Oameni
de stat avem şi am prezidat o conferinţă de pace chiar.
Avem excrocii noştri naţionali şi toate păcatele
internaţionale, începând cu homo sexualitatea ce nu se practica
nici pe vremea ruşilor.
Falşificatori abili, detectivi ageri, canalii ordinare şi snobi
extraordinari. Avem de toate şi iarăşi e o dovadă de progres.
Însă… e dureros, dar e aşa. Nu mai avem sufletul nostru.
Progresul nostru nu e rezultanta concepţiei noastre.
Milioanele noastre se duc parte pe mode la Paris. Tot acolo pe
carne de cal, de pisică, şobolani… servite franţuzeşte, parte se
duc pe degeaba în America, Anglia şi Olanda.
Şi ce ne rămâne nouă? Nimic!
Nu e aşa? De bună seamă.
Ia uitaţi-vă care e beneficiul nostru din industria petrolieră.
În raport cu ce câştigă străinii, e zero. Ia uitaţi-vă ce câştigăm
noi din trustul zahărului, specula nevoiaşilor şi îmbogăţirea
politicianilor. De la cuţitul cu care tăiem bucăţica de pâine, de
la acul cu care ne coasem o haină şi până la puşca cu care ne
apărăm ţara, nimic nu e al nostru.
În cincizeci de ani nu am reuşit să avem o industrie
naţională. Materiile ce le avem, în streinătate se duc spre a se
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reîntoarce de cinci ori mai scumpe. În politică suntem lipsiţi de
curaj chiar de toate, când suntem cu ruşii ne temem de nemţi,
iar când nu ne temem nici de unii nici de alţii, atunci ne temem
de bulgari! Orice acţiune o facem, ne gândim ce vor zice ruşii,
ce vor zice chinezii.
Şi în această politică de laşitate, în această lipsă de grijă
pentru ţară, zac în întuneric satele fără şcoli, fără spitale şi fără
multe altele.
Pelagra decimează populaţia, sifilisul şi beţia ca şi la
ruşi, ne degenerează rasa. Fără comerţ, fără industrie, fără
sănătate, băiguim vorbe mari şi ne luăm aere de don quichoţi,
până şi gândul nostru, poezia noastră ne-o exprimăm în curente
simboliste şi decadente.
Progres, progres, falşitate, falşitate! Superficialitatea de
până acum să înceteze. Să ne scuturăm de letargia ce ne-a
cuprins şi pe alte cărări mai sănătoase să arătăm de acum
înainte ce poate România. Ecoul Dobrogei
• Statutele Societăţei „ Internaţionala” de ajutor mutual
ca : medic, medicamente şi înmormântări din Brăila. Autentificate
de Tribunalul Jud. Brăila Secţia I prin procesul verbal No. 395
din 20 febr. 1906 şi modificate de adunarea generală în sedinţa
de la 19 august 1912. Este reprodus Cap. I. Constituirea şi scopul
Societăţei. Art 1-5 (Va urma)
• Iar maniacii Dumitru şi Teodor Antipov (v. numerele
anterioare)
• Din Docuri. Un biet muncitor ieşea din docuri cu vreo
două sau trei baniţe de grâu, amestecat cu diferite gozuri şi resturi
de alte gunoaie, unde muncise la un vapor cu manufactură.
Negreşit le adunase ca, ducându-se acasă, să le ciuruie şi să
aleagă ce e bun. Când să iasă pe poarta docurilor, bulgarul portar
Dumitraşcu, se zice că e şi magasiner, supranumit şi suveranul
docurilor, din cauză că nici o numire sau revocare nu se face fără
consimţământul lui, adică al bulgarului, opreşte pe muncitor şi îi
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confiscă cerealele ce le avea în sac, dar nu în folosul docurilor,
ci al său pesonal şi al familiei sale, cum face de obicei de mai
bine de 20 de ani. Ce se întâmplă ? Dumitraşcu aruncă o parte
din aceste grăunţe la cele 200 de găini ce le are în curte, din
cari zilnic trimite pe la cei ce îl protejează ca să mănânce. A
doua zi găinile au murit toate, din cauză că grăunţele conţinea(u)
şi piatră vânătă, măturată din hambarul vaporului. Dumitraşcu,
supărat, opreşte pe muncitor a doua zi, îi pune mâna în gât şi îi
spune să-i plătească găinile. Bietul om îi răspunde: Excelente
Suverane, Acţionarule la diferite bănci şi societăţi, cămătar
ordinar, epistat şi portar în docuri, calomniator al tuturor
funcţionarilor din docuri, iartă-mă că nu sunt vinovat, eu nu ţiam vândut, nici nu ţi-am dat cu sila, din contră Excelenţa ta de
atotputernic mi le-ai luat cu forţa. Dumitraşcu zice: Nu vreau să
ştiu nimic. (Continuare în numărul viitor.)
• Lista a II-a de numele şi pronumele donatoarelor din
comuna Islazu, cari au oferit diferite obiecte pentru Societatea
„Crucea Roşie”, sucursala Brăila.
• Informaţii. 1) Din Măcin. Şearpele, când e să moară,
scoate capul la drum. Tot aşa şi cu comisarul şef din Măcin. Fie
el sigur că roata căruţei ziarului nostru o să-l calce şi o să-i tae
gâtul. În loc să comunice guvernului că în Măcin este o puternică
organizaţie bulgărească, care lucrează contra intereselor
neamului românesc, el, comisarul, în lipsă de altă activitate,
care se reduce la zero, găseşte de cuviinţă, după mentalitatea
lui slabă, să comită ilegalităţi. (…) Dl George Şerban, prefect
de Tulcea, n-are decât să cerceteze: cari au fost bulgarii de
frunte din Măcin, cari au fost chemaţi la Tulcea cu ocaziunea
campaniei din 1913, descoperiţi de administraţia din acel timp
că lucrau contra intereselor ţărei noastre. Au scăpat atunci de a
nu fi expulzaţi. Le-a venit timpul acum.(…)Starea de lucruri prin
care trece ţara noastră astăzi reclamă, în interesul siguranţei
generale de la Măcin, să avem un primar cu mână de fer şi inimă
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românească. E timpul încă să se îndrepteze greşeala făcută de
tânărul şi neexperimentatul fost prefect de Tulcea, Dl Stolojan
( care l-a numit pe bulgăroiul Trifonoff   Gabroff). 2) Marele
comerciant dl. Apostol Vulgari a murit, lăsând regrete unanime
şi o frumoasă avere de aproape jumatate milion. La moartea sa nu
s-a găsit în casa sa cu bani decât vreo 15 mii de lei. Proprietăţile
şi vinurile, cari nu au putut să se topească, le-au moştenit cei trei
fraţi dnii Constantin, Tănase şi Camarina Vulgari, cari cu toţii
în unire au deschis prăvălia şi au pus în conssumaţie cele 200
butoaie de vin din cele mai renumite podgorii din ţară cu preţul
de 1 leu kgr şi 90 bani pentru casă. De câteva zile de când s-a
deschis prăvălia e o adevărată tarapana: i-a pus cu botul pe labe
pe toţi comercianţii şi în special pe bulgari. 3) Rugăm pe D-nii
abonaţi a ne achita abonamentele, acest ziar intreţinându-se din
acest fond. 4) S-a(u) luat măsuri definitive ca bordelele din str.
Pomilor să fie scoase mai la margine. Proxeneta Pepi, care a
suferit mai multe condamnări penale, cea din urmă de 7 luni şi o
zi, umblă cu spume la gură zicând că are să cheltuiască chiar 10
mii lei şi tot nu o s-o scoată din str. Pomilor, are avere de 80 mii
lei şi bărbat subcomisar şi că tot o să răuşească. 5) Cei ce doresc
să cumpere, să vândă şi să ipotecheze proprietăţi, precum şi cei
ce doresc să se împrumute cu bani, să se adreseze acestui ziar,
când vor fi satisfăcuţi imediat de către Dl. I. Ionescu, mijlocitor
special. 6) Marele atelier de tâmplărie al d-lui Gh. Gh. Fitofski
s-a mutat din str. Galaţi No. 38 în str. Hepites No. 20. 7) De
vânzare imobilul din str. Unirei No. 116, compus din 7 camere,
chirie anuală 700 lei. Doritorii să se adreseze acestui ziar.
• 12 mai – Ana E. Pancet, Piaţa Sfinţii Arhangheli nr. 3,
contestă taxa de trotuar
• 13 mai – Elias Ziegler, comerciant de lemne de foc en
gros şi en detail, str. Sf. Petru nr. 2, ofertă-3 vagoane lemn fag şi
stejar/73500 lei
• 13 mai – oferta ziarelor pentru inserarea publicaţiilor
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Primăriei: „Telegramea” solicită 1000 lei, primeşte 400;
„Dreptatea Brăilei” primeşte 100 lei; „Buletinul judiciar”
primeşte 160 lei; „Egalitatea Brailei” primeşte 300 lei; „Curierul
judiciar”-45 lei abonamentul.
• 14 mai – ziarele „Dimineaţa” şi „Adevărul”-primesc 200
lei
• Bomba, Anul XXXI No.1365, 14 mai 1915
• Criza zahărului. Una din lacunele tarifului maximal al
guvernului e desigur şi dispoziţiunea Min. Ind. şi Com. de a
impune angrosiştilor şi detailiştilor să se conformeze, «volens
nolens» preţurilor stabilite prin tarif, neobligând în acelaşi timp
şi pe fabricanţi a-şi fixa preţurile în raport cu partea lor din tarif.
Faţă de plângerile repetate, statul consideră că această criză e
datorată angrosiştilor şi detailiştilor care ascund zahărul şi e gata
să aplice legea rechiziţiilor şi să confişte marfa dosită. Chiar
dacă astfel s-ar găsi 20-30 de vagoane, criza nu s-ar rezolva.
Statul anunţă că a comandat 700 de vagoane în străinătate.
Soluţia reală este însă aplicarea tarifului maximal şi la fabricele
de zahăr. O altă măsură controversată priveşte untura de porc.
Se impune împiedicarea exportului slăninei şi al porcilor, în
paralel cu stabilirea unui preţ echivalent pentru slănina din care
se obţine untura de porc. Altfel, nu se va mai găsi untură de porc,
căci va fi imposibil să se vândă cu 1,80 lei kg. untura de porc,
când dintr-un kilo de slănină, care după tarif costă 1,60 lei, nu se
poate obţine nici 750 gr. untură.
• Italia în război. Tripla înţelegere mai largă în acordarea
garanţiei posesiunilor cerute de Italia a câştigat-o, formând
pentru viitor o quadruplă înţelegere în Europa.(…) Se speră că
Italia va trimite un corp de expediţie de 300000 oameni şi o
parte din flotă pentru a coopera la forţarea Dardanelelor; un corp
de 400000 oameni în Franţa, eliberând astfel excelentele trupe
alpine franceze şi o acţiune centrală care ar avea ca punct de
desfăşurare ţinutul dintre Udine şi mare în scop de a pătrunde în
Istria.
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• Ecoul Bombei. 1) Atragem atenţia poliţiei asupra
spectacolului dezgustător ce-l oferă publicului marele număr de
cerşetori ce mişună prin centrul oraşului, în port şi în Calea
Împăratului Traian. Ar fi bine a li se fixa anumite locuri pe
unde ar putea aceşti nenorociţi să cerşească. 2) Sesiunea de
vară a Curţii cu Juraţi se va deschide la 1 iunie a.c. 3) Criza din
partidul conservator pare a fi pe punctul de a se isprăvi. După
comunicatele ziarelor, s-au prezentat d-lui Al. Marghiloman
d-nii I. Lahovary şi D. Greceanu cari l-au rugat ca în interesul
partidului să demisioneze din şefie în favoarea d-lui Titu
Maiorescu. Se zice că dl. Marghiloman ar fi acceptat soluţia
dată crizei de d-nii I.Lahovary şi D. Greceanu. Rămânea să se
vadă în zilele acestea care va fi răspunsul d-lui Maiorescu. Cum
însă răspunsul d-lui Maiorescu a fost negativ, s-a căzut de acord
asupra convocării unui congres al partidului pentru alegerea unui
nou şef. 4) Logodnă. A avut loc logodna d-rei Biby Gheorghiade,
nepoata d-nei Chr. Economu, cu dl. Mihai Simatu, inginer şef
al Uzinei de Apă. Celebrarea cununiei religioase va avea loc în
primele zile ale lunii iunie. Felicităm călduros tânăra pereche,
urându-i toate fericirile. 5) Căsătorie. Duminică s-a celebrat
în localitate cununia religioasă a D-şoarei Lory N. Löbl, sora
marelui exportator din localitate Iosef N. Löbl, cu d Solomon
Goldengerg, doctor în medicină din Galaţi. Felicităm respect(u)
os tinerii căsătoriţi. 6) Hipism. Societatea pentru îmbunatăţirea
rasei animalelor a fixat pentru zilele de 31 mai şi 7 iunie a.c. cele
două reuniuni de primăvară cu care ocaziune vor avea loc curse
de cai pe Hipodromul de la Monument cu premii de mai multe
mii lei. 7) R.M.S. a înconştiinţat pe debitanţi a se aproviziona
cu produsele Regiei pe un period mai lung, deoarece se prevede
o criză şi în fabricaţiunea tutunului şi chibriturilor. 8) Firmele
comerciale. La 15 mai a.c. expiră termenul acordat comercianţilor
de a se conforma Legei firmelor. 9) Omul fenomen e Hilariu
Giurescu, proprietarul Cinema-ului Modern. În fiecare an cu
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ocazia deschiderii Cinema-ului D-sale se observă  o tot atât de
regulată apariţie a ploilor de primăvară cari fac minuni pentru
agricultori. Poporul superstiţios l-a numit omul fenomen sau
pluviometru uman şi sunt chiar mulţi cari cred că s-ar trage din
părinţi născuţi din o coastă a moaştelor Sf. Dumitru, aducătorul
de ploaie. Curios şi caraghios fenomen.
• Corpul Portăreilor Trib. Brăila. Afipt no. 7480: în
ziua de 20 mai a.c. se va vinde prin licitaţiune publică activul
falimentului Avram Fischer (…); no. 7156: în ziua de 15 mai
a.c. se va vinde prin licitaţiune publică activul falimentului
firmei G. Economu & Kanussi compusă din mărfuri de coloniale
în valoare de 13823,25 lei (…); no. 7483: se va vinde prin
licitaţiune publică averea mobilă a debitorului George G. Găetan
din Brăila str. Bolintineanu no. 10 (a mai fost publicată ! )Căp.
P., Gh. Bălan; secretar, I. Stănescu
• Primul Preşedinte al Trib. Brăila S. I, Publicaţiune
No. 7399: după cererea dnei Elena Petrescu (…) s-au pus în
vînzare prin licitaţiune publică următoarele imobile rămase
pe urma defunctei Zamfira Petrescu şi anume: 1) Imobilul din
Brăila str. Rahovei no. 79 (…) şi 2) Imobilul din Brăila str. Sf.
Constantin no. 80 colţ cu str. Dorobanţilor (…); No. 7409-s-a
pus în vânzare prin licitaţiune publică imobilul dotal al d-lor
Golda Ester Marcus şi Iacob Copel Marcus, situat în Brăila, str.
R.S. Campiniu No. 7, care se învecineşte în faţă cu str. Radu S.
Campiniu No. 7, la dreapta locul viran cu No. 5, proprietatea
dlui Iosef Löbl, în fund şi puţin pe stânga cu proprietatea dlui
judecator Al. Sudeţeanu (…) Prim preşedinte G.S. Alevra;
Portărel , Gh. Bălan
• Judecătoria Ocolului Urban Brăila, Afipt No. 8603:
s-a dispus înfiinţarea unei urmăriri de venituri asupra imobilului
din Brăila str. Ştefan cel Mare No. 69, proprietatea debitoarei
Dumitra A. Nicolau (…) Judecător P.G. Răiciulescu, grefier,
M. Ionescu
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• 14 mai - Mihail Bejan, sala Carpaţi, reprezentație de
cinematograf
• 14 mai - Ioan Băjescu Oardă: reprezentaţie la T.
Passalacqua, împreună cu cinematograf
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 969, 15 mai 1915
• Recoltele. Până aproape de 5 mai, frigul excesiv, bruma
şi seceta au distrus viile, pomii fructiferi, mai cu seamă nucii şi
zarzării; primele sunt complectamente distruse. După frig, a(u)
urmat vânturi puternice împingând norii aducători de ploaie.
Semănăturile de toamnă cari promiteau mult începuseră să
se strice. Semănăturile de primăvară păreau a nu mai încolţi.
(…)Dar se vede că Providenţa are grijă şi de ţara noastră. De
pretutindeni se comunică precum că ploi abundente au căzut
zile întregi asupra recoltelor în ultimele zile în toată ţara.
Recoltele ameninţate de secetă şi-au revenit şi s-au îndreptat
în chip uimitor peste tot. (…) Recolta ce se întrevede va fi una
din cele excepţionale în cantitate şi calitate, care să compenseze
lipsurile anilor precedenţi. (…) Unde se vor depozita noile
recolte când toate şlepurile, magaziile şi docurile din BrăilaGalaţi se găsesc supraîncărcate cu produsele anului trecut, cari
nu se pot exporta din cauza lipsei de vagoane şi a diferitelor
măsuri luate de guvern?
• Scumpetea încălţămintei se datorează pornirilor
hrăpăreţe ale fabricanţilor indigeni ai materialului necesar
cismăriei, care aproape au dublat preţul, astfel că perechea de
ghete care se plătea înainte cu 20 lei să coste 35 de lei, cu toate
că întreg materialul este produs în ţară. Drept urmare, meseriaşii
de încălţăminte, patroni şi lucrători din toată ţara, întruniţi în
Congres în Capitală în zilele de 11—12 mai, deznădăjduiţi de
situaţia creată breslei prin lăcomia fabricanţilor de pielărie, au
solicitat un set de măsuri, între care prima prevede reînfiinţarea
fabricilor de pielărie ale statului şi reducerea taxelor asupra
pielăriei nelucrate ce vine din străinătate.
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• Complectarea dispoziţiunilor privitoare la taxele de
export. Ministerul de finanţe, spre a înlesni mai mult executarea
plăţilor în aur a taxelor de export, a convenit ca aceste taxe să
se poată plăti şi la Banca Naţională care în schimb eliberează
depunătorilor recipise, ce vor fi considerate tot ca plăţi făcute în
aur metalic.
• Statutul –votat de Adunarea Generală din 25 apr. 1915
de „Adunarea Generală a comercianţilor şi exportatorilor de
cereale din România”. Se reproduc art. 1-11 (va urma).
• Informaţiuni. 1) Zilele acestea a avut loc logodna
gentilei d-şoare Olimpe Gheorghiadis, sora tânărului Socrate
Gheorghiadis, contabil la marea cassă de comerţ „Tzouchlos &
Lecos, cu simpaticul inginer Mihai Simatu, directorul Uzinei
de apă a Primăriei oraşului nostru. 2) Societatea Imobiliara
din localitate s-a reconstituit astfel, fiind aleşi: preşedinte, d.
Eduard Fanciotti; vice-preşedinte, d. Victor Mendl; secretar, d.
B. Clony. Comitetul de direcţiune pe 1915, d-nii: Victor Mendl,
M. Passalaqua, I. Gheorghiu, L. Opranu şi B. Clony. Demisia
d-lui Ioseph Löbl din administrator – delegat a fost acceptată.
D. Gh. D. Mitu a fgost numit ca director al societăţei. 3) Rizeria
Română, soc. an. din Brăila, încheie bilanţul pe 28 febr. cor.
La un capital de 1 milion lei cu un beneficiu net de 159581 lei
dintr-unul brut de 300475 lei. Fonduri de rezervă 180354 lei,
amortizări 523489, creditori 1228805 lei, debitori 1829596
lei . Cifra totală a bilanţului 3097330 lei. Acţionarii societăţei
sunt convocaţi în adunare generală pentru aprobarea bilanţului
şi împărţirea beneficiului în ziua de 26 mai în localul Băncii
Generale Române din Capitală. 4) Min. de Finanţe a admis
exportul orzului cu condiţiunea ca exportatorii să depună pe
lângă taxa în aur de 500 lei şi 1000 lei de vagon pentru „Crucea
Roşie”. 5) Uniunea Centrală a Sindicatelor Agricole a început
distribuţia primului transport de sfoară de Manilla (18 vagoane,
1,40 lei /kg.) în ordinea achitării contului. 6) Ni se comunică că
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transportul cerealelor a început de câteva zile, exportându-se
zilnic câte 300 vagoane. 7) Aflăm cu plăcere că amicul nostru
M. Katz s-a stabilit la Buenos Aires ca comerciant de cereale pe
compt propriu şi-i urăm strălucit succes în toate întreprinderile
sale. 8) Min. de Interne, Direcţia sanitară, a luat măsuri preventive
după izbucnirea ciumei bubonice la Salonic. 9) Aflăm că până
acum s-au înscris pentru export 600 de vagoane fasole pentru
care s-au plătit 2000 lei de vagon în folosul „Crucii Roşii”.
• 15 mai – Anghel Albu, str. Roşiori nr. 269, contestă taxa
de trotuar.
• 15 mai - „Gazeta Meseriaşilor”-primeşte 40 lei.
• 16 mai – „Deşteptarea Brăilei”-primeşte 100 lei.
• 16 mai – Min. de externe, Em. Porumbaru, faţă de cererea
Antantei de a intra în acţiune: Daţi-ne ceea ce cerem şi vom intra
imediat.
• 16 mai – Victor Segal, Piaţa Victoriei, contestă taxa de
trotuar.
• 16 mai – Fraţii Constantinescu, str. Galaţi nr. 65, cer
anularea taxei de trotuar, deoarece nu mai scot mărfuri pe stradă.
• 16 mai – Vanghele Ivanciu, cafegiu în Piaţa Regală nr.
109, impunrere doar pentru 3 mese pe trotuar.
• 16 mai - A.I. Bobescu, reprezentaţie în sala Carpaţi.
• 16 mai – Consum pâine luna martie-727020 kg; 45 brutari
• 17 mai, a fost ploaie.
• 17 mai. Hariclea Darclée, dând curs stăruinţei marelui
compozitor Pietro Mascagni, a cântat în Cavaleria rusticana
(la Scala, în primele trei spectacole festive), cu prilejul
împlinirii a 25 de ani de la premiera din 1890 a acestei opere.
• 18 / 31 mai, scindarea P. Conservator: gruparea Alexandru
Marghiloman, favorabilă Puterilor Centrale, şi gruparea Nicolae
Filipescu, pro - Antanta, care proclamă în iunie drept preşedinte
pe Ion Lahovari. Acesta moare la 14 / 27 iunie, fiind proclamat
preşedinte Nicolae Filipescu la 17/ 30 iunie.
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• 18 mai – Primăria citată la Tribunalul judeţean în ziua de
25 mai de către James Covan şi A. Monferrati, str. Împăratul
Traian nr. 23, infiltraţii canal
• 19 mai - Factură emisă de Artistica Tipo-Litografie Arhur
Orghidan, lei 1000, pentru 100000 timbre de 5 bani în folosul
Crucii Roşii.
• 19 mai – Adresa Prefecturii către Primărie: se autorizează
un împrumut de lei 530834, 32 pentru achiziţionarea a 1658826
kg făină cu împrumut la Casa Creditului judeţean şi comunal în
vederea creării unui stoc necesar pentru îndestularea populaţiei.
• 19 mai – Litigiu: dna Eliza A. Orghidan şi Primăria pentru
pretenţii băneşti-poprirea sumelor de încasat de către Artur
Orghidan din sumele de încasat de la Primărie pentru imprimate.
Câte 200 lei lunar (1200 lei în total) ca pensie alimentară,
aflându-se în proces de divorţ.
• 19 mai – Ivanciu N. Dulgheroff, Piaţa Regală nr. 87,
reducerea taxei de trotuar
• 19 mai – Gotin Petcoff, str. Regală nr. 123, reducerea
taxei de trotuar
• 19 mai – Ioan White, supus englez, bilet de liberă petrecere
• 20 mai – Ioan Andronescu, cafenea str. Sf. Constantin nr.
27, reducerea taxei de trotuar
• 20 mai – „Curierul administrativ”. Publicaţiune lunară.
Primeşte 100 lei
• 21 mai/3 iunie – Gherasim Conntouris, preşedintele
Comunităţii greceşti din Brăila, înlocuitor al consulului Greciei,
plecat în concediu, anunţă Prefectura de ridicarea steagului
Greciei cu ocazia sărbătoririi zilei onomastice a M.S. Regele
Greciei, Constantin.
• 21 mai, Gherasim Anenos, Bd. Carol nr. 136, solicită
supuşenie română, renunţă la protecţia greacă.
• 21 mai, Dionisie Dimisianu, str. Ştefan cel Mare, nr. 8,
solicită supuşenia română, întrucât susţine că e născut în ţară, nu
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s-a bucurat de protecţie străină, a făcut armata în România.
• 21 mai, Constantin P. Vucino, Budurului 18, solicită
supuşenia română, întrucât susţine că e născut în ţară, căsătorit,
cu copii, a satisfăcut obligaţiunile legii recrutării.
• Dreptatea Brăilei. Anul II, No. 49, 21 maiu 1915
• Prostituţia şi degenerarea neamului. Celebra proxenetă
Adela din str. Pomilor, la activul căreia trece peste 75 mii fete
vândute pe piaţă şi după urma cărora a făcut o avere foarte
frumoasă, umblă cu spume la gură. Îmbrăcata numai în mătase
(rochii cari costă mii de lei), bijuteria din degetele ei murdare,
asemenea mii de lei, spunând că are să cheltuiască chiar 20
mii lei  şi tot o să i se deschiză casa care i-a fost închisă zilele
acestea, adică bordelul  din centrul oraşului. Le mai spune că
ţara noastră e chioară şi că cu bani o să răuşească, căci totul în
această nenorocită de ţară se face prin bani. Noi, aceştia de la
ziar, avertisăm publicul ca să ştie ce(e)a ce se poate realisa la
noi. Totuşi, avem îndoială, cu speranţa fermă că avem în capul
poliţiei un om cu mână de fer, căruia îi spunem să trăiască,
şi că va tăia în carne vie oice intervenţie s-ar presenta. State
Teodorescu
• Scârbă şi neruşinare în secolul XX. D-şoara Titi
Panaitescu din Str. Albastră No. 2 trăieşte cu un domn M., de
altfel de foarte bună familie (D-şoara) şi cu cultură superioară.
(…) Bietei fete i s-au dresat 22 procese de contravenţie că nu are
visita medicală de către dl. Dr. Titu Ionescu, care voieşte cu de-a
sila s-o facă cocotă. D-şoara Titi Panaitescu posedă certificate
în regulă: 1)Semnat de dl. M. că trăieşte cu d-sa, 2) din partea
autorităţilor că nu se găseşte înscrisă ca prostituată, 3)sentinţa
că a fost achitată. Persecuţia continuă contra bietei nenorocite
fete, care şi-a vândut mobila de 1500 lei numai cu 300, ca să
plece în toată lumea, dar nu poate pleca până la 2 iulie, ca săşi termine cele 22 procese intentate contra D-sale. Sperăm că
justiţia română o să-şi facă datoria până la sfârşit şi atunci să
vedem pe unde o să scoată cămaşa dl. Dr. Titu Ionescu. M.N.
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• (Pe pagina a 2-a citim) Traiască Justiţia Română.
Achitarea Domnişoarei Titi Panaitescu. Pe lângă achitările
precedente, d-şoara a fost din nou achitată, având două procese.
Sperăm că şi restul proceselor vor avea aceeaşi soartă.
• Statutele Societăţei „Internţionala” de ajutor mutual
ca : medic, medicamente şi înmormântări din Brăila (Urmare)
Cap. II. Fondul Societăţei, Cap. III. Obligaţiunea şi depturile
membrilor.
• Din doleanţele vânătorilor de peşte. Câţiva vânători de
peşte s-au presentat la redacţia noastră reclamându-ne că sunt
nedreptăţiţi şi, dacă va mai dura această stare de lucruri, o să
se lipsească de această meserie, cum au făcut şi majoritatea
vânătorilor (lipoveni) din Tulcea. (…) Vânătorul aduce o
cantitate de peşte şi se vinde cu 20 bani kgr. Din această suma
statul ia 10 bani iar restul de 10 bani vânătorul. Din acesţi 10
bani tot nenorocitul de vânător plăteşte comision şi alte diferite
angarale, aşa că nu mai rămâne decât cu 7 bani în buzunar,
din care sumă trebuie să se hrănească pe el şi familia lui  şi
din care trebuie să-şi cumpere şi scule de vânatoare. Lacomul
de precupeţ  îl cumpără cu 20 bani kgr. şi apoi îl vinde cu 50
şi chiar 60 bani kgr. Vedeţi dar ce deosebire mare există. Noi,
vânătorii, trăim mai rău ca animalele, viaţa în pericol, bătut de
vânt, furtună şi ce rău suntem răsplătiţi.
• Lista (a) III-a de numele şi pronumele donatoarelor din
comuna Islazu, cari au oferit diferite obiecte pentru Societatea
„Crucea Roşie”
• Iar maniacii Dumitru şi Teodor Antipov. (…)
Proprietatea din str. Galaţi No. 39, unde locuieşte astăzi Dumitru
Antipov, este cumparată cu bani părinteşti pe numele Dumitru
şi Panfilie Antipov. (…)Maniacul Dumitru Antipov, mai înainte
de a-i cumpăra proprietatea, zicea: „Dacă tatăl meu nu-mi va
da averea, o să mă duc să-i pângăresc mormântul unde va fi pus
să-şi odihnească oasele”. I.R.
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Pentru Dl Ministru al Cultelor şi Instrucţiunei Publice.
Iarăşi în chestia învăţătorului din comuna Jijila (…)
• Informaţii. 1) Este adevărat că dl. Vasiliu Răduş, impiegat
în gara Brăila, a bătut grav pe un frânar şi dacă l-a bătut din
ordinul şefului, dl. Djuvara, după cum vorbesc gurile rele? 2) De
vânzare o maşină de gătit bucate cu 2 cuptoare. Preţ convenabil.
Doritorii să se adreseze ziarului. 3) Bulgăroiul Trifanoff
Gabroff, primar la Măcin din păcatele fostului prefect de Tulcea,
a organisat la Măcin o bandă de comitagii, plătită din fondurile
comitetului bulgăresc din Măcin, ca să-l asasineze imediat pe
Directorul ziarului nostru, când va veni prin Măcin. Comisarul
şef din Măcin ştie de acest complot miserabil, să-i vedem pe toţi
dacă au să răuşească. Autorităţile superioare sunt prevenite. 4)
Cu ocasia zilei de Sf. Constantin şi Elena, felicităm pe toţi
cititorii ziarului nostru, urându-le viaţă lungă sub sceptrul
României Mari. 5) La hotelul Regal din Brăila se găsesc 20
de camere şi 44 cocote. Trăiască imoralitatea Brăileană, acum
dacă nu o să luăm Transilvania, altă dată nu o mai luăm. 6) De
vânzare imobilul din str. Fortunei No. 16, compus din 13 camere,
prăvălie la faţă, 100 stânjeni. Chiria anuală 800 lei. Preţ foarte
convenabil. Doritorii să se adreseze la ziar.
• Poliţia Oraşului Brăila. Publicaţie No. 2696. În ziua de
27 maiu a.c. ora 10 a.m., se vinde prin licitaţie publică în Oborul
oraşului Brăila, după cererea creditorului Lupu Suliţer averea
debitorului Ion T. Sanaploianu, compusă din următoarea avere:
1. una iapa murgă, pete albe pe spinare; 2) un cal roib stea în
frunte şi pete albe pe spinare şi una noatină la păr roibă etatea
de un an. Domnii amatori sunt rugaţi a se presenta a concura cu
bani gata. Comisar, V. Popescu
• Primăria Urbei Brăila. Comisiunea permanentă pentru
tragerea la sorţi a obligaţiunilor oraşului Brăila 4,5 %, împrumutul
de lei 10200000 din 1912. Lista obligaţiunilor oraşului Brăila
4,5% esite la sorţi întragerea de la 14 mai 1915, plătibile de
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la 1 iulie 1915: 3 obligaţiuni a 5000 lei, 16 a 1000 lei, 37 a 500
lei, 25 a 100 lei. Preşedintele Comisiunei, Primar, N. Filote;
secretarul Comisdiunei, Şef Comp. I. Paraschivescu (ajuns
primar în 1928!)
• 22 mai – Denis Millas, comerciant morar, a intervenit şi
a obţinut de la guvernul austro-ungar autorizaţia de a exporta în
România o cantitate de 200 vagoane zahăr cu preţul de lei 0,45 în
gara Predeal sau lei 1,25 în gara Brăila, suma în care se cuprinde
şi taxa impusă de stat. Drept compensaţie, 2 vag de grâu pentru
un vagon de zahăr. Primarul cere aprobarea Ministerului prin
adresa nr.5581, dar Ministerul o respinge.
• 22 mai – Cercul Voltaire a organizat o seară cu muzică de
cameră. A cântat un cvartet de coarde, format din Liviu Diamant
la vioara I, Costi Cohn la voara a doua, Bogdanovici la violă şi
Petrică Jean la violoncel. Au cântat Cvartetul Nr. 3, de Schubert.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 970, 22 mai 1915
• Recolta veche şi cea nouă. Dacă vom avea o recoltă
cantitativ şi calitativ superioară anului precedent, a cărui
producţie din cauza evenimentelor şi a măsurilor luate de guvern
se găseşte în cea mai mare parte în ţară, ocupând toate magaziile
porturilor, silozurile docurilor şi hambarele şlepurilor de pe
Dunăre, unde se depreciază neputând fi condiţionată în mod
suficient, ce se va face cu noua recoltă, unde va fi depozitată,
când ea se prezintă în cantitate dublă faţă  de cea veche? (…)
Trebuie neapărat să se facă loc recoltei noui prin ridicarea
măsurilor pentru prohibirea exportului din recolta veche, pe
care nu o mai găsim în starea şi condiţiunile în care se găsea
la aplicarea măsurilor prohibitive. Să se dea drumul recoltei
vrechi şi să se înlocuiască stocurile cu cereale noui din recolta
ce ne vine. Spiridon Georgescu
• Iarăşi zahărul. Un mijloc de eftenire. România va
ţine minte multă vreme splendida afacere (?!) pe care a făcut-o
încurajând fabricele de zahăr din ţară. Ea a vrut să întemeieze la
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noi, ţară agricolă, industria zahărului pentru ca să se dea avânt
culturilor de sfeclă, să se dea de lucru muncitorilor industriali,
să se avantajeze comerţul, să exporte zahăr, să aducă venituri
statului şi să eftenească acest articol de primă necesitate pentru
consumatori, ca produs indigen îmbelşugat. Graţie însă spiritului
prea comercial al conducătorilor fabricelor de zahăr, lucrurile au
cam eşit pe dos. Nu numai că nu s-a dat nici un avânt culturei de
sfeclă şi nu se dă de lucru muncitorilor industriali, nu numai că
nu se avantajează comerţul şi nu se exportă zahar, dar încă acest
aliment a ajuns să fie mai scump decât oriunde şi, mai mult, să
nu ajungă nici pentru consumaţia internă. (…) Faţă de această
stare de lucruri, guvernul a fost silit să importe o cantitate de
700 vagoane.
• Statutul –votat de Adunarea Generală din 25 apr. 1915
de „Adunarea Generală a comercianţilor şi exportatorilor de
cereale din România”: se reproduc art. 12-25, în continuarea
celor din numărul din 15 mai.
• Primăria Urbei Brăila publică lista obligaţiunilor
oraşului Brăila 4,5% eşite la tragere de la 14 mai a.c.
• Informaţiuni: Soc. de Încurajare pentru îmbunătăţirea
rasei animalelor organizează alergări de cai în zilele de 31 mai
şi 8 iunie pe hipodromul de lângă Monument. După înscrierile
făcute până în present se prevăd alergari foarte interesante.
• 23 mai – Constantin Zelescovici, Depozit de lemn en
gros, ofertă 11,5 vag. Lemn de fag.
• 23 mai, Grigore Bezanof, supus rus, str. Goleşti nr. 39,
prezintă certificatul de căsătorie, libret de serviciu militar, născut
în ţară, a satisfăcut legea recrutării, nu a fost înscris la nici un
consulat, solicită autorizare să stea în ţară.
• 23 mai, Anastase P. Zervo, str. Cazărmii nr. 15, supus
englez, bilet de liberă petrecere
• 23 mai – Primăria solicită Ministerului, dat fiind „lipsa mult
simţită”, cele 5 vagoane de zahăr tos pentru Banca Marmorosch
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Blank et Co. Ministerul aprobă în 28 mai, dispoziţie către Vama
Brăila. Urmează numeroase solicitări din partea detailiştilor,
cofetarilor, cafegiilor, ceainăriilor sau din partea unor instituţii:
Depoul CFR, 143 persoane pentru 765 kg (14 iunie), Serviciul
Salubrităţii Publice, 18 funcţionari-146 kg; Casa Louis Dreyfus
et Co, 30 funcţionari-300 kg; Fabrica de paste făinoase Ambatis
şi Lichiardopol, str. Danubiului nr. 12 etc.
• 23 mai – Italia se alătură Antantei.
• 23 mai – Ana Th. Millas, Bd. Cuza nr. 18. Cheamă în
judecată Primăria şi firma Fried & Adorian la Tribunalul Judeţean
în 26 mai pentru deterioararea locuinţei datorită canalizării.
• 23 mai - Artistul Florea Mateescu, spectacol în sala
Passalacqua în scop de binefacere
• 25 mai - Al. Ionescu, artist comic, sala Carpaţi,
reprezentaţie teatrală
• 26 mai – Tudora Roşu, str. Unirii nr. 126, anularea taxelor,
deoarece nu mai are cafeneaua de un an.
• 26 mai – În urma licitaţiei, Gh. Atanasiu îşi adjudecă
lucrările de pavaj cu piatră cubică pentru stradele Unirii şi Sf.
Constantin.
• 27 mai – Iani Roşca, str. Galaţi nr. 102, reducerea taxei
de trotuar.
• 27 mai, Memet Ali, Militară 10, solicită supuşenie română,
renunţă la protecţia străină
• 27 mai, Mustafa Nuri, idem.
• 28 mai / nr. 5474, Administraţia Financiară a jud. Brăila
alocă pentru exerciţiul financiar 1915/1916 suma de lei 49340
pentru întreţinerea bisericilor din localitate şi plata clerului
(plata subvenţiunii statului pentru completarea cheltuielilor de
personalal bisericilor). Suma este defalcată pe luni. Astfel, în
aprilie s-au acordat 4072 lei.
• 28 mai. Primăria solicită un preot supranumerar la Biserica
Sf. Ilie, vacant prin moartea preotului titular Radu Mihăilescu,
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epitropia nefiind de acord dat fiind numărul redus de enoriaşi
(830 de familii), faţă de Sf. Ioan Botezătorul cu 1156. În
răspunsul protoiereului Ilie Didicescu se arată că norma este de
un preot la 400 de familii. Va fi numit Manole Neagu, licenţiat
în teologie, ca preot ajutător hirotonit. În locul preotului ajutător,
econom I. Balaban, de la Sf. Parascheva va fi numit prin transfer
Ghiţă Gheorghe de la Sf. Spiridon.
• 28 mai, filmul „Cercetaşii României”, lucrat sub îngrijirea
ASR Principele Carol, prezentat de Cohorta „Vlad Tepeş”
Brăila, comandant Radu S. Corbu
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 971, 29 mai 1915
• Scumpirea traiului, Vina Consumatorilor. Starea
de lucruri în care ne aflăm în urma   aplicarei măsurilor
excepţionale, prin fixarea preţurilor maximale la articolele de
prima necesitate,  a început a deveni insuportabilă cu atât mai
mult cu cât nici o urmă de ameliorare nu se întrevede de nicăieri.
În loc de eftenire a articolelor vedem o dispariţie a lor din comerţ.
Toate ameninţările anunţate în chip oficial de către autorităţi nu
a avut drept rezultat decât o tendinţă de înrăutăţire a situaţiei.
Cele ce se petrec fac impresia că guvernul şi respectiv toate
autorităţile sunt prea slabe pentru a impune legile şi a uşura
traiul populaţiunei. (…) Adevăratul vinovat, care a contribuit
şi contribuie la această stare de lucruri, este consumatorul
însuşi. Consumatorul, ameninţat de detailişti fără srupule că nu
i se mai vinde marfa, primeşte fară să reclame preţurile urcate
cu cari i se vinde cele necesare, făcându-se astfel complice
silit la propria sa pagubă şi contribuind la creiarea situaţiei
nemulţumitoare. Nu reclamă şi datorită cunoştinţei şi amiciţiei
cu aceşti negustori, ascunzând operaţiunile necinstite ale
negustorului spoliator. (…) Consumatorii şi autorităţile trebuie
să-şi dea concursul necesar unii altora. Trebuie organizate razii
pentru dovedirea detailiştilor spoliatori  şi deţinători de stocuri
pe cari le ascund. Spiridon Georgescu
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• Boala Regelui Greciei. De câteva săptămâni M. Sa
Regele Constantin, făuritorul Greciei mari şi unul din cei
mai iubiţi suverani de către poporul său, se află grav bolnav.
(…) Toate îngrijirile medicilor palatului şi a(le) celebrităţilor
medicale ateniene nu au avut nici o influenţă spre a determina
o ameliorare în starea sănătăţii Regelui. S-a adus o icoană
făcătoare de minuni spre a se satisface şi credinţa poporului.
(…) S-a chemat din Berlin şi Wiena cei mai iscusiţi medici, cari
sosind au supus pe Rege la două operaţii. S-au oficiat rugăciuni
prin biserici pentru sănătatea Regelui Constantin. La Brăila s-a
efectuat asemenea rugăciuni în ziua de 21 Maiu, în biserica
greacă în faţa a mii de persoane cari au venit să-şi ridice gândul
către Atot Puternicul şi să roage a da sănatatea mult dorită de
toţi iubitului suveran. Boala însă s-a agravat din ce în ce, până
a ajuns la punctul culminant, când aproape orice speranţă era
perdută. Termometrul arăta temperatura de 44 şi 4 linii. (…) Dar
se vede că Providenţa îl are în grijă şi starea extrem de gravă care
se credea că-l va duce la sfârşit a început să se amelioreze. (…)
Din parte-ne urăm cea mai grabnică însănătoşire acestui suveran
iubit, aceasta cu atât mai mult cu cât în actualele împrejurări
presenţa lui la cârma statului e mai mult reclamată ca oricând.
• De la Bursă. Porumburile încărcate în vagoane pentru
stațiunile din Ungaria negociat cu preţul de lei 3400-3500 franco
vagon cu taxa cumpărătorului iar cele trecute cu duplicate tot din
Ungaria s-a negociat la preţul de lei 6200-6300 franco vagon
german.
• Plecarea mobilizaţilor italieni. În urma declarării
războiului între Italia şi Austria, toţi italienii chemaţi sub arme
au pornit-o spre ţară. Plecarea mobilizaţilor italieni din oraşul
nostru şi din împrejurimi (carierele Carabal, Iacob Deal şi
Turcoaia), a avut loc duminică 24 mai. Brăilenii le-au făcut o
caldă manifestaţie, urându-le să se întoarcă sănătoşi.
• Alergări de cai la Brăila. Înscrieri pentru ziua de
duminică 31 mai a.c. (se dau numele cailor şi ale proprietarilor):
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Premiul debutanţilor (trap)-8; Premiul Primăvara (galop)-3;
Premiul Silistraru (galop)-5; Derby român(galop)-3; Premiul
Masca (trap)-14; Premiul portului (galop) pentru căruţasii
din portul Brăila-18.
• Informaţiuni. 1) Dl. N. D. Anagnoste, mijlocitor oficial
şi consilier comunal, a donat pentru Societatea de Patronagiu
suma de lei 210 din diurnele ce i se cuvenea să primească
pentru lucrările din diferite comisiuni. 2) Transporturile pentru
export. În acest moment avem în gările noastre nu mai puţin de
4300 vagoane încărcate, dintre cari 3900 cu cereale şi 300 cu
petrol, cari îşi asteaptă rândul pentru a putea fi exportate şi cari
încurcă liniile noastre ferate. 3) Joi 4 iunie are loc căsătoria d-lui
Inginer Mihail Simato, directorul Uzinei de apă, cu domnişoara
Olimpe Gheorghiadis. 4) Câmpul este foarte frumos iar timpul
prielnic tuturor semănăturilor. 5) Cantitatea de cereale anunţate
pentru export: 40000 vagoane. 6) Cereale exportate prin gurile
Dunărei: în 1911-59 milioane hl.; în 1912-37 milioane hl.; în
1913-33 milioane hl.; în 1914-25 milioane hl. 7) Începând cu 11
aprilie, s-a oprit exportul din Bulgaria a următoarelor articole:
fasole, mei, tărâţe, furaje pentru hrana animalelor, carne sărată,
afumată sau altfel conservată, animale mari şi mici precum şi
cuiele de lemn pentru cismari. 8) Deficitul budgetar provenit
din încasările pe timpul de la 1 apr. 1914 până la 31 ian. 1915
este de 35 milioane lei. 9) Toată lumea îşi dă întâlnire în fiecare
seară la „Cinema Modern” din piaţa Sf. Arhangheli, unde
se rulează cele mai frumoase şi atrăgătoare filme. „ Cinema
Modern” este singurul parc de vară unde publicul poate respira
un aer curat şi unde are la dispoziţie un excelent bufet cu tot
felul de răcoritoare. 10) A apărut No. 29 „ Revista porturilor şi
a navigaţiunei comerciale”. 11) Taxele de export în aur în prima
decadă a lunii mai =1167328, 35 lei.
• Bomba, Anul XXXI. No. 1366, 29 mai 1915
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• Rolul nostru. În actualul mare război european, rolul
ţării noastre e mare şi bine definit. Diplomaţia noastră, care în
persoana D-lui I. I. C.Brătianu a înţeles aceasta, nu se grăbeşte
şi nu vrea să precipite intrarea noastră în acţiune decât – cum
e şi logic – numai atunci când garanţiile suficiente ale marilor
puteri vor consimţi pe deplin stăpânite ţinuturile revendicate de
noi. (…)  La acestea se adaugă motivele economice care au fost
de fapt şi cauza declarărei războiului austro-sârb cu toate că  în
manifestul împăratului nu s-a pomenit nimic de aşa ceva. Spre a
explica acest substrat al politicei austro-maghiare, vom insista
asupra marilor sforţări pe care le face de secole monarchia
vecină de a acapara întreaga Peninsulă Balcanică, din care
monarchia fără colonii îşi făcuse un debuşeu menit a înlocui
această lipsă. Prin ieşirea sârbilor la Marea Adriatică şi a
bulgarilor la Marea Egee s-au emancipat de specula austriacă şi
deţin o independenţă economică. Idealul acesta însă nu se poate
realiza decât cu preţul bine stabilit al unor sacrificii de partea
Quadruplei înţelegeri, de a face, la sfârşitul războiului, din
Dardanele, un punct internaţional de trecere, pentru scurgerea
bogăţiei noastre naţionale în străinătate şi printr-o convenţie cu
Serbia care să tindă la o conlucrare economică comună , având
ca trăsătură de unire un pod peste Dunăre pentru a ne procura
acces şi la Marea Adriatică. F.G.A.
• Criza conservatoare. Demis la 18 mai de comitetul
Central Executiv, demis la 19 mai de Congres, dl. Marghiloman,
probabil instigat de sus, persistă în a-şi menţine şefia. (…)
În faţa rupturii iminente, trebuie să admitem de data asta pe
„năbădăiosul copil” al partidului conservator (dl. N. Filipescu),
căci prin sacrificiul şi umilirea persoanei sale împiedică
majoritatea partidului şi numele de conservator de la desonoarea
unei acţiuni potrivnice dorinţelor şi intereselor reale ale ţării
şi neamului românesc. Criza aceasta însă îşi mai are şi alt
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cântec. Desmembrarea partidului conservator. Azi, o înţelegere
nu mai poate fi posibilă în partidul conservator şi, cu toate
sforţările făcute de d. Lahovary de a aduna turma răsleţită a
conservatorilor, diviziunea partidului conservator, deja stabilită
în principiu, nu va fi posibilă de înlăturat de a se declara şi în
mod oficial. *** Ca interes local, această nenorocită de criză, ne
prezintă de astă dată o surpriză interersantă, şi anume: Brăila,
cetatea filipescană, s-a şters din lista fortificaţiunilor politice ale
d-lui N. Filipescu. Doi din leaderii conservatori d-aici au votat,
după cât se aude, în contra d-lui N. Filipescu. Nu comentăm în
nici un fel ingratitudinea „creaţilor” către „creatorul” lor politic,
părăsit în momentele cele mai critice.
• Crima unui poliţist. Duminică seară, o grozavă crimă a
fost făptuită de un bandit de sergent de stradă postat în cartierul
prostituatelor de pe str. Unirei. Din ordinul unei canalii, a unei
bestii de agent poliţienesc dornic de a arăta prostituatelor pe
cari le „ciupeşte” ce poate forţa publică, gardistul citat a tras
două focuri de revolver asupra unui nenorocit de sergent de
marină (chefliu) care se făcuse vinovat de marea crimă „de a
sta la discuţii cu d. agent, a-l înjura şi a pleca apoi, spre a nu
justifica prezenţa unui pachet de bomboane de un leu. (Se speră
în rezolvarea cazului) pentru a nu se face scăpaţi criminali de
meserie ca într-unul din sumedenia cazurilor ştiute, de ex., cel
de anul trecut cu asasinarea nenorocitului de marinar german.
• Ardealul Românesc (urmare). Se prezintă argumente
din expunerea făcută de Dr. Oskar Retoliczka în „Calendarul
Săsesc 1914”, ce apare de 75 de ani la Braşov, în care se află cele
mai categorice afirmaţiuni privind Ardealul ca ţinut românesc,
invadat la sf. sec. IX de unguri. Argumente: 1) Numele de
Ardeal e un nume vechi dac. Maghiarul Erdely fiind o imitaţie a
acestuia. 2) La fel se explică originile numelor oraşelor Braşov,
Bran, Săcele ş.a. 3) Aici trăiesc peste 3325000 de români etc.
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• Cheta. Cu toată modernizarea oraşului nostru, obiceiul
urât de a cerşi cu cheta mai există încă azi şi nici nu se simte vreo
intervenţie a poliţiei pentru curmarea acestui sistem ţigănesc de
cerşit. Astfel, mai ales vara, la o consumaţie de 40-50 de bani
dai alţi 50 de bani chetă. Faţa de prea desele şi prea obraznicele
insistenţe ale ţiganilor lăutari, ar trebui să se adopte sistemul
inaugurat în Bucureşti de a-l suprima. Localurile cu orchestră
n-au decât a mari cu 10 bani preţul consumaţiunilor şi problema
s-ar rezolva fară a plictisi publicul cu nespălaţii de ţigani cari
devin obraznici când îi refuzi.
• Ecoul Bombei. 1) Obţinând autorizaţia de a vinde cele
5 vagoane de zahăr tos confiscate în depozitul din Docuri,
Primăria va distribui acest zahăr începând de mâine, în
următoarea ordine: cofetari, detailişti, public consumator. 2)
Starea sănătăţii d-lui deputat Luciliu R. Opreanu s-a îmbunătăţit
cu totul, fiind azi pe deplin sănătos. 3) Societatea de încurajare
pentru îmbunătăţirea rasei animalelor va ţine duminică 31 mai
prima întrunire de primăvară cu alergari de cai pe Hipodromul
de lângă Monument. 4) Rugăm, pe cei îndrept, a lua măsuri ca să
înceteze specula ce se face de iaurgii cari vând iaurtul cu măsuri
de capacitate cari dau 750 gr. în loc de un kgr. 5) Individul
State Theodorescu, proprietarul ziarului „Dreptatea”, a fost
condamnat de Judecătoria rurală la o lună închisoare corecţională
pentru complicitate la furtul comis de întreţinuta sa Maria D.
Ion, zisă Căpriţa, fostă servitoare la vila d-lui dr. Segărceanu din
Lacul-Sărat. Apelul judecat la Trib. local a schimbat denumirea
delictului în „tăinuire de furt” şi pedeapsa la 15 zile închisoare
corecţională. „Halal de aşa ziarist! Brăila poate fi mândră!” 6)
La Fabrica de Gheaţă de pe str. Rosetti se găseşte orice cantităţi
de gheaţă tare şi groasă cu preţ de 8 bani kgr. loco. 7) La 10
iunie a.c. , ora 11 a.m. se va vinde în audienţa Trib. S. I, imobilul
din str. R.S.Campiniu No. 7, începându-se licitaţia de la preţul
de 35000 lei. 8) Starea civilă din judeţ pe luna aprilie a.c.:
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născuţi, bărbaţi 232, fete 195 din cari gemeni 4 băieţi şi o fată;
morţi, bărbaţi 110, femei 80; născuţi morţi, băieţi 6, fete 2. S-au
efectuat 38 de căsătorii şi 1 divorţ.
• 30 mai – Sâmbătă, orele 9 seara, are loc în sala
„Goldenberg” o mare serbare artistico-literară, urmată de un
bal, organizată de Cercul Studenţesc Brăilean, sub patronajul
d-nei şi d-lui Mateiu Sassu, în scopul strângerii unui fond
pentru înfiinţarea de biblioteci populare în judeţ. Serbarea a fost
deschisă prin cuvântarea dlui Mateiu Sassu. Au urmat conferinţa
dlui Ştefan Albuleţ, student, mai multe declamaţii, muzică
vocală şi instrumentală şi dansuri populare. În timpul balului şi
în timpul pauzei de după partea I, publicul a fost delectat de
muzica Regimentului 38 Infanterie.
• 30 mai. Staţiunea Lacu-Sărat, deschisă de la 1 mai,
conform obiceiului, nu a reuşit să angajeze fanfara, ceea ce
provoacă nemulţumiri în rândurile celor veniţi la tratamente.
E absolut necesar ca Ministerul Industriei și Comerţului să se
grăbească a angaja o muzică, la nevoie oferind chiar o sumă mai
mare ca altădată, dat fiind urgenţa chestiunii.
• Afipt. No. 7563. Trib. a dispus urmărirea şi sequestrarea
veniturilor generale ale imobilului rămas de pe urma defunctului
P.P. Christescu, situat pe Bd. Cuza No. 83 fost 81, până la
concurenţa sumei de lei 39400 în pretenţia soţilor Aurelia şi Lt.
Colonel N. Condeescu. No. 8304 Trib. a dispus urmărirea şi
sequestrarea veniturilor generale ale imobilelor debitorelui Iosef
Iancovici, situate două în Bd. Cuza şi două pe str. Unirei No. 70
și 72, până la concurenţa sumei de 400 lei datoraţi creditoarei
Direcţia CFR Bucureşti. Prim preşedinte al Trib. Braila S. I, C.G.
Alevra, Şef portărel, Gh. Bălan. No. 8224. În ziua de 3 iunie se
va vinde prin licitaţiune publică activul falimentului Dumitru
Frumuzescu, compus din mărfuri de cherestea aflate în depozitul
din Piaţa Nordului, colţ cu str. Graţiei în valoare de 27388 lei şi
85 bani, şi debitori cu şi fără creanţe în valoare de 6818 lei şi
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90 de bani. Căp. P. Gh. Bălan, secretar I. Stănescu. Publicaţie
No. 2615, Comisariatul de Poliţie secţ. II. În 6 iunie, la ora 10
dim., se va vinde prin licitaţiune publică în Piaţa Regală, averea
mobilă a creditorului Gh. Gh. Găitan (un cal murg închis, rasă
americană), după cererea creditorului Ch, Garfain. Comisar G.
Cristescu.
• 30 mai, sâmbătă - Artiştii V. Malcoci de la T. Naţional şi
Jean Marinescu-Sion, reprezentaţie teatrală la Arena Passalacqua
• 30 mai, Adresă către Min. Agriculturii şi Domeniilor,
Direcţia Zootehnie. În cursul anului expirat, 1 apr. 1914 şi 1
apr. 1915, s-au vândut în Oborul Brăila 11929 vite, după cum
urmează: 114 tauri, 3270 boi, 4015 vaci, 203 junci, 109 junce,
156 gonitori, 150 gonitoare, 1375 mânzaţi, 755 mânzate, 113
viţei/viţele, 6 bivoli, 13 bivoliţe, 5 turmaci, 104 armăsari, 991
cai, 421 iepe, 48 noatene, 1 asin, 10 mânzi.
• 30 mai – Licitaţie pentru darea în antrepriză a
afişajului. 16 licitatori, între care V. Macedonsky, M. Orghidan,
C. Zelecovici, V. Budescu. Adjudecată de N. Stoicescu pentru
19500 lei.
• 30 mai - Cerere: antreprenor N. I. Vrâncianu, taxa zilnică
5 lei, nu 10, grădina publică fiind departe de centru şi frig.
• Adevărul Brăilenilor, Anul I, No. 21, 30 mai 1915
• Banditismele şi Terorile administraţiei „creatură
Alexistă”. Primarul oraşului nostru, guzganul Nistor Filoti,
secondat de întregul aparat poliţienesc şi în frunte cu bandiţii
veacului al XX-lea: N. Vernescu, comandant de gardişti;
Atanasiu, directorul Poliţiei, şi alţii, la fiecare apariţie a
ziarului nostru comit atentatele cele mai odioase la libertatea
presei, oprind vânzarea ziarului, confiscându-l şi dedându-se
la barbarisme. (…) În faţa protestărilor noastre adresate M.S.
Regelui Ferdinand I al României, D-lui Ministru de Interne,
precum şi tuturor instituţiilor represive, neavând alte mijloace de
sugrumare a presei, au recurs în ultimul timp la cea mai drastică,
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extremă şi laşă măsură, pentru a ne înăbuşi ideile noastre, prin a
ameninţa, forţa şi determina pe tipograf de a nu ne mai imprima
acest ziar. [Pe parcursul articolului, oficialităţile sunt numite :
mameluci,  şnapani şi fiare sălbatice.] C.C. Sculi, Avocat
• Canalizarea şi Fabrica de Ciment. Suntem rugaţi
din nou a întreba pe milostivul muncitorimei dl. N. Manole,
directorul şi Acţionarul S.A. „I.G. Cantacuzino” , dacă este
sau nu adevărat că pentru Soc. Fried & Adorjan s-au furnizat
saci de ciment pentru canalizarea oraşului în greutate numai de
40-44 kgr. în loc de 50 kgr. din ordinul magazinerului Niculai
Orghidan, mocan de baştină şi pripăşit în acest oraş.
• Ziarul „Liga Antisemită” din Bucureşti şi Guzganul
Nistor Filote, apaşul din capul comunei. Apaşul din fruntea
Comunei Brăila, Nistor Filoti, român cerşetor din străzile
Fanarului, secondat de gunoiul social adunat împrejurul
„visteriei” poliţieneşti şi comandat de individul fără nici o
răspundere morală, N. Vernescu, şi-au permis luxul să oprească
vânzarea ziarului „Adevărul Brăilenilor”, fiindcă acest ziar nu
găsea cu cale să se asocieze cu aceşti apaşi la tâlhărit la drumul
mare. Fanariotul Nistor Filoti, parvenit pe căile lichelismului şi
jigodetei, primar al oraşului Brăila, crede în mărginireea sa că
se poate juca cu presa, cum s-ar învârti cu fondurile Comunei. A
uitat râiosul Filoti că au mai fost besmetici, şi poate mai ciopliţi
ca dânsul, cari şi-au întins pângăritele lor mâini până la sfântul
sân al presei, însă, spre nenorocirea lor s-au pârlit şi mai rău de
cum erau pârliţi mai înainte. Numai că la fanariotul Nistor Filoti
nu mai are ce să pârlească, destul de pârlit fiind de la obârşie. Nu
suntem noi de vină dacă Nistor Filoti născut prost a devenit …
vacă. „Liga Antisemită”
• Pentru Domnul Şef al Biuroului de Recrutare Brăila.
Cum se face că toţi străinii aparţinând acestui depozit sunt
repartizaţi la Coloana a V-a de susistenţă Cerna-Vodă, cea mai
mare parte sunt lăsaţi la partea sedentară iar absolut nici unul nu
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figurează în rândurile viitorilor combatanţi, apărători ai acestei
prea slăvite ţări, care să-i împământenească de vii, conform
dorinţei lor?
• Informaţiuni. 1) Primarul Comunei Chiscani, Petre
Uzuneanu, a luat suma de lei 32 pentru confecţionarea unui
act de cumpărare-vânzare a două pogoane loc arabil. E doi ani
de atunci şi nici până astăzi abusivul primar nu i-a făcut actele
pentru care şi-a primit plata. Dl avocat Varlam, protectorul
acestui primar, are cuvântul. 2) Suntem informaţi că Fabrica de
ciment S.A. „I.G. Cantacuzino” refuză de a mai furniza ciment
Soc. de canalizare „Fried & Adorjan”, întrucât acerastă societate
e hotărâtă a-i deschide acţiune cerând daune interese de 2000000
lei. 3) Pentru demnitatea d-lui judecător de Instrucţie se impune
odată pentru totdeauna de a lua măsuri contra pungaşilor apaşi
Spirache Negulescu, fost casier, Neagu Mihaiu şi alţii, cari au
format gaşca de pungaşi şi au jefuit pe toţi nenorociţii foşti
membri ai alianţei de escroci, denumită „Societatea Voinţa” şi
„Viitorul”. 4) Funcţionarii de la archiva Judecătoriei Ocol Rural
Brăila s-au pus în grevă din cauză că li se impune de a veni
la serviciu în timp de noapte şi în toate sărbătorile legale. 5)
Întrebăm pe dl. administrator financiar dacă are cunoştinţă că
Fabrica de Celuloză, S.A., nu are firmă înscrisă la acest Tribunal
pentru comerciul ce-l exercită în localitate. 6) La inspecţia făcută
brutarului Gherasim Barzuca din str. Călaraşi No. 24, dl. Comisar
Zira de la Circ. I-a a confiscat un număr însemnat de pâini găsite
lipsă la cântar. 7) Teodor Mendel, arendasul moşiei Nazâreanca,
a fost reclamat Inspectoratului Agricol de către ţăranii: Gh.
Mustaţă, Vişan Anghel, Petrache Petcu şi Mihalache Iordache
din Nazâru, pentru abateri de la legea tocmelilor agricole şi a
tarifului regional. 8) Unicul local cu grădina de distracţii pentru
familii la Anastase Grigoropol, Str. R.S.Campiniu no. 1, Berărie
şi Restaurant. 9) Proxenetul Nae Vlăsceanu, cârciumar din Bd.
Cuza, a rămas condamnat la 2 luni închisoare corecţională pentru
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delictul de furt a 1500 lei, săvârşit în dauna unui cioban găzduit
în localul său. 10) La 25 mai a.c. s-a judecat la Judecătoria Ocol
rural Brăila, procesul penal în care sunt inculpaţi Elias Klecner,
cârciumar str. Călăraşi; Anastase Comino, cârciumar str.
Călăraşi; Damian Popescu, comersant de ferărie str. Regală şi
alţii pentru delictul de tăinuire de furt în dauna d-lui Leo Brauer.
Procesul s-a amânat la 4 septembrie. 11) Trib. Brăila, s. a II-a, a
condamnat pe dl. Petre Uzuneanu, primarul comunei Chiscani,
pentru delictul de abuz de putere prin lovire săvârşit în persoana
plugarului Ştefan Ioan. 12) La Biuroul de copiat acte din str.
R. S. Campiniu No. 2, se caută o practicantă având 4 clase
primare şi etatea de 11-14 ani. 13) Mercuri 20 mai a.c., a sosit în
localitate Defensorul eclisiastic Costescu, delegat de Ministerul
Cultelor, care a anchetat barbariile şi maltratarile comise de
preotul ciomăgaş Anghel Constantinescu de la Biserica Cuvioasa
Paraschiva, asupra copilului muncitorului Cristoloveanu.
• 2 mai – Publicaţia nr. 4881-Darea în antrepriză a
afişajului pe timpul de la 1 iulie 1915-1 iulie 1925, licitaţie
publică pe 30 mai, cu ofertă închisă sigilată: dreptul de a lipi sau
distribui prin orice mijloace, anunţuri, imprimate sau manuscrise
cu mâna sau cu maşina şi denumite în mod generic publicaţiuni,
anunţuri, reclame, avize ori afişe, fie particulare fie oficiale.
Primăria pune la dispoziţie 33 placarde şi 5 chioşcuri (Piaţa
Sfinţii Arhangheli, str. Misitiilor, Bd. Cuza colţ Regala, Cuza
colţ Galaţi şi Piaţa Poporului).
• Comis. de Poliţie, s.V.: Publicaţie. În ziua de 14 mai,
ora 10 a.m. va vinde prin licitaţie publică la faţa locului (din)
averea debitorului Constantin Nicolopol din str. Regală No.
97, sechestrată după cererea creditorului Fraţii J. Prodanof.
Care avere se compune din: 1) Un birou de tei cu patru sertare
(…) 24) una casă de bani sistem Guenius No. 1129. Doritorii
amatori sunt rugaţi a se presenta la ziua şi ora sus arătată pentru
a concura cu bani gata. Comisar, Gr. Ionescu
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• Corpul Portăreilor Trib. Brăila, Afipt No. 8182 din
23 mai mai 1915. În ziua de 4 iunie 1915 se va vinde prin
licitaţie publică averea mobilă a debitorului I.C. Rădulescu din
str. Regală No. 69, şi anume: 1) una maşină mare de gătit cu
două cuptoare(…), 7) una soba belgiană No. 4 pentru cărbuni,
urmărite şi scoase la vânzare după cererea creditoarei Amelia
A. Georgescu din Brăila şi pentru a d-sale despăgubire de câte
60 lei pe lună ce are a primi de la numitul debitor ca pensie
alimentară…Cap. Portărel, G.S. Bălan ; Secretar, I. Stănescu
• Judecătoria Urbană Brăila. Afipt No. 9652/22 mai
1915. Prin încheierea din 7 febr. 1915, după cererea creditorului
N. Ionescu a dispus a se declara de sechestrate şi urmărite
veniturile imobilelor debitorului Pavel T. Mihailescu, şi anume:
imobilele din Bd. Carol 294, sect. 4; str. Unirei 184, secţ. 3 şi str.
Frumoasei 40, până la cocurenţa sumei de lei 300…Judecător,
P.G. Răiciulescu, Grefier, N. Ionescu.
• Reclamă
• Afiş publicitar (reprodus, aproximativ, în forma originală)
Rezolvat problema Sănătăţii
Sâmbătă 30 mai 1915
Redeschiderea cinematografului
Grădina Publică
Aer curat
Poziţie încântătoare
Filme senzaţionale
Preţuri potrivite tuturor pungilor
Rezervat - 60 bani, stal - 40 şi galeria - 20 bani
Program schimbat de 3 ori pe săptămână
Luni, miercuri şi vineri
Bufet bine asortat
Acurateţă exemplară
(Tip. Dunărea Br) [Cerere: antreprenor N. I. Vrâncianu,
taxa zilnică 5 lei, nu 10, grădina fiind departe de centru şi frig.]
Expresul, 9 mai 1915
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• (în chenar) Rezerve 50% Rabat de Cormick, Deering,

Massey, Osborne, Plano, Milwankee, Johnston, Treeretoare
Ruston, Clayton, Lanz, Ungureşti, 12 H.P. Seceretori, Legătoare,
Semănători în rânduri şi împrăştietoare, Rariţe, Boroane, Grape,
Batoze de porumb, Machine, Prese de fân, vagonete şi şine,
precum şi orice accesorii de maşini agricole se găsesc la L.
Sulitzer Brăila, Telefon 64/5. Reprezentant : Lupu Grünberg.
Depozit str. Rahovei 278 şi Mihai Bravu Brăila.
• (în colţul de sus din dreapta al paginii, reprodus,
aproximativ, în formă originală şi reluat apoi, secvenţial cu
anumite precizări la rubrica „Informaţiuni”)
Teatru Cinema „Carpaţi”
………………………
Joi 14 mai 1915
Mare reprezentaţie extraordinară în beneficiul simpati         cilor artişti

Duetul Bejean

Cu dansuri şi cuplete de actualitate, cu cari au obţinut succese colosale în toată ţara
De remarcat:

„Hora Transilvaniei”

Între pauze cinematograf, cu

Detectivii

Film senzaţional
1) Excelentul duet Bejean se va produce joi 14 mai,
la teatrul Cinema Carpaţi de pe str. Regală. Programul anunţat,
care cuprinde grandioase numere de coregrafie şi dansuri
naţionale de actualitate, graţie cărora duetul Bejean a înregistrat
în toată ţara imense succese, face să creadă ca nici un brăilean nu
va întârzia de a lua parte la spectacolul de joi 14 mai.
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2) Peripeţiile vieţii de detectivi sunt admirabil
redate în spendidul film „Detectivii”, care se reprezintă joi 14
mai la Cinema Carpaţi.
3) Nimeni nu trebuie să lipsească joi 14 mai de
la spectacolul patriotic organizat la Cinema „Carpaţi” de
simpaticii artişti Duetul Bejean cu dansuri şi cuplete naţionale
de actualitate. De remarcat «Hora Transilvaniei»
• Aurel Ernescu, fost judecător, avocat. Str. Călăraşi No.
115
• Adevărul Brăilenilor, 10 mai 1915
• Şuncăria Modernă Str. Galaţi no. 7 Anton Kulpi Cea
mai mare şuncărie, care s-a deschis pentru prima oară în oraşul
nostru. Sucursala fabricei Fraţi Kulpi din Galaţi, unde se găseşte
cele mai bune şi renumite mezeluri proaspete. Preţuri foarte
moderate.
• G. D. Capato & Fiu. Fabrică de ape minerale şi sifoane.
Str. Roşiori. Piaţa Poporului.
• Chrişiţa Mănescu Str. Griviţei No. 267. Atelier de
Croitorie. Specialitate în Rochii de copii şi dame.
• Gheorghe C. G. Fitofsky. Str. Hepites No. 20. Atelier
special de tâmplărie pentru construirea de Mobile şi binale de
Artă. Primeşte orice comenzi din nou şi reparaţiuni.
• Matei Epureanu. Str. Goleşti No. 37 în dosul Teatrului
Pasalaqua. Stabiliment de băuturi spirtoase şi restaurant.
Singurul local de distracţie pentru familii.
• Vizitaţi Berăria „Monopol”. Piaţa Sf. Arhangheli.
Proprietar Ilie Vinţescu. Localul este întreţinut de o curăţenie
exemplară şi serviciul prompt.
• Renumitul restaurant Gheorghe Volicas. Restaurant
Economic. Str. Hepites colţ Cojocari
• Dr. N. Naumescu Medic oficial al staţiunei balneare
„Lacu-Sărat”. Special de boli de femei.
• I.Moldoveanu & Anghel Lipan. – Restaurant Naţional şi
Cârciumă. Str. Galaţi No. 259 colţ Bd. Cuza
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• C. C. Sculi. Avocat. Str. Citadelei No. 25. Consultaţiuni
de la 8-9 d. şi 2-4 d.a. Pentru săraci gratis.
• Drăgănescu & Negustoru La Cuza Vodă. Magasin cu
manufactură. Bd. Carol. Vinde mărfuri cu preţuri foarte reduse.
• Mihail Elefteriu. Str. Mihai Bravu 214. Prima fabrică de
sifoane şi limonadă din Brăila
• Vizitaţi „Cinema Regal”
• Dreptatea Brăilei, 12 şi 21 maiu 1915
• Moise Kirschen. Măcin. Cel mai mare atelier de
încălţăminte. Asemenea are marfă gata în orice moment şi cu
preţuri moderate. Încercaţi şi vă convingeţi.
• Restaurantul „La Dr. Mihalache” State Zanguropulo.
Str. Bălcescu No.17. Diferite mezeluri la orice oră din zi şi
noapte. Mâncări calde şi reci. Diferite vinuri indigene şi străine,
fiind analizate, au ieşit primul. Diferite feluri de champanie,
cogniac grecesc, mastică de Hio şi licheruri. Preţ convenabil.
Serviciul conştiincios.
• Vasile Drâmbă. Licenţiat în drept. Avocat. Consultaţiuni
7-9 dim. şi 4-8 seara.
• Brutăria Dimitrie Ţilimidas. Brăiliţa, Str. Principesa
Maria. Cea mai mare şi cea mai sistematică brutărie. Lucrători
speciali. Lucrează şi prescuri pentru morţi şi pomeni. Pâine bine
coaptă şi justă la cântar.
• Dumitru Rosmănică. Măcelărie, Pescărie şi Zarzavat.
Cele trei articole se găsesc proaspete în orice moment. Unica
prăvălie din Brăiliţa. Serveşte foarte conştiincios. Preţ moderat.
• Conservarea sănătăţii Apa mineralizată „Bacher”.
Str. Rahovei No. 123. Brăila. Autorizată de Onor. Consiliul
Sanitar Superior din Bucureşti. Medaliat la Expoziţia Gen.
1906. Preparată cu apă destilată şi sterilizată după formula şi
compoziţia chimică a apelor minerale şi naturale, înlocuindu-le
cu desăvârşit succes. Apa e preparată sub directa supraveghere a
d-lui Chimist Maior Ţanovici din acest oraş.
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• Restaurant Gheorghe Secu Piaţa Poligonă No. 1. Fost
Olteanu. Redeschis cu mari sacrificii, a ajuns astăzi a fi unicul
din Brăila, căpătând iarăşi vechea reputaţie „La Olteanu”.
Zi şi noapte la dispoziţia publicului, în special pentru familii.
Cele mai renumite vinuri albe şi negre, din cele mai însemnate
podgorii. Diferite mâncări calde şi reci, asemenea diferite
fripturi, mititei à la Bucureşteanu, pârjoale, cocoreţi à la Greca
şi la minut. Grădină de vară, chioşcuri. Serviciu conştiincios.
Preţ moderat. Abonamente lunare pentru mâncare cu preţ cât se
poate de convenabil.
• Ion Nechiforescu. Brăiliţa. Str. Nicopole No. 24. Cel mai
mare Magasin de băuturi spirtoase şi coloniale. Vinuri vechi albe
şi negre din cele mai renumite podgorii. Grădină frumoasă cu
chioşcuri. Cea mai frumoasă distracţie pentru brăileni. Vizitaţi
spre a vă convinge. Serviciu ireproşabil. Preţ moderat.
• Grigore S. Bangă. Constructor de binale. Preşedintele
breslei Dulgherilor. Vice-Preşedintele Corporaţiei „Sf. Toma”.
Brăila. Str. Ştefan cel Mare No. 337
• Bomba, 10 şi 29 mai
• Prima Franzelărie Română C. Pârvulescu Bd. Carol
No. 182, Sucursala Str. Galaţi No. 2, colţ cu Str. Bolintineanu,
produce: pâine de cartofi şi de secară de toate calităţile, franzele
cu lapte şi fără lapte, pâini de Graham, cornuri lucrate absolut cu
lapte şi unt, sandwiche, cornuri cu sare, cornuri cu rahat, lucrate
cu cea mai mare îngrijire, curat şi igienic. La cerere se serveşte
pâine şi la domiciliu.
• Cofetăria vieneză. Str. Dobrogei. Singurul local de
cofetărie care este asortat cu cele mai bune prăjituri proaspete.
• Drogueria „Iris”. Calea Regală lângă berăria „Carpaţi”.
Parfumerie fină. Asortiment complet în drogues şi specialităţi.
Crema Studentina. Proprietatea casei.
• „Banca Portului”. Societate Cooperativă de Economie.
Brăila. Face avansuri de asociaţi, efecte publice, acţiuni,
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cesiuni. Scontează portofolii. Dobânzi moderate. Capital vărsat
lei 475000. Oricine depune un leu săptămânal devine de drept
asociat, servindu-i-se o dobândă fixă de 5%.
• Gheorghe R. Pop. Magasin de Coloniale şi Delicatese.
Str. Regală No. 9 vis-à-vis de Farmacia Regală.
• Farmacia D(r). Davila. Dl. Ion Faltis. Str. Galaţi colţ
cu Bd. Cuza. Casă proprie. Asortat cu tot felul de pansamente şi
diferite articole de farmacie.
• Farmacia Nouă Mihail Sceopul. Bd Cuza în faţa
Liceului. Aprovizionat cu toate articolele de farmacie,
specialităţi, pansamente şi parfumerie. Furnizează în comptul
Casei Meseriilor.
• Prima Fabrică de bomboane Neculai Hapan. Str. Sft.
Constantin
• Cofetăria „Carmen Sylva”. A. Giuşcă. Str. Goleşti.
Zilnic prăjituri proaspete. Se găseşte în permanenţă bomboane,
rahaturi şi diferite articole în această branşă.
• Dumitru Caţaro. Str. Mihai Bravu No. 45. Mare atelier
de tâmplărie. Deposit permanent de Bilearde. De asemenea se
primesc şi pentru reparaţii. Preţuri moderate.
• L. Marlé. Coffeuri de dame. Strada Regală No. 10
• D-na Geogeta Ghiţulescu. Moaşă. Bd. Cuza No. 166
• Egalitatea Brăilei, 22 mai, 29 mai = reclama din luna
ianuarie!
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IUNIE
L. 1/14 Sf. Justin
Ma. 2/15 Sf. Nichifor
Mi. 3/16 Sf. Luchilian
J. 4/17 Sf. Mitrofan
V. 5/18 Sf. Dorotei
S. 6/19 Sf. Visarion
Dum. a 4-a după Rusalii
D. 7/20 Sf. Teodot
L. 8/21 Sf. Teod. Str.
Ma. 9/22 Sf. Kiril Patriarh
Mi. 10/23 Sf. Timotei
J. 11/24 Ap. Vartolom
V. 12/25 Sf. Onufrie
S. 13/26 S-ta Achilina
Dum. a 5-a după Rusalii
D. 14/27 Prof. Eliseu
L. 15/28 Prof. Amos
Ma. 16/29 Sf. Tihon
Mi. 17/30 Sf. Emanuel
J. 18/1 Sf. Leonte
Vi. 19/2 Ap. Iuda
S. 20/3 Sf. Metodie
Dum. a 6-a după Rusalii
D. 21/4 Sf. Iulian
L. 22/5 Sf. Evsevie
Ma. 23/6 Sf. Agripina
Mi. 24/7 Naşt. Sf. Ioan B.
J. 25/8 S-ta Frevonia
V. 26/9 S. Dav. din Tesal.
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S. 27/10 Sf. Samson
Dum. a 7-a după Rusalii
D. 28/11 Ad. M. S. Kir. şi I.
L. 29/12 Ap. Petru şi Pavel
Ma. 30/13 Sob. c. 12 Ap.
• Fazele lunare. Între 1 şi 5 ploi. Între 6 şi 21 vreme senină
şi călduroasă. La 22 vânt rece. Între 23 şi 25, ploi. De la 26 până
la sfârşit călduri mari.
• 2 iunie, cantitatea de gheaţă din judeţ-4020300 kg; o
singură fabrică de gheaţă artificială, capacitate 8000 kg în 24
de ore, în Str. Rosetti no. 1, proprietari dnii Nicolae T. Faranga,
Ioan I. Berceanu şi Iosef Rotemberg, în depozit str. Galaţi no.
71=30000 kg, capacitate depozit=150000 kg; 5 lei kg en gros, 8
lei kg en detail.
• 3 iunie – V. Budescu contestă adjudecarea antreprizei
afişajului de catre N. Stoicescu, agent electoral, persoană
interpusă, adevăratul licitator fiind E. Gutman. Oferă 20000
lei. În urma admiterii contestaţiei, licitaţia se reia; publicaţiile
5677/30 iunie şi 6701/6 iulie. Va câştiga, la 21 iulie, V. Budescu,
cu 26100 lei, acesta oferind şi taxe micşorate: 100 afişe format
no. 12 de lipit de la 14 la 10 lei; 100 afişe format no. 12 de
împărţit de la 6 la 3 lei etc.
• 3 iunie - Direcţia Pescăriilor: de la 6 lei, preţul ţârilor la
locul de producţie, se fixează la 2,50 lei/suta de ţâri
• 4 iun. – autorizaţie stabiliment public de cârciumă,
Dumitru N. Boeru, Piaţa Poporului nr. 176
• 4 iun. - autorizaţie stabiliment public de cârciumă, Nicolae
N. Boeru, str. Ştefan cel Mare nr. 204
• 4 iun.-autorizaţie stabiliment public de cârciumă, Grigorie
I. Cristescu, str. Nouă nr. 1 + str. Galaţi nr. 150
• 4 iun. – Constantin Dima-Primărie, str. Roselor nr. 19,
colţ cu Şcolii Publice. Canalizare, expertiză Hilariu Giurescu
• 4 iun., negoţ ambulant, Moritz Frachtenberg, pe str.
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Regală/colţ Cuza şi Împ. Traian lângă Banca Marmorosch, oferă
chei distractive, aparate pentru atârnat haine, maşini pentru legat
cravate, curăţitor de cartofi, aliaj pentru lipit obiecte casnice de
metal, aparat de curăţat sticle de lampă, pentru două luni, până
pe 7 iulie.
• 4 iun. - Petre Cârlig, serbare de cinematograf în scop de
binefacere, 12 iunie, Carpaţi
• Bomba, An XXXI, No. 1367-5 iunie 1915
• Embrionul antidinasticismului. Tergiversările „à la
Turque” şi oscilaţiunile bilaterale ale interminabilelor noastre
tratative diplomatice au lăsat să se întrevadă situaţiunea
imposibilă în care ne aflăm graţie dinasticismului nostru
importat. La fel se întâmplă cu Grecia, Bulgaria şi Puterile de
la Nord, care stau pe loc din condescendenţă faţă de Coroană.
Despre ţara noastră se spune că neintrarea noastră în acţiune, cu
toate că cererile de compensaţie i-au fost admise, ar deriva de la
acelaşi inconvenient de a avea un Hohenzolern pe tronul ei. Nu
ştim până la ce punct cele relatate ar putea fi adevărate şi dacă
în împrejurări ca cele ce de azi, o dinastie străină, naturalizată
română şi care la intrarea în ţara noastră a încetat a mai fi
germană, o astfel de dinastie s-ar opune realizărei celei mai
sacre aspiraţiuni ale neamului care i-a încredinţat conducerea
şi realizarea intereselor lui.
• Pentru d-l Primar. Prin numirea în funcţiuni a unor
haimanale cari au suferit condamnaţiuni penale pentru fapte
infamante, şantagişti cu reputaţie bine stabilită şi derbedei cari
în lipsă de seriozitate şi stabilitate politică s-au făcut anul trecut
canalul de scurgere a celor mai murdare calificative la adresa
şefului nostru C. Alessiu şi a tuturor fruntaşilor partidului
liberal, se atentează la prestigiul partidului liberal. Deoarece
ne e ruşine a crede la laudele acestora că „dacă nu faci urât, nu
capeţi slujbă”, cerem primarului să înlăture pe toţi cu „pufişor pe
botişor”, înconjurându-se cu oameni cinstiţi şi harnici.
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• Neutraliştii la lucru. Au început în mod modest cu mici
manifeste, cu broşuri, ziare noi, filme cinematografice exclusiv
cu scene de război şi şi-au continuat propaganda pe baza
proverbului românesc că „peştele de la cap se împute”…Carp,
Marghiloman şi Regele, cei trei mari neutralişti, lucrează pe
capete cu von den Busche şi Czernin la desăvârşirea operei de a
diviza ţara când ea trebuie să fie unită, de a submina şi a distruge
popularitatea şefilor intervenţionişti şi a împiedica cu preţul
chiar al unor lupte fratricide ca România să-şi urmeze calea
destinului ei. După ruptura din partidul conservator, neutraliştii
au procedat imediat la înjghebarea scandaloasei manifestaţiuni
a neutraliştilor al cărei caracter agresiv revoluţionar a indignat
ţara şi a lăsat larg portiţa prin care să se vadă a căror mâini trag
şforile păpuşilor neutralităţei.(…)Maşinăria intrigilor germane
e grozav de inepuizabilă. Numai aruncată în aer poate fi distrusă.
Dar pentru aceasta e nevoie de un popor „fulmicolant” şi de
energia disperărei. Se vede că n-a sosit ceasul! F.
• Ecoul „Bombei”. 1) Aflăm din sorginte sigură că dl Nestor
Filotte, primarul comunei, se ocupă de câtva timp cu cercetarea
unei tentative de şantaj, care s-ar fi încercat de noul comisar
sanitar Petre Ionaşcu. Putem adaoga că însuşi d. Const. Alessiu a
cerut d-lui Filotte să facă aceste cercetări. 2) Persecutat de mania
„omnipotenţei combative”, comisarul sanitar Petre Ionaşcu,
parvenit prin milogeală la o funcţie pe care o desonorează cu
trectul şi prezentul lui, voind să ciupească o sumă de 200 lei
de la dl avocat Ştefan Seftoiu şi fiind refuzat, l-a ameninţat că
„se ocupă de d-sa prin gazetă”. Astfel îşi exprimă recunoştinţa
pentru numire mercenarul de la Mimy Gutman. 3) În urma
aserțiunilor calomnioase apărute în ziarul „Telegrama” la adresa
comerciantului Kulpi din str. Galaţi, numitul a acţionat în judecata
Curţii cu juri pentru calomnie prin presă pe C. Ştefănescu, girantul
acestui ziar. 4) Atragem atenţiunea direcţiunei Tramvaiului
asupra repetatelor furturi comise la taxarea călătorilor de către
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noii conductori de tramvaie: se încasează taxe şi nu se eliberează
bilete, se înşală la schimbatul monedelor şi se taxează bilete de
un fel, încasându-se tarife majorate. 5) Astăzi, joi 5 iunie a.c.,
are loc la biserica „Cuvioasa Parascheva” cununia religioasă a
d-lui Mihail Simatu, inginer şef al Uzinei de apă, cu simpatica
d-şoară Biby Gheorghiade. Nuni: D-na Eufrosina Lepădatu şi
dl. Simos. Urăm noilor căsătoriţi fericire şi noroc în viaţă. 6)
Zilele acestea e vorba să se facă rechiziţiunea pe contul statului
a morilor Violatos şi Lichiardopulos. 7) În oraş s-au afişat nişte
manifeste cu chenar tricolor, producţie ungurească, prin care se
invită populaţiunea a se încrede în Rege, singurul care va decide
intrarea în acţiune atunci când va crede de cuviinţă (la sfântul
aşteaptă), deci cui îi e groază de război, de războiul acesta
eliberator şi sfânt pentru noi, să se lepede de Satan (d-nii N.
Filipescu şi Tache Ionescu) şi să se declare neutru. E inutil să vă
spunem că aceste pamflete au fost literalmente rupte de pe ziduri,
lăsându-se la colţuri tricolorul, imaginea ţărei. 8) În localitate
partidul conservator s-a divizat astfel: D-nii Al. Eliat, Ştefanescu
Goangă, Filip Apostol şi Matei Fălcoianu s-au declarat pentru d.
Marghiloman iar restul pentru vechea organizaţie care a demis
pe d. Marghiloman au rămas credincioşi d-lui N. Filipescu.
9) Duminică 7 iunie, are loc pe Hipodromul de la Monument
ultimele curse de cai din sesiunea de primăvară a Societăţei de
Încurajare locale. 10) Se aduce la cunoştinţa Onor. Publicului
şi d-lor comercianţi că la fabrica de gheaţă de pe str. Rosetti se
găseşte în permanenţă orice cantitate de gheaţă artificială, curată
şi tare cu preţul de 5 bani kgr. servită la domiciliu şi 8 bani în
detaliu. Se vinde de asemenea carnete cu bonuri pentru 15-30 zile
plătite anticipat, beneficiindu-se de reducere de 1 ban la kgr. 11)
Rugăm pe d. controlor Ath. Stroescu să se transporte la depositul
d-lor Moldoveanu & Boro spre a confisca dacă se poate zahărul
ce numiţii îl ţin ascuns de la începutul crizei. Numiţii comercianţi
oferă zahăr comercianţilor cu lei 2,20 kgr. 12) Se vorbeşte cu
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insistenţă că tratative serioase şi cu şansă de câştig s-au început
între gruparea conservatoare Lahovaristă şi cea Tachistă. S-ar fi
ajuns chiar la o înţelegere în ce priveşte distribuirea demnităţilor.
La Brăila şefia va fi încredinţată unui filipescan d. N.Th. Faranga,
vechiul şef. 13) Rugăm pe d. Prim Procuror a se interesa în baza
cărei autorizaţiuni procedează „detectivul” Piţoi, fost hoţ de cai,
la percheziţiuni domiciliare. 14) Zahărul depositat în Docuri
a fost confiscat şi ridicat de Primărie, urmând a fi distribuit
cetăţenilor. 15) Ploile căzute în ultimele zile în tot cuprinsul
judeţului au făcut foarte mult bine semănăturilor, cu toate că pe
alocuri, venind torenţială şi cu grindină, a stricat. Semănăturile
se prezintă admirabil în tot cuprinsul judeţului. 16) Ziarul
„Etnos” din localitate anunţă rezultatele definitive ale alegerilor
din Grecia. Au fost aleşi Venizelişti-185, Guvernamentali-94,
Diverse partide-36. Se anunţă că starea regelui Greciei produce
nelinişte din cauza extremei slăbiciuni. 17) Partidul conservator
filipescan din localitate a lansat invitaţiuni pentru o consfătuire
ce a avut loc chiar azi în localul hotelului Francez. Se vor aproba
noile statute.
• Afipt No. 8686 şi No. 8689 publicate spre generală
cunoştinţă că în zilele de 18 şi 19 iunie, ora 10 a.m., în Piaţa
Regală se va vinde prin liciaţiune publică, cu bani gata, averea
mobilă a debitorului G.G. Găetan din Brăila, str. Bolintineanu
No. 10, şi anume: 1) doi cai de trăsură la păr negru închis, 2) una
trăsură in stare bună; 3) un pian complet culoare lemn mahon
(…)24) una lampa electrică cu cinci becuri, urmărită şi scoasă
în vânzare după cererea creditorilor Banca Sindicatului Agricol
Ialomiţa şi pentru a d-sale despăgubire de suma de lei 3000 (…)
şi a lui Henry Goldemberg, comerciant din Brăila, Str. Regală şi
pentru a d-sale despăgubire de lei 8000 (…)
• Între 5-8 iunie la Viena, consfătuire a Puterilor Centrale:
pentru a obţine colaborarea României, concesii: cedarea
Bucovinei întregi şi statut pentru românii transilvăneni.
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• Egalitatea Brăilei. Anul XX, No. 972, 5 iunie 1915 (2
pagini identice cu nr. anterior)
• Chestia zahărului. Ce este de făcut. Lipsa de zahăr,
reală, este agravată de către angrosişti, cari au ascuns o parte
din acest articol, prevăzând lipsa de azi. Principalii vinivaţi însă
sunt fabricanţii cartelaţi, cari închid când una când alta din
fabrici, iar   exportul este redus, încasându-se prima cuvenită
doar pentru cantiatea exportată. Neîncurajând producţia de
sfeclă, aceştia speră ca noua fabrică „Danubiana” din Giurgiu,
situată în dreptul fabricii de zahar din Rusciuc,  să prelucreze
sfecla cultivată în Bulgaria. Rezolvarea crizei constă în
cumpărarea zahărului din export prin intermediul unui credit
de câteva milioane şi cu plata taxei vamale de 35 lei la suta de
kgr., care fusese introdusă tocmai pentru încurajarea producţiei
interne. Astfel, zaharul va ajunge la 30-50 bani/kgr. E necesar
ca zahărul importat să se dea debitanţilor, şi nu băcanilor
exploatatori. Spiridon Georgescu
• Cum ne prezentăm cu recoltele noi şi unde le vom
depozita. Din cauza măsurilor luate de guvern, întreaga
recoltă a anului trecut a fost depozitată în magaziile porturilor,
în silozurile docurilor şi prin şlepurile de pe Dunăre, de unde
foarte mici cantităţi şi pe măsură ce se obţin vagoane se exportă.
De aceea, în preajma noii recolte, nu avem disponibil pentru
depozitare. Singura soluţie: ridicarea prohibirei exoportului.
• Pagina a IV-a publica rezultatele extragerii pentru titlurile
de rentă 4%, amortizabil în 1918, la împrumutul de 120000000
franci
• 6 iunie, sâmbătă: Primul Ambulatoriu din Brăila,
fondat în anul 1895, pentru tratamentul gratuit cu doctor şi
medicamente al săracilor,   fără deosebire de naţionalitate şi
confesiune. Medaliat la Expoziţia Naţională Română 1906 cu
medalia de bronz şi placheta de colaborator, la Arena Carpaţi,
cinema, orele 6 si 9 ½, cu 2 mari schlagere 2 filme nemaivăzute
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în Brăila. Preţurile matineu: rezervat 70 bani; stal, 50 bani;
galeria, 30 bani; seara: rezervat-1,50 lei; stal I - 1 leu, stal II-70
bani ; galeria-50 bani plus taxele. În sala de pe Bd. Carol, acordă
consultaţii de la 9-10 a.m.
• Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 13, 7 iunie 1015
• Vizuina „Alexistă”. Guvernul vitreg de ţară şi popor al
PNL în frunte cu asasinul Ioan I.C. Brătianu şi în localitate de
sub şefia paiaţului politician „Constantin Alexiu” a instalat la
Primăria oraşului nostru un adevărat cuib de prădători, cari
formează vizuina, unde se adăposteşte haita de lupi flămânzi
şi haini, aşa zisă „Cohorta Consilierilor comunali ai actualei
administraţii”.
• Şantajul şi calomniile ziarului „Telegrama”. Dl. Anton
Kulpi, str. Galaţi No. 7, comerciant şuncar, ne adresează
următoarea plângere spre publicare adresată Curţei cu Juri, ca
urmare a calomniilor din ziarul „Telegrama” de sub direcţiunea
şi proprietatea d-lui Constantin Ştefănescu, din numerele 101,
104 şi 108. Se constituie parte civilă cu un leu.
• Local de întâlnire. În str. Victoriei No. 76, unde s-a
deschis un local nou de cârciumă, am găsit o demimondenă
stând în curte pe un scaun la umbrar, aşteptând amatorii de
lucruri dulci în această epocă de criză a zahărului. Patronul
acestui local e un oarecare Marin Gheorghiu, venit din
Brăiliţa cu intenţia de a se moraliza şi de a imoraliza pe alţii.
Naşte întrebarea: „Avem sau nu o poliţie de moravuri” ?
• Distribuirea zahărului. Publicaţiunile lansate de Primărie
au anunţat distribuirea zahărului aflat în localul Primăriei la
Populaţiunea săracă. Am sfătuit pe controlorul Stroescu să aibă
grija de a-l închide în lăzi de oţel de teama ca nu cumva şobolanii
cei mici şi guzganul cel mare, care au dinţi foarte ascuţiţi şi
stomah destul de voluminos să-l dea gata peste noapte.
• De ce Fabrica de Ciment nu suferă de scumpirea
traiului? Pentru că Dl. N. Orghidan, procuristul şi magazionerul
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fabricii e mai dibaci ca oricare alt primar mălăeţ şi mai îndrăzneţ
decât un contrabandist şi cu remorcherul fabricii face plimbări la
Sulina, porto-franco, încărcând cabinele cu numeroase produse,
trecând pe sub nasul grănicerilor şi frustrând statul de taxele
vamale.
• Sindicatul Avocaţilor pentru actele de notariat. Se
reproduc articolele de la literele F , G şi H, cuprinzznd taxele
percepute pentru actele de gagiu şi de ipotecă; actele de creanţe,
cesiunile de creanţe şi contractele de închiriere şi arendare
autentice şi actele de asociaţii şi desfaceri de societăţi.
• Favoruri poliţieneşti. Ni se comunică, că dl. Florian
Cristescu, poliţaiul oraşului, ar fi impus tuturor patronilor de
localuri publice şi mai ales stabilimentelor de prostituate, cari,
slavă Domnului, sunt foarte numeroase în acest oraş graţie
amabilităţei şi toleranţei poliţiei, ca orice imprimate necesare
comerciului lor, cerute de noua lege a controlului, să fie
imprimate numai la tipografiile C.T. Ştefănescu din str. Galaţi
şi Mimi Gutman din Str. Călăraşi, chiar cu rizicul eventual de a
fi spoliaţi.
• Pentru dl. Decan al Baroului. Atragem serioasă
atenţiune dlui Decan al Baroului Corpului de avocaţi de a lua
cele mai urgente şi drastice măsuri contra samsarului Răducan
R. Oţeleanu, cârciumar din Piaţa Poporului, banditul şi tâlharul
ţărănimei, care în dispreţul legei de organizare a Corpului de
Avocaţi, procură în mod obişnuit procese avocatului Tudor
Tomescu atât pe sala Tribunalului, cât şi a Judecătoriilor de
Ocoale.
• Simpatiile Domnului Poliţai. Nu poate fi un om mai
fericit în acest oraş decât Poliţaiul nostru Dl. Florian Cristescu,
care pe lângă simpatiile ce le are într-o ordine de raporturi
intime, poartă şi d-sa foarte mulţi şi multe simpatii faţă de
foarte mulţi şi multe prostituate, proxeneţi şi proxenete.
Printre unele din cele mai numeroase simpatii ale d-sale
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putem enumera: simpatia prostituatei Amalia-Ilcă, domiciliată
în str. Turcă No. 22 în vecinătatea familiilor cinstite; simpatia
prostituatei de lux Marioara Blondina zisă Contesa din str.
Plevnei No. 5; proxeneta Carapcea din str. Traian, vecina
Preotului Ion Balaban (popa roşu), precum şi alte multe şi mulţi
proxeneţi, proxenete şi prostituate. Credem că suntem înţeleşi
asupra rostului cuvântului de simpatie şi că trebue să se ştie
că nu este nimănui permis de a îngădui şi tolera instalarea unor
astfel de fiinţe de propagare a conrupţiei în centrul oraşului şi
mai ales tocmai de aceia cari au menirea de a pune capăt unor
astfel de fapte şi a le reprima. În orice acţiune omenească nu-şi
poate închipui nimeni: toleranţă şi nepăsare faţă de o persoană
ştiută ca imorală, fără ca îndată să nu se nască şi ideia unui favor.
• Beilâcuri şi cochetării. Trăsurile Primăriei, Poliţiei
şi automobilul Prefecturei se utilizează în alte scopuri decât
la destinaţia pe care o au. Zilnic trăsura primăriei plimbă pe
şobolanul C. Varlaam, adjutor de primar, pe madam x sau y,
consilieriţa cutărui om mare etc. iar într-o zi în zori automobilul
Prefecturei aducea Prefectului „bostănei şi castraveţi”, trufanda
de la Lacu-Dulce.
• Invenţia Paşalei. Paşaua Ilariu Giurescu, directorul
Tramvaiului, a inventat un nou sistem de afacere, instalând în
fiecare vagon nişte cutii miraculoase cu magnete, aduse din
Olanda, în care se găsesc pacheţele de ciocolată şi trăgând de
un mâner în schimbul a 10 bani obţii un pacheţel. Numai că
pasagerii introducând piesa de 10 bani nu numai că nu le iese
nimic, dar piesa dispare ca prin farmec iar conductorii sunt
expuşi a fi pălmuiţi, deşi nu intră în atribuţiunea lor această
sarcină murdară.
• Ştiri din Lacu-Sărat. 1) În staţiunea balneară LacuSărat circulă svonul că paşaua Ilariu Georgescu, directorul
Tramvaiului electric, face dese sforţări gigantice ca să decidă
pe politicianii din localitate  şi îndeosebi pe prefectul judeţului
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Nae Ionescu, pentru a obţine autorizaţiunea de funcţionare a
jocurilor de noroc la Cazinou. Aprobarea acestora ar face ca pe
urmă să asistăm la scene îngrozitoare, consecinţele toleranţei
acestor mijloace de jafuri. Aprobarea lor ar impune concluzia
că Prefectura judeţului şi politicianii sunt patronii acestor jafuri
şi complici la acelaşi fel de tâlharii. 2) Acum câteva zile serva
Maria Pavlovna din serviciul locotenentului Teodoridi, de fel din
Galiţia, a încercat să se sinucidă în pădurea Lacului Sărat cu un
foc de revolver, fiind oprită de la acest gest disperat de sergentul
de stradă din acea staţiune în momentul când a voit să tragă.
• Informaţiuni. 1) Curtea cu juri a achitat cu majoritate
de bile pe Dl. Sotir Constantinescu, proprietarul ziarului
„Expresul”, pentru delictul de calomnie. 2) În ziua de 9 iunie se
va judeca la Jud. Ocolul Urban Brăila acţiunea penală intentată
preotului bătăuş Anghel Constantinescu de la biserica Cuvioasa
Parascheva pentru delictul de ameninţare şi insultă comisă
pe sala Tribunalulului. 3) Tribunalul Brăila Secţia I a admis
contestaţia dlui I. N. Aloman contra executărei cerute de dnii L.
R. Opranu, deputat, şi N. Niculescu, arendaş, pentru plata sumei
de 232000 lei capital. A reformat sentinţa de perimare, dându-i
câştig de cauză şi 100 lei speze. 4) Tabloul de distribuţiune a
locurilor la şobolanii Primăriei: şobolanul – consilier Gheorghe
Drăgănescu,3000, cu 50 bani metru situat în dosul remizei
tramvaiului; 2) şobolanul Nistor Constantinescu, 6000 metri la
abator, cu 40 bani metru; 3) şobolănelul Ionel Nicolau, secretarul
Primăriei, 10000 metri în dosul abatorului cu 20 de bani metrul
etc.
• 7 iunie, Al Sabovici, serate dansante în salonul
Goldenberg: 21, 28 şi 29 iunie (pe 24 iunie, nu a avut loc, datorită
lipsei de dansatori); 5, 12,19 şi 20 iulie; 2, 6, 9, 15, 16, 23, 30
august; 5, 8, 13, 14, 20 şi 27 septembrie.
• 8 iunie – Ştefan St. Şeitan şi-a strămutat comerciul de
cârciumă şi bucătărie din str. Coroanei nr. 23 (proprietatea P.
Bălcănescu) în str. Regala nr. 68
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• 8 iunie – Uşer Nadlen, Bd. Carol nr. 186, solicită revenirea
la taxa anterioară, fiind şi grav bolnav, împovărat de o grea
familie iar timpurile contra meseriei mele.
• 8 iunie (Dosar nr. 22/Corespondenţă în legătură cu
mobilizarea: funcţionari publici mobilizaţi de la primărie (66
persoane) şi retribuţiile lor, jumătate din sumă revenind soţiilor:
Liviu C. Macedonescu, prim ajutor de primar, lt. , reg. 78 inf.
- 500 lei; Const Varlam, al doilea ajutor- 500 lei; secretar-220
lei; director Şcoala de Meserii-500 lei; ing. electrician-350
lei;copist-115 lei; picher cl. I-70 lei; aprod-70 lei; ajutor
mecanic-135 lei;focar-135; manipulant-90 lei; plombier-115 lei;
institutor Stan I. Andreescu de la Şc. de meserii, slt, 240 lei;
maestru tinichigiu Şc.-250 lei etc.
• 9 iunie – Ofertă de la subsemnatul Emil Obernik,
domiciliat Palace Hotel Bucureşti, reprezentant al dlui Baron
Hatvan Deutsch, Budapesta-propunerea unei fabrici de zahăr
din Ungaria: 150 vag. zahăr, compensaţie: 50 vag. fasole, 30
vag. grâu nou sau vechi şi 70 vag. orz sau porumb
• 10 iunie, Froim Iancovici cere permisiunea de a umbla în
Piaţa Poporului şi pe stradele oraşului cu o flaşnetă, un papagal
şi un aparat cu planete pentru distracţia publicului.
• 10 / 23 iunie, I.I.C. Brătianu respinge propunerea contelui
Ottokar Czernin, ministrul Vienei la Bucureşti, privind intrarea
României în război de partea Puterilor Centrale în schimbul
retrocedării Bucovinei şi a unor concesii minorităţii române de
către guvernul de la Budapesta.
• 10 / 23 iunie, cu prilejul proclamării lui N. Filipescu ca
preşedinte al clubului conservator din Bucureşti (opt zile mai
târziu va fi proclamat şi preşedinte al Partidului Conservator
în locul lui I. Lahovary, care, bolnav de inimă, moare subit pe
14 iunie, la 70 de ani), acesta declara: Este o imprudenţă să
aştepţi totul de la noroc cu riscul ca victoriile ori înfrângerile
aliaţilor să facă intrarea noastră în acţiune mai puţin utilă sau
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mai primejdioasă ( Dimineaţa, 16 iunie).
• 11 iunie – Oferta: „Călăuza pentru oboarele de cereale’’,
10 lei-5 volume
• Bomba, Anul XXXI, No. 1368, 12 iunie 1915
• Apelul „Acţiunei Naţionale”. Duminică 14 iunie,
ardelenii şi bucovinenii vor ţine la Arenele Romane un Mare
meeting în scopul de a hotărî intrarea neîntârziată a României în
acţiune alături de Puterile Împătritei Înţelegeri.
• Socialiştii şi războiul. Spiritul de imitaţiune al tutulor
maimuţăriilor străine se desminte de data asta la sindicaliştii
nostri indigeni.(…)Socialiştii noştri se opun războiului. Ei nu
vreau să ştie de „idealul naţional” nici de principiul echilibrului
de forţe ce se strică în dauna noastră neintrând în război, ei
vreau pâine. Pâinea asta pe care o cer ei, pâinea „mâncăului
imbecil” a fost refuzată de Hérvé în Franţa, de Liebneckt în
Germania şi Mac Donald în Anglia ca ceva care-i desonora
în timpul când onoarea şi viitorul Patriei era pus mai presus
de „gourmandismul” individual sau de clasă. E drept că noi
n-am ajuns pe punctul culminant al intervenţiei, care todeauna
a desbrăcat muncitorimea de haina mohorâtă a trădătorului
de patrie. Pretutideni s-a înţeles că niciodată socialistul nu va
putea fi ridicat la o dogmă antipatriotică, numai la noi încă nu.
(…)Şefii, bulgarii şi ovreii ce trag sforile păpuşilor muncitoreşti,
sunt mari criminali cărora poporul le va cere odată socoteala.
Să sperăm însă că continuând obiceiul imitaţiunei, socialismul
român va sfâşia odată drapelul roşu, cântându-i ca prohod
„Deşteaptă-te, Române”. F.G.A.
• Păziţi-vă buzunarele, d-lor! Articolul „ De ce nu poate
trăi o gazetă corectă în provincie”, apărut în „Telegrama”
(Trâmbiţa Bogdanpiteşteană) de sâmbătă, indică drumul ce-l
va urma: calomnia, şantajul, storsul de franci prin ameninţarea
că „vom reveni”(…). În orice caz, păziţi-vă buzunarele d-lor
politiciani şi voi cetăţenilor, căci obsesiunea necinstei ziaristice
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va face din „Telegrama” biciul lui Atila, cu cari descalificaţii vă
vor bate până vă va ieşi sângele. Plici
• Scuzele noastre. Articolul reprezintă o dezminţire privind
încercarea de şantaj a dlui Şt. Seftoiu din partea comisarului
sanitar Petre Ionaşcu, dar menţine ideea cercetării acestuia de
către Primar.
• Bătae de joc. Distribuirea zahărului a produs desordini
neînchipuite datorită transformării Primăriei în oficiu de
distribuire de alimente. Motive: 1) Populaţia furioasă a asaltat
zilnic Primăria, transformând-o într-o cetate asediată. 2)
Obligarea detailiştilor să vândă zahărul fără profit. 3) Distribuirea
unor cantităţi enorme către protejaţi şi 4) Utilizarea sistemului
migălos şi nepractic al distribuirii de bonuri individuale.
• O explicaţie. Aşteaptă dezminţiri din partea dlui comisarul
sanitar Petre Ionaşcu la reclamaţiile unor comercianţi pe cari i-a
excrocat în puterea funcţiei lui de controlor sanitar cu delegaţia
de a urmări contravenienţii la preţurile maxime şi mai ales la
acuzaţia de şantaj sau „gheldpressung” , pe care o dezminţim
mai sus, sau afacerea pentru care d. Vasile Cazacu, directorul
Muntelui de pietate, care a refuzat cei 20 lei ceruţi şi l-a reclamat
Parchetului. Pleosc
• Ecoul Bombei. 1) În urma marilor şi scandaloaselor
fraude făcute cu revizuirea scutiţilor şi reformaţilor din armata
austro-ungară cu care ocazie s-au recrutat toţi bolnavii şi
infirmii, lăsându-se valizii şi juvenilii sports-mani nemţi să
populeze şantanele şi cârciumile din localitate, o nouă revizuire
ar fi ordonată de monarchia vecină. 2) Marţi s-a ţinut în Capitală
o adunare generală a membrilor clubului conservator, cari au
aclamat pe d. I. Lahovary ca şef al partidului conservator iar
pe d. N. Filipescu ca şef al Clubului conservator. Cum rămân
filogermanii cu Herr Professor Marghiloman? 3) Rugăm pe d.
poliţai Florian Christescu să interzică cu desăvârşire de a se
mai cânta pe scena varieteului „Paradis” cântece româneşti cu
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caracter războinic, cum e, de ex., „Hora României”. E ridicolă
şi înjositoare pentru ţară fanfaronada asta patriotică la şantan. 4)
În nr. nostru trecut, ocupându-ne de amestecul banditului Piţoi,
celebrul hoţ de cai, în afacerile de resortul Siguranţei, în loc să
primim un răspuns cât de discret din partea Siguranţei, ne-am
pomenit cu o ameninţare din partea acestui fost client favorit
al puşcăriei, ce se intitulează „detectiv particular”. C-o fi sau
n-o fi detectiv îl priveşte. Ne miră însă faptul că Siguranţa este
atât de incapabilă încât recurge în cele mai însemnate afaceri la
„preţiosul” ajutor al lui Piţoi. În ce priveşte ameninţarea, Piţoi
să-şi bage minţile în cap, căci avem ac pentru cojocul lui. 5)
Societatea naţională de „Cruce Roşie” a României convoacă
adunarea societăţii pentru vineri 12 iunie, la ora 5 fix, în localul
Prefecturei în vederea organizării modului de funcţionare a
cantinelor în gările Brăila şi Făurei pentru cazul eventual de
mobilizare.
• Afipt. Corpul Portăreilor Trib. Brăila, No. 9277 din 9
iunie a.c.: în ziua de 26 iunie, ora 10 a.m., în Piaţa Regală, se va
vinde prin licitaţie publică averea mobilă a d-lor Bela Szigeti şi
Dr. Albet Nagy în calitate de tutore al minorilor Lily şi Friederica
Dr. Gustav Szigeti, toţi în calitate de moştenitori ai defunctului
debitor A. Szigeti, aflată în Brăila str. Portului No. 5, casele
Poenaru, închiriate d-lui N. Miliaresis, compusă din mobilă de
casă, urmărită şi scoasă la vânzare după cererea creditorului
Isac Apoteker şi pentru a d-sale despăgubire de suma de lei
11200, reprezentând cheltuielile făcute pentru căutarea sănătăţii
şi întreţinerea în sanatorii a soţiei defunctului debitor Albert
Szigeti timp de 23 de luni, socotit a 400 lei lunar. Cap. Portărel
Gh. Bălan. Judecătoria Ocolului Urban Brăila, după cererea
creditorului P. Zotidis, a dispus a se declara de urmărite porţiunea
de venituri cuvenită d-nei Athina Atanase Szabo, văduvă, şi a
d-lui Constantin Ghergis, asupra imobilului din str. Împăratul
Traian No. 2, colţ str. Piaţa S-ţii Arhangheli, până la concurenţa
sumei de 1670 lei. Judecător P.G. Răiciulescu
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• Publicaţie. Comis. de Poliţie S. V, No. 4227: în ziua
de 13 iunie, ora 10 a.m., licitaţie publică la faţa locului averea
debitorului Ion M. Pascu, Bd. Carol No. 103, compusă din 1)
două galantare; 2) patru perechi ghete bărbăteşti de şavron noi;
3) două perechi ghete noi; 4) două perechi pantofi de damă noi
şi una bărbătească colorată; 5) una maşină de stipuit.
• 12 iunie – acord oficial între Take Ionescu, Nicu Filipescu
şi Iancu Lahovari, prefigurare a ceea ce se va numi „Federaţia
Unionistă” pro antantistă.
• 12 iunie - Petre Cârlig, serbare de cinematograf în scop
de binefacere, în sala Carpaţi
• 13 iunie – Începe la cinema „Carpaţi” rularea filmului de
actualitate Pentru mama, 4 acte. Sonoritatea va fi asigurată de
fanfara regimentului (Expresul).
• 14 iunie, Comisiunea sind., serată dansantă în salonul
PSD, fost Louvru. Alte serate: 19 şi 20 iulie; 2 şi 23 aug.; 6, 8,
13 şi 14 septembrie.
• 14 iunie: reorganizarea jandarmeriei
• 15 iunie – Prefectura oferă Primăriei: 3008 kg praf cărbune
în valoare de 180,48 lei
• Adevărul Brăilenilor, Anul II No. 14, 15 iunie 1915.
• Jaful „Alexist” şi „ Poporul”. Privind activitatea
administrativă a cohortei actualului Consiliu Comunal ce
formează vizuina în care se adăposteşte haita de lupi flămânzi
şi haini, te cuprinde groaza şi te cutremuri când vezi că sub
ochii tăi aceşti edili mameluci din capul comunei îşi bat joc de
interesele generale cetăţeneşti şi de avutul comunei. La fiecare
moment nu se observă din partea acestor vitregi conducători
decât o nepăsare continuă şi un dispreţ pronunţat faţă de nevoile
poporului aflat în mizerie şi suferinţe, un jaf complet în avutul
comunei şi o alianţă solidă cointeresată în prada acestui avut. Şi
în capul piramidei acestei cohorte stă nepăsător spre ruşinea
veacului în care trăim manechinul şi simandicosul paiaţ
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politician „Constantin Alexiu”, şeful Partidului Liberal din
localitate. Deviza lor este: totul pentru ei, nimic pentru popor!
C.C.Sculi, avocat
• Distribuirea zahărului „Cinema – Primărie”. În
tot răstimpul celor aproape cinci zile de distribuire ridicolă,
vecinătatea şi trecătorii nocturni auzeau chiţcăiturile repetate şi
disperate ale celor trei şobolani, precum şi a guzganului Nistor
Filoti, cari însoţiţi de puii lor, unii din funcţionarii Primăriei
şi ai Poliţiei, găureau sacii aflaţi în localul Primariei, scoteau
cu sonda cantităţi enorme de zahăr, pe care apoi prin ajutorul
trăsurilor ce aveau la îndemână îl transportau în pungi pe la
casele cutărui sau cutărui protejat politic, sufragiu, bogătaş sau
consilier comunal. Filmul peripeţiilor operaţiei de distribuire
a zaharului, care desigur va rămâne o ruşine neertată şi fără
precedent în analele Brăilei, a fost văzut de cetăţenii acestui
oraş oropsit. Adevărul Brăilenilor.
• Un nou scandal în perspectivă la Brăila. Studentul
Iulian Leontescu în afacerea din strada Maşinilor a fost găsit
nevinovat, dar Parchetul a făcut o acţiune morală, căci de la o
vreme o clică mai bine zis o bandă întreagă de tineri din oraşul
nostru, culţi, inteligenţi şi bine situaţi, atât materialmente cât
şi moralmente, nu găsesc nimic mai bunde făcut în orele lor
libere decât să petreacă în comptul naivităţii şi cinstei tinerelor
copile din ateliere şi pensiuni sau să bleseze sfântul sanctuar al
căsniciei. Leontescu, şiret, rafinat şi cunoscator al dreptului…
penal, a ştiut cum să lucreze, s-a strecurat cu abilitate printre
dispoziţiile codului penal şi a eşit…fată mare.
• Pentru dl. Şef Inginer al Primăriei. Întrebăm dacă are
cunoştinţă ca comerciantul Raducan R. Oţeleanu din Piaţa
Poporului a construit la faţa străzei nişte şoproane (barace) fără
prealabila autorizaţiune a regulamentului de edilitate publică.
• Pentru d. Administrator financiar. În staţiunea
balneară Lacul-Sărat funcţionează un local de debit şi
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restaurant al cărui proprietar este dl Badea Jipa, care la
rândul d-sale l-a închiriat dlui Cicanica, comerciant din Brăila,
str. Galaţi iar acesta l-a subînchiriat dlui Cazacu, proprietarul
vilei Cazacu din Lacul-Sărat. Astăzi, spre surprinderea tuturora
şi în dispreţul legei speciale a brevetelor, acest stabiliment public
este condus de un oarecare Adolf Schor servindu-se de brevetul
condamnatului Nae Oprişenescu, carea suferit 15 zile închisoare
pentru delictul de adulter. Cum se poate tolera o astfel de stare
de lucruri ştiut fiind că nu se admite funcţionarea nici unui debit
de băuturi fără ca posesorul brevetului să fie stabil în acel local.
Asemenea cum se tolerează debitul de băuturi al codoşului
Coconea, înfiinţat pe str. Victoriei colţ cu str. Ştefan cel Mare,
pus sub patronajul cunoscutului cămătar Panait Dendis.
• Condamnaţi de Tribunal (17 condamnări, din care
spicuim câteva tipuri): Emanoil Gutman, tipograf, abatere de la
Legea artelor grafice; Atanase Exarcu, comersant, str. Călăraşi,
abateri la Legea firmelor şi Legea lumânărilor; Roza Ionescu
zisă Focşăneanca, 5 zile închisoare pentru aţâţare la desfrâu;
Virgiliu Budescu, tipograf, pentru abatere de la Legea artelor
grafice etc.
• Ştiri din „Lacu-Sărat”. 1) La băile gratuite se observă anul
acesta o aglomeraţie colosală de domni şi doamne din elită. Se
vede că Partidul Liberal – aşa cum obişnuieste a fi liberal faţă
de popor – a înlocuit acordarea băilor gratuite acestora în locul
celor suferinzi şi cari poate au nevoie de băi, bineînţeles , spre
a-şi creia simpatii electorale în vederea unei eventuale campanii
politice. 2) Se ştie că în străinătate băile de staţiunile balneare
sunt aproape gratuite, aceasta pentru a face pe cât posibil accesul
a cât mai multor vizitatori. La noi, sindicatul de exploatare a băilor
din staţiune compus din tacâmul de berecheţi Hilariu Giurescu,
Pavel Ţane, Gorovei şi Niculai Jaja farmacist a fixat preţul unei
unei băi calde la 3 lei dimineaţa şi la 2,5 lei după amiază, la care
se adaugă şi bacşişul de 0,80-1 leu de baie. Frumoasă încurajare
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se dă staţiunilor noastre balneare de către Stat şi mai ales de
către aceşti hrăpăreţi spoliatori antreprenori. 3) Zilele acestea
a avut loc o razie sanitară întreprinsă în „Lacu-Sărat” de dl. dr.
Naumescu, medicul oficial al acestei staţiuni, cu care ocaziune
D-sa a impus tuturor comercianţilor, antreprenorilor de hoteluri
şi vile de a lua cele mai urgente măsuri de higenă şi salubritate
pentru apărarea sănătăţii publice.
• Informaţiuni. 1) Săptămâna trecută s-au judecat la Ocol
Urban Brăila o serie de peste 40 de procese de contravenţie
ticluite de doctorul Copoiu Titus Ionescu, şeful prostituatelor
din Brăila, contra femeilor Titi Panaitescu şi Silvia Surdeanu.
Atmosfera pestilenţială răspândită din cuprinsul proceselor
verbale dresate de către medic a înmărmurit întreaga asistenţă.
2) Cine doreşte să-şi procure zahăr, cafea, untdelemn, săpun,
uleiuri, unsori, tutun străin, liqueruri, malaga, vermuth etc. să se
adreseze la dl. N. Orghidan, procuristul şi magazinerul Fabricei
de Ciment, la care se pot găsi oricând cantităţi disponibile,
aduse de la Sulina. 3) În afară de sacul de 100 kgr. de zahăr,
pe care Căpitanul Hiott, fost Prefect al Judeţului nostru, l-a
capătat de la şobolanii Primăriei, a mai obţinut prin servitorul
său în ziua de 9 iunie a.c. încă 7 bonuri în valoare de 100 kgr.
4) Brutarul Miltiade Cochino din str. Ştefan cel Mare No. 196,
a fost condamnat că a vândut şi pus în consumaţie pâini lipsă la
cântar, înşelând cu modul acesta buna credinţă a consumatorilor.
5)Apaşul corespondenţilor de gazetari Petre Ionaşcu, comisar
sanitar, cel cu şantajul doctorului Carasianopol, a fost denunţat
Parchetului de dl Cazacu din Lacu-Sărat pentru calomnie prin
presă şi şantaj. Afacerea s-a trimes la instrucție, 6) La toţi
fabricanţii din oraş nu li s-a dat mai mult de 25 kgr. zahăr; lui
Zeidne i s-a dat 1000 kgr. Ce denotă asta? 7) La trei movile din
preajma staţiunei balneare Lacul-Sărat s-a înfiinţat o adevărată
şatră de tâlhari, cari sub patronajul lui Nae Oprişenescu aţin calea
ţăranilor ce vin cu păsări spre desfacere la Brăila şi le cumpără
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cu preţuri foarte derizorii, monopolizând cu modul acesta stocul
necesar alimentărei oraşului şi a staţiunei Lacu-Sărat. În această
privinţă s-ar impune o măsură drastică din partea d-lui Prefect
Nae Ionescu pentru a înlătura o astfel de stare de lucruri.
• Afipt No. 11430 Judecătoria Rural Brăila. După cererea
creditorului Gh. Stănescu şi prin încheerea din 30 mai 1915, a
dispus a se declara de sechestrate şi urmărite veniturile generale
a întregului imobil al debitoarei Maria N. Şerbănescu, situat în
str. Călăraşi No. 122. Judecător, Brăescu. Grefier, D. Popescu.
• 15 iunie: Are loc căsătoria lui Panait Istrati cu Enta /
Janeta Şt. Gheorghiu, născută Malcos / Maltus, „o cunoscută
agitatoare socialistă”, considerată de poliţie o periculoasă
„anarhistă”. Fusese soţia lui Ştefan Gheorghiu, bunul său
prieten, care murise pe 6/19 martie 1914. Ar fi luat-o în căsătorie
de formă, deoarece aceasta urma să fie expulzată. Locuieşte pe
str. Roşiori nr. 430. „Menaj infernal şi nu numai din cauza ei”.
„Am făcut boacănă cu Janeta, pe care o am pe conştiinţă. Am
părăsit-o mişeleşte şi am venit în Elveţia”.[Al. Oprea, Panait
Istrati, Editura Minerva, BPT, Bucureşti, 1984, p. 69]. A părăsit
ţara la 30 martie 1916 cu destinaţia Elveţia.
• 15 iunie – C. Ionescu, chiriaş al proprietarului Moritz
Rapaport, a închis prăvălia de cafenea şi ceainic din faţa
Docurilor.
• 15 iunie. Trupa de operete Al. P. Marinescu, pe care
un ziarist local îl numea „fiu al Brăilei”, îşi începe seria de
spectacole cu Dragoste de ţigan. În repertoriu au mai figurat:
Contele de Luxemburg, Fata tamburului major, Povestirile lui
Hoffmann, Pericola, Boccaccio, Mascota, Fetiţe dulci.
• În paralel cu trupa Marinescu, evoluează trupa de teatru
a lui Petre Liciu, revenită la Brăila sub denumirea „ Compania
Artiştii Asociaţi”. Din trupă faceau parte Maria Filotti, Tina
Barbu, Atena Georgescu, Cazimir Belicot, Constantin Tănase,
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G. Achil, toţi din Bucureşti, carora li se adaugaseră Ion şi Natalia
Profir, Costică Ionescu şi Maria Wecera de la Iaşi. S-au jucat
Manevrele de toamnă, Secretarul general,   Femeile noastre,
Regulus Cadoveanu, Cinematograful, Don Vagmistru, în care
Liciu juca rolul lui Cărăbuş iar Tănase pe al vagmistrului
Trăsnilă.
• 17 iunie, Marie Cernescu Hallepliu, Bd. Cuza 191,
autorizaţie de exercitare a profesiei de fizionomistă (ghicitoare)
• 17 iunie, V. Georgescu, reprezentaţie de cinematograf în
scop de binefacere, în sala Carpaţi
• 17 iunie – Vasile Th. Liondas (semnează cu litere greceşti),
comersant, str. Călăraşilor nr. 27, scăderea taxei birtului şi a apei
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 974, 17 iunie 1915
• Rezolvarea chestiunei depozitării recoltei nouă. În o lună
de zile, prin permiterea exportului şi prin acordarea vagoanelor,
putem rezolva în mod fericit problema depozitării recoltei, din
care a început ici-colo seceratul. Spiridon Georgescu
• Către părinţii cercetaşilor din România – mesaj al
Comitetului Central al Asociaţiei Cercetaşilor României
• Alergările de cai din Brăila. Favorizate de un timp
superb, prima zi a alergărilor de cai (duminică 31 mai) a
fost încununată de un succes desăvârşit. Merită o deosebită
menţiune la aceste alergări caii „Flora” al dlui C.A. Ghica,
marele proprietar din judeţul Ialomiţa, care a câştigat premiul
I de 2000 lei al „Derbiului” cu multă uşurinţă; apoi „Spion” al
dlui Nicolae Eremia, cunoscut ca unul dintre cei mai de seamă
cai care a ieşit I-ul câştigând 1000 lei – premiul „Masca” şi al
dlui Herman Juster, care a câştigat 700 lei eşind I-ul la alergarea
premiului „Debutanţilor”, bătând cu bune distanţe pe ceilalţi
parteneri. În ziua a II-a, duminică 7 iunie, se desfăşoară cursele
pentru Premiul Trandafir (trap), Pr. Siretu (galop), Pr. Derby
Român (trap), Pr. Latinu (galop), Pr. Bucureşti (trap) şi Pr.
Slobozia Bradului (garduri).
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• Situaţiunea Agricolă. Seceta simţitoare din cursul
lunei precedente şi primele două decade din mai a fost foarte
dăunătoare atât lucrărilor agricole, cât şi mersului vegetaţional
în general. Ploile generale din ultima decadă, precum şi acelea
ce au căzut numai în Muntenia şi pe alocurea în Dobrogea la 5,
12 şi 14 au fost foarte folositoare, căci au îndreptat pretutindeni
starea semănăturilor, care, la sfârşitul decadei a doua, devenise
foarte îngrijorătoare.
• Informaţiuni. 1) Cu două treimi din numărul membrilor
prezenţi, Academia Română  în ultima şedinţă a ales ca secretar
general al instituţiei pe termen de 7 ani pe dl. Jacob Negruţi,
a cărui lungă activitate pe câmpul literelor şi a cărui merite
personale sunt bine cunoscute  şi bine apreciate în toate
cercurile. A fost şi Preşedinte al Academiei. S-a ales acum
în locul lu Dumitrie Sturza, care a ocupat această demnitate
mai bine de 20 de ani. 2) În ziua de 24 mai a avut loc căsătoria
gentilei domnişoare Ecaterina Alevra din localitate cu domnul
locotenent Demetru Gabrielescu din artilerie. 3) Ovăzul. Pe
baza legii excepţionale, ministerul de industrie şi comerţ a dat
o decizie prin care ovăzul este considerat ca articol de primă
necesitate şi i se fixează preţul maxim. Conform acestei decizii,
ovăzul de greutate de 41-42 kgr. la hectolitru, se va vinde cu
preţul de 1000 lei vagonul, socotit la 10000 kgr. 4) Cerealele
pentru export. După un tablou al direcţiunei căilor ferate se mai
găsesc încărcate azi 2500 vagoane cu cereale pentru export, cari
vor fi expediate în decursul săptămânei viitoare.
• 18 iunie – Şcoala Profesionala Penetis-Zurmali solicită o
căruţă de lemne.
• 18 iunie 1915: Primul ministru Ion I. C. Brătianu: Dacă se
acceptă toate cererile politice ale guvernului român, România e
gata să intre în război în 5 săptămâni, fiind gata să înceapă de
îndată negocieri pentru încheierea unei convenţii militare.
• 18 iunie – Decizia Min. Ind. şi Com. fixează preţurile:
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zahăr tos, cu ridicata-1,20 lei/kg, cu amănuntul-1,25 lei/kg;
slănina-1,60 lei/kg; untură- 1,80 lei
• 18 iunie, Aneta Mihăilescu, un cinematograf în Grădina
Publică, în beneficiul meu, văduvă, suferindă, fără esistenţă
zilnică
• Bomba, Anul XXXI, No. 1369, 19 iunie 1915
• Blestem. «Şefia» a fost în partidul conservator mărul
discordiei care a adus vechiul şi marele partid de odinioară
la repetate sciziuni şi lupte intestine continue, cari l-au pus în
minoritate faţă de celelalte partide şi dezacord cu ţara. (…)
Azi, prin noua sciziune a marghilomaniştilor şi prin moartea
regretată a lui Ion Lahovary, conservatorii se găsesc la o nouă
curioasă răspântie. Se va taia cangrena sau nu? Prin fuziunea
cu tachiştii, cari azi sunt o forţă politică considerabilă, patimile
ar înceta. (…) Rămâne numai să se vadă care va fi rezultatul
concurenţei dintre d-nii Take Ionescu şi N. Filipescu. De va
ceda vreunul, blestemul se ridică; nu, atunci vom asista la
înmormântarea prea de timpurie a partidului filipescan.
• Iar lipseşte zaharul. Lipsa zahărului a început să se
simtă din nou. Cele 5 vagoane distribuite cu atâta bătaie de cap
de Primărie de-abia au fost suficiente pentru 5-6 zile. Pe viitor,
zaharul să fie repartizat în cantităţi exacte la detailişti cărora să
li se lase un profit de 5 bani la kgr. Bonurile să se elibereze de
circ. Poliţieneşti asistate de către un funcţionar al Primăriei cu
atribuţia de încredere.
• Zât ! Pe puşlamalele de la «Telegrama» şi pe „simpaticul
potlogar” Petre Ionaşcu cari se ştiu pătaţi pe onoarea lor, îi
somăm să tacă spre a nu ne vedea obligaţi să intervenim cu acte,
mărind astfel scandalul pe care din anumite motive voim sa-l
înăbuşim. Credem c-am fost înţeleşi! Deci zât şi botul pe labe.
Plici
• Chiriaşii şi războiul. Există trei păreri. 1) Reducerea
totală a chiriilor în tot timpul războiului şi pentru o perioadă după
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război. 2) Anularea chiriilor rămase neplătite de toate familiile
cari au suferit o pagubă prin război prin moartea sau punerea
în stare de infirmitate a şefului. 3)Rezilierea chiriilor rămase
neachitate la văduvele soldaţilor morţi în război, la militarii puşi
în stare de infirmitate în urma războiului şi incapabili a-şi urma
profesiunile pe baza cărora au închiriat imobilul. F.
• Situaţiunea agricolă în judeţ. Statistica semănăturilor
făcute în judeţ până la 15 iunie crt. şi înaintate Min. de Interne
(Direcţiea Statisticei Generale a Statului) cifrează astfel porţiunea
cultivată: marii proprietari-79099 ha; micii proprietari-149007
ha. Din tabelul general, reproducem suprafeţele pentru
câteva culturi: grâu-47035 ha mari proprietari, 20406 ha mici
proprietari; orz, orzoaice-4538 ha / 50078 ha; ovăz – 5922 ha /
18844 ha; porumb – 9911 ha / 50813 ha.
• Afipt No. 9554, Corpul Portăreilor Trib. Brăila; (…) în
ziua de 25 iunie crt. se va vinde prin licitaţie publică activul
falimentului Mişu Irod, compus din stofe de haine, accesorii de
croitorie şi atelier, evaluat la suma de 13271,70 lei, cu şi fără
creanţe în valoare de 2163 lei şi de existenţa cărora d. judecător
sindic nu garantează, aflată în magazinul falitului din Bd. Cuza
No. 152. Vânzarea se va face în masă totală sau parţială (…)
Cap. Portărei, Gh. Bălan
• Ecoul Bombei. 1) Comitetul executiv conservator,
întrunit ieri în adunare extraordinară, a ales prin aclamaţiuni
pe d. Nicu Filipescu ca şef al Partidului Conservator în locul
decedatului Ioan Lahovary şi pe d. Mihail Cantacuzino ca
preşedinte al Clubului conservator. 2) Duminica trecută a avut
loc înmormântarea regretatului Gavrilă Marin, mare comerciant
şi membru de frunte al partidului filipescan local. 3) D. V. Cazacu,
directorul Muntelui de Pietate, a reclamat Parchetului ziarul
„Telegrama” pentru faptul de calomnie prin presă şi individual pe
Petre Ionaşcu, care s-a prezentat la d-sa, ameninţându-l că, dacă
i se dă o sumă de bani, va înceta această campanie. Afacerea a
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fost diferită(!) judelui de instrucţie pentru a se cerceta. În decurs
de una lună, aceasta e a doua reclamaţie pentru şantaj prin presă,
făcută contra acestui murdar pamflet. 4) Zilele aceste au sosit în
localitate un vagon zahăr din cele 5 vagoane repartizate pentru
un moment pentru oraşul nostru. Putem anunţa publicul nostru
că de acum va sosi în mod alternativ cantităţi suficiente de
zahăr, lucru care ar putea determina publicul să nu mai asalteze
Primăria. 5) Tribunalele locale vor lua vacanţă pe timp de 2 luni
cu începere de la 1 iulie crt. 6) Faţă de cazurile din ce în ce mai
dese de turbare provocate de muşcături de câini, credem că ar
fi bine a se stârpi toţi câinii vagabonzi al căror număr destul
de mare populează străzile şi mahalalele, periclitănd sănătatea
publică. 7) D. Virgiliu R. Grossu, doctor în drept la Paris, a fost
numit avocat al Casei de Împrumuturi pe Gajuri.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 974, 19 iunie 1915
• Să se dea vagoane pentru transportul cerealelor.
Interesul atât al statului, cât şi al particularilor este ca cerealele
permise la export să se scurgă cât mai repede pentru a putea
beneficia de enormele preţuri cari se plătesc azi şi cari odată cu
deschiderea Dardanelelor se vor dimunua ajungând la normal.
Şi ce se întâmplă?   În loc să beneficieze de enormele preţuri
cu cari se plătesc cerealele şi de faptul că se golesc magaziile
pentru a primi recolta nouă, înregistrăm aceeaşi stare de lucruri
cu tot convoiul de pagube: chirii, condiţionare, alterarea mărfii
etc. etc. (…) Soluţia:   Să se accelereze transportul dându-se
vagoane în mod excepţional mai multe, să se permită exportul
cu carele, autocamioanele etc. prin toate punctele de frontieră
ca să putem scurge cât mai multe cantităţi de cereale în timpul
cel mai scurt posibil prin graniţele de uscat pentru a beneficia
şi profita de preţurile cu cari ni se plătesc azi şi când pericolul
unei lipse este cu totul exclus. Spiridon Georgescu
• Suprafaţa şi producţia recoltei noui. Recolta grâului:
1950000 ha-producţia estimată aproape 300000 vagoane din
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care necesar consumaţiei interne-134 mii vagoane, disponibil
pentru export-166 mii vagoane. Recolta orzului: 500000 haproducţia estimată aproape 61000 vagoane din care necesar
consumaţiei interne-19 mii vagoane, disponibil pentru export-42
mii vagoane. Secara: 410000 ha-producţia estimată aproape
35000 vagoane din care necesar consumaţiei interne-18900
vagoane, disponibil pentru export-16100 vagoane.
• Cu privire la memoriul evreilor pământeni. Nouile
restiricţiuni şi neajunsuri au determinat pe evreii pământeni
prin organizaţia „ Uniunea evreilor pământeni” să întocmească
un memoriu în care să arate suferinţele profunde atât morale
cât şi materiale pe cari le îndură de atâta vreme populaţiunea
băştinaşă evreiască, care, cu toate că este supusă la aceleaşi
îndatoriri ca şi populaţiunea românească, totuşi este considerată
ca străină până acolo „ încât ni s-a refuzat până şi nădejdea de
a căpăta dreptate”. Se cere ca puterile constituite ale ţării, faţă
de sacrificiile şi îndatoririle la care este supusă populaţiunea
evreiască, să le arate o atenţiune publică de prietenie şi
consideraţiune. Memoriul a fost înmânat M.S. Regelui de către
d. Dr. Ad. Stern, preşedintele „Uniunei evreilor pământeni” cu
ocaziunea audienţei pe care i-a acordat-o suveranul. Memoriul
a fost însoţit şi de o plângere contra nouilor neajunsuri şi
restricţiuni îndreptate contra populaţiunei evreieşti.
• Informaţiuni. 1) Dl. Miltiadi Scufis, cunoscutul mare
agricultor cu domiciliul în oraşul nostru, în urma operaţiunilor
la care este supus M.S. Regele Constantin al Greciei, a trimis o
telegramă la Palat prin care ura M. Sale o grabnică însănătoşire,
la care Biuroul Politic al Curţii Regale din Atena a răspuns
printr-o scrisoare de mulţumire. 2) [v. şi numărul din 1 mai al
Egalităţii…] S-au depus spre autentificare statutele nouei
societăţi anonime de navigaţie „Maritima”, care se înfiinţează
în Brăila, putând crea agenţii în România şi străinătate. Obiectul
întreprinderei este comerţul de transporturi pe apă şi tot ce se
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referă la acest comerţ, putând lua cu chirie şi cumpăra sau construi
vase, pontoane, elevatoare şi alte materiale servind la transport şi
la reparaţii. Capitalul subscris e de 500000 lei. Aceasta asociatie
se compune din Ed. Fanciotti, Anton Teodoridi, I. M. Kars,
Victor B. Mendl, Alfred Rottenberg, A. Teodorescu, Achile B.
Mendl şi Andrei H. Mandelbaum (Brăila), C. Cristodulo, EliasS.
Pincas şi Henry Friedman (Bucureşti). 3) Anunţăm cu plăcere
că duminică 7 curent a avut loc cununia religioasă a gentilei
domnişoare Ecaterina Violattos, fiica d-lui Gabriel Violattos,
proprietarul cunoscutei fabrici de făină din oraşul nostru, cu
simpaticul tânăr Ion Teianu, Locotenent în Regimentul 38 de
Infanterie. 4) Din Paris ni se comunică triata ştire că zilele trecute
s-a făcut înmormântarea cunoscutului mare comerciant Angelo
Bach, şeful fostei firme „Fraţii Bach” din oraşul nostru. 5) La
alergările de cai au apărut numeroşi cerşetori, practicându-şi
nesupăraţi profesiunea. Se impune ca poliţia să cureţe străzile de
aceşti paraziţi ai societăţei, căci trebuie să se ştie că majoritatea
acestor indivizi nu sunt infirmi sau în imposibilitate de a munci
ca să nu poată fi întrebuinţaţi cu succes la diferite munci cinstite
de pe urma căreia să-şi câstige existenţa şi în special femeile. Ca
cineva să poată trece neaparat pe Calea Dobrogei pe unde vin şi
trec atâţia straini la debarcader, trebue să se afle în trăsură. Dar
poate toată lumea să meargă cu trăsura la afaceri sau la vapor
în fiecare zi şi de mai multe ori pe zi? G.
• 19 iunie –Aici, la Brăila, există un public de bun gust,
iubitor de artă adevărată, format de-a lungul zecilor de ani
datorită muncii plină de migală, de abnegaţie şi pasiune a celor
ce-au răspuns de statutul moral şi cultural al locuitorilor din
Brăila, fără a fi remuneraţi pentru aceasta. Comicul răsfăţat
Ciucurette, rivalul lui Tănase, împreună cu fosta subretă
Florica Florescu, de al cărei succes artistic din trecut tot ne
mai amintim, au pornit în turneu sub impresariatul dlui Victor
Antonescu, care, dacă nu are însuşiri artistice, dispune în schimb
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de multă pricepere în a lansa mediocrităţile şi a stoarce francii
publicului zăpăcit de o reclamă deşănţată. Brăila, refugiul
tuturor cabotinilor, figurează primul, ca la toate marile turneuri
artistice, în interesul negustoresc al dlui Victor Antonescu,
patronul Floricăi şi al lui Ciucurette, exoflisiţii companiei
Grigoriu. Cel puţin de acum înainte, brăilenii, în loc să se lase
păcăliţi, ar face bine să pue la carantină   pe toţi apaşii artei
care ne asaltează.
• 20 iunie – Neachitând taxa de hotel, sechestru asupra
bunurilor lui Louis Löbel, dar la licitaţia din 15 iunie nu s-a
prezentat nici un concurent.
• 20 iunie – Adresa Min. Instrucţiunii şi Cultelor: Consiliul
permanent a retras drei Ecaterina Popola autorizaţia nr. 15322/913
de a conduce o grădină de copii. Închide Şcoala instalată în str.
Rosetti 16.
• 20 iunie – Ştefan Zanetti, cofetărie în Piaţa Sfinţii
Arhangheli nr. 1 (împreună cu berăria Monopol- 144 m.p.) –
183 m.p., contestă taxa de 1098 lei calculată la 305 m.p., care
a inclus terenul dinspre grădiniţă – 243 m.p. şi dinspre prăvălie
– 60 m.p.
• 21 iunie, Ion I. Roşculet, Furtunei 18, serată dansanta, în
localul său +28 iunie
• 21, 28 şi 29 iunie, Gh. Niculescu, serbări familiare de
dans în salonul Thoma Capriş
• 22 iunie, Soc. de binefacere „Ajutorul”, sub înaltul
patronagiu al M.S. Regina Elisabeta, filala Br., prezidentă Sofia
General Orezeanu, oferă reprezentaţie de cinematograf.
• 22 iunie – autorizaţie Nicolae Coconea, cârciumă,
Victoriei 38
• Bomba, Anul XXX, No. 1350, 22 iunie 1915
• O justă socoteală. Făcând apologia partidului liberal,
un orator s-a exprimat că, în toate momentele grele, Tronul şi
Ţara au făcut apel la forţele partidului naţional-liberal. Aşa s-a
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întâmplat în 1876, când cabinetul conservator general Florescu
parăseşte puterea lasând biata ţara   ameninţată de grozava
criză financiară ce o tiraniza şi fără busolă în faţa răsboiului de
la 1877 ce era gata a se declara sau în 1907 când ţara tremura
din ţâţâni sub revoluţia agrară, la putere se afla tot partidul
asanărei moravurilor, demisiunea şi ce-o vrea D-zeu a fost şi
atunci soluţia ultimă la care ajunseseră conservatorii. La fel şi
azi aceştia nu voiesc ca ţăranii să aibă şi ei pământurile lor de
cultură şi niscaiva drepturi în ţara asta pe care o slujesc mai
abitir decât „monocliştii” d-lui P.P. Carp. Ne adresăm poporului
şi-l intrebăm: Fost-ai conştient, cetăţene, de crima ce ai făcut
când pentru un pol , doi sau trei, ai votat peentru Gigi Petcu
sau un Faranga ai partidului cu trecutul de mai sus şi duşmani
oricarei idei de îmbunătăţire a soartei milioanelor de ţărani ?
Ne adresăm şi guvernului reformist, dar nu cu întrebări, ci cu
rugăminţi de a face neapărat şi a aplica la timp doctoria menită
să tămadue oribila prostituare morală a celor cari au interese să
se menţie colegiile restrânse. Ba mergem şi mai departe şi cerem
ca legile ce le vor elabora să dea dreptate tuturor născuţilor şi
crescuţilor în ţară cari se bucură de cetăţenia română, c-atunci
viitorul sigur e al nostru şi să lase partidul şefilor decapitaţi să
strice pupitrele în parlament sau să facă chiar şi revoluţii de
stradă.  În ţara asta trebue să dicteze bunul simţ şi dreptatea,
nu paraponosul şi isteriile contagioase ale caraghiosului Nicu
Filipescu. F.G.A.
• Chestia canalizărei. Chestiunea nenorocitei canalizări
a oraşului nostru apare cu timpul în adevărata ei ştofă şi culcă
la pământ ca mincinoase toate aserţiunile conservatorilor, cari
au avut şi mai au încă cinismul să susţie c-au făcut „o reală
canalizare”. Deşi adevărul asupra acestei panamale farangiste şi
afaceri detestabile pentru Comună, asupra lăsării la bunul plac
al inginerilor lui Fried et Adorian, nu s-a trecut la rezolvarea
ofertei dlui ing. Voiculescu privind executarea celui de-al II-lea
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lot şi a restului din lotul I în condiţiuni mai serioase şi mai
conforme cu caietul de sarcini. Au fost numiţi de ad-ţia liberală
dnii ingineri Demetriade şi Chiriac ca controlori ai lucrărilor în
locul ing. Ghermani, demis de Comuna din acel post. Au fost
numite două comisiuni, una de jurisconsulţi şi alta de ingineri
specialişti care să constate în mod neîndoios paguba suferită
de Comună şi să ofere soluţii pentru repararea acestor pagube.
Rezultatele se lasă aşteptate.
• Tripoul de la Lacul-Sărat. Giurescu şi Miţa Faeton
patronează tripoul. Subt înaltul şi prea nimeritul patronaj al
genialului director al Tramvaiului brăilean Hilariu Giurescu,
gaşca de aventurieri a celebrului Haize, care a estorcat şi anul
trecut o mulţime de creduli, şi-a reinfiinţat la Lacul Sărat „bula”
şi celebrul „tripou”, instalate în Casinul Statului. Acestea
reprezintă două nenorociri pentru Lacul Sărat iar permisiunea
fie şi temporară a funcţionarii lor nu fac decât să grabească cu
un ceas decadenţa definitivă a deja compromisului Lac-Sărat.
Prefectura, văzând ravagiile făcute de „bula” lui Giurescu, i-a
interzis funcţionarea ei. Ceea ce atinge culmea e faptul că în
capul acestei bande de „trişeuri” şi cartofori de meserie stă
însuşi directorul stagiunei Hilariu Giurescu, care, ajutat de ochii
frumoşi şi graţiile indecente a unor mărgăritare a trotuarului
bucureştean, nu se interesează de altceva decât de recrutarea
victimelor acestor lipitori. Presa tace şi închide ochii asupra
acestor porcării fiind „aranjată” de direcţie, ca şi anul trecut.
Rămâne publicul şi autorităţile cari trebuie cu orice preţ să
boicoteze nefasta adunătură de excroci ce duc Lacul-Sărat de
râpă. F.G. A.
• Ecoul „Bombei”. 1) Unele ziare de speculă au căutat să
exploateze faptul că pe nedrept d. Nicolae N. Boeru, comerciant
din Piaţa Poporului, a fost condamnat la 15 zile închisoare pentru
schestrare de persoană. Curtea de Apel din Galaţi în faţa lipsei
totale de probe a achitat cu unanimitatea voturilor pe d. Nicolae
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N. Boeru. 2) Azi, duminică 22 iunie, are loc în comuna Seraiu,
jud. Constanţa, celebrarea căsătoriei religioase a dlui Badiu G.
Spânu, avocat, fost prim ajutor de primar, fost deputat şi una
dintre cele mai marcante figuri liberale din localitate, cu gentila
d-şoară Elena N. Oancea, fiica dlui Luca Oancea, mare proprietar
şi prefect al jud. Constanţa. 3) Toţi proprietarii şi negustorii
din Lacul Sărat reclamă: „Bula” şi „Clubul” d-lui Giurescu
îi ruinează şi le gonesc şi bruma de clienţi ce le-a mai rămas
negoniţi de jefuitoriii de la Casino şi ploile ce nu mai contenesc.
4) Alegerea nouei Camere de Comerţ are loc astăzi, duminică
22 crt. Opoziţia n-a prezentat nici o listă, viitoarea Cameră fiind
formată din : Ion G. Sassu, preşedinte; Nistor Filoti, Victor H.
Mendl, H. Haritonovici, Ion Săvescu, Al. Verona, N. Caţighera,
G. Radovici, Ion Grigorescu, Iosef Pasmante, Andrei Culea,
Th. Coman, Bogdan Nicolaevici, N. Perşoiu, Paraschiv Pârlog,
Mihalache Dâmbu, Bratu R. Sulica, Neculai Theodorescu, G.
Sabovici, G. Pantazi. 5) Tribunalul secţia I a condamnat pe N.G.
Marinescu, fostul agent perceptor al serviciului de control de la
Primărie şi autorul cunoscutelor fraude, la 2 ani închisoare şi
34038,30 lei daune către Comună.
• Afipt. Cor. Portăreilor Trib. Brăila. No. 8757. În ziua de
23 iunie 1914 se va vinde prin licitaţiune publică averea mobilă
a debitoarei Lucreţia Basarabeanu, din Brăila, str. C. Berlescu,
fostă Sft. Nicolae No. 44, şi anume: 1) un birou complect
compus dintr-o canapea cu oglindă, două fotoliuri mari, patru
scaune îmbrăcate în pluş şi un birou acoperit cu postav verde,
toate din nuc masiv. 2) un garderob cu saltare şi cu două uşi cu
oglinzi de nuc. Două biblioteci cu uşile de sticlă tot de nuc; 3)
trei oglinzi mari de antre cu gardinierile, trei canapele cu spate,
de nuc şi îmbrăcate cu pluş, una oglindă mare cu consola ei, un
garderop mare de nuc cu două uşi şi saltare, opt scaune împletite
cu pae şi una canapea mare de sufragerie, având îmbrăcămintea
de pluş, urmărită şi scoasă în vânzare după cererea creditorului
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Dr. C.I. Andronescu şi pentru a d-sale despăgubire de lei 10000
cu procente legale de la 7 februarie 1904 data intentărei acţiunei
până la achitare, plus 350 lei cheltuieli de judecată ce are de a lua
de la numita debitoare, personal ca moştenitoare a defunctului G.
O. Basarabeanu şi ca tutore Al. Basarabeanu, Ionel Basarabeanu,
Georgeta St. Perieţeanu şi Mihail Basarabeanu, moştenitorii
defunctului G.O. Basarabeanu (…) Doritorii, la ora 10, la faţa
locului, unde este a se ţine licitaţia spre a concura cu bani gata.
• La 22 iunie se naşte Dumitru D. Panaitescu, unicul fiu
al lui Dumitru Panaitescu-Perpessicius. În vară se prezintă
la Regimentul 38 Infanterie din Brăila pentru a-şi face stagiul
regulamentar ca sublocotenent în rezervă. (În toamna anului
1916 va pleca cu regimentul pe frontul dobrogean, fiind rănit de
un glonţ dum-dum pe dealul Muratan. Va fi operat de medicul
francez Dufréche, care îi va face rezecţia cotului pentru a-i salva
mâna de la amputare.) În septembrie, publică în revista Cronica
a lui T. Arghezi şi Gala Galaction poezia Ad provinciales,
meum in Gretchen amorem, spernentes, semnat cu pseudonimul
Perpessicius. Pe la începutul lunii noiembrie, se angajează ca
funcţionar la Biblioteca Academiei, lucrând la Noul Catalog al
Bibliotecii.
• Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 15, 22 iunie 1915
• Poporul-jaful şi batjocura „Alexistă”. Aleşii cetăţenilor
brăileni, după recomandaţia dată şi insistenţa pusă în
reuşita lor de către manechinul politician Constantin Alexiu,
şeful Partidului Naţional Liberal, şi cari constitue cohorta
consilierilor actualului Consiliu Comunal, au transformat localul
gospodăriei comunale într-o vizuină, în care se adăposteşte
această haită de lupi flămânzi şi haini, şi într-un cuibar în
care se adăposteşte guzganul Nistor Filoti, primarul oraşului,
cei trei şobolani: Liviu,   Ciuntu şi Varlam, precum şi lacomul
între flămânzi, şobolonelul Ionel Nicolau, secretarul Primăriei.
Deviza acestor lupi prădători, intitulaţi consilieri comunali, şi
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a acestor şobolani ce conduc destinele acestui blestemat oraş  
e: jaful, nepăsarea, laşitatea, batjocura, chiverniseala fără de
nici un control sau frică de Dumnezeu, în definitiv: totul numai
pentru ei şi nimic pentru popor. C.C. Sculi
• Tribuna liberă. Jurisprudenţe celebre. Dl. Raiciu,
judele ocolului urban Brăila, a pronunţat în ziua de 9 iunie crt.,
în procesul penal privitor pe preotul Anghel Constsantinescu,
trei mari şi celebre jurisprudenţe (!) unice până în prezent în
analele judecătoriilor, dintre care reproducem una: Mărturisirea
unui preot ascultat ca martor face singura dovadă în justiţie,
chiar atunci când există şi alti martori cari sunt categorici în
răspunsurile lor, deoarece Preotul din cauza sacerdoţiului
profesiunei sale de preot nu poate minţi iar mirenii mint
întotdeauna.
• O lămurire. În faţa insinuărilor calomnioase înserate
în ziarul „Telegrama” la adresa dlui Anton Koulpi, se publică
certificatul eliberat de D. Stamatescu, medic veterinar primar al
oraşului Brăila, care atestă că produsele de şuncărie şi brânzărie
din magazinul său din str. Galaţi No. 7, sunt de bună calitate şi
păstrate în un local de o curăţenie exemplară cum nu este un alt
local similar în oraşul Brăila.
• Autorităţile şi pungaşii. E timp de aproape un an şi
ceva de când demascăm opiniei publice isprăvile comisarului
Grigore Ionescu, zis şopârlică, zis jălbar, zis furculiţă, şi nu o
dată am cerut stăruitor a se accelera anchetarea denunţului
făcut Parchetului local de către nenorociţii poliţişti, victimele
acestui apaş, relativ la banii depuşi de aceştia spre bonificaţie
la cassa Societăţi lor, unde nu se ştie ce soartă au avut. Glasul
acestora nu a fost însă ţinut în seamă de nimeni, nici de Prefectul
Nae Ionescu, care domnesţe în fruntea judeţului mai ceva ca
un „Sultan”, nici de Poliţaiul oraşului Florian Cristescu, care
se preface ca „nu aude şi nu vede” la toate. Legile ţării sunt
deopotrivă aplicabile faţa de toţi apaşii şi pungaşii, indiferent
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că e slujbaş sau nu şi indiferent dacă e un pungaş rafinat sau un
pungaş subţire de elită.
• Organele oficiale ale Partidului Liberal, de publicitate
ale paiaţului politician Const. Alexiu, subvenţionate de
Primăria locală sunt: „Rumunia”, director dija Rothştein
Rolla: „Telegrama”, director puscăriaşul Const. T. Ştefănescu;
„Expresul”. Director Sotir Constantinescu; „Dreptatea Brăilei”,
director State Teodorescu; precum şi corespondenţii Marcel,
Ionaşcu şi Vernescu. Toţi acestia formează „garda de onoare şi
de apărare a gheşeftăriilor” cohortei consiliului comunal actual
şi îndeosebi a şefului partidului liberal.
• Condamnaţi de Tribunal: A.C. Gagalis, agricultor,
pentru tăinuire de lucruri furate, 7 luni închisoare; Gh. Iordache,
tâmplar, pentru atentat la pudoare, 5 zile închisoare; Stan
S. Mircea, comersant, str. Galaţi, pentru abatere de la legea
firmelor; Vasile Robescu, legea vânzărei lumânărilor; Radu
Vasile, croitor, atentat la pudoare; Petrache Vasiliu, comersant,
legea sanitară ş.a.
• Ştiri din „Lacul – Sărat”. 1) Anul acesta dl. Prefect
al judeţului a interzis cu desăvârşire jocurile la Cazinou. Din
această cauză staţiunea este într-o complectă monotonie, deşi
numărul vizitatorilor şi al pasagerilor este mult mai însemnat
acum că în alţi ani. 2) Dl. Dumitru Constantinescu, antreprenorul
vilei „Regala” pentru a procura ore de distracţie vizitatorilor din
staţiune, a angajat o orchestră bine organizată sub conducerea
cunoscutului artist „Fică”, care va dilecta publicul prin concerte
zilnice, cu începere de joi 18 iunie a.c. 3) Un început de incendiu
s-a declarat în staţiune la vila „Adina”. Focul a fost localizat
graţie unui număr mare de trecători, cari au dat la timp ajutoarele
necesare.
• Informaţii. 1) Funcţionarilor din biroul serviciului CFR
li s-a distribuit câte 25 kgr zahar de fiecare, pe când slujbaşilor
inferiori de la aceeaşi direcţiune li s-a dat numai câte 2 kgr.,
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deşi ei sunt mult mai împovăraţi de greutăţi. 2) Dintr-o scrisoare
primită la redacţie: Marele fabricant de rachiu (apa chioară)
Predingher cu depozitul pe str. Călăraşi, a fost condamnat la
250 lei amendă iar casierul său Schwartz la 15 zile închisoare  
pentru faptul că a vândut băuturi spirtoase ţăranilor servinduse de măsuri falşe. Trăiască celebrul falşifacator Predingher! 3)
Judecătoria ocol urban a achitat pe comerciantul de peşte Niţă
Ivanciu, învinuit că ar fi vândut peşte de contrabandă şi prohibit
de a fi pescuit. 4) Dl. Prefect anchetează reclamaţiunea adresată
Direcţiunei Generale a Serviciului sanitar din Bucureşti de
către d-na Titi Panaitescu contra dlui medic Titu Ionescu. 5)
Lipoveanul maniac Dumitru Antipoff, comersant din str. Galaţi
No. 35, a fost dat judecăţei că a vândut zahăr femeii Tereza
Englis cu preţ de 1, 80 lei în loc de 1,30 cât prevede Ordonanţa
Primăriei No. 3124/5 apr a.c., declarând că nu voieşte să ştie nici
de Ordonanţă, nici de Primărie.
• 23 iunie – autorizaţie pentru stabiliment public de
cârciumă, Nicolae Coconea, str. Victoriei nr. 38
• 24 iunie – Iancu Grigorescu, Bd. Carol nr. 81, crăpături
casă. Primăria citată pentru 27 iunie la Tribunalul Brăila de către
portărelul şef.
• 25 iunie - Trupa de dramă şi comedie a T. Naţional
Craiova, stagiune în Grădina T. Regal de la 1 iulie până la 6 aug,
solicită scutire de taxa comunală. Cons. Com . aprobă scutirea
de ½ din taxa comunală la 8 iulie.
• 26 iunie – N. Barbu, Bd. Cuza nr. 142, comerciul de ceainic
închis de la 1 apr., deschizându-se un magazin de mobilă.
• 26 iunie – G. Paraschiv Zuguridi, prăvălie în Piaţa Regală
nr. 109, scădere taxă trotuar.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 975, 26 iunie 1915
• Reluarea exportului. Comercianţii de cereale reuniţi,
între care Aristide Blanck şi Manissalian, au dovedit că exportul
nu interesează numai pe comercianţii de cereale sau numai
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pe agricultori, ci întreaga ţară şi statul. Preferinţa aratată
agricultorilor înseamnă nedreptate pentru comercianţi, care
posedă cele mai importante stocuri, care, încurajaţi de liberul
export până la o vreme, s-au angajat în cumpărări mari. Soluţia:
Consiliul de miniştri să permită şi comercianţilor exportul,
asigurând numărul de vagoane pentru scurgerea celei mai mari
cantităţi de cereale disponibile în timpul cel mai scurt. Spiridon
Georgescu
• Pentru Poliţie şi Societatea de patronaj. Spectacolul ce
ni-l oferă cerşetorii şi țiganii cari practică această meserie în
Brăila, noi credem că nu-l găsim în nici un oraş  în ţară. De
dimineaţă până seara, străzile oraşului şi îndeosebi cele ce duc
spre port, cum e Calea Împaratului Traian de exemplu, pe unde
trec toţi funcţionarii, comercianţii şi călătorii la vapor spre port,
este împănată de tot felul de indivizi hidoşi şi cete de ţigani cari
constituesc familii întregi, cu zeci de copii după dânşii, murdari
şi goi aproape, cari aţin calea trecătorilor, producând un aspect
desgustător cu milogelile lor prefăcute spre a cerşi un gologan.
Orice trecător este asaltat de aceşti cerşetori şi d-abia scapă
de unul, când e luat în primire de altul, mai ales când pentru
a scăpa de vreunul din ei, pietonul scoate scârbit un ban şi-l
asvârlă acestor paraziţi ai trotuarelor din Calea Împăratului
Traian. Este ceva extraordinar, ceva nemaipomenit. Toată lumea
se întreabă ce rost mai are societatea de patronaj, la care se
contribue cu sume destul de frumoase şi se dă concurs tuturor
serbărilor pentru sporirea fondurilor, când pe străzile oraşului  
se găseşte această ceată de paraziţi cari prin prezenţa şi modul
lor de a cerşi indispune pe toată lumea. Publicul contribue
bucuros la susţinerea operei soc. de patronaj tocmai pentru a
scăpa de acostarea acestor indivizi pe străzile oraşului şi cari la
un anumit timp dispăruseră din vedere.
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• De la Bursă. În speranţa acceptării transportului cu
carele şi căruţele în diferite puncte ale frontierei, ca şi datorită
lipsei cu desăvârşire a porumbului din Moldova, s-a simţit oarece
mişcare la Bursă, obţinându-se pentru porumb 1600 lei vagonul
în loc de 1200, cât se obţinea zilele trecute.
• Informaţiuni. 1) Anunţăm cu multă plăcere ca M.S.
Regele a binevoit a conferi distinsei doamne Alexandrina I.
Berceanu, soţia dlui Ion Berceanu, fost primar şi deputat al
oraşului nostru, medalia „Răsplata muncii pentru biserică”, clasa
I. 2) Dl şi Dna Psichas, ministrul Greciei la Bucureşti, a fost
duminică în localitate. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de fruntaşii
coloniei elene din oraşul nostru şi au asistat la slujba de la biserica
greacă, după care a urmat o recepţie la consulat. După amiază au
făcut o excursiune cu vaporaşul „Kilia” al pescăriilor statului la
punctele Scurtu şi Şerbanu iar seară au plecat la Galaţi la bordul
aceluiaşi vapor. 3) Tranzitul bulgar prin România. Ziarele bulgare
relevează cu nemulţumire că în porturile româneşti zac de două
luni de zile mărfuri bulgare în valoare de trei milioane de lei şi cari
nu pot fi tranzitate prin România, în timp ce tranzitul mărfurilor
româneşti prin Bulgaria se bucură de cele mai mari înlesniri. Se
cere guvernului să facă demersurile cuvenite la Bucureşti. 4) Ţara
şi partidul conservator a încercat o grea lovitură prin moartea lui
Ion Lahovary care a produs o consternare generală. De o cinste
exemplară, de o corectitudine desăvârşită, atât în viaţa publică,
cât şi în cea privată, om cu o cultură aleasă şi cu o putere de
muncă demnă de admirat, fire blândă şi temperament liniştit,
Ion Lahovary a fost întotdeauna un sfetnic excelent al Coroanei
şi un fruntaş superior al familiei conservatoare, fiind unul din
cei mai autorizaţi de a vorbi în numele tradiţiei conservatoare.
Cu dispariţia acestui ilustru om, dispare unul din ultimii bătrâni
conservatori cari aparţineau şcoalei la cari s-au format toţi marii
bărbaţi de stat cu idei conservatoare şi cari au ilustrat partidul
şi ţara. Dispariţia acestui mare om, tocmai în aceste vremuri în
care experienţa, moderaţiunea şi oroarea lui de exageraţiune
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erau atât de trebuincioase ţării, constitue un doliu naţional. Fie-i
ţărâna uşoară ! 5) Situaţiunea. Din datele oficiale rezultă că
starea recoltei de primăvară este în general foarte îndestulătoare
în întreaga ţară. 6) Suntem rugaţi să întrebăm Serviciul veterinar
al Comunei ce măsuri a luat contra câinilor vagabonzi şi plini
de râie, cari au invadat oraşul, constituind un pericol permanent
pentru trecători. Se impune luarea măsurilor pentru stârpirea
câinilor vsagabonzi de pe străzile oraşului cari ne reaminteşte
despre câinii faimoşi ai Ţarigradului. 7) Casele de împrumut
pe gaj pentru agricultori şi industriaşi au început a funcţiona,
în vederea recoltei noi acordând agricultorilor împrumuturi
pentru construcţia de magazii spre a putea ca proprietarii
împrumutaţi să-şi depoziteze mărfurile. 8) Comitetul executiv
al conservatorilor, cari urmează politica preconizată de Dl. Nicu
Filipescu, l-au ales pe D-sa în locul defunctului I. Lahovary. 9)
Duminică 21 iunie la ora 3 p.m. are loc în una din sălile liceului
„Nicolae Bălcescu” examenul de fine de an al elevilor şcoalei
comerciale practice a Soc. „Viitorul” a amploiaţilor de birou.
10) Venitul porturilor dunărene încasate de stat de la 1 apr. 1914
până la 28 febr. 1915 dau un deficit de lei 1195555, 64. 11)
Austria nu mai trimite mărfuri în România. Casele comerciale
din Galaţi, cari au făcut comande de mărfuri în Austria, au primit
înştiinţarea că, deoarece traficul pentru România este oprit, acele
comenzi nu pot fi efectuate.
• 26 iunie: Se constituie societatea „Fiii Apărători ai
Patriei”-foşti combatanţi şi tineri luptători grade inferioare
(cum era titulatura întreagă) cu participanţii la Războiul de
Independenţă şi la campania din 1913. Una din principalele
revendicări a societăţii a fost aceea de împroprietărire a veteranilor
de război şi a văduvelor celor căzuţi în luptă. Centrala era la
Brăila, având filiale la Galaţi, Bârlad, Hârşova ş.a. Societatea
aduce spre vizionare filmul „Războiul pentru Independenţă”. Pe
16 iulie scoate ziarul „Fiii Apărători ai Patriei”.
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• Expresul din 27 iunie anunţă că „maestrul scenei
româneşti”, Nottara, împreună cu artişti ai Teatrului Naţional din
Bucureşti vor veni la Brăila.
• 27 iunie, Brătianu cere generalului Averescu să
întocmească un proiect de convenţie militară între România şi
Rusia, valabil dacă Rusia e în măsură să ia ofensiva în stânga
noastră.
• 27 iunie, Soc. Bau-Handwerker, cinema, în sala Carpaţi
(şi pe 19 febr.!)
• 27 iunie – Într-o notiţă la rubrica Informaţii a ziarului
Expresul se făcea cunoscut că la „Modern” continua succesul
extraordinar al dansatoarei Lăzărescu şi al spectacolelor operei
italiene, cu Rigoletto, Carmen, Pagliacci, Africana şi Fanciula,
de Verdi, cu excelentul tenor Umbertho [ Umberto Manao, cel
care avea să rămână la Brăila şi să devină profesor de canto al
Societăţii Filarmonice Lyra şi apoi la Academia de Muzică a
aceleiaşi societăţi.]
• Duminică 28 iunie, ca-n toate zilele de vară, de pe puntea
corăbiilor/ vapoarelor se aud cântece: un cor de chitare sau o
balalaică, în ale cărei acorduri un glas cald cânta Balada celor
două corăbii.
• Luni, 29 iunie, fanfara a cântat la Măcin cu ocazia
sosirii A.S.R. Principele Carol în acea Comună. Tot aici, regele
Ferdinand îl va primi pe ducele von Mecklemburg, cumnat cu
regele Ferdinand al Bulgariei, emisar al Împăratului Wilhelm
al Germaniei, pe yachtul „Ştefan cel Mare”, pe care de vreo
câteva zile făcea o excursie pe Dunăre, declarându-i că el e
rege constituţional şi că ţara vrea să rămână în neutralitate
(I.G.Duca, II, p. 34).
• Adevărul Brăilenilor, 29 iunie 1915, Anul II, No. 16
• Jaful cu magaziile şi şlepurile din port. De unde până
acum 5-10 ani numai agricultorii, comisionarii de cereale şi
băncile închiriau magaziile din port şi şlepurile, astăzi şi nu
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demult, vreo două luni, se constată că un număr foarte restrâns
de indivizi, circa 15-20, constituiţi în bandă, în lăcomia lor
de a se îmbogăţi, au acaparat toate magaziile din port şi toate
şlepurile de pe Dunăre. Dacă în timpurile normale, un ochiu
de magazie nu se închiria cu un preţ mai mare ca 550 până la
1000 lei maximum, azi din cauza trusturilor şi operaţiunilor
ordinare de speculă a acestor acaparatori s-a ajuns la 40005000 lei. La fel, un şlep care se închiria cu 2-4 lei maximum de
chilă pe an, a ajuns la 12-14 de chilă. Tendinţa este de urcare.
E de datoria guvernului de a lua cele mai drastice măsuri şi a
Camerei de Comerţ să fixeze cât mai curând preţurile cari au
fost în timpurile normale, luând ca bază contractele existente pe
perioada ultimilor cinci ani. „Adevărul Brăilenilor”
• Tribuna nădufurilor. Expres şi într-adins de „N.P.
Ciucurette”-Artist. Un răspuns al d-lui Ciucurette adresat d-lui
Sotir Constantinescu, directorul ziarului „Expresul”, acuzat că ar
fi cerut artistului pentru a fi lăsat în pace. Tonul este de pamflet,
vizibil chiar din formula de adresare: „Domnule Sictir pardon
de Expres”, artistul neputând a sta de vorbă cu aceşti „esporci,
pardon de Expres – escroci ai presei.” (…) Ei şi acum, iubite
d-le Sictirică, de mă-i înjura să se cutremure pământul de la
Polul nord la Polul sud; de s-ar scandaliza prin aceste înjurături
chiar Paul de Coqwue sau Paul Bourget, de la mine nu vei
scoate nici un Pol, cel mult , o Pol-emică glumeaţă , care ar
face să mai râdă puţin cititorii. N.P.Ciucurette, 20 iunie 1915.
• Împământenirea străinilor din Brăila. Şobolanii ce
constitue cohorta Consiliului actual Comunal şi haita de lupi:
Liviu, Ciuntu şi Varlam, adjutoarele celebre ale guzganului Nistor
Filote, Primarul oraşului, nu s-au mărginit de a prăda avutul
comunei numai pentru ei şi ai lor. Aceşti tâlhari au consimtit şi
au vândut celor 4 fraţi Leon, Froim, David şi Zurăch (Zaharia)
Abramovici un teren vast de câteva pogoane situat în Islaz pe
platoul de dincolo de drumul de fer, pe care aceşti nighistori
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de mărfuri, provenite din incendii, furturi şi falimente au
construit nişte magazii pentru speculă. Şi acum, simandicoşilor
şi ghiftuiţilor şobolani, cum rămâne cu dispoziţiunile legei
că străinii nu se pot stabili la ţară şi cumpăra imobile rurale?
Nenorocit şi blestemat oraş, pe a  cui mâini de tâlhari ai ajuns !
• Societatea proxeneţilor şi a prostituatelor. Un cititor
al ziarului ne informează că în locul Societăţei Politiştilor dată
de mal de şnapanii ei conducători, se vor pune în curând bazele
unei noui societăţi pentru protecţiunea şi încurajararea tuturor
codoşilor din Brăila, precum şi a tuturor prostituatelor oficiale,
particulare şi de elită.
• Serbarea Societăţei „Frăţia”. Mijlocitorii oficiali din
oborul Brăilei au sărbătorit în ziua de 24 iunie a.c. (Drăgaica)
patronagiul societăţei lor „Frăţia”. Cu această ocazie un serviciu
religios s-a oficiat la Biserica Sf. Ilie în asistenţa tuturor
mijlocitorilor şi a unui foarte însemnat de domni, doamne şi
domnişoare.
• Lupanare în centrul oraşului. Legea de control al
stabilimentelor publice prevede pe lângă alte obligaţiuni şi
penalitate pentru toţi acei patroni, care ar permite să se practice
prostituţia clandestină în localurile. În sfidarea acestei legi şi cu
toleranţa poliţiei noastre funcţionează în chiar centrul oraşului
localurile de cârciumă şi prostituţie ale lui Stati Zangaropol din
str. Bălcescu colţ cu str. Catolică, Coconea din Bd. Carol colţ cu
Sf. Constantin, Panait Dendis din str. Victoriei colţ cu Ştefan cel
Mare şi în fine localul deschis de curând „La Maiorul Mura”
din str. Regala din faţa Berăriei Carpaţi.
• Comisarul Zira operează iar Poliţia doarme. În
dispreţul ordonanţei date de Prefectura  locală  la Cafeneaua
„Comercială” din Bd. Cuza, a cărui patron e fostul rufean
Grünberg, zis Tatăl, se continuă şi acum jocurile pe bani
la noroc. Şi de ce nu s-ar juca, când ştiut este că dl. Florian
Christescu, poliţaiul oraşului, doarme iar comisarul Zira – Linge
blide , pantahuzu de la Secţia I, este protectorul şi complicele
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proxenetei Amalia zisă Ilcă din str. Turcă No. 22, căreia
îi tolerează a comite cele mai grozave urgii în chiar centrul
oraşului. Ca şi al Idei din Bd. Carol.
• Informaţiuni. 1) Prin oraş circulă svonul că guzganul
Nistor Filote, primarul oraşului, e pe cale a dimisiona din
demnitatea de primar, neputând să-şi vadă de afacerile lui
personale şi de interesele de gaşcă ale Partidului, necum să se
mai preocupe de interesele generale ale oraşului. 2) Primăria a
acordat un teren brânzarului Mihaiu Mihăilescu pentru locuinţă,
în schimb acesta a cultivat bostani. Numai de n-ar da Dumnezeu
să sece bostanii, căci în acest caz va fi nevoit să conserve brânză
în tivge. 3) Parchetul a deschis acţiune publică pentru escrocherie
lui Osias David, antreprenorul proxenet al hotelului „HighLife”. 4) Tribunalul, Secţia I, a amânat judecarea procesului
de daune interese intentat şleahtei de traficanţi şi nespălaţi
„Bacher & Zeidner”, fabricanţi de sifoane şi contrabandă
de ape minerale. Obiectul acestui proces constă în faptul că
aceştia aduc concurenţă neloială S.A. de ape minerale „Vichy”
prin fabricatele lor minerale artificiale. Toţi aceşti otrăvitori ai
sanătăţei publice sunt agreaţii şi protejaţii serviciului nostru
sanitar, care e complice cu aceştia. 5) Hotelurile Princiar, HighLife şi Splendid s-au transformat în nişte cuiburi de trafic al
prostituatelor şi de adăpost al tuturor escrocilor internaţionali fără
ca autorităţile să binevoiască a lua vreo măsură. 6) D. Anastase
D. Gheorghiu a ipotecat firmei Fraţii Nicolaevici imobilul din
str, Hepites No. 13, pentru 10000 lei cu dobânda de 10% pe an.
7) Dna Lucreţia G. O. Basarabeanu a ipotecat dlui C.I. Mănescu
imobilul din str. C. Berlescu No. 40.
• 30 iunie, 2 şi 3 iulie, T. Naţional Bucureşti, turneu oficial
• 30 iunie – Petrache N. Radu, cafeneaua din str. Faţa
Portului nr. 32, închisă de la 1 apr.
• 30 iunie – autorizaţie stabiliment public de băuturi
spirtoase, Sava Grozea, str. Galaţi nr. 94
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• 30 iunie - autorizaţie stabiliment public de băuturi
spirtoase, Gheorghe şi Ştefan Oprescu, str. Regală nr. 98
• 30 iunie – Sara Osaner Hosar, str. Militară nr. 18, scădere
prăvălie de bucătărie
• Sociologul şi filozoful Petre Andrei publică prima sa lucrare
la Iaşi: Mecanicism şi teologism  în sociologia contemporană.
• Herman Max-Maxy absolvă Şcoala de Arte Frumoase.
• Liceul „Nicolae Bălcescu”, anul şcolar 1914/1915 absolvenţii clasei a VIII-a: 13 la secţia reală (dintre care se vor
afirma pe plan naţional şi internaţional Apostolescu N. Nicu,
artist liric, şi Constantinescu K. Mircea, medic ginecolog, şef
clinică, Universitatea din Cluj) şi 13, la secţia modernă (Vasile
Cocoş, 1963, p. 182). Validându-şi examenele de la Institutul
Romaşcanu la Liceul „Nicolae Bălcescu”, Ana Aslan este
înregistrată absolventă a acestui liceu, promoţia 1915.
• În anul şcolar 1914/1915, elevii din cursul superior, de
la 15 ani în sus, făceau instrucţie militară: 65 din clasa a V-a,
52 din clasa a VI-a, 41 din clasa a VII-a şi 32 din clasa a VIII-a.
Armele utilizate pentru instrucţia militară a elevilor au fost
predate Regimentului „Neagoe Basarab” nr. 38 din localitate
spre a fi folosite pe front (T. Buculei, Monografia CCNB, 2004,
p. 118).
• 4 iunie - Publicaţie nr. 5972 (text integral). Se aduce
la cunoştinţa publică că zahărul procurat de Primărie fiind în
cantitate mică nu se poate pune în consumaţiune decât după
norme, pentru ca cea mai mare parte din cetăţenii oraşului
să participe. Din această cantitate o parte s-a distribuit după
anumite liste la personalul instituţiilor publice şi private.
Asemenea s-a distribuit mai multor familii numeroase cu
anumite liste, conţinând numai capii de familii. S-a dat armatei
pentru întreaga garnizoană, s-a dat cofetarilor, ceainicarilor
şi cafegiilor. S-a distribuit personalului poştei, CFR, Docuri,
Vamă etc. S-a dat comunei Brăiliţa. Iar restul cantităţii se va
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distribui la negustorii din întreg oraşul, cari vor vinde publicului
numai contra bonurilor eliberate de comună şi numai acelor
persoane cari se vor constata că nu figurează în listele mai sus
menţionate. Prin bonurile eliberate se va verifica cantitatea dată
comercianţior şi pe care la rândul lor au vândut-o publicului.
Preţul pe kgr. de zahăr va fi de lei 1,30 bani. Primar, N. Filotte.
Secretar General, I. Nicolau.
• 11 iunie – Publicaţie nr. 6049. Duminică 14 iunie, la
orele 8 a.m., licitaţie publică în Piaţa Regală pentru vinderea
în detail a unturei topită ce s-a confiscat de la contravenientul
Gheorghe Popovici, Bd. Cuza nr. 198. Preţul va fi cel fixat de
onor. Minister. P. Primar, Const. Varlam. Secretar General, I.
Nicolau
• 23 iunie - Încunoştiinţare nr. 6346 (text integral) Se
aduce la cunoştinţa generală că Primăria a dispus ca zahărul să
se distribuie prin Comisariatele de poliţie. În acest scop fiecare
cap de familie se va adresa secţiei din care face parte, de unde
va primi un bon de zahăr, potrivit cu nevoile familiei, dar în
tot cazul nu mai mare de cinci kgr. pentru publicul din secţia
I, II şi III şi de 3 kgr. pentru cei din secţia IV, V şi VI. Aceste
bonuri vor fi valabile numai faţă de comercianţii prevăzuţi în
ele iar zahărul se va plăti cu preţul de 1,30 kgr. p.Primar, L.C.
Macedonescu.  Secretar General, I. Nicolau
• RECLAMĂ
• Bomba, 5, 12, 19 şi 22 iunie 1915 - identică cu luna trecută
• De închiriat chiar de pe acum Una Magazie de Cereale,
situată pe Calea Victoriei No. 38, având o capacitate de circa 10
vagoane. Condiţiuni avantajoase. A se adresa dlui M.C.
• De închiriat în mod convenabil prăvălia situată pe Calea
Împăratului Traian No. 11. A se adresa proprietarului la adresa
de sus.
• ARENA REGALĂ. Artiştii Societari ai Teatrului
Naţional din Craiova. Stagiunea de vară 25 iunie-6 august.
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Personalul artistic: Ion Anestin, Ion Stănescu, Coco Dumitrescu,
Mihail Fotino, Mihai Ionescu, Societari ai Teatrului Naţional din
Craiova; D-nii Ion Constantiniu, Remus Comăneanu, Al. Dem.
Darson, D. Lascu, A. Tomescu, Artişti ai Teatrului Naţional; Mia
Teodorescu, Stelia Poenaru, Aura Fotino şi Elena Nebonelli,
Societare de la Teatrul Naţional din Craiova; D-nele Eug.
Olarian, Margot Boteanu, Ev. Stănescu şi S. Tomescu, Artiste
ale Teatrului Naţional, cu un bogat repertoriu din 26 comedii
alese. Reprezentaţiile vor urma regulat în fiecare seară. Biletele
se găsesc la Casierul Teatrului.
• Atelier de construcţiuni de fer şi cântare M. Moscovici,
Str. Şcoalei Publice No. 17
• Leon Livianu, Str. Danubiului No. 25. Depozite :
Brăila, Docuri şi Vadul Lânăriei No. 6; Galaţi, Depou No. 1
Docuri. Cocs de uzină englezesc. Antracită engleză specială
pentru sobe şi motoare. Briquete englezeşti. Exped. La toate
gările CFR şi la toate port. Dunărei. Reprezentant în Bucureşti.
Bernhardt Bernstein. Str. Izvor 12 bis.
• Institut pentru curs de ştiinţe comerciale a lui Friederic
Mester, proprietarul fostei Academii de Comerţ „Leipzig”,
cunoscut peste toate graniţele Europei. Prospecte gratuite prin
Direcţiune.
• Tipografia „Mercur”. Legătorie de cărţi, Fabrică de
cartonage, articole de Biurou. G.B. Enzer. Braşoveni 26.
Execută orice lucrări de aceste branşe cu preţuri moderate.
• Egalitatea Brăilei, 5, 17, 19 şi 26 iunie 1915 - identică
cu luna trecută
• Doctor G. Chyriacos, Str. Polonă No. 7, Boli interne,
de copii, nervoase. Cabinet special pentru Boli speciale.
Consultaţiuni de la 9-11 a.m. şi de la 3-7 p.m.
• I. Constantinescu. Inginer, fost la Canalizarea oraşului
Brăila. Execută lucrări de canalizare interioare, instalaţiuni de
apă, băi, closete etc. Special(ist) în lucrări de această branşă.
Projecte şi devize la cerere. Biroul Str. Galaţi No. 18
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• Cinema Grădina Publică, cea mai eftină distracţie din
localitate. Aer curat. Poziţie încântătoare. Filme senzaționale.
Program schimbat de trei ori pe săptămână. Luni, Mercuri şi
Vineri. Posedă şi un bufet bine asortat. Acurateţă exemplară.
• Adevărul Brăilenilor, 7, 15 şi 22 iunie = Ø
• Copiaţi-vă actele la Biuroul de scris din str. R.S.Campiniu
No. 2
• Vechiul local de băuturi şi restaurant firma „LACUSĂRAT” din str. Goleşti No. 19, care a servit în mod conştiincios
timp de aproape 50 de ani clientela, s-a mutat cu sediul tot
pe str. Goleşti 3, într-un local încăpător şi higenic, sub firma
„DUMITRU MANOLESCU”. Recomandăm tuturor băuturile
veritabile ale acestui local, care e deschis în tot timpul zilei şi al
nopţei. Debit special de regie şi noapte(a).
• Croitoria Parisiană MARCU MĂTĂSARU, str. Cojocari
în faţa Salonului Paradis. Asortat cu stofele cele mai moderne şi
cu maeştri croitori speciali.
• Tipografia „ VICTORIA” Brăila, Str. N.V. Perlea No. 21,
execută orice lucrări atingătoare acestei branşe cu preţuri foarte
convenabile.
• Atelier fotografic Foto – Lux Ernest Zalevski, Str.
Regală No. 15
• Iancu Rădulescu. Cârciumă, berărie şi restaurant „La
Vienez” Lacu-Sărat. Vinuri excelente: Odobeşti, Nicoreşti şi
Sarica. Mâncăruri calde şi reci în orice oră din zi şi noapte.
• Fabrică sistematică de ape gazoase „La sănătatea”
David I. Cilich. Brăila, Str. Regală 163 (sucursală Vaslui).
Preparatele, controlate de serviciul Sanitar al oraşului şi
analizate de Laboratorul de chimie din Bucureşti, s-au constatat
ca cele mai higenice şi conform cu legea Sanitară.
• Ion N. Manea. Măcelăria Naţională. Piaţa Concordiei.
Specialitate în şuncărie şi cârnaţi. Zilnic cărnuri proaspete.
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• Fabrică de ape gazoase şi minerale FILIP D.
MUZELIS. Str. Rahovei 279. Sucursală Lacu-Sărat. Local
igienic şi bine întreţinut.
• Aviz important. Ca aparate sistematice de păcură pentru
a ridica prima presiune la Cazanele de aburi scutind consumaţia
enormă de lemne şi cărbuni, precum şi cele mai economice şi
simple injectoare pentru încălzit cu păcură Cazane de presiune,
se recomandă acel sistem original D. P. Dimovici şi se furnizează
numai de firma cunoscută şi de încredere: D.P. Dimovici din
Brăila, Bariera Regală. Atelier special de orice reparaţiuni
mecanice de maşini şi mai ales cele industriale. Unica specialitate
în reparaţiuni de automobile şi motoare de benzină.
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IULIE
Mi. 1/14 S. Cos. şi Dam.
J. 2/15 P.ves. Maic. D.
V. 3/16 Sf. Iacint
S. 4/17 Sf. Andrei Krit.
Dum. a 8-a după Rusalii
D. 5/18 Sf. Atan. d. At.
L. 6/19 Sf. Sisoe
Ma. 7/20 Sf. Tomad. Mal.
Mi. 8/21 Sf. Procopie
J. 9/21 Sf. Pancraţie
V. 10/23 45 Mart. din Nic.
S. 11/24 S-ta Eufimia
Dum. a 9-a după Rusalii
D. 12/25 S-ţii Proclu şi I.
L. 13/26 Sob. Arh. Gav.
Ma. 14/27 Apos. Achila
Mi. 15/28 Sf. Kiric şi Iulita
J. 16/29 Sf. Atinoghen
V. 17/30 Sf. Marina
S. 18/31 Sf. Emilian şi Iac.
Dum. Sfinţilor Părinţi
D. 19/1 S-ta Macrina
L. 20/2 Profetul Ilie
Ma. 21/3 Sfinţii Sim. şi Ion
Mi. 22/4 Sf Maria Magdal.
J. 23/5 Sf. Foca
V. 24/6 S-ta Cristina
S. 25/7 Adorm. Sf. Ana
Dum. a 11-a după Rusalii
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D. 26/8 Sf. Ermolae
L. 27/9 Sf. Pantelimon
Ma. 28/10 S-ţii Prohor şi N.
Mi. 29/11 Sf. Calinic
J. 30/12 S-ţii Sila şi Silvan
V. 31/13 Sf. Ev.(I.P.S.N.)
Fazele lunare. Până la 21 călduri mari. Serile, zăduf. La 22,
o ploaie violentă. De la 23 şi până la sfârşit iarăşi călduri mari.
• La mijlocul anului, guvernul Brătianu obţine acordul
Antantei privind intrarea în război atunci când împrejurările
ne vor îngădui-o. În 1915, eram aşadar – afară de împrejurări
neprevăzute – asiguraţi de linişte. Se deschidea înaintea noastră
o perioadă de aproape un an în care puteam să desăvârşim
pregătirea (militară – n.n., I. M.) şi în care, în orice caz, eram
scutiţi de veşnicele somaţiuni ale Antantei. Pentru vremurile de
atunci, aceasta era un adevărat paradis (I.G.Duca, II, p. 31).
• Se părea că starea neutrală a ţării devenise o obişnuinţă,
viaţa artistică continuând la parametrii celor mai reuşiţi ani. Iar
Petre Locusteanu publica şi o antologie umoristică, intitulată
„Umorul românesc”. În tot acest timp, notează N. Iorga, „facem
toţi politică externă, începând cu oamenii politici şi ziariştii şi
terminând cu ultimul client de cafenea, care şi el vrea să ştie
din ceas în ceas situaţia Europei”. Se face politică cu furie în
cafenea, în tramvai, la masă, după masă, în tren, în restaurant…
după articolele pe care i le furniza presa.
• Stagiunea de vară a trupei de comedii a Teatrului
Naţional din Craiova – 40 reprezentaţii la Arena Regală.
Biletele costau: 2 lei-rezervat, 3 lei-primele două rânduri, 1 leustal I, 50 de bani-galeria.
• 1 iulie, ora 9 jum. seara, miercuri-Craiova: Dama de la
Maxim (La Dame de chez Maxim) de G. Feydeau (cunoscut
autor de comedii bulevardiere – nota mea I.M.) a avut un succes
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desăvârşit. Este o comedie foarte atrăgătoare prin comicul
situaţiunilor nesfârşit de multe care provoacă la fiecare moment
cascade de hohote de râs ( Expresul, 3 iul.). De remarcat cupletul
„Sub picior”. Splendida comedie-farsă a fost reluată în ziua de
11 iulie .
• Expresul din 2 iulie, art. Teatrul la Brăila : După o serie
nesfârşită aproape de spectacole cinematografice, ultimele zile
ne-au adus, în fine, frumoase şi îmbelşugate manifestaţiuni
de adevărată artă: reprezentaţiunile foarte atrăgătoare ale
maestrului Nottara la „Modern” iar pe 1 iulie seara, la Arena
Passalacqua piesa Un fiu din America de Weber şi Gerbidon,
comedie care foarte atrăgătoare, când prin varietatea
situaţiunilor de un comic irezistibil, când prin romantismul ei,
s-a bucurat de o montare frumoasă, obţinând un binemeritat
succes.
• 2 iulie, pe scena Teatrului Passalacqua, s-a jucat excelenta
comedie Popescu, Popescu de Ordeneau şi Valabregue.
• Bomba, Anul XXXI, No. 1370, 2 iulie 1915
• Teroarea fricei. Zi de zi, diapasonul entuziasmului
nostru războinic scade şi dă loc la noi ipostase foarte curioase
şi nepotrivite cu poporul nostru şi aspiraţiile lui ajunse la
scadenţă. (…) De la vlădică şi până la opincă, parcă un fel
de teroare, o teroare a fricei, a exclus aproape cu desăvârşire
din inimile lor sacrul jurământ ce şi-l fac generaţii întregi de
români de a ne reuni odată toţi sub un sceptru. (…) Mintoşii cari
cu neruşinare strig în gura mare că nu trebue să facem război,  
cari dau ordine şi tonuri în politica ţărei care nu e a lor, sunt
azi binevoitorii ţărei, intervenţioniştii noştri, somităţile culturei
noastre, profesorimea universitară, elita politicei noastre şi 90%
din ţară, care cere război perfidei Austro-Ungarii, sunt nebuni,
voesc să ducă ţara la ruină, sunt simbriasii ruşilor etc. Mai întâi,
nimeni dintre români nu iubeşte şi nu va iubi vreodată Rusia,
succesele ei ne îngrijorează, eşecurile ne lasă reci. (…) În 1915,
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când atâtea ocazii fericite putea să ne redea Ardealul, Bucovina
şi ceva din Basarabia pentru a lovi mortal spatele descoperit
a(l) secularului nostru duşman, am ezitat, preferând specula cu
cereale şi acumularea de aur în locul sacrificiului de sânge, care
trebuia să ne redea ceea ce din copilărie am învăţat să simţim
şi să iubim ca ţară tot de a noastră. Asteptăm para mălăiaţă…,
asteptăm pomeni; frica de moarte se amestecă cu negustorismul
şi chiverniseala unui buchet de politiciani, mari proprietari şi
jidani. Stupid, dar sănătos. Trăiască frica şi specula în războiul
altora. Dormi ţară, dormi şi tu ideal naţional şi una şi alta
sunteţi ficţiuni. Realismul face averi, cel ce vă iubeşte latră la…
luna plină de precauţiuni. Jubilează ungurule, dar să vedem
până când. F.G.A.
• Două cârciumi. Două cuiburi de apaşi. Crima întâmplată
duminică noaptea în taverna „La spicul de grâu”, tavernă care
cu toate că e situată în centrul oraşului, e un cuib de prostituate
de pe str. Unirei, de rufieni şi criminali, pune din nou pe tapet
chestiunea pericolului şi ruşinei ce prezintă pentru oraş aceste
localuri. Faţă de dezinteresarea autorităţilor, localurile   „La
spicul cu grâu” şi cel zis „La Doctorul Mihalache”, ţinut de
un grec fără scrupule şi tare meşter în a falşifica băuturile şi a
se eschiva de angaralele poliţiei şi serviciului sanitar, au ajuns
renumite ca cuiburi de apaşi şi localuri de rendez-vous a tot ce
e mai select pe … şanţ. Şi totuşi vis-à-vis de acestea locuiesc
dnii Ştefan Seftoiu, fost primar, şi Ivanovici, procuror. Aceşti
cârciumari au la dispoziţie prostituate în special din cele zise
clandestine, cari nu se supun la vizite şi cărora le permite cea mai
mare destrăbălare în separeurile sau chioşcurile expres aranjate
în acest scop; se joacă cărţi şi „barbut”, locul pungaşilor.
• Serviciul Sanitar Militar ( ziarul „Epoca” din 23 iunie
c.), organizat în timpul campaniei din Bulgaria sub guvernul
din care făcuse parte şi D. N. Filipescu, ministru de război,
posedă 22 de trenuri sanitare, cu tot atâtea vagoane cu băi, 32
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vagoane etuve şi numeroase spitale mobile. Această organizare
este datorită muncei neobosite a ministrului Dr. C. Angelescu.
În afara acestuia, s-a organizat şi serviciul civil sanitar, auxiliar
armatei, prin unirea celor două societăţi de Cruce Roşie întruna singură şi dotarea ei cu mijloace pentru a-şi putea îndeplini
sarcina, atât pe câmpul de luptă, cât şi în ţară, la căutarea răniţilor.
• Disidenţa conservatoare locală, exprimând recunoştinţa
şi servitudinea către revoluţionarul partidului conservator, d.
Al. Marghiloman, cuprinde pe dnii Ion Berceanu, retras mai ieri
din politică, Filip Apostol, Anghel Teodorescu, Al. Eliat, Dr.
Marati şi Ex. Sa Emil Recht. Partidul nou creeat (?) va scoate
o gazetă, care va fi pusă sub înalta direcţiune a serenităţi sale,
prea rutinatul şi-ndelung încercatul între ziarişti d. Şmil Recht
mobil. Salutând ilustrul confrate, „Bomba” se tăvăleşte de râs,
gândindu-se că mâine va trebui să-l citim pe Recht înjurând pe
X sau Y şi vorbind de „prinţip” cu evlavia cu care vorbeşte azi
de X sau Y.
• Ecoul Bombei. 1) Cele 5 vagoane de zahăr venite la
Primărie se distribuie astfel: două – cafegiilor şi cofetarilor
iar restul publicului cu bonuri individuale. Băcanilor li se va
distribui în curând o nouă cantitate de 7 vagoane zahăr, din care
3 tos şi 4 cubic. 2) Ministerul de interne nu eliberează paşapoarte
oamenilor mai tineri de 47 ani fără autorizaţia ministerului de
Război. 3) Zilele trecute a avut loc în cercul restrâns al familiei
logodna dlui arhitect Rudolf Rogusky, fiul cunoscutului inginer
Carol Rogusky din localitate, cu d-şoara Filomena Collaro,
fiica consulului rus din Kerasunda (Asia Mică). 3) Mişcarea
populaţiunei judeţului în luna mai: s-au născut 443 bărbaţi şi
femei şi au murit 111 bărbaţi şi 69 femei. Divorţuri-3, căsătorii-43.
4) Curs preparator de vară. În localul Şcoalei israelite Abraham
şi D. Schwarzmann, Bd. Cuza, se deschide cu începere de la 10
iulie c., un curs preparator de vacanţă pentru elevii de la clasele
primare. Părinţii, ai căror copii au trecut dintr-o clasă într-alta
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şi doresc să-şi mai repete materiile, cum şi ce vor a-i prepara
pentru admiterea din septembrie la liceu, se pot adresa pentru
informaţiuni în fiecare zi între orele 8-11 a.m., la cancelaria suszisei şcoli. Cursurile se vor preda în aceste ore de un domn
institutor al Şcoalei „Schwarzmann”.
• Afipt. Corpul Portăreilor Trib. Brăila. 1) No. 10210:
În ziua de 22 iunie, se va vinde prin liciataţiune publică activul
falimentului Dumitru Frumuzescu, compus din mărfuri de
cherestea aflate în depozitul din Piaţa Nordului colţ cu str.
Griviţei, în valoare de 27388,85 lei (…) 2) No. 10216: În ziua
de 17 iulie se va vinde prin licitaţiune publică averea mobilă a
debitorului L. R. Chaies, Piaţa Sf. Arhangheli no. 11, etajul al
3-lea, şi anume: (în birou) 1. un birou de lemn mat cu 6 sertare,
învelit cu postav roşu, 2. un birou de lemn lustruit culoare închisă
cu 8 sertare, învelit cu postav verde, 3) un birou de lemn mat cu
7 sertare, învelit cu postav verde, 4) un birou de lemn lustruit
cu 5 sertare, învelit cu muşama neagră, 5) una maşina de scris
marca „Yost”, 6) una maşină de scris „Schmitt Premier”, 7) un
dulap de lemn cu geamuri pentru corespondenţă, 8) una canapea
cu spate înalt învelită cu covor cu desenuri colorate, 9) 6 scaune
cu fundul de lemn, 10) un scaun rotativ pe suport cu fundul de
paie. Urmează bunurile din antreu, salon, cameră de dormit şi
sufragerie, urmărită şi scoasă la vânzare după cererea creditoarei
Primei Societăţi Române de Comision şi Export de Cereale din
Brăila şi pentru a d-sale despăgubire de suma de lei 3840 (…)
Primul Preşedinte al Trib. Brăila S. I. No. 10103. S-a dispus
sequestrarea veniturilor generale ale imobilelor debitorului Gh.
D. Potop, situate pe str. Rahovei no. 394 vechi /408 nou şi Bd.
Cuza no. 276, până la concurenţa sumei de lei 2843, 80 pentru
dna Ecaterina P. Veneri (…)
• 2 iulie - I. Popescu, Grădina publică, cinema
• 3 iulie 1915, Georges Clemenceau publică în L’Homme
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enchaîné articolul „Latinul balcanic”, în care denunţă politica de
expectativă a lui Brătianu, acuzându-l chiar de duplicitate.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 976, 3 iulie 1915.
• Apropos (!?) de reluarea exportului. Cu începere de
luni 29 iunie au intrat în vigoare noile măsuri luate în vederea
transportului cerealelor pentru export, direct pe C.F. până la
punctele de frontieră sau numai până la anumite staţiuni de
cale ferată de lângă frontiera (Vârciorova,Tg. Jiu, Câineni,
Câmpulung, Azuga, Nehoiaşi, Dărmăneşti, Palanca, Piatra
Neamţ, Oneşti, Burdujeni, Bucecea şi Dorohoi. (…) Numărul
de vagoane ce li se pun la dispoziţie diferitelor categorii
de producători şi exportatori pentru transportul cerealelor
este ridicol, după cum ridicolă e şi dispoziţiunea de a fixa
transporturile zilnice pentru fiecare staţiune. (…) Se impune să
se revină asupra măsurilor în sensul ca să se poată permite o
scurgere mai mare a stocurilor disponibile în timp relativ scurt.
Numai astfel vom putea rezolva şi chestiunea depozitărei recoltei
noui. Spiridon Georgescu
• Cu prilejul trecerei A.S. Regale Principele Carol prin
Brăila spre Măcin şi Tulcea pentru a lua jurământul cohortelor de
cercetaşi înfiinţate în acele localităţi. M. S., Comandantul Marii
Legiuni a Cercetaşilor, cu prilejul unei solemnităţi, declara:
„Legea cercetaşilor nu este bună numai pentru cercetaşi, ci
pentru orice individ. Cât de fericită ar fi ţara noastră când
fiecare cetăţean va fi cercetaş  !”. Pentru a vedea principiile
sănătoase pe care se bazează această instituţiune, se reproduc
câteva articole din Legea cercetaşului.
Art. I. Cercetaşul îşi ţine totdeauna cuvântul; pentru el
cinstea este o mândrie.
Art.III. Cercetaşul este drept; el dispreţuieşte minciuna,
invidia, răutatea  şi ura.
Art. VI. Cercetaşul nu face nici o deosebire de clasă socială,
de avere şi de credinţă; el este respectuos faţă de toată lumea şi
este fratele celorlalţi cercetaşi.
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Art. VII. Cercetaşul este curagios; el este gata să ajute pe
ceilalţi aflaţi în nevoe şi primejdie şi caută să fie folositor altora.
Art. VIII. Cercetaşul este muncitor şi econom; el respectă
munca şi avutul altuia.
Art. X. Cercetaşul este curat în gând, în vorbă şi în fapte;
el se îngrijeşte de curăţenia trupului, de viaţa igienică, dând
sfaturi şi ajutoare. S.G.
• Staţiunile balneare şi climaterice. Se cunoaste imensul
tribut pe care-l plăteau anual străinătăţii în lunile de vară
numeroşi conaţionali odată cu ivirea căldurilor, cari treceau
graniţa şi duceau cu ei banii agonisiţi în timpul anului pentru a
plăti vilegiatura sau cura prin staţiunile străinătăţii unde găseau
confort şi eftinătate, calităţi care lipseau staţiunilor noastre, ceea
ce conducea la scăderea an de an a celor care veneau să-şi găsească
sănătatea sau răcoarea mult dorită pe zăpuşeala lunilor de vară.
În faţa acestei stări de lucruri, din iniţiativă particulară şi cu
concursul statului s-au înfiinţat societăţi din iniţiativa particulară
pentru exploatarea lor şi rezultatele sunt satisfăcătoare. Astăzi,
staţiunile noastre de băi: Govora-Călimaneşti, Lacul Sărat,
Slănic, apoi Constanţa şi toate staţiunile de vilegiatură din Valea
Prahovei în frunte cu Sinaia, luxoasa şi mult admirata noastră
staţiune climaterică care atrăsese atenţiunea chiar a Parisului
prin poziţia superbă şi viaţa şi petrecerile sale, sunt invadate în
acest an de vizitatori indigeni, cari altădată fugeau peste graniţă.
Azi se găsesc în staţiunile enumerate mai sus hoteluri pentru
toate pungile, stabilimente de băi confortabile, restaurante de
primul ordin şi distracţiuni diferite cari fac atracţia tuturor.
Astfel se explică invazia enormă a vizitatorilor din acest an de
prin staţiunile noastre.
• Informaţiuni. 1) Situaţiunea. Timpul ploios care pusese
pe griji pe agricultori a încetat şi a devenit frumos în toată ţara.
Porumburile promit o recolta din cele mai bune. 2) Taxele de
remorcaj. Încasările statului de la 1 apr. 1914 până la 29 febr. 1915
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din diverse taxe de remorcaj şi vânzarea cerealelor în comision
dau un deficit de lei 18282,35 faţă de evaluările budgetare. 3)
Venitul căilor ferate române de la 1 apr. până la 31 mai acest an
prezintă un deficit de 6285846 lei. 4) În lunile aprilie-iunie 1915,
numărul vagoanelor de cereale şi producte măcinate sosite în
staţiile porturilor şi eşite prin staţiile de frontieră a fost de 17561
vagoane, cel mai redus începând cu anul 1906. Se constată o
schimbare şi în mişcarea porturilor şi staţiilor de frontieră. Aşa
la Brăila, care ajungea până la 3492 vagoane în anul trecut, în
acest an nu prezintă decât 1138 vagoane, în timp ce la Palanca
de la maximum 300 vagoane s-a ajuns la 912 vagoane. 5)
Cinematograful Modern din Piaţa Sf. Arhangheli este vizitat
în fiecare seară de un public imens care admiră superbele filme
ce rulează, precum şi diferiţii artişti celebri, angajaţi cu mari
sacrificii ce se produc în pauzele spectacolului. 6) De la Bursă.
Piaţa ca situaţie continuă cu mare anomalie. La grâne morarii au
oferit 17-18 lei/kgr., dar nu s-a încheiat nici o afacere. Porumbul
pentru export a scăzut de la 3000 lei vagonul la 2400-2500 iar
cel pentru consumaţie locală a crescut de la 1300 la 1600 lei.
Ovezele au avut cumpărători furnizorii armatei: 16 lei baza
42 kgr. Rapiţa nouă s-a vândut fabricilor din ţară cu 37-40 lei.
Oarzele fără cumpărători. Navlurile ceva mai slabe: de la 13 lei
s-a redus la 11 lei.
• 4 iulie, sâmbată-Craiova, la Arena Regal, „excelenta”
comedie în 3 acte, Institutorii de Otto Ernst ( care va fi reluată
la 9 iulie): Pe fiecare zi, trupa Teatrului. Naţional  din Craiova
îşi consolidează simpatiile, îşi atrage admiraţia şi măreşte
încrederea pe care o pune într-însa publicul brăilean. Aşa se
şi explică de ce numărul spectatorilor augmentează necontenit
(Expresul, duminică, 12 iulie). Se joacă din nou pe 27 iulie.
• 4 iulie - Soc. Muzicală de amatori Sedeanca din Silistra
• 4 iulie – Nicolae N. Săndulescu, str. Graţiei nr. 93, dă la
scădere trăsura.
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• 4 iulie-Craiova, Lorica noastră, comedie în 4 acte de Paul
Lindau, cu un subiect de comedie germană care transpiră o
atmosferă profundă de moralitate: rolul femeii din lumea mare,
frumoasă, nobilă, care e gata să cadă pradă păcatului în care
o azvârle curtea înfocată făcută de un tânăr conte (Expresul,
vineri, 8 iulie).
• Duminică 5 iulie, Prostul, comedie în 5 acte de L. Fulda
• 6 iulie - Marele Cinema Modern trimite 4 cărţi nominale
de intrare liberă (primarul Filotte; Macedonescu, Varlam şi
Ciuntu, ajutori), refuzate, se solicită doar locurile! Refuză şi 4
bilete la masa 4, admiţând doar un singur bilet pentru o masă.
• 6 iulie, Controlorii de la Cinema Grădina Publică,
spectacol în beneficiul lor.
• 9 iulie - Autorizaţie stabiliment public de cârciumă,
N.A.Lipan, str. Galaţi nr. 143
• 9 iulie, la „Modern”, „ultimul” spectacol cu piesa Mai ştiu
şi eu ceva cu „excelenţii” Carussy, Achil Popescu şi Niculescu
– Buzău. La cererea generală, artiştii însă îşi vor prelungi
stagiunea.
• 9 iulie, Controlorii Teatrului Passalacqua, Arena
Passalacqua, în scop de binefacere.
• 10 iulie – Adresa Primăriei către Poliţie: Comercianţii
să lase liber trotuarul pentre a nu se împiedica cu desăvârşire
circulaţia publică cu mese, scaune şi alte materiale.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 977, 10 iulie 1915
• Cu privire la reluarea exportului. Guvernul pentru a
repara greşala pe care a comis-o, făcând ca ţara în 11 luni să
piardă aproape 2 miliarde de lei, contravaloarea cerealelor
prohibite, socotind preţurile excepţionale oferite de cumpărători
din centrul Europei, s-a hotărât să revină cu noui măsuri. (…)
Avem în ţară astăzi un stoc disponibil pentru export din vechia
şi noua recoltă de peste 500000 vagoane. Conform dispoziţiunei
ultime a guvernului de a se exporta zilnic câte 361 vagoane,
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vom putea transporta stocul destinat exportului exact în trei
ani şi zece luni. Dar dacă nu dăm drumul la tot acest stoc, ci
numai la cel din recoltele 1913 si 1914, care atinge 200000
vagoane şi care astăzi se găseşte depozitat în aşa condiţiuni că
se depreciază, ne trebue 18 luni, presupunând că situaţia nu se
schimbă. (…) Atâta timp cât guvernul nu va căuta să se pună
în concordanţă de vederi cu organele constituite ca Uniunea
Generală a Comercianţilor şi exportatorilor şi Sindicatul
Morarilor şi nu va lua în consideraţie faptul că stocul disponibil
de export trebue să-l transportam în cel mai scurt timp posibil,
căci numai astfel are raţiune ca să avem câştiguri frumoase,
măsurile ce va lua singur, neavând la bază experienţa necesară
practică, vor fi măsuri cari în loc să amelioreze situaţia o vor
înăspri şi mai mult în detrimentul ţărei. Spiridon Georgescu
• Tărâţele. De când a izbucnit conflagraţia europeană,
fabricele noastre de făină au obţinut angajamente pentru
furnizarea unei mari cantităţi de făină, atât pentru particulari,
cât şi pentru diferite oraşe, dar în special majoritatea pentru
armata în vederea unui eventual războiu şi pentru Turcia şi
Serbia. Din fabricarea acestei enorme cantităţi de făină, a
rezultat o considerabilă cantitate de tărâţe care neputând fi
exportată din cauza prohibirei acestui articol la export, ea a
fost depozitată aşa cum împrejurările au permis în curtea sau
vecinătatea fabricei respective, expusă la toate intemperiile.
Din cauza vremii şi a căldurilor caniculare din ultimul timp,
aceste tărâţe s-au încins şi au infectat aerul din împrejurimi. (…)
Aceste rămăşiţe reprezintă o valoare destul de însemnată, căci
în timpuri normale puteau fi exportate şi vândute la un preţ bun
din care industriaşul obţinea câştiguri. Astăzi ele se strică fiind
în cantităţi peste stocul necesar consumului indigen, infectând
aerul în jurul fabricelor, producând pagube industriaşilor care
realizează pierderi însemnate. Faţă de această stare de lucruri,
se impune ca guvernul să ia măsuri pentru a lăsa liber exportul
tărâţelor, fără a mai aplica taxe importatoare. S.G.
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• Jale şi prăpăd. Căldurile din ultimul timp au produs în
portul nostru adevărate dezastre. Cât timpul s-a menţinut puţin
răcoros, cerealele vechi aflate prin şlepurile de pe Dunăre au
mai rezistat pe ici pe acolo, azi însă aproape majoritatea s-au
încins producând un adevărat dezastru. Faţă cu aceasta stare de
lucruri şi spre a mă convinge „de visu” asupra celor ce se petrec
am profitat de invitaţiunele ce mi le-a facut d. Ion G. Sassu,
deputat şi preşedinte al Camerei de Comerţ, şi am mers pe canalul
Măcinului în două rânduri unde se găsesc ancorate sute de
şlepuri încărcate cu cereale din recolta 1913-1914. De la Ghecet
şi până mai sus de gura Filipoiului mărfurile din şlepurile de pe
ambele maluri erau scoase pe bord încinse, exalând un miros
insuportabil. Toate elevatoarele din Brăila şi Sulina lucrau la
condiţionarea acestor cereale, operaţiune destul de costisitoare
pentru proprietarii mărfurilor, deja depreciate în mare parte,
cari mai au speranţa de a-şi salva o cantitate oarecare. Peste
tot e jale şi prăpăd provocat de măsurile guvernului care a oprit
exportul iar azi când s-a permis nu dă posibilitatea de scurgere
a acestor cereale în un timp relativ scurt şi în mari cantităţi. Şi
astfel pierd averi întregi în aceste cereale cei ce s-au încrezut în
atitudinea guvernului până la un timp. G.
• Societatea de Încurajare în 1914. În anul expirat,
societatea şi-a închis compturile cu un deficit de 9878,75 lei,
deşi se redusese considerabil cheltuielile. Deficitul a provenit
din faptulcă veniturile soc. au fost mereu în descreştere în ultimii
doi ani, la care stare de lucruri a contribuit situaţiunea politică
externă. Dacă din punct de vedere material, Soc. de Încurajare,
care are un aşa nobil scop, nu a dat rezultate satisfăcătoare, în
schimb a devenit din an în an tot mai cunoscută şi mai apreciată,
relevându-se ca un puternic element pentru regenerarea rasei
cailor în judeţul nostru. Între susţinătorii săi, soc. enumeră pe
defunctul Prinţ I. Soutzo, care a dăruit soc. armăsarul „Savant”,
pentru a putea să se satisfacă cererile de montă, şi Prinţul Grig.
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Soutzo, care a dăruit armasarul „Le bienVent”. Cererile de montă
din partea plugarilor mai ales au crescut în aşa mod încât soc. va
fi nevoită pentru viitor să construiască un al doilea grajd şi săşi procure noui armăsari pentru a atinge mai cu succes scopul
ce urmăreşte. În anul 1914, s-au prezentat armăsarilor societăţii
573 epe faţă de 500 din anul precedent, repartizate astefel: 322
epe ale sătenilor faţă de 243 în 1913; 188 căruţaşilor, birjarilor şi
diferitilor meseriaşi faţa de 185 şi 62 agricultorilor şi diferiţilor
crescători faţă de 72. În stadbockul societăţii au fost înscrişi
în anul trecut 254 mânji născuţi în ţară şi aparţinând la 112
crescători. S. G.
• Informaţiuni. 1) Anunţăm cu deosebită plăcere că
duminică, 13 curent, va avea loc logodna simpaticului tânăr
Gherasimo Neofito, armator cunoscut în portul nostru, cu gentila
d-şoară Coca S. Lascaratos, fiica d-lui State Lascaratos, cunoscutul
proprietar şi comerciant din str. Călăraşilor. 2) În unanimitate de
voturi, d. Teodor Mendl a fost numit vicepreşedinte al consiliului
de administraţie al Băncii Române pentru o perioadă de 4 ani.
Consiliul a luat act de demisiunea d-lui A. V. Theodorescu din
caliatea sa de censor al băncii şi a numit în acelaşi timp pe
casierul băncii, d. Ignutz Datz, ca procurator al ei. 3) Timpul
este foarte călduros şi uscat. E din când în când întrerupt de
ploi torenţiale de scurtă durată. Secera începută continuă ca
activitate. Recolta e strânsă în girezi şi numai pe alocurea se
gândesc unii la treieratul imediat. 4) Comisiunea mixtă de pe
lângă direcţia zootechnică din ministerul de Domenii a sosit la
Brăila pentru a vizita Domeniul statului unde urmează a se creia
un depozit pentru armată. 5) Aflăm cu părere de rău că zilele
acestea a încetat din viaţă la Viena venerabilul comerciant de
cereale, M.L. Landau, tatăl fraţilor Aron şi M. Landau, cunoscuţi
comercianţi de cereale din localitate. Defunctul care a fost de o
cinste exemplară în viaţă este regretat de toţi cunoscuţii. 6) De
la Bursă. Cererile continuă a fi slabe şi numai la porumburile
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încărcate în vagoane pentru frontieră la export se încheie câte o
afacere. Oarzele au început a sosi la Obor şi se vând cu 24-26 lei
kila, ceea ce echivalează cu 1000 lei vagonul. Grânele noui din
primele sosiri s-au vândut la paritate de 18 lei predate la moară şi
au mers în scădere până la 1600. Celelalte cereale nu se tratează.
• Bomba, Anul XXXI, No. 1371, 10 iulie 1915
• Conrupţia germană la Brăila. După ce cumpărătorii
de conştiinţe au cumpărat tot ce au găsit de cumpărat la
Bucureşti, producând în centrul opiniei noastre publice o
criminală diversiune de sentimente naţionale, au întreprins cu
răbdarea şi încăpăţânarea de catâri nemţeşti şi cu neruşinarea
inerentă acestei rase de visigoţi să cumpere şi opinia publică
din provincie. Fără a avea certitudine şi fără a ne pronunţa
ca asupra unui fapt deja împlinit, ţinem a releva publicului
că, dacă, într-adevăr, harhării, departe de a se închina la
acelaşi D-zeu cu noi, au ajuns sau vor ajunge vreodată a-i
crea sau schimba sentimentele-i cele mai sfinte, atunci acest
public, această ţara îşi merită soarta. Nu ne îndoim însă nici un
moment asupra simţului datoriei şi a patriotismului brăilenilor,
oricâţi harhări şi falşificatori vor lătra prin ziare fenomenala lor
deviză „Jos Franţa, trăiască biurocraţia şi teroarea germană”!
Brăilenii, înecaţi în masa compactă a străinilor, îşi vor manifesta
totdeauna puritatea rasei şi credinţei lor romanice. Trădătorii
ăştia şi spionii nemţi să-şi bage însă în cap odată pentru
totdeauna: Maşinaţiunile lor infernale nu vor avea ca urmare
decât că vor îmbogăţi două-trei canalii, căci adevăratul scop
nu-l vor atinge nici chiar cu miliarde. „Bomba”
• Infamia unuia oare-care…Mare trebue să fie indulgenţa
cititorilor ziarelor locale şi mai ales grozav de mare ura şi dorul
de a se răzbuna a unor noui gazetari de pe nenorocita noastră
piaţă. Directorul „Adevărului Brăilenilor” e unul din aceştia şi
cititorii lui sunt desigur ceilalţi. Veşnica sa nemultumire are la
bază vreun microb patogen, plasat se pare pe obraz încă de pe
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timpul când asaltat de zeama de franci a unuia înjura în gura mare
partidul liberal. Împins de caracteristica chefaloniţilor, loveşte
întruna, înjură ca la uşa cortului şi-i dă zor cu „Doamne ajută”.
Ceva mai mult. Fără a preciza fapte concrete care singurele pot
fi edificatoare în astfel de polemici, insinuând ca totdeauna sub
scutul anonimatului unora, introduce în cauză şi femei, pe cari
niciodată n-a învăţăt să le respecte, faptă care e o laşitate şi o
murdărie neaşteptată nici de la cel mai ordinar om. La fel, d.
Sculis nu justifică epitetul de „pungaş” aruncat Primului Ajutor
de Primar. F.
• Brăila tramvay-asasin. A venit şi ziua când autorităţile
noastre ar trebui să se gândească la măsurile energice ce
trebuesc neapărat luate contra ad-ţiei model a societăţei
de tramvaie din localitate. Accidentul destul de grav suferit
duminică de trăsura ce-a fost literlmente sfărâmată de dibăcia
manipulantului de la tramvaiul d-lui Giurescu, precum şi
celelate patru ciocniri, petrecute cu mici intermitenţe în curs
de 10 zile, ne îndreptăţeşte la o atare cerere pe care o facem în
interesul siguranţei pasagerilor.
• Pentru d-l Prefect. Suntem pozitiv informaţi că prea
cunoscuta bandă de „cavaleri de industrie” şi „trişeuri” Haiz/
Heitz et Co, care, de atâtea ori, a jefuit publicul vizitator al Lacului
Sărat face mari presiuni pe lângă d. prefect N.N. Ionescu pentru
a obţine autorizarea de a instala la Cazino blestemata de „Bulă”,
care numai anul trecut a adus acestor bandiţi enormul câştig de
240000 lei în 2 luni. Credem că ne facem ecoul publicului când
vom aminti d-lui prefect că în materie de poliţie în judeţ nu e
suficient a urmări sau prevede opera nefastă a borfaşilor, ci mai
ales a împiedica o calamitate financiară a populaţiunei produsă
de aceste „pik-pokeţi” în frac şi ademenitori cu „faites les jeux
Messieurs”, sforăite, cu o mare doză de cinism şi dispret, de sute
de ori pe zi. F.
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• Ecoul Bombei. 1) Fără a ne face iluzii că localul „La
spicul cu grâu” a fost aranjat să fie închis devreme, insistăm
pe lângă d. Florian Cristescu, poliţaiul oraşului, să binevoiască
a întinde această nimerită măsură şi asupra cârciumelor „La
doctorul Mihalache” şi Berăria „Victoria” de pe bd. Carol,
amândouă la fel, dacă nu mai periculoase ordinei publice decât
taverna „La spicul de grâu”. 2) Circumscripţiile poliţieneşti au
lansat invitaţiuni către locuitorii din raioanele respective ca în
termenul cel mai scurt să predea autorităţilor poliţieneşti orice
arme de orice model şi cu toate muniţiunile disponibile ce ar ar
avea în casă. Se specifică penalităţi grave pentru contravenienţi.
3) În vechiul local al Băncei Româneşti de pe str. Galaţi
s-a deschis de curând un Birou tehnic pentru întreprinderi
industriale, instalaţiuni de canalizare şi apeducte, şantier naval
pentru construcţiuni, orice reparaţiuni mecanice de automobile
şi motoare. Reprezentanţe de comerţ, proecte şi devize pentru
căi ferate şi funiculare, măsurători şi parcelări. Întreprinderea
destul de vastă e pusă sub conducerea dlor Mihail Simatu &
Triandafil, doi ingineri specialişti, cu mare rutină şi promite a
deveni un important factor industrial în localitate.
• Fapte nobile. În anul 1913, dl N. Procopescu, membru
la Înalta Curte de Casaţie şi mare proprietar rural în judeţul
nostru, a promis solemn într-un elan de patriotism, atunci când
toţi românii plecau să-şi facă datoria către ţară, că va da în
mod gratuit 100 de pogoane pământ arabil de pe moşia sa
Cioara Doiceşti   acelor săteni din judeţul nostru cari vor lua
parte în campanie. Acum câtva timp promisiunea din 1913 a
fost tradusă în fapt. Parcelarea celor 100 de pogoane a fost
făcută de d. inginer căpitanul Ştirbei. Dl dr. V. Vlădescu şi Ion
Z. Blebea, cărora le-au venit loturile cu no. 72 şi 73, au donat
aceste loturi pentru a se construi pe ele un local de şcoală. Inutil
să mai adăugăm ceva; gestul acestor patrioţi şi amici sinceri ai
ţărănimei noastre vorbeşte de la sine.
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• Teatru la Brăila. Trupa de comedii a Teatrului
Naţional din Craiova. De două săptămâni se produc pe scena
Teatrului Regal (Arena Regală) elementele cele mai apreciate
ale Teatrului nostru Naţional din Craiova într-un repertoriu ales
cu îngrijire şi jucat mai cu îngrijire. Publicul nostru prea puţin
deprins cu stagiuni teatrale de vară mai lungi şi desigur obişnuit
cu „porcăriile artistice” furnizate de Giurescu la „marele” d-sale
Cinema, dau ce-i drept concurs adevăraţilor artişti, dar pare
că tot cocotele desbrăcate şi saltimbancii şi irozii sforăitori de
cuplete deochiate au mai mare trecere. Şi când te gândeşti că
pentru 1 leu şi 2 lei poţi vedea o adevărată artă, te-apucă alte
alea pe alde „nea Ghiţă” sau alde „Nea Bursuc”ce se tăvălesc
de râs când li se supără demoisele şi consoartele că franţuzoaica
ş-a dat poalele peste cap sau iese ca la şantan unde nu şi-au dus
niciodată fetele, iese câte una cu … ugerul afară. (…) Plici
• Afipt. Corpul Portăreilor Trib. Brăila. Conform
Jurnalului Trib. Br.S.II, No. 5325 din 25 iunie 1915 se publică
spre generala cunoştinţă că în ziua de 15 iulie 1915 se va vinde
prin licitaţiune publică averea mobilă a debitorului G.G.Găetan
din Brăila, str. Bolintineanu No. 10, şi anume: I. În sufrageria cea
mică (…); II. În antreu (…); III. În biurou (…); IV. În salonaş
(…); V. În salon (…); În antreul de sus: 1) Două tablouri; 2) Una
canapea; 3) Un colţar; 4) Două fotoliuri pluşate; 5) Una măsuţă;
În dormitorul mare: 1) Două paturi de lemn alb, un garderob
cu trei uşi şi una oglindă; 2) Două noptiere; 3) Un lavoar; În al
doilea dormitor: 1) Un lavoir mare cu oglindă; 2) Două noptiere
şi două dulapuri; În al treilea dormitor: 1) Două noptiere; 2)
Un lavoir cu marmură şi oglindă; 3) Două dulapuri cu oglinzi
4) Una toaletă cu oglindă; 5)Una canapea; În grajd şi remise:
una trăsură de casă cu cauciucuri şi doui cai negri de lux pentru
trăsură, urmărită şi scoasă la vânzare după cererea creditorului
Henry Goldenberg din Brăila, str. Regală No. 61, şi pentru a
d-sale despăgubire de suma de 3000 lei(…)No. 10435 din 7 iulie
1915. Ş. Portărel Gh. Bălan, Secretar, I. Stoian
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• 10 iulie – Craiova: Prostul, comedie în 5 acte de L. Fulda.
Spectacol reluat, joi 6 august, în beneficiul d-lui M. Fotino,
titularul rolului principal. Pătruns de starea psihologică a lui
Justus ne-a încredinţat îndeajuns de avântul talentului său şi
ne-a dovedit că e un temperament, un artist căruia îi surâde
un viitor strălucit (Telegrama, 8 august) Reprezentaţia încheia
stagiunea craioveană.
• 10 iulie – Angajament între Petrache Vasiliu, local de
berărie, Bd. Carol 238, şi vioristul Costică Oancea cu două
cântăreţe, încă un viorist şi un contrabasist, a cânta o lună cu
preţul de lei 10 pe seară, afară de chetă.
• 11 iulie – E. R. Buttu, Berărie, str. Regală nr. 9: scăderea
taxei de 3% pentru berărie şi impunerea pentru un cal, deoarece
l-a vândut.
• 11 iulie – Bicicletă reţinută de grădinarul – şef pentru
circulaţie în Grădina Monumentului.
• 11 iulie, antreprenorul Bufetului din Grădina Publică, de
aproape 20 de ani, N. P. Vrânceanu, solicită ca muzica să cânte şi
miercuri, fapt de care a ţinut cont la licitaţia de 4100 lei de sezon.
Comuna este păgubită şi de taxa încasată de la cinematograf,
când nu mai dă filme (5 lei / seară)
• 12 iulie-Craiova: După atâtea comedii foarte plăcute şi
foarte bine interpretate, artiştii craioveni au reprezentat aseară,
pentru a doua oară, drama „Sângele spală”. Piesa, ca şi rândul
trecut, a fost primită cu simpatie de numerosul public spectator
iar artiştii, atât de bine în rolurile pe care le-au întruchipat,
au fost răsplătiţi cu aplauze dese şi frenetice. Protagonista
serii a fost d-na Mia Theodorescu, artistă subtilă, care, cu
toată influenţa anilor, joacă cu atâta artă minunată rolurile
de amantă tânără şi plină de simţire, încât poate naşte invidia
multora dintre artistele mai puţin în vârstă (Expresul,13 iulie).  
Marea dramă a dramaturgului spaniol Echegura, Sângele spală,
a fost prezentată şi miercuri 29 iulie, în beneficiul d-nei Mia
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Theodorescu, despre care în cronica din Telegrama, 31 iulie, se
afirma: prin talentul ei dramatic, prin jocul ei sobru a făcut din
Matilda o martiră şi o revoltată.
• 12 iulie-Craiova: Păianjenul de A. de Hertz – una
dintre cele mai superioare comedii, scrisă cu multă inteligenţă
artistică, cu mult umor şi multă aprofundare (Expresul, joi, 16
iulie). Reluat pe 15 iulie. O comedie frumoasă, fină, spirituală,
o tehnică dramatică remarcabilă, cu humor sănătos, cu multă
fantezie şi multă concepţie în ceea ce priveşte construcţia,
detaliile, ornamentaţia, motivele lucrării – cam aşa se poate
schiţa lucrarea lui A. de Hertz (Expresul, 17 iulie). Vineri 24
iulie, la cererea generală, piesa s-a jucat din nou.
• 12 iulie - Comisia locală a Sindicatelor, salon Louvru,
serată dansantă
• 13 iulie - Factură Orghidan, 100000 timbre a 5 bani, lei
1000
• La 13/26 iulie, la 2 ore după amiazi, eclipsă de lună prin
penumbră, vizibilă din America.
• 13 iulie - C.N.Ianculescu – Primărie, pentru inundarea
beciului din str. Cetăţii nr. 29, datorită canalizării. Termen la
Judecătoria de Ocol Urban-3 aug. Idem, Andrei Exarcu, str.
Cetăţii nr. 28, cere daune 2000 lei.
• 15 iulie – Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor solicită
Primăriei cumpărarea a două terenuri din vecinătatea Şcolii
de Meserii pentru extinderea acesteia, care fusese instalată în
1901 într-un local de şcoala primară. Or, astăzi, când şcoala are
200 elevi, din cauza strâmtorii atelierelor de lăcătuşărie, ferărie
şi tâmplarie şi a lipsei de curte, nu poate primi reparaţiuni de
maşini agricole, automobile şi alte lucrări mai voluminoase iar
elevii nu mai pot lucra în condițiile actuale fără a-şi periclita
sănătatea. La 28 august, Constantin Georgescu Călărăşanu oferă
spre cumpărare sau la schimb casele sale de pe Bd. Carol nr. 89
din imediata vecinătate a şcolii pentru mărirea acesteia.
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• 15 iulie – Abatorul solicită cărbune pentru încălzitul
cazanului de produs vapori necesari la opăritul porcilor.
• La 16 iulie, un alt împrumut de 7 milioane de lire sterline
(175 milioane de franci), cu condiţia de a face cumpărături
numai în Anglia.
• 16 iulie – Cofetarul Wladimir Milutinovici, str. Galaţi,
solicită permisiunea de a amplasa mese pe trotuarul grădinii
Sfinţii Arhangheli, începând din colţul grădinii înspre localul
Francez. I se aprobă 10 mese.
• La 16 iulie, apare ziarul Fiii Apărători ai Patriei. Organ
pentru apărarea intereselor  apărătorilor patriei. De la 6 apr.
1916, se va numi Dorobanţul.
• 16 iulie-Craiova: s-a jucat Lorica noastră în ale cărei
delicioase roluri au apărut Aura Fotino, M. Fotino, Coco
Demetrescu, Lascu, Mia Theodorescu ş.a.
• 17 iulie - Autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase, Marin Gheorghiu, str. Victoriei nr. 76
• 17 iulie, Soc. de ajutor reciproc „Zimbru” a Măcelarilor,
cumpărătorilor de vite şi şuncarilor, reprezentaţie cinematograf
în sala Carpaţi
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No.978, 17 iulie 1915
• Cu privire la reluarea exportului liber. Se ştie că ţara
noastră nu trăieşte decât din exportul produselor solului său şi
dacă nu suntem în stare să ne vindem aceste produse suntem
expuşi să murim de foame şi să ne ruinăm întreaga clasă de
agricultori din ţară. Prohibirea cerealelor la export, suspendată
parţial de câteva săptămâni, este insuficientă şi ineficientă.
În ultimul timp, ziarele din Capitală ne anunţă că guvernul a
revenit la simţul realităţii şi că într-un consiliu de miniştri ţinut
zilele trecute, s-a hotărât lăsarea exportului liber. (…) Sperăm că
ridicarea prohibirei exportului, la care actualmente se lucrează
cu febrilitate la ministerul Finanţelor pentru întocmirea unui
tarif complet al taxelor de export şi cari vor fi mai mici ca cele
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de până acum, va egala pe toată lumea  şi nu vor mai fi ca până
acum favorizate numai anumite clase. Spiridon Georgescu
• O pacoste a Brăilei: lipsa unui local propriu şi demn
pentru oficiul de poştă, telefon şi telegraf al primului port al
ţării. Neîncăpător şi inferior unui grajd ca întreţinere, localul
poştei locale stă cu siguranţă în fruntea tuturor oficiilor celor
mai păcătoase din ţară. Acest oficiu care vara e puţin mai
tolerabil pentru public şi funcţionarii săi, devine în schimb iarna
o adevărată cocină de porci. Acestă şandrama produce cea mai
urâtă notă renumelui pe care Brăila l-a căpatat ca oraş frumos.
(…) Sunt lucruri cari se pot trece cu vederea şi altele nu; deci cei
ce au urechi să audă. S.G.
• Export sau crah (articol publicat de Radu Mandrea în
„Universul”). România se află la o răspântie: a exporta ori de a
înceta plăţile. Dardanelele fiind închise, exportaţia pe pământ
cu carele sau cu vagoanele ineficientă, rămâne calea Dunării.
Numai că Serbia, războindu-se cu Austria, blochează Porţile de
Fier, împiedicând orice trafic care să slujească sau să hrănească
statele austro-germane. Singura noastră piedică de export este
deci Serbia, în acest moment economic, sărăcia, dacă nu chiar
falimentul României. Oare viaţa noastră economică, oare
existenţa ţărei noastre trebuie ca să fie sugrumată pentru bunul
plac al unui stătuleţ, autorul conflictului mondial ce zbuciumă
Europa?(…) Simpatiile, dragostea pentru orice stat sau rasă nu
ne poate împiedica înainte de toate a trăi, existenţa ţărei fiind
îndeobşte lozinca ce trebuie să ne călăuzească!
• Informaţiuni. 1) Situaţiunea. Secera estre în toiul ei
şi aproape pe sfârşite în întreaga ţară. Avem o recoltă dintre
cele mai abundente şi de bună calitate, producţiunea întrecând
media celor zece ani din urmă. Recolta de grâu poate fi evaluată
între 20-25 hectolitri la hectar. 2) Duminică 12 c. a avut loc
cununia religioasă a gentilei Domnişoare Ernestine Barozzi,
sora fraților Barozzi din oraşul nostru, cu simpaticul tânăr Mişu
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Solomon, comerciant din Capitală. 3) Ministerul de Interne
a anulat dispoziţia prin care se interzicea evreilor accesul
punctelor de frontieră. 4) Combaterea fraudelor în viticultură.
Circulara Ministerului de Interne. Neguţătorilor de vinuri en
gros şi întrepozitarilor de vinuri li se acordă un termen până
la 1 august a.c. pentru desfacerea depozitului existent de zahăr
şi stafide. Spirtul de care se vorbeşte în art. 14 din Lege este
alcoolul industrial, adică alcoolul fabricat din cereale, cartofi şi
orice alte produse similare. Prin urmare, comercianţii en gros
de vinuri nu pot face comerţ de spirt nici chiar sub formă de
basamac sau orice altă denumire va da alcoolului. Ei pot face
însă în acelaşi timp comerţ de rachiu obţinut din fructe precum:
rachiu de prune, de cireşe etc., de drojdii, de tescovină de vin şi
de rachiu de vin (sau cognac). 5) Sâmbătă s-a făcut înmorântarea
defunctului Alex. Copcis, şeful magaziei din Brăila Port, care
a încetat subit din viaţă în ziua de 10 iulie a.c. Numitul, care
era un funcţionar model şi serviabil, lasă regrete unanime. 6) La
Cinema „Modern” din Piaţa Sf. Arhangheli, se rulează cele mai
atrăgătoare filme şi în pauze se produc cei mai de seamă artişti.
Publicul dă năvală în fiecare seară, căci pe lângă distracţiile alese
pe care le oferă acest local, se mai găseşte acolo şi un bufet cu
răcăritoare foarte bine şi bogat asortate.
• 18 iulie - Circ cu liliputani, Bd. Carol/colţ Regala. La 4
august, solicită restituirea garanţiei de 100 lei, deoarece a lăsat
pavajul în stare bună.
• 18 iulie – ziarul „Lumina” primeşte 50 lei pentru
publicaţiuni
• 18 iulie – Ordonanţa nr. 9355/ 18 iulie. Art. 2. Proprietarii
stabilimentelor în care se vor petrece neorânduieli, scandaluri,
zgomot cu muzică etc., care să turbure liniştea vecinilor,
sunt încunoştiinţaţi că la cea dintâi plângere din partea unui
proprietar, chiriaş, vecin etc., în urma cercetărilor ce se vor face
li se vor aplica dispoziţiile legii cu cea mai mare seriozitate,
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închizându-li-se localurile la ora 12 şi după împrejurări
procedându-se la retragerea definitivă a autorizaţiunii.
• 18 iulie-Craiova: Hoţii, „minunata melodramă” a lui
Felix Pyat
• 19 iulie Craiova: A jucat O scrisoare pierdută, sublima
comedie a lui Caragiale. Piesa a fost interpretată în chip ideal
(Propaganda, 26 iulie).
• Expresul, duminică 19 iulie: în pauzele filmului, joacă
Constantin Tănase cu noi creaţii. La cinematograful „Modern”,
în pauze, în afara cuplului Les adors, joacă Emil Dumitrescu şi
Jean Montaureanu, care recitase monologul Bolia mitocancă de
mahala şi altele privitoare la unele personaje brăilene.
• Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 18, 20 iulie 1915.
Proprietar-director: Avocat C.C. Sculi. Girant responsabil:
Dumitru I. Gânju
• Localul Primăriei transformat în oficiu de nebuni. De
la prima zi a instalărei cohortei actualului Consiliu Comunal,
compusă din toate lepădăturile, adunăturile şi leprele „Alexiste”,
s-a observat că ea nu este călăuzită de alte sentimente decât pur
demagogice şi antagoniste intereselor gospodăriei comunale şi
a mulţimei celor mulţi şi nevoiaşi ce constitue plebea oraşului
nostru. Atitudinea acestor mişei intitulaţi Consilieri Comunali
e deopotrivă cu acelor descreieraţi, demni de a fi găzduiţi
la ospiciul de nebuni „Mărcuţa” ori la casa de corecţiune
„Văcăreşti” , iar necum să stea în fruntea gospodăriei comunale
pe care zilnic o jefuiesc în dauna poporului. Dovezi evidente,
la ordinea zilei: chestiunile zahărului şi împroprietărirea. C.C.
Sculi, avocat
• Doleanţelor Florarilor. Un grup de florari din localitate
a depus o plângere contra grădinarului comunei Emil Anuşca,
mocan de ghincolo, arătând cum acesta în prejudiciul Primăriei şi
a intereselor lor, neglijează atribuţiunile sale de funcționar public
salariat, execută lucrări particulare de grădinărie servindu-se de
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florile cele mai frumoase şi cele mai de valoare ale comunei la
aceste lucrări. Şi de ce nu? Când ştiut este că numitul pe lângă
că e salariat cu 200 lei pe lună şi are la dispoziţie casă, lumină,
încălzit şi servitori plătiţi de comună, pe cari îi întrebuinţează
la lucrările sale particulare, în plus a mai transformat curtea
florăriei de la Grădina Publică într-un coşar în care îşi creşte vaci,
porci, pasări etc. Aşa gâscă de jumulit nici că se mai putea găsi
pentru acest fel de oameni decât în Brăila noastră blestemată de
Dumnezeu să fie administrată de conducătorii ei vitrigi de astăzi.
(…) Trăiască cohorta şobalanilor consilieri comunali şi haita de
lupi ce conduc destinele acestui oraş!
• Apaşii bisericeşti şi tortura în biserică. Tribunalul S.
a II-a a fixat termen la 23 oct. a.c. pentru judecarea procesului
penal de insulte şi ameninţări intentat preotului surugiu şi bătăuş
Anghel Constantinescu de la Biserica Cuvioasa Paraschiva,
acela care şi-a permis de a tortura copilul minor al muncitorului
Iordache Cristoloveanu şi care zilnic se vede colindând
cârciumile şi berăriile în anturajul oamenilor politici făcând
propagandă în numele principiilor Partidului Liberal.
• Excrocheriile albaneze din Brăila. Dl. S. Stătescu,
comerciant din localitate, vrând să-şi construiască o clădire
pe Bd. Cuza No. 233, a fost excrocat   de doi antreprenori
macedoneno-albanezi, aflaţi sub protecţia rudei lor arhitectul
albanez Niculescu. E de mirare însă cum autorităţile noastre
şi în special Brigada de siguranţă nu ia nici un fel de măsură
contra acestor indivizi-escroci-bazabuzuci pripăşiţi aici în ţară
şi cari îşi permit a întinde astfel de curse publicului brăilean,
afirmă în scrisorea sa păgubitul S. Stănescu.
• Şarlataniile paşalei „Hilariu Giurescu”, demascate
într-o scrisoare de I. Georgescu, înşelat cu aşa-zisele bilete de
favoare la Grand „Cinema Modern”. Dl. Giurescu a adus fel
de fel de maşini automate din Elveţia, pe care le-a instalat în
fiecare vagon de tramvai şi pe peronul de aşteptare al celor mai
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frequentate staţii de tramvai. Pentru un ban primeai un fleac de
bomboană sau câte un pacheţel de ciocolată „Nestel” (Nestle?),
comandată direct de la fabrica din Elveţia. Fiecare pacheţel
de ciocolată „Nestel”, comandată de dl. Giurescu, conţine
o pojghiţă mică de ciocolată şi totodată foarte subţire iar pe
această pojghiţă pe deasupra ei se găsesc la fiecare pachet bucăţi
de hârtie volante îndoite în patru pe cari sunt tipărite câte o
figură mică tipărită într-un colţ iar pe restul hârtiei sunt tipărite
mici bucăţele din figura din colţ cari toate tăete şi complectate
prin alăturare şi meşteşugire dau figura cea mare. [Puzzle
descris acum 100 de ani, urmat de un concurs asemănător celor de
azi ! ] Aceste foi volante sunt în serie de câte 36 bucăţi şi fabrica
„Nestel” pentru a-şi desface produsele sale la noi şi pentru a da
publicului o mică distracţie, a decis că cine va complecta seria
de 36 de numere va avea un drept la un mic cadou oferit direct
din fabrică. Copiii noştri auzind despre această surpriză nu
făceau altceva când apucau vreun ban decât să scoată ciocolata  
„Nestel” din cutiile automate pentru a-şi complecta seria de
36 numere, astfel că ciocolatele aflate în depozitul Giurescu
s-au consumat imediat şi, nemaiavând ce pune în automate, a
înlocuit acesta prin ciocolata românească „Ideal” a fabricelor
din Bucureşti. Aceste pacheţele nemaiconţinând foile volante,
negreşit că copiii nu mai erau aşa de amatori după această
ciocolată şi atunci dl. Giurescu a recurs la ultima şarlatanie: la
100 pacheţele de ciocolată „Ideal” a pus la vreo 10 pacheţele
diferite bilete de favoare la marele Cinema „Modern”. Acestea
nu sunt onorate însă, sub motivul că nu are locuri disponibile
pentru aceste bilete…
• Pentru Dl. Decan al Baroului şi d. Prim-Procuror Trib.
Brăila. Avocatul – peşte G. Rătescu, mandatat să intenteze
procese diferiţilor debitori   ai falimentului „Fraţi Comino”, a
primit suma de 1000 lei pentru întâmpinarea cheltuielelor, pe
care nu i-a restituit, deşi i s-a retras mandatul. Acelaşi peşte293
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avocat a fost condamnat la 90 lei pentru neplata a trei perechi
de ghete de lac confecţionate la atelierul dlui Ilie Grigorescu,
cismar din strada Goleşti.
• Informaţiuni. 1) Dl. Jean Kahane, dirigintele Soc. de
Asigurare „Agricola”, a fost concentrat şi imediat desconcentrat,
graţie intervenţiei dlui Ghinea, plutonier rezervist şi funcţionar
la acea societate. 2) Dl. Ion Ionescu, arhivar la Soc. „Agricola”,
a fost dat afară din acest serviciu de dl. Kahane sub pretext că
este român, zicându-i: „Românii sunt capabili numai de gardişti
sau agenţi secreţi de poliţie”. 3) Ionaş Neuman, numit în serviciu
la Soc. „Agricola” de dl. Kahane, a fost trecut în stat sub numele
de Ion Naumescu. 4) Cereţi pretutindeni apa „Venus”, care este
cea mai higienică şi medaliată la Expozitia din Bucureşti. 5) În
str. Galaţi No. 53 şi în centrul oraşului s-a instalat un cuibar de
prostituţie clandestină sub auspiciile proxenetei Paraschiva şi
a unui funcţinar de la Primărie, numit Costache Roşu. Acesta
i-a înlesnit posibilitatea de conrupţie, obţinându-i o autorizaţie
de închiriere de camere mobilate, sub care firmă practică
prostituţia pe o scară întinsă. 6) Dl. Gh. Brăileanu, ajutor de
chimist la Fabrica de Ciment, în urma unui accident survenit
din cauza relei administraţiuni, e pe cale a-şi perde vederea
ochiului drept. La repetatele sale cereri de a fi trimis în cura unui
doctor specialist, i s-a răspuns de către şoanghenul N. Orghidan
că poate să rămână şi cu un ochi, căci nu toţi oamanii au doi
ochi. 7) În ziua de 10 iulie a.c. s-a făcut la Uzina de apă, în
prezenţa şobolanului Liviu Macedonescu, recepţia materialului
de ţevărie necesară instalaţiunei conductelor de apă în oraş,
care au fost furnizate de firma Michel Delly & Cohageac. Toate
ciurucurile şi rămăşiţele refuzate de Primăria oraşului Tulcea au
fost acceptate ca bune de edilii noştri comunali. În aceeaşi zi
s-a făcut recepţia şi măsurătoarea nisipului cumpărat de la firma
Ghenciu, necesar filtrărei apei la Uzina de apă. 8) Sâmbătă, 1
august a.c., la ora 6 şi 9 jum. seara, la Cinema „Carpaţi” vor avea
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loc mari reprezentaţii populare de Cinematograf cu un program
foarte bogat. 9) O delegaţiune a funcţionarilor comerciali foşti în
serviciul firmei David Goldenberg & Fii s-a prezentat la redacţia
ziarului nostru, rugându-ne şi persistând de a publica din nou
doleanţele lor cu privire la modul ilegal cum au fost îndepărtaţi
din serviciu şi la barbariile ce le îndura în genere toţi funcţionarii
din partea acestor componenţi ai firmei şi în special din partea
parvenitului ingrat David Goldenberg. 10) Duminică, 12 iulie
ora 6 p.m., a avut loc în vasta sala a Societăţei Schneidergesseln
din str. Tâmplarilor, cununia religioasă a d-rei Debora Lupu cu
dl. Marcu Birnberg. Nuni au fost d-na Estera şi dl. I. Brener;
iar al doilea nuni, d-na Carolina şi dl. B. Solomonovici. Printre
asistenţă se aflau dl. Hersch Bercovici, preşedintele acestei
societăţi, împreună cu întregul comitet.
• 20 iulie-Craiova: S-a jucat Ginerele domnului prefect. La
30 iulie, piesa se joacă în beneficiul artistului Coco Demetrescu,
care interpreta rolul prefectului de Dolj, Telemac Dumitrescu. În
finalul piesei, artistul a zis câteva monoloage. În Telegrama din
1 august, cronicarul Dan elogiază repertoriul trupei craiovene,
precum şi piesele jucate, alese parcă după gustul publicului,
dovadă repetarea celor mai multe dintre ele, precizând că P.
Gusti este singurul localizator desăvârşit şi cu gust.   
• 21 iulie-Craiova: Brăilenii au avut ocazia de a gusta
humorul comediei Bucureştii în carnaval, localizată de Vasile
Alecsandri (Propaganda, 26 iulie). Reluată la 28 iulie în beneficiul
artistului Anestin. Ziarul Telegrama din 30 iulie conţine cronica
spectacolului, identică cu aceea de la reprezentaţia din februarie.
• 21 iulie – Virgil Budescu solicită scăderea de la taxa firmei
de avocat, pe care n-o mai profesează din 1907.
• 21 iulie - Autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase, Nicolae D. Cocoş, Bd. Cuza nr. 288
• 21 iulie – Petru Gheorghiu, str. Călaraşi nr. 179: scădere
de la taxa pentru birt, neavând birt pentru consumaţie, maşina de
gătit din prăvălie fiind doar pentru familie.
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• 22 iulie, se serba printr-un TE DEUM şi onorurile
militare obişnuite, la Catedrala Sf. Nicolae, la orele 10 1/2 a.m,
aniversarea numelui M.S REGINEI.
• 22 iulie-Craiova: „delicioasa farsă” Ce ştie satul de Polizu
Micşuneşti, Barbu Lăutarul şi Ariciul şi sobolul.
• Expresul, miercuri 22 iulie: soseşte trupa dramatică
condusă de artistul Kanner cu piesa Dama de la Maxim.
• 22 iulie – Propaganda germană: „Înfrângerea Ruşilor în
Galiţia”; „Adevăraţii Provocatori”
• 23 iulie - Emanoil A. Kapernache, Bd. Carol nr. 296,
familie grea, cinema Grădina Publică. Datorită timpului
nefavorabil, s-a amânat pe 24 iulie.
• 23 iulie – A apărut ziarul „Obuzul”. A fost primul şi
ultimul număr al acestuia.
• 24 iulie – Gheorghe Gh. Popa, antreprenorul bufetului de la
grădina Cinematografului „Modern”, Piaţa Sfinţii Arhangheli nr.
9, cere aprobare de a aşeza pe trotuarul din faţa cinematografului
dinspre Piaţă un număr de 6 mese cu scaune pentru consumatori.
• 24 iulie - Autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase, I. Stănescu, str. Călăraşi nr. 20
• Egalitatea Brăilei, No. 979, 24 iulie 1915
• Reluarea exportului. S-au luat măsuri care să permită
exportul a 1000 de vagoane pe zi: a) se vor da vagoane
româneşti pentru transportul productelor până la  graniţă; b  )
se va permite transportul cu carele din orice punct al ţării; c) se
vor construi linii Décauville pe şoselele ce duc spre frontieră;
d) formalităţile se vor face şi în staţiunile dinainte de graniţă.
(…) Comerţul de export acum pare să fi căpătat aspectul de
însufleţire şi viaţa din trecut. Se speră ca neajunsurile care
mai există să dispară pentru ca bogăţia ţării să nu mai aibă de
suferit. Spiridon Georgescu.
• De la Bursă. Pe când la frontieră, porumbul obţine 50
% kgr., în gări şi porturi, aceeaşi marfă se poate cumpăra cu
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18-20% kgr. Grânele au ca singuri cumpărători pe morarii care
iau de la Obor cu 16-17,50 % kgr. Puţinele sosiri de secară la
oboare s-au vândut cu 1400-1500 lei vagonul. Ovezele vechi
s-au vândut pentru consumaţia locală cu 18-19 lei iar pentru
cele noui ar fi amatori cu 1500-1600. Orzul soseşte puţin şi este
cumpărat de speculanţi cu 11-12 lei. Neefectuându-se încărcări
la porturile dunărene, cotaţiuni de navluri nu avem. Se fac însă
închirieri anuale cu 10-11 lei kila.
• 25 iulie-Craiova: Heidelbergul de altădată de Wilhelm
Meyer – Foster, piesă în 5 acte. În cronica din Telegrama, din
28 iulie, cronicarul care semna cu pseudonimul „Dan” (Paul
Dănescu) aprecia că „s-a jucat cu mai multă inimă şi dragoste”,
dar ar fi fost mai bine un ansamblu mai numeros, un mobilier
mai demn de-o casă princiară şi decoruri noi, mai potrivite
locului unde se petrecea acţiunea. Spectacolul a fost reluat, la
cererea generală, sâmbătă 1 august.
• 26 iulie, duminică-Craiova: Curcanii, „nemuritoarea
operă dramatică a lui Gr. Ventura”. Spectacol reluat la matineu
duminică 2 şi 9 august, pentru ultima oară. Drama istorică în 4
acte surprindea în actul III - Trecerea trupelor iar în cel de-al IVlea – Căderea Plevnei.
• 26 iulie – Revisoratul Şcoalelor din judeţul Brăila
solicită Primăriei un număr egal de delegaţi care să efectueze
recensământul copiilor în vârstă de şcoală împreună cu următorii
institutori: Şcoala nr.1, M.Popescu, circ.I; Şc.2, Eu. Georgescu,
II; Şc. 3, Titus M. Guzianu, III; Şc. 4, Gh. Ionescu, IV; Şc. 5, I.
Iepureanu, V; Şc. 6, Ilie Miroşianu, VI; Şc. 7, Teodor Pavel, VII;
Şc. 8, P. Grigorescu, VIII; Şc. 9, Gh. Demetrescu, IX; Şc. Mixtă,
T. Bortan, X. Pe 28 aug., institutorii cer o gratificaţie, ca în anii
trecuţi, pentru această lucrare migăloasă şi foarte obositoare,
care necesită multă muncă, timp, deterioare de haine şi mai ales
de încălţăminte. Cererea va fi aprobată de Consiliul Comual în
şedinţa din 19 sept., fiecare institutor primind câte 70 lei.
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• 26 iulie - Ion D. Stoia, serată dansantă, salon Louvru
• Bomba, Anul XXXI, No. 1372, 28 iulie 1915.
• Propaganda nemţească. În Bucureşti, lângă Legaţiunea
germană, se află un biurou de propagandă germană, întreţinut
de un anume Drucker. O armată întreagă de mercenari face
propagandă pe străzi, prin cafenele, teatre etc. Bande de lăutari
sunt plătite să cânte numai liedurile germane; filme de cinema
expres „improvizate” sunt gratuit reprezentate tot în acest scop.
De presă se ştie: e în unanimitate în solda acestei spelunci.
(…) Ne mirăm că până azi spelunca n-a fost încă rasă de pe
faţa pământului şi detracaţii ei şobolani omorâţi cu pietre pentru
cinismul cu care insultă ţara. „Bomba”
• Conrupţia germană. Căzăturile societăţei. Când însă
găinarii şi nemernicii cari din greşeala altora se erijează în
a 4-a putere în stat, uitându-şi menirea, se transformă brusc
în instrumentele cu cari ambiţioşii nemţi ne infiltră în popor
otrava desamagirei şi decadenţei noastre, atunci nu putem să
nu ne pierdem răbdarea, nu putem să nu semnalăm publicului
cinstit infamia acestor căzături ale ţărei, imagini desăvârşite a
celei mai josnice degradări morale. Brăilenii, cari întotdeauna
au facut haz de opintirile educative a cotidienelor locale şi
mai ales de veninul lăsat de articolele antifranceze şi belgiene
ale săptămânalului „România”, vor da acestor căzături şi
articolelor lor primirea ce o merită.
• Tramvaiele. Am primit la redacţie câteva plângeri ale
unor manipulanţi şi conductori ai tramvaiului local prin care
ni se evidenţiază arbitrarul cu care lucrează în administraţia sa
directorul societăţii tramvaielor. „Boala lui Giurescu: a le reţine
o sumă de bani pentru toate fleacurile”. Se aminteşte de ţinerea
în inactivitate a droştilor lui Giurescu de către aceştia în urmă cu
câtva timp.
• Ecoul Bombei. 1) Marţi s-a instrumentat în cabinetul
d-lui Jude de instrucţie reclamaţia făcută de d. V. Cazacu,
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directorul Muntelui de pietate, contra individului Petre Ionaşcu,
care în calitate de coasociat la pungăşiile fostului deţinut Const.
Ştefănescu, au insinuat prin „Telegrama” contra d-lui Cazacu
şi mai apoi i-a pretins o sumă de bani spre a înceta această
murdară campanie. 2) Tot marţi s-a instrumentat afacerea crimei
sergentului postat pe str. Unirei, comisă asupra nenorocitului de
marinar, grav rănit de două gloanţe, ale acestui orb instrument
în mâinile unui agent de poliţie. 3) Un nou confrate s-a născut
după titlul şi porniri aidoma cu „Bomba”: „Obuzul”. Primul
număr apărut, bine scris şi într-un spirit patriotic care face să
roşească multe pamflete pur româneşti de la noi, e o colecţie rară
de adevăruri edificatoare a perfidei şi îndrăzneţei cămătării ce se
face cu patriotismul nostru, de către gazetarii bandiţi şi agenţii
germani. Îi dorim sincer succes în opera-i începută cu atâta
vigoare. 4) Dl. Doctor T. Saidel a fost însărcinat de Institutul
Geologic al României cu studierea terenurilor din lunca
Călmăţuiului din judeţul nostru pentru a constata presenţa unor
mine de sare şi posibilitatea de a fi exploatate. 5) Sâmbătă a sosit în
localitate samsarul Hildenbrandt, cunoscutul agent german care
pe lângă afacerile de furnituri de cereale pentru germani, s-a mai
interesat şi de mersul codoşlâcului nemţesc în localitate. 6) Prin
aprecierile răutăcioase la adresa Franţei, credem că „România”
e prea deocheată în serviciile ce le aduce cauzei germane. Se
vede că dumnezeul oamenilor cinstiţi nu e acasă…dacă Rolla
şi cu nemţii lor au ajuns să jubileze. 7) Mişcarea populaţiunei
în judeţ în luna iunie: născuţi 520 (bărbaţi-262, femei-258, din
care 18 gemeni); morţi 165 (bărbaţi 82, femei 83); căsătorii – 13;
divorţuri-3; născuţi morţi-6 baieţi şi 4 fete. 8) Efectul „Mărcilor”
şi „coroanelor” din presa locală este vizibil în ziarul „Expresul”
care şi-a schimbat orientarea. 9) Săptămâna trecută a încetat din
viaţă într-un ospiciu din Bucureşti cunoscutul avocat Thoma
Drăgulinescu. 9) Prefectura locală a lansat o ordonanţă prin care
se impune localurilor de noapte să închidă la orele 3.
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• Lacul – Sărat al nostru, staţiune cu atâta renume, a ajuns
un fleac. Mai rău ca acum 30 de ani din punctul de vedere al
confortului. (…) Restaurante păcătoase, infecte şi de o obrăznicie
fenomenală în ce priveşte preţurile ce ţi le cer pentru nişte
adevărate lături, cărora le zic mâncăruri; distracţii iok, cazin
mizerabil. Doar unul singur, vechiul şi cunoscutul restaurant al
marelui hotel Popescu mai schimbă întrucâtva impresia ce ţi-o
lasă cârciumile ce trec drept restaurante. Se impune prezenţa
unui comisar sanitar, preschimbarea aspectului acesta turcesc,
procurarea agrementului şi confortului necesar ar trebui să fie
grija Statului şi a faimoasei Societăţi de speculă ce a acaparat
Lacul-Sărat. Altfel, graţie vitregiei conducătorilor, destul de
părăginitul nostru Lac-Sărat va ajunge, ca vestitul Lacu-Dulce,  
un lac fără valoare.
• 29 iulie – Ordonanţa nr. 7394: Dreptul de afişare sau
distribuire este concedat exclusiv domnului V. Budescu,
fiind interzisă lipirea sau distribuirea de către alte persoane.
Imprimatele Primăriei, Prefecturii şi Poliţiei se vor afişa fără
plată în termen de 24 de ore.
• 29 iul./11 aug., la miezul nopţii, eclipsă inelară de Soare,
vizibilă ca eclipsă parţială de pe Oceanul Pacific.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 980, 31 iulie 1915
• Cum se face comerţul cu nouile măsuri. Aceeaşi lipsă
de vagoane, aceleaşi dificultăţi la transportul cerealelor la
punctele de graniţă şi aceleaşi şicane din partea autorităţilor
de la aceste puncte. (…) Din cauza ordinelor cari se lovesc cap
în cap şi pe cari le primesc jandarmii, grănicerii, căile ferate,
vama, poliţia de frontieră şi prefectura de judeţ pentru punctele
de graniţă respective, în privinţă transportului şi exportului, se
întâmpină atâtea şi atâtea piedici peste cari comerciantul sau cel
interesat nu poate trece decât împărţind cu dărnicie bacşişuri de
la cel mai mic la cel mai mare, pe la biuroul căruia trebue să
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treacă sau să apeleze la vreun mic serviciu. E o destrăbalare de
neînchipuit. (…) În plus, ungurii nu trimit vagoane şi nici căruţe
spre a lua mărfurile bune pentru export, guvernul nepunându-se
de acord cu Ungaria. E curios cum cei ce conduc această ţară azi
nu pricep sau nu vor să priceapă că pentru situaţia economică şi
financiară a noastră avem absolută nevoie să vindem produsele
destinate exportului cât mai curând, pentru că, după cum ni se
anunţă, ţările centrale importatoare nu prea vor suferi, după
cum s-a crezut. Spiridon Georgescu
• De la Bursă. Preţurile nominale azi sunt următoarele:
porumb 17, orz 13, grânele 18-19 lei cele bune, cele inferioare
14-15 lei. Chiria anuală pentru şlepuri se plăteşte 11-12 lei de
kilă.
• 31 iulie, vineri, comedia în 3 acte Cinematograful,
localizare de Paul Gusti, în beneficiul casierului teatrului.
• Adevărul Brăilenilor, anul II, No. 19, 31 iulie 1915
• Destrăbălarea în Biserică şi nepăsarea Episcopului de
Buzău. Toţi cei trei preoţi de la „Cuvioasa Paraschiva”, Ioan
Balaban zis Popa Roşu, zis buhaiul mahalalei; Călăul Anghel
Constantinescu şi Ioan Constantinescu, zis Popa Spânu
au refuzat să-i dea sfânta împărtăşanie unei femei, venită în
localitate, pe str. Mihai Bravu no. 36, pentru consult medical,
aceasta dându-şi ultima suflare fără a fi grijită.
• Apărarea javrei din Răteşti de puşcăriaşul şi laşul
State Teodorescu, care îl apără în foaia „Dreptatea Brăilei”
de abuzul de încredere faţă de Sindicul Tribunalului Brăila.
Parchetul l-a făcut scăpat de infracţiunea comisă, în timp ce
nenorocitul de aprod Iancu Andreescu, care, la adânci bătrâneţi,
din cauza strâmtorării, având o leafă mizerabilă de 40 lei lunar,
a făcut imprudenţa de a lua o coală de 20 lei dintr-o acţiune de
la Judecătoria Urban Brăila, a fost legat burduf de Judecătorul
respectiv, trimes la Parchet, bătut în mod îngrozitor şi depus la
arestul preventiv.
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• Isprava consilierului comunal Gh. Drăgănescu.
Comerciantul Petala din Galaţi a aplicat un sechestru pe averea
mobilă şi marfa băcanului Leibovici din localitate. Cu această
ocazie, o parte din obiecte: o tejghea, 40 kgr fasole şi 60 kgr de
grâu s-au încredinţat în custodia comerciantului Gh. Drăgănescu,
actual consilier comunal, care, în ziua efectuării vânzării, a
declarat că „tejgheaua fiind uzată a întrebuinţat-o la reparaţia
unei cotineţe de păsări a sa iar fasolea şi grâul au dispărut fiind
mâncate de şoareci”.
• Carnavalul „Telegramei”. Într-un număr de bâlci, ziarul
„Telegrama”, al puşcăriaşului Constantin Ştefănescu, osândit la
un an de muncă la penitenciarul Văcăreşti, publică o serie de
fotografii ale unor fruntaşi ai Comunei, între care tronează figura
surâzătoare a paşalei Hilariu Georgescu, directorul tramvaielor
asasine   din Brăila şi antreprenorul cinematografului–şantan
„Modern”. Acesta doreşte să înfiinţeze la Brăila un „Muzeu”
istoric pe un loc al comunei, de pildă în parcul din faţa
Primăriei, care să reamintească posterităţii faptele înălţătoare
şi eroice din trecut şi unde să se aşeze numeroasele obiecte şi
antichităţi împrăştiate, între altele fotografiile Primarilor din
vremuri şi a şobolanilor de azi. Ziarul „Adevărul Brăilenilor”
subscrie la această iniţiativă cu condiţia aşezării la loc de frunte
a fotografiei paşalei şi a altor şobolani din fruntea comunei.
• Jafurile de la spelunca Cazinoului din Lacul-Sărat. La
Cazinoul din staţiune, s-a înfiinţat contra voinţei dlui Prefect o
speluncă, unde zilnic avem de înregistrat o sumedenie de victime.
Banda neagră care operează în această tavernă e condusă de un
comitet ad hoc în care au acces numai „berarii cartofori” din
Brăila în asociaţie cu câţiva jidovi bucureşteni. Preşedinţia o are
imoralul octogenar Al. Cociaş, fost preşedinte al Delegaţiunii
Judeţene, fost Poliţaiu şi fost ajutor de primar, secondat de un
cortegiu de oameni decăzuţi în frunte cu harpagonul Hilariu
Giurescu.
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• Măsuri ce se impun. De la un timp încoace şi numai
sub administraţia actualului Poliţai ne-a fost dat să vedem
împiedicată circulaţia trăsurilor mai ales seara, când lacomii
patroni Zanetti, Ilie Vinţescu şi Zanfir Şerbănescu întind mesele
până la zaplazul parcului, încălcându-se dispoziţia Primăriei  
prin care nici un comerciant nu are dreptul să pună mese sau
mărfuri în aşa fel ca să împiedice circulaţia publică. Ceva mai
mult: chiar pentru aceasta i-a impus şi la o taxă de trotuar. Se
impune ca legile, regulamentele  şi ordonanţele să se aplice de
toţi cari se abat de la ele, inclusiv Şoanghenul Ilie Vinţescu cu
liquerurile magazinuluii „Monopol” provenite de la otrăvitorul
Predingher.
• Nicu Teodorescu (Ultimul trubadur, Editura „Opinia”,
Brăila, 1997, p.34), comentariu inserat după ce consemna
apariţia ziarului „Fiii apărători ai patriei”:
(…) „ Evenimentele se precipitau văzând cu ochii. Într-o
gazetă locală (neidentificată de noi, din păcate – I.M.) a apărut
strigătul de ajutor al ţarului Nicolae, adresat Franţei: Am datoria
să vă declar că cooperaţiunea Italiei şi României este o necesitate
imperioasă… Fără ea războiul se va prelungi încă multe luni, cu
riscuri teribile. Pe frontul de nord, ruşii sufereau înfrângeri după
înfrângeri. La Lacurile Mazuriene şi în zona mijlocie a frontului,
luptele ajunseseră la porţile Varşoviei, în timp ce în sectorul
de sud, ruşii pierdeau vieţi cu nemiluita pentru cucerirea
defileurilor Carpaţilor galiţieni. Până la dezastru nu era decât un
pas. Războiul bătea la graniţele noastre. Dar politicienii ţineau
cu dinţii de neutralitate iar brăilenii, ştiind că este pace, îşi cereau
drepturile, printre care şi acela de a merge la spectacole. Până la
război, brăilenii doreau însă teatru şi muzică. Şi ele n-au lipsit:
ba s-a jucat şi s-a cântat cu săli pline”(subl. mea., I.M.).
• Pianista Germaine Kneissel a avut în program: Sonata op.
57 Appassionata de Beethoven, Grădini sub ploaie de Claude
Debussy, Mefisto – vals de Liszt, Pastorelle variée de Mozart,
Preludiu şi Fugă de Bach – Liszt, studii şi balade de Chopin.
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• Cântăreaţa Rita d’ Orio
• Conferinţa poetului-student Ştefan Albuleţ, care, în semn
de omagiu, a comentat maxime celebre din Rochefoucauld,
împletite cu execuţiile la violoncel în interpretarea unui tânăr
brăilean, absolvent al Conservatorului din Leipzig.
• Săli arhipline la spectacolele trupei de teatru Marioara
Voiculescu, îndeosebi la piesele în care jucau Lucia Sturdza
Bulandra şi Ion Manolescu.
• No.11, iul., Buletinul Camerei: 1394 vag. de cereale
(ian. 1914- 4211 vag.) iar la Oborul de cereale-7894 care de
cereale, faţă de 3032 în iul. 1914.
• Cereri de scutire, 90 % aprobate: taxa comunală şi
teatrală, nu şi Crucea Roşie
• Reclamă
• Bomba: 2 , 10, 16, 28 iulie
• S-a redeschis Fabrica română de gheaţă artificială,
Brăila, str. Rosetti, No.1. Înzestrată cu instalaţiunile cele mai
moderne, fabrica asigură o producţiune continuă şi suficientă
de gheaţă compactă şi higienică. Preţurile vânzărei sunt: Loco
fabrică-8 bani kg. Pentru cantităţi mai mari se face reducere.
În oraş servită la domiciliul clienţilor- 10 bani kg. Se vând
bonuri pentru anumite cantităţî ridicate zilnic în interval de
15-30 zile acordându-se rabat ½ bani la kg. Aceste bonuri se
plătesc anticipat. Fabrica funcţionează ziua şi noaptea, având
biroul vânzărei gheţii de la 6 dim. până la 8 seara. În celelalte
ore gheaţa se vinde cu un plus de 3 bani la kgr.
• Drogueria „Iris”. Calea Regală, lângă berăria „Carpaţi”.
Parfumerie fină. Asortiment complet de droguri şi specialităţi.
Crema Studentina-proprietatea casei.
• Spectacole. Mare succes obţine celebra subretă,
d-na Clara Young, steaua scenei americane, în frumoasa
operetă „Popchen”. Trupa e compusă din 20 de persoane, sub
conducerea irezistibilului comic «Askenasy», deci toată lumea
la «Tanasache».
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• De închiriat de la 26 octombrie imobilul din Bd. Sfta
Maria No. 16, compus din 20 de camere, fiecare cu sobă de
teracotă, lumină electrică, curte mare, grădină şi magazii. Chioşc
în curte. A se adresa d-lui Marin Voiculeanu, str. Ştefan cel Mare
no. 48.
• Eduard Kelly, pictor. Str. Zidarilor.
• Teodor Tomescu, avocat al statului. Fost magistrat. Str.
Frumoasă 19. Telefon 9/5
Egalitatea Brăilei: 3, 10, 17,24, 31 iulie
• Domnul şi D-na Georges U. Negropontes au durerea a
anunţa amicilor şi cunoscuţilor cruda perdere a preaiubitului
lor fiu Jean-Ulysse în etate de 1 an şi 4 luni, decedat
sâmbăta 4 iulie în urma unui groaznic accident. Mărăşeşti,
7 iulie 1915
• Adevărul brăilenilor: 20 şi 31 iulie
• De închiriat un teren viran de 600 m.p., situat chiar
în preajma oborului, pe care se poate construi ochiuri mari de
magazii pentru amatori. Ofertele se primesc la această redacţie.
• Atenţiune. A. În ziua de 29 iunie (Sf. Petru), dl. Ivan
Slavi, comerciant din str. Victoriei No. 74, a pierdut un
portmoneu în care se aflau: una cambie în valoare de 850 lei, alta
300 lei, cu emisiunea 1915 şi semnate de C.S. Ciocan, precum
şi o adeverinţă a Bursei Brăila de depunerea unor poliţe de 1200
lei. Oricine le va găsi şi le va aduce la redacţia ziarului nostru va
obţine o frumoasă recompensă. B. În ziua de 8 iulie, ora 7 jum.
p.m., dl. Ioan G. Jercea, mijlocitor oficial din Oborul Brăilei, a
perdut un portmoneu în care se aflau: suma de 240 lei, 2 cupoane
ale bonurilor Comunei Bucureşti, unul cu scadenţa 1 nov. 1915
şi altul 1 mai 1916, o recipisă a Administraţiei Financiare Brăila
de 132 lei, o copie după o carte de judecată, 3 bilete de vite,
diferite alte chitanţe etc. Se oferă o gratificaţie celor ce vor găsi
aceste lucruri şi le vor aduce.
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• Ionică Leopold. Str. Împ. Traian No. 15, Atelier special
de Tâmplărie, Mobile şi Binale. Execută lucrări cu preţuri
foarte convenabile.
• Serghi Popovici. Str. Vadul Olangeriei No. 64. Constructor
de binale. Unicul specialist în tencueli de faţade şi modelist la
sobe de zid şi de teracotă.
• R. Vincenti. Arhitect. Str. Ştefan cel Mare No. 48.
Execută în antrepriză orice lucrări de construcţiuni şi reparaţiuni
radicale. Unicul specialist în construcţiuni de beton armat
(blocuri de ciment).
• La Biroul de copiat din str. Radu S. Campiniu No. 2 se
copiază orice fel de acte de notariat, corespondenţe comerciale,
contracte etc. Stenografia Metoda Duployen, practicabilă,
citibilă, preferată pretutindeni se predă, str. Radu S. Campiniu
No. 2
• Gheorghe C. G. Fitofschi, str. Hepites 20. Atelier special
de Tâmplărie pentru construirea de Mobile şi Binale de artă.
Primeşte orice comenzi din nou şi reparaţiuni
• Costi Maina, singurul reprezentant al casei din America
ERD MOTOR & CO. Instalaţiuni de maşini cu benzină pentru
vapoare, fabrici, mori, bărci etc.
• Iancu Gherghinopol. Restaurant Economic şi Cârciumă.
Str. N.V. Perlea no. 24. Mâncări reci şi calde cu preţuri eftine.
Vinurile cele mai alese.
• Dumitra Dimitrescu. Str. Bonaparte No. 56. Atelier de
Rochii şi Confecţiuni. Unicul atelier de croitorie pentru dame
care lucrează la preţuri moderate. Croială după ultimele jurnale
streine.
• Licenţiată în matematici deschide de la 1 august c. un
curs de preparaţie pentru elevi şi eleve cari trebue să treacă
examenul de corigenţă şi de admitere la şcoli speciale : licee,
seminarii, şcoli normale, comerciale, profesionale etc. Doritorii
se vor adresa la redacţia ziarului Str. R. S. Campiniu No. 2
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• Tipografia „Victoria” Str. N.V. Perlea No. 21. Execută
orice lucrări atingătoare acestei branşe cu preţuri foarte
convenabile. Încercaţi şi vă veţi convinge.
• Gustaţi berea de Azuga
• „Monopol” şi „Excelsior”, fabricate cu cea mai mare
îngrijire
• Cereţi pretutindeni Berea Bragadiru
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AUGUST
S. 1/14 S-ţii 7 Macabei
Dum. a 12-a după Rusalii
D. 2/15 Ad. Sf. Arh. Ştef.
L. 3/16 St. Isach. şi Dalm.
Ma. 4/17 S-ţii 7 Tin. d. Efes
Mi. 5/18 Sf. Eusignie
J. 6/19 Schimbarea la Faţă
V. 7/20 Sf. Dometie
S. 8/21 Sf. Emilian
Dum. a 13-a după Rusalii
D. 9/22 Ap. Matia
L. 10/23 Arh. Laurentie
Ma. 11/24 Arh. Evplu
Mi. 12/25 Sf. Fotie
J. 13/26 Sf. Maxim
V. 14/27 Prof. Miheea
S. 15/28 Adorm. M. D.
Dum. a 14-a după Rusalii
D. 16/29 Aduc. Ic. Domn.
L 17/30 Sf. Miron
Ma. 18/31 Sf. Fluor şi Lavr.
Mi. 19/1 Sf. Andrei Str.
J. 20/2 Prof. Samuel
V. 21/3 Apost. Tadeu
S. 22/4 Sf. Agatonic
Dum. a 15-a după Rusalii
D. 23/5 S-ţii Lupu şi Cal.
L. 24/6 Sf. Eftihie
Ma. 25/7 Sf. Vartolomeu
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Mi. 26/8 Sf. Adrian şi Nat.
J. 27/9 Sf. Pimen
V. 28/10 Sf. Moise Arapul
S. 29/11 Tr. C. Sf. Ioan B.
Dum. a 16-a după Rusalii
D. 30/12 Sf. Aexandru
L. 31/13 Punerea Br. M.D
• Fazele lunare. De la 1 – 10, călduri mari. La 11 şi 12 vânt
şi ploi. Între 13 şi 26 cald. La 27 si 28, cer înnorat. De la 29 până
la sfârşit, ploi.
• Telegrama, 1 august, anunţă închiderea stagiunii de la
Brăila a Teatrului Naţional din Craiova, după 40 de reprezentaţii.
Varietatea subiectelor şi buna dispoziţie ce stăpânea şi
înflăcăra temperamentul artiştilor au atras regulat publicul
amator (...) Se simţea doar nevoia unei trupe de teatru bună. La
noi teatrul a fost întotdeauna bine primit şi susţinut. Publicul
amator nu şi-a înfrânt uşor această pasiune nevinovată şi spre
lauda noastră numărul celor însetaţi de nobila chemare a
artei a crescut mereu… La noi, nici nu se observă că circulaţia
banului s-ar fi micşorat  şi cred în adevărul ce spun când văd
cinematografele funcţionând cu aceeaşi regularitate, când văd
artiştii producându-se la diferite teatre, când aud pe străzi ecoul
cântecelor voioase, când mă lovesc la fiecare colţ de vânzătoarele
de dragoste şi când luxul deşănţat mă enervează şi mă dezgustă
ca superficialitatea şi impertinenţa unui bal mascat. Societatea
are nevoie de conştiinţe luminate, de o educaţiune sănătoasă,
nu de desfrâu şi teatrul e un factor important în evoluţiunea
popoarelor.  
• La începutul lunii august rulează Oţelul se răzbună.
„Film românesc în patru acte, interpretat de artiştii societari ai
Teatrului Naţional din Bucureşti: Doamna Marioara Cinschi,
domnul Aristide Demetriad, domnul R. Bulfinsky (brăilean-nota
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mea, I.M.), domnul Ţancovici Cosmin, domnul N. Grigorescu si
domnul V. Romano. Era vorba de doi tineri care iubeau o fată.”
• 1 aug. – „Epoca” publică rezultatele tragerii la sorţi a
obligaţiunilor oraşului Brăila.
• Sâmbătă 1 şi duminică 2 august, la Teatrul Passalacqua,
spectacolele artiştilor comici Carussy şi Kanner cu piesa E lată
rău, reluată în 8 şi 9 august.
• 2 august: Prefectul Poliţiei aprobă organizarea unei serate
dansante în salonul Partidului Social Democrat, fost „Luvru”,
de către sindicatele locale.
• 2 şi 9 august, duminică, orele 21: Ţivila de la hotel
Ghidale cu Tănase în rolul lui Dinică Cheoltea.
• La 2 / 15 august, Prefectura înştiinţează Ministerul de
Interne, printr-un raport, că a fost declarată greva generală.
Între 2-8 august, greva generală a căruţaşilor şi hamalilor, faţă
de augmentarea preţurilor cerealelor, solicită mărirea şi lor a
preţului la încărcare cu 2 lei de vagon. După 5 zile de grevă,
Camera de Comerţ acceptă cererea greviştilor, acordândule între 2-4 lei de vagon. Greva a avut răsunet în ţară şi peste
hotare, în Bulgaria, de unde Gheorghe Dimitrov trimite salutul
muncitorilor bulgari.
• 3 august – Proiect pentru pavarea str. Biserica Catolică,
porţiunea cuprinsă între str. Polonă şi Vasile P. Sassu cu piatră
paralelipipedică de granit procurată de primărie. Va fi executată
de Atanasiu.
• 3 august, luni, la Arena Regală, un singur spectacol de
gală cu participarea tragedianului De Max, a artistelor Suzanne
Gallet de la Teatrul „Guignol” din Paris şi Macri Eftimiu de la
Teatrul Naţional din Bucureşti prezente cu „declamaţiuni”, Aura
Fotino, M. Fotino şi Coco Demetrescu de la Teatrul Naţional din
Craiova, care au interpretat cu o deosebită afecţiune piesa într-un
act Ariciul şi sobolul de Victor Eftimiu. În cronica spectacolului
din Telegrama, 5 august, citim: După Capitală, oraşul nostru a
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avut fericitul prilej să primească pe marele tragedian De Max şi
onoarea de a-l admira la festivalul organizat la Arena Regală.
Se reproduce cuvântarea poetului Victor Eftimiu, care a făcut
un portret elogios marelui artist, cel mai divin apostol pentru
săvârşirea cultului unui ideal măreţ şi propovăduirea sublimului
în artă.
• În seara zilei de 3 august un grup de actori în frunte cu
Florea Florescu, N.P. Ciucurette şi Victor Antonescu au jucat
comedia într-un act Dozule de Miss Margarette Mayo.
• Marţi, 4 aug., sosesc în localitate 200 de cercetaşi, câte o
patrulă din toate legiunile din ţară, însoţiţi de 30 de instructori şi
profesori secundari, sub conducera dlui Prof. Univ. G. Murgoci,
pentru vizitarea Brăilei şi a Măcinului. Comandandul Legiunii
Cercetaşilor „Vlad Ţepeş”, Centrul Brăila, Radu S. Corbu,
solicită, la 27 iulie, suma de 450 lei pentru a li se servi dimineaţa
un ceai la Cafeneaua Universelle din Piaţa Sf.ţii Arhangheli  şi
seara o masă la Restaurantul La Doi Lei de Aur (Anastase D.
Gheorghiu),  dejunul luându-l la Măcin. Cheltuieli: 294, 10 lei.
• 4 august, marţi, la Arena Regală, în matineu, Mare serbare
artistică în amintirea marelui poet V. Alecsandri şi a ilustrului
prozator(!) I. L. Caragiale. Organizat în beneficiul veteranului
artist Ion Anestin, care, la cererea generală, în completare, a
cântat Barbu Lăutaru, cea mai desăvârşită creaţiune a sa. E
rolul său de predilecţie şi cu care se identifică la perfecţiune. S-a
jucat O noapte furtunoasă. Reţinem din cronica spectacolului
comentariul despre opera nemuritorului I. L. Caragiale,
desăvârşit maestru: subiectul nu e de actualitate, ci o simplă
descriere, o expunere uneori exagerată a obiceiurilor care
stăpânea societatea noastră în epoca de tranziţie spre civilizaţia
de astăzi..., o satiră aspră exprimată într-o formă atrăgătoare, cu
ajutorul căreia se biciuieşte fără milă, dar fără să indigneze pe
nimeni moravuri degradatoare… icoana vieţii noastre sociale.
• 6 august, piesa Primul bărbat din Franţa. Din cronica
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din Telegrama,  7 august: interpreţii înzestraţi cu un bun spirit
de observaţie şi cu mijloace suficiente de a-şi aplica talentele
în interpretarea unor roluri convenabile ca acestea, au ţinut
în gradul cuvenit spiritul piesei spre deplina satisfacere şi
mulţumire a tuturor.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 981, 7 august 1915
•Libertatea Exportului. Ridicarea prohibiţiunei exportului constitue un triumf pentru politica economică a ţării,
susţinută de toate cercurile comerciale, agricole şi industriale
prin întruniri şi presă. Din acest punct de vedere şi noi, cari
am susţinut cu tot dinadinsul această politică, ne revendicăm
dreptul să considerăm dreptul că am obţinut un succes în
această privinţă. Ridicarea prohibiţiunei este nu numai un act de
dreptate cari s-a făcut, ci şi o dispoziţie care va veni în ajutorul
dezvoltării noastre economice normale, atât de mult stânjenită
prin măsurile de până acuma. Libertatea exportului este o
necesitate pentru avuţia noastră   publică şi pentru finanţele
statului, pe când regimul ce fusese întronat până la 1 august a.c.
nu a fost decât un regim de privilegii şi favoruri pentru anumite
persoane, în paguba ţării şi a lumei producătoare şi comerciale.
Sperăm acu că după prevederile actuale ale guvernului,
transporturile pe căile ferate şi cu căruţele se vor putea face cu
mai mare înlesnire şi că se va putea scurge peste graniţe mari
cantităţi din stocurile noastre de cereale cari la un loc atât cele
din 1914, cât şi cele din recolta nouă cifrează aproape 400000
vagoane. Editorialul reproduce în continuare Decretul Regal cu
taxele de export plătite la ieşire: grâu, secară, făinuri şi griş – lei
6 la suta de kgr.; orez, orzoaică, ovăz şi făinurile lor, ca şi malţul
şi arpacaşul – 5 lei la suta de kgr. ; porumb şi făina lui – 4 lei
la suta de kgr. etc. Editorialul se încheie cu o întrebare deloc
retorică: Ce ar folosi comerţul dacă se permite exportul şi nu i
se pun la dispoziţie vagoane în număr suficient dintr-un motiv
sau altul. Deci trebueşte organizare şi în această direcţiune.
Spiridon Georgescu
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• Moartea lui Achille B. Mendl. Vice consul al Norvegiei,
mare comerciant şi armator, şeful firmei Frattelli B. Mendl
din localitate, fratele d-lor Victor, Emil şi Alfredo B. Mendl.
Marţi noaptea, la ora 12, a încetat din viaţă în casa surorii sale
D-na Ana Căpitan Hiott, în urma unei sincope. Cu un sfert de
oră mai înainte de deznodământul fatal, defunctul condusese pe
d-na Hiott acasă şi ieşind spre a se duce la domiciliul său, în
stradă i s-a făcut rău. Vestea s-a răspândit imediat în tot oraşul
şi un adevărat pelerinaj a fost la locuinţa d-nei şi d-lui Hiott
(str. Călăraşi, colţ cu Vapoarelor, înainte de PANCRONEX) spre
a-şi exprima condoleanţele pentru încetarea din viaţă a acestui
cunoscut personaj atât în cercurile comerciale, cât și ca mare
filantrop, care lasă regrete în inimile tuturor cari l-au cunoscut.
A reprezentat o figură a portului şi a oraşului.
• Informaţiuni. 1) Duminică 25 iulie s-a oficiat la
biserica greacă din localitate parastasul de 6 luni de la moartea
filantropului Nicoli Galiatzatos, cunoscutul mare industriaş
din oraşul nostru. Cu această ocaziune, rudele, urmând pilda
decedatului de pe când se afla în viaţă, au împărţit numeroae
ajutoare la cei nevoiaşi. 2) Sâmbătă 24 iulie s-a semnat o
convenţiune între CF române şi austriece privind exportul
zilnic a 40 de vagoane de cereale. 3) D-nii Leopold Brociner şi
Gustav Aron Brociner s-au asociat pentru comerţul de export de
cereale şi orice afaceri în legătură. Capital 220000 lei, depus în
părţi egale. Beneficiul şi pierderile se vor împărţi în proporţie
de o treime pentru d. Leopold Brociner şi două treimi pentru
d. Gustav Brociner. Firma „Leopold Brociner & Co” are sediul
în Brăila, str. Hepites No. 11. 4) Prima fabrică română pentru
cojitul orezului, S.A. din Brăila, are adunare convocată în
Bucureşti, str. Lipscani No. 8 în birourile băncii Marmorosch,
Blank et Co, S.A., în 23 august a.c. orele 11 dim. Ordinea zilei:
distribuirea dividendelor din exerciţiile trecute. 5) Joi 23 iulie
a avut loc în saloanele d-nei şi d-lui André B. Manos din str.
313

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

Rosetti căsătoria religioasă a gentilei d-şoare Melpomene B.
Manos, sora fraţilor André şi Constantin  B. Manos, cunoscuţi
comercianţi şi armatori din portul nostru, cu d-nul Jean Pictori,
doctor în ştiinţele matematice, profesor la şcoala elenă din
localitate. Naşi au fost d-na şi dl Anton Calangiu, cunoscutul
fruntaş al coloniei elene şi mare comerciant din portul nostru.
Frumoasa grădină a proprietăţei celei nouă a d-lui André Manos
unde s-a celebrat căsătoria, împodobită numai cu lampioane
veneţiene şi ghirlande cu becuri electrice multicolore au oferit
invitaţilor un spectacol foarte feeric. Către miezul nopţii s-a
oferit participanţilor un banchet copios de 150 tacâmuri. 6)
D-l Prim procuror M. Davideanu de pe lângă Trib. Brăila a fost
transferat în locul d-lui Prim Procuror George V. Collini care va
veni la Brăila. 7) Lucrările pentru pavarea platformei pereate
din port continuă cu multă activitate. Paralel cu aceste lucrări pe
platforma în chestiune s-a construit o linie de cale ferată prin faţa
cheiului unde vor acosta vasele, în scop de a facilita transporturile
mărfurilor ce se vor încărca sau descărca la danele ce vor lua
fiinţă. Această nouă linie este o bifurcaţie din linia ferată deja
existentă ce merge pe sub mal spre cartieruul industrial de la
extremitatea despre miazăzi a oraşului. 8) Sâmbătă după amiază
s-a făcut înmormântarrea defunctului Marco Caravia, cunoscut
comerciant şi armator din portul nostru, mort în urma unei grele
suferinţe.
• Societatea Maritima, S.A. română de navigaţiune.
Obiect: orice fel de operaţiuni privitoare la transportul pe
apă în sensul cel mai larg al cuvântului. Durata: nelimitată.
Capital: 500000 divizat în 2500 acţiuni de câte 200 lei una,
capital din care 400000 lei reprezintă contravaloarea vaporului
„Muntenia”, adus ca aport social de d-nii Ed. Fanciotti, M.
Teodorescu, Anton Teodoridi şi I. M. Kars. Bilanţ la 31 martie
a.c. –Adunarea generală ordinară, în primele 4 luni ce urmează
după închiderea exerciţiului social. Drept de vot: 5 acţiuni dau
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dreptul la un vot. Distribuirea beneficiilor: 10% pentru fondul
de rezervă. Un prim dividend de 5 %. Din rest, 10% consiliul de
administraţie; surplusul, al doilea dividend acţionarilor. Consiliul
de administratie: 7-15 membri. Garanţie de gestiune: 8000 lei.
Primul consiliu: Ed. Fanciotti, M. Teodorescu, C. Cristodulo,
Ioseph Rottenberg, Victor B. Mendl, Anton Teodoridi, Alfred
Rotemberg și K. S. Pincas.
• 5 august - Ordonanţa 10007. Art. 1. Toate stabilimentele
prevăzute la art. 24 se vor deschide primăvara şi vara la orele 5
iar toamna şi iarna la orele 7 dimineaţa.
• 7 aug. – Serviciul Apei solicită combustibilul necesar
cilindrului compresor: 3,5 tone cărbuni ciuruiţi a 96 lei/tona de
la D. N. Gheorghakakis, constructor de vase din fier.
• 7-9 august: „Apreciatul comic” Al. B. Leonescu - Vampiru
cu noi cuplete şi monoloage, în pauzele filmului al cărui erou era
Max Linder
• 7 august, vineri, la Arena Passalacqua: program de mare
atracţie, se va reprezenta pentru prima oară la Brăila Aventurierul
din Panama „Dramă senzaţională şi de atracţie; luat(ă) chiar la
faţa locului. 4 mari acte, 2100 metri lungime. Jurnal Mester No.
29”.
• Bomba, Anul XXXI, No. 1373, 8 august 1915.
• Furlandisiri marghilomaniste. În capul informaţiilor din  
„Adevărul” de sâmbăta trecută se dă următoarea intrigă pusă
cu caractere grase: „ D.I. Berceanu, şeful marghilomaniştilor
din Brăila, a comunicat unui prieten al său că d. Marghiloman
i-a declarat că în curând va răsturna pe d. Emil Costinescu, din
cauză că ministrul finanţelor se opune transitărei muniţiunilor
pentru Turcia, că va duce o campanie înverşunată în această
privinţă ajutat de documente şi indiscreţii pe cari i le va pune la
îndemână d. Brătianu şi că fostul şef al conservatorilor pretinde
că e susţinut de primul ministru ca să ducă această campanie.”
Că, că şi iar că, d. Marghiloman în sus şi d. Ion Berceanu în jos.
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Cacofonia literară se ia la întrecere cu cea politică şi după ele,
hop şi desminţirea cu dechis a d-lui Berceanu. D-sa n-a văzut pe
d. Marghiloman, n-a vorbit cu d-sa şi desminte aserţiunea din
„Adevărul” (…)Abon.
• O acţiune criminală. Mişcarea agricultorilor. Ultimele
manifestaţiuni ale agricultorilor noştri, cari s-au adunat în
congres la Bucureşti, în număr restrâns nu e vorba, au avut darul
de a fi privite cu simpatie de opinia publică, care, în naivitatea ei,
a socotit de credinţă pe cei ce manifestau. Farsorii, cari s-au erijat
în conducători ai agricultorilor, a arătat rectorul Universităţii din
Bucureşti, erau reprezentanţii lipitorilor cari s-au îmbogăţit cu
o repeziciune vertiginoasă, distrugând pe proprietarii boieri şi
sugând fără milă pe ţărani. Aceştia au pretins ca statul român să
ducă grâul lor cu cele 8000 vagoane ale noastre până în inima
Austro-Ungariei, întrucât austro-ungarii nu vor să dea vagoane
decât în schimbul tranzitului muniţiunilor spre Turcia. Tentativa
criminală constă în faptul că, ducând vagoanele noastre în inima
Austro-Ungariei şi fiind oprite acolo, mobilizarea eventuală a
armatei noastre ar deveni o imposibilitate pentru ţara noastră.
• Presa germanofilă şi ziarul „Expresul”. Cine se erijează
în îndrumător al opiniei publice din Brăila. Din opinia unui
cititor: Dv aţi afirmat că „Expresul” s-a învârtit , ceea ce lasă
a se înţelege că s-a vândut. Îi faceţi prea multă cinste, afirmând
aceasta, pentru că nu cred ca cineva să se fi înjosit de a fi tratat
cumpărarea unui organ atât de desgustător ca „Expresul” (…)
Cum s-a putut ca un avorton intelectual ca acesta, care, de la
învârtitul roţii de maşină tipografică, a trecut la ziaristică; cum
se poate, zic, ca o asemenea stârpitură intelectuală să ajungă în
fruntea unui ziar, fie el chiar aşa de necitit şi de desgustător ca
„Expresul”? Un cititor.
• Ecoul „Bombei”. 1) În urma unor judicioase şi foarte
violente articole apărute într-un cotidian local, articole cari au
produs o penibilă impresie în cercul conrupătorilor nemţi, un
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domn descendent al lui Moltke s-a prezentat la redacţia acelui
cotidian cu numerile în cari apăruse acele articole revolver
şi, făcând oferte precise, obţine schimbarea acelei atitudini
duşmanoase nemţilor. Imediat, a doua zi, când până atunci luni
de zile cotidianul cu pricina înjura pe nemţi – şi colecţia acestuia
e probă – imediat crezul zilnic al acestui vândut se schimbă
brusc, ridicând în slavă puterea, morala, ambiţia, infamia, crima,
distrugerea şi tot prohodul calamităţilor visigoţilor moderni. 2)
D. G.G. Petcu, deputat de Brăila, a donat judeţului suma de lei
2000, valoarea unui hectar în cuprinsul com. Cioara-Doiceşti,
cari bani să fie întrebuinţaţi la împetruirea drumului care dă în
şoseaua ce duce la gara Cioara. Prefectura a primit donaţia
d-lui G.G.Petcu. 3) Comentând aplicarea taxelor de export,
impuse de ţara noastră pe cerealele destinate exportului,  
„Wossische Zeitung” zice că Germania e datoare a supune şi ea
aceste cereale importate la tarife vamale maxime, ca să se vadă
cine va  dăunat, „Germania care e plină de grâne sau România
care se asfixiază în cerealele ce nu le poate exporta”.  Cum am
zice şantaj? (…) E sigur că nu noi vom pierde.
• România. Corpul Portareilor Trib. Brăila. Afipt. No.
11445. În ziua de 24 august 1915 se va vinde prin licitaţie
publică de către d. Judecător Sindic al Trib. Brăila următoarele
vase ale falitului Ioan I. Petrovici din Brăila, şi anume: 1)Vasul
Draga Silistra No. 1; 2) Draga Costică No. 2; 3) Remocherul
„Amiral Barbieri”; 4) Şalupa Antoneta; 5) Şalupa „Cuvioasa
Paraschiva”; 6) Bacul Mihail şi două pontoane de fier, toate
sub pavilion român şi cu datele tehnice. Vânzarea se va face
în parte pentru fiecare vas, preţul de pornire fiind cel fixat de
Sindic. Afipt No. 11358. În ziua de 12 august 1915 se va vinde
prin licitaţie publică averea mobilă a debitorelui Ignatz Datz,
găsită în Brăila, str. Regala No. 197, şi anume: Una locomobilă
de 10 cai putere… şi Una treierătoare de 10 cai putere (…) Afipt
No. 11 383. În ziua de 22 august 1915 se va vinde prin licitaţie
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publică averea mobilă a debitorelui  Mişu G. Basarabeanu str.
Grădinii Publice No. 2, şi anume: În salon - un pian, una masă
ovală, două console de lemn de trandafir, una canapea; în birou
- un birou din lemn de nuc; în antreu - una pianină (…) p. Cap.
Por. Pantely Stanciu, secretar I. Stănescu
• [Buletinul Oficial al Bursei Brăila, An XI-săptămânal
(abreviat-BOB)]
BOB, No.16, sâmb. 8 aug. 1915: cereale sosite în port
vagoane-28; obor care-348
• 8 august, sâmbătă, la Arena Regală, numai la matineu Rita
Sachetto şi Baletista, 4 mari acte, 2000 metri, 180 de tablouri,
numai 2 reprezentaţiuni.
• 8 august, sâmbătă: în cadrul turneului de vară, la Arena
Regală, noua trupă dramatică Constantin Mărculescu a jucat
comedia – farsă A păţit-o unchiul de John Stephensohn. În
rolurile principale: D-ra Valeria Salater şi dl C. Mărculescu.
[Anterior, jucase Fetele de pension de Al. Dumas.] Un subiect
simplu, ţesut cu fire subţiri, ale unei intrigi inofensive, exprimat
mai mult în vorbe alese dintr-un vocabular aristocratic şi stropit
cu un parfum subtil  ce pluteşte numai prin saloanele nobilimii
(…). E o piesă tratată cu bun simţ  care poate cu uşurinţă să
se facă plăcută şi a cărei interpretare n-a lăsat nimic de dorit.
Fiecare persoană a fost caracterizată şi acţiunea mulţumită unei
talentate şi conştiincioase interpretări a decurs convingătoare
şi plină de spontaneitate. Li se cuvine toată lauda şi concursul
public (Telegrama, 10 august).
• Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 20, 10 august 1915
• Apaşii escroci şi puşcăriaşii Penitenciarului
„Ştefăneşti” de pe lângă panfletul „Telegrama”. Concertul
scabros şi hidos care ni l-a provocat panfletul „Telegrama” din
localitate, în fruntea căruia stă zugrăvită mutra neruşinatului
hipnotizator, escroc, şantagist, puşcăriaş, gazetar de carton
şi apaş  al presei, urmat de convoiul şantagistului analfabet
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puşcăriaş  Petre Ionaşcu şi secondat de persoana oficială a
şobolanuluii Liviu Macedonescu, ajutor de primar, şi mai ales
de persoana simandicoasă a paşalei Hilariu Giurescu, ne-a
îndrituit a demasca opiniei publice faptele lor şi de a scoate
la iveală nemernicia acestora faţă de cartelul încheiat pe de
o parte între scârboşii apaşi şi puşcăriaşi iar pe de altă parte
cu persoanele oficiale ale Primăriei şi Direcţiunea Tranvaelor
asasine din Brăila. (…) Întru susţinerea aprecierii, se publică
scrisoarea maistrului tipograf Gh. Manolescu, fost girant
responsabil al „Telegramei” care demască şantajul la adresa dlui
Kulpi şi „neruşinarea” d. Constantin Th. Ştefănescu, directorproprietar al ziarului „Telegrama”, privind apelul la rubla
rusească şi marca germană, reproducând un document emis
de Ministrul Plenipotenţiar al Rusiei, pe care se menţionează
că şi-a făcut datoria pe deplin şi în mod conştient, rugând pe
Ministru a-i remite suma de 3000 lei, remuneraţia prevăzută în
acea chitanţă.
• Avansare meritoasă. Primul procuror Nicolae N.
Davidescu a fost permutat la Trib. Mehedinţi iar în locul vacant
a fost transferat în aceeaşi calitate dl. Collini. În timp ce apaşii
şi pungaşii deplâng exilul, alţi impricinaţi se bucură că au scăpat
ca de o pacoste.
• Cine închide, cine deschide? Hoţii la drumul mare. Joia
trecută, la ora 4 p.m., comisarul Zirra însoţit de subcomisarul
Gavrilescu au operat închiderea localului de cârciumă al
comerciantului Leon Liebreich de sub Hotel Petersburg, sub
pretext că s-au găsit oarecari infecţiuni în pivniţa prăvăliei,
aceasta din ordinul d-lui Prefect. A doua zi dimineaţa acelaşi
local a fost redeschis, graţie intervenţiei unor politiciani de
partid, cari au primit în schimbul unei sumi grase să cureţe cu
mâinile lor în timpul nopţii acele infecţiuni. Astfel, liberalii
ştiu să opereze în doi timpi. Pe măsură ce ei închid un local şi
pungile negustorului se deschid, de îndată localul îl redeschid.
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Asta nu înseamnă altceva decât hoţie la drumul mare.
• Meseriaşii, batjocura politicianilor. Legea meseriilor,
sinecura paraziţilor. Politicianii noştri spre a-şi crea contingente
de alegători pe cari să-i aibă ca un patrimoniu sigur la alegeri
au forţat pe meseriaşi de a accepta modificarea legei vechi prin
adăugarea unor dispoziţiuni noi, între care înfiinţarea Casei
Centrale a Meseriilor, care constitue gazda unde se adăpostesc
paraziţii bugetari plătiţi cu salarii exorbitante în detrimentul şi
pe spinarea clasei meseriaşilor.
• Altarele Bisericeşti – Gazde de Bandiţi. Articolul reia
atacul la adresa preoţilor bisericii Sf. Parascheva, toleraţi în
sânul bisericii de către S.S. Episcopul Dionisie al Buzăului.
• Târgul cerealelor. Nota consemnează mersul burselor de
peste Ocean, de la New York şi Chicago. Transacţiile pentru grâu
şi porumb la New York se fac pentru lunile august, septembrie şi
decembrie iar la Chicago pentru lunile septembrie şi decembrie
1915 şi mai 1916. În portul Brăila, preţurile sunt în scădere
din cauză că mai toţi exportatorii sunt rezervaţi, nefiind decişi
a cumpăra grâne noi până nu vor putea exporta stocurile lor
destul de considerabile aflate în magaziile din port şi în şlepuri.
În obor sosesc zilnic diferite grâne şi se cumpără cu preţuri
scăzute de către speculanţi. Dacă exportul cerealelor va începe
se poate prevedea o urcare oarecare.
• Scena Teatrală.    La reprezentaţia piesei „Ţivila de la
hotelul Ghidale”, dată în arena Teatrului Regal de către celebra
trupă a Teatrului Naţional din Craiova în seara de duminică 2
august, a avut loc o scenă dramatică în locul celei comice ce
urma să se reprezinte. Din cauza nepriceperii şi a lacomiei
actualului director al Societăţii „Imobiliara”-Mitu Dumitriu,
care a strecurat mai multă lume decât încăpeau pe scaunele din
arenă şi a împiedicat vederea către scenă, publicul asistent a
provocat un enorm scandal, izbucnind în fluierături şi acuzând
de pungaşi pe acţionarii acestei societăţi.
320

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

• Diverse. A.) Organele oficioase de publicitate ale
partidului naţional-liberal subvenţionate de primăria locală sunt:
1) România dija director Roştein Rola căruia i s-a dat 500 lei; 2)
Expresul, director Sotir Constantinescu - 500 lei; 3) Telegrama,
director C. Ştefănescu-500 lei. Iar gazetarii guvernamentali sunt:
Marcel Stănescu-300 lei; State Teodorescu-100 lei; 3) Petre
Ionaşcu-300 lei ş.a. B.) La prăvălia lacomului Ion D. Oţeleanu
din Piaţa Poporului s-au găsit cantităţi enorme de zahăr, luat de
la primărie spre a fi distribuit populaţiunei cu bonuri, pe care îl
avea dosit în butoaie de măsline. Acest stoc s-a confiscat şi se
va vinde prin licitatie duminică 9 august a. c. C) Se vorbeşte
de redeschiderea tripoului „Mihailidis”, graţie unei intervenţii
a avocaţilor C. Varlam şi Nicu Petrescu. D.) Ni se denunţă un
fapt de o extremă gravitate şi anume: Comanda sergenţilor de
oraş având nevoie de bazonarea (cârpirea) mai multor perechi de
pantaloni, acestea s-au încredinţat croitorului Const. Cărbunaru,
căruia i s-a plătit de puşcăriaşul N. Vernescu perechea cu 1 şi
jumătate în loc de 2 lei cât era în factură, oprind această sumă de
100 lei partea leului. E.) Cârciumarul G. Chişcăneanu din Piaţa
Nordului, fratele consilierului comunal Oprişan Chişcăneanu,
a instalat o mulţime de tarabe pentru vândut peşte, pepeni,
fructe etc. în faţa prăvăliei sale făcând concurenţă cu modul
acesta acelora ce posed gherete de la primărie, plătind chirii,
taxe de patronagiu, patente şi alte angarale. Dar ce mai zice
guzganul Nistor Filote, care a intrat în toropeală şi de care nici
că se mai aude ? F.) Herarul Basile P. Clony, avocat, a fost uns
cu unanimitatea voturilor celorlalţi cartofori ca preşedinte al
speluncei „Concordia”, fostă Clubul „Regal”.G.) Procesul în
care sunt inculpaţi pentru jocuri de noroc cartoforii N. Ţimara
şi alţii, patronii tavernei clubul „Mihailidis”, s-a amânat pentru
ziua de 17 sept. a.c.
• Informaţiuni. 1) Brutarii Gherasim Barzuca din str.
Călăraşi No. 24, Tănase Rafail şi Stoian Rafail din str. Galaţi No. 82,
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Maria Haidermenas din str. R.S.Campiniu au fost condamnaţi că
au pus în vânzare pâine lipsă la cântar în dauna cumpărătorilor.
2) Rachierul otravitor David Weisenberg din str. Galaţi No. 71 şi
Vasile Hiani, cârciumar din Piaţa Săracă au fost condamnaţi în
folosul familiilor luptătorilor pentru abateri la legea timbrelor de
ajutor. 3) P. Carivelli, proprietarul hotelului „Splendid” şi Lupu
Grimberg, antreprenorul hotelului „Regal” au fost condamnaţi
pentru abateri de la legea specială a măsurilor excepţionale faţă
de străini. 4) Asociaţii Roberto Vincenti, arhitect, şi Constantin
Dumitriu, plombier, au înscris firma lor socială sub denumirea
de „R. Vincenti & C. Dumitriu” pentru întreprinderi de lucrări
tehnice şi anume: instalaţiuni de canalizări, conducte de apă,
băi, closete, sonerii electrice şi întreprinderi de construcţiuni în
beton armat (blocuri de ciment). 5) Aurel Iova, fostul secretar al
Inspectoratului Agricol, a fost depus în arestul preventiv pentru
abuzuri grave ce cad în sarcina sa.
• Administraţia Pescăriilor Statului. Regiunea III Brăila.
Publicaţiune. No. 5344/7 august 1915. Cu începere de la 15
august 1915 nu se va mai da negustorilor ambulanţi peşte spre
vânzare în oraş decât în aceleaşi condiţiuni în care se dă celor
din Galaţi, şi anume: Orice negustor care va voi a vinde peşte
de la stat va trebui să obţină mai înainte autorizarea biuroului
pescăriilor, în afară de autorizarea Primăriei de a face comerţ,
şi să dea o declaraţie după modelul ce se va indica, depunând şi
o garanţie în numerar pentru respectarea obligaţiunilor ce îşi ia
(200 lei pentru negustorii cari vând în gheretele situate în halele
din oraş; 50-100 lei pentru negustorii cari vând în gheretele
situate în periferia oraşului şi 10-20 lei pentru cei cari fac negoţul
în mod ambulant prin oraş). Cei ambulanţi vor forma grupe de
câte 5-10 inşi, depunând fiecare garanţia de 10-20 lei, fiecare
vânzător va purta la haină o tăbliţă cu numărul de ordine la care
a fost înscris în registrul ce se va înfiinţa de birou în acest scop
şi va avea asupră-i în tot timpul un carnet în care şeful biroului
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va trece preţurile cu care are drept să vândă. Administrator, C.
Dumitrescu; Contabil, F. Amărăscu
• 11 aug., se serbase printr-un TE DEUM şi onorurile
militare obişnuite, la Catedrala Sf. Nicolae, la 10 1/2 a.m.,
aniversarea naşterii M.S. Regelui.
• 11 aug. – Serviciul Salubrităţii Publice, director, dr. E. P.
Florescu împreună cu Gr. Ionescu, comisar Poliţie Circa I, şi P.
Constantinescu, agent sanitar, inspecţie la Nicolae Nedelcu, str.
Roşiori nr. 170: curtea plină de gunoaie, zoi şi alte necurăţiri
iar latrina primitivă rău întreţinută şi negolită, dând un miros
infect; Vasile I. Nedelcu, str. Roşiori nr. 229-localul de cârciumă
foarte murdar, substanţele alimentare descoperite şi lăsate pradă
muştelor, nu are instalat la tejghea aparatul pentru spălatul
paharelor; Dumitru I. Lăzărescu, str. Roşiori nr. 223-idem;
Iancu Teodorescu, str. Roşiori nr. 237-deşi fusese somat în 4
august pentru a-şi ridica şi transporta prisosul de porci din oraş
în număr de 15 porci, nu s-a conformat, lăsându-i să umble pe
străzile oraşului şi formând focare de infecţie în permanenţă.
• 11/24 aug., la 10 ore noaptea, eclipsă de lună prin
penumbră, vizibilă din Europa, Asia si Africa.
• 12 august – Z. Crăcănescu, str. Militară nr. 2, scădere de la
taxe, deoarece a închis magazinul de coloniale şi băuturi.
• 12 august – Publicaţiunea nr. 7840 din 12 aug. anunţă
licitaţie publică în 21 aug. prin oferte scrise depuse în plic sigilat
pentru darea în antrepriză a executării lucrărilor de pavaj cu piatră
cubică pe Bd. Carol: numere impare între Regala şi Victoriei şi
Regala şi Sf. Constantin; numere pare între str. Galaţi şi Militară,
cu lucrările complet terminate şi predate pâna la 15 oct.
• 12 aug. - Funcţionari ai Soc. Imobiliara Română, serbare
cinematograf la arena Passalaqua, în scop de binefacere
• 14 august, vineri, BOB, No.17: cereale sosite în port
vagoane-39; obor care-774
• 14 aug. – consum pâine luna iulie-825012 kg; 46 brutari
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• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 963, 14 august 1915
• Libertatea comerţului - O ficţiune. Apariţia decretului
prin care se ridică prohibirea exportului cerealelor, deşi venit
cam târziu, a fost totusi obiectul unor aprobări unanime,
crezându-se că, în adevăr, va fi libertate în export. (…) Libertatea
acordată nu se întinde şi asupra dispoziţiunilor regulamentare a
exportului sub regimul cărora a rămas şi pe viitor acest comerţ.
(…) Exact cum apreciam în numărul trecut: guvernul dă cu o
mână şi ia cu cealaltă. (…) Spiridon Georgescu
• O chestiune palpitantă: C.E.D. ( Comisiunea
Europeană Danubiană). Putere autonomă şi independentă cu
dreptul de a dobândi imobile, de a numi şi revoca funcţionarii,
a percepe taxe la intrarea vaselor în Dunăre ( bani de care nu dă
socoteală nimănui de întrebuinţarea lor şi de a face orice fel de
lucrări fie pe canal fie pe fluviu, independent de statele de pe
ţărmuri. Această independenţă a stânjenit şi stânjeneşte adânc
interesele şi activitatrea comercială a României. Într-adevar, în
portul Sulina, de exemplu, CED nu poate exercita un control
riguros asupra operaţiunilor şi nu permite nici autorităţilor
noastre să supună vasele legilor şi regulamentelor ţării, conform
principiului internaţional maritim, care permite ca vasele
comerciale aflate în porturile sau apele teritoriale străine să fie
supuse jurisdicţiunei şi regulamentelor statului teritorial. Din
cauza acestei instituţiuni care se bucură de privilegii şi se crede
suverană se nasc o mulţime de conflicte şi neajunsuri. (…) Se
impune deci necesitatea unei revizuiri mai cu seamă că această
cale comercială este o problemă de vitalitate a ţării, care nu
trebuie stânjenită cu nimic iar dacă se poate ajunge la excluderea
acestei autorităţi, ce se crede atotputernică, care înghite milioane
ce ar putea mări tezaurul statului iar nu buzunarele atâtor ce au
funcţiuni şi misii de care nu se se simte nevoie în administraţia
ei.
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• Înmormântarea lui Achille R. Mendl. În istoria
dezvoltării navigaţiunii comerciale pe Dunăre, va figura pe una din
paginile cele mai importante ca şef al firmei „Fratelli R. Mendl”,
căruia i se atribuie o bună parte de contribuţie la dezvoltarea
acestei ramuri de activitate economică pe bătrânul fluviu, în ţara
noastră. Ca om, întrunea cele mai de seamă calităţi cari l-au făcut
să fie iubit şi stimat de toţi concetăţenii săi. Distins, făcând parte
din prea cunoscuta familie Mendl în toată ţara şi toate cercurile
comerciale din străinătate, manierat prin educaţia aleasă şi cultura
superioară pe care o avea, amabil cu toată lumea fără deosebire
de starea socială, bun în adevăratul sens al cuvântului, gentleman
fără pereche şi pe lângă toate acestea unul din filantropii cum rar
se găsesc în oraşul nostru, atâtea calităţi cari i-au atras o serie
de demnităţi şi distincţiuni în viaţă. (…) Carul funebru a fost
copleşit de jerbe şi coroane din partea cunoscuţilor şi rudelor,
ale cărui lente erau ţinute de domnii N. Ehrenstein, directorul
Băcii de Credit Român; I.M. Kars, consulul Germaniei, şi Jean
Veron de o parte iar pe de alta de domnii N.P. Katzighera, fost
sindic şi vicepreşedinte al Bursei; B. Belafronte, director Soc.
Generala, şi Matei Fălcoianu, avocat. Carul funebru a fost
precedat de o profunzime de flori în jerbe şi coroane, nenumărate
şi foarte variate, duse de întreg personalul vaselor casei „Fratelli
B. Mendl”. Printre numeroasele coroane s-au remarcat din
partea familiilor domnilor Em. Karpeles, Iosef Löbl şi Henry
Goldemberg, din partea comunităţii elene, din partea membrilor
şi Clubului Regal, din partea mijlocitorilor de şlepuri, din partea
Soc. „Der Oester ungar patriotische Hollfeverein zu Braila”,
din partea dlui C. Matheo etc. etc. pe care ne-a fost imposibil a
le nota în aglomeraţia enormă de public. Prefectura, Primăria,
Poliţia, toate casele comerciale, toţi armatorii, toate băncile,
toate fabricile şi societăţile din Brăila au fost reprezentate prin
şefii şi funcţionarii lor superiori. Comercianţii din str. Regală, în
semn de înaltă stimă şi consideraţie pentru defunct şi familia lui,
au închis magazinele în timpul trecerii cortegiului funebru spre
cimitir.
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• Informaţiuni. 1) Consiliul de administraţie al Soc.
„Maritima” din localitate s-a constituit alegând preşedinte pe d.
C.E. Cristodulo, administrator delegat pe d. Iosef Rottenberg şi
director pe d. A. Teodoridi. 2) Stocul vizibil de cereale din ţară,
la 31 iulie a.c. : 4577637 chintale grâu, 82402 chintale secară;
2809568 ch. orz, 533215 ch. Ovăz şi 6609851 chintale porumb.
Din acesta, spre exemplificare, amintim stocurile existente la
Brăila: grâu-189578 ch. în depozite şi mori, 33499 ch. în gări,
port şi chei şi 12509 ch. în silozuri. Porumb- 75253 ch. în depozite
particulare şi mori; 396253 ch. în gări, port şi chei şi 109013
ch. în silozuri. În comparaţie cu luna precedentă, stocurile au
sporit prin sosirea recoltei noui. 3) Pe lângă toate neajunsurile
abătute asupra comerţului de cereale în portul nostru, până la
ridicarea prohibiţiunii, neajunsuri cari au provocat aproape
dezastre, se mai adaugă de vreo două zile şi acel provocat de
greva muncitorilor fără a ţine socoteală de împrejurările prin
cari trecem, când toată lumea suferă. Cererea muncitorilor a fost
respinsă de Camera de Comert şi greva continuă fără a face prea
mari pagube comerţului, din lipsă de lucru deocamdată.
• 15 august - N. Iliescu, serată dansantă în saloanele
Clubului Regal
• 15 aug. - Ziariştii Marcel Stănescu, coresp. Universul;
Petre Ionaşcu, coresp. Minerva şi Seara, Constantinescu, dir.
Expresul; Const. Ştefănescu, Telegrama: organizarea unor
serbări populare în Grădina Publică, al căror produs să servească
ca prim fond de înfiinţare a unui cerc al ziariştilor. Acord, fără
jocuri de noroc, intrare-maxim 50 bani
• 15-16 aug. De Sf-ta Maria, Serbări populare în Grădina
Publică, cu participarea Fanfarei.
• 17 aug. – 40 lei abonament ziarul „Bomba”/1915
• Adevărul Brăilenilor, 16 august 1915
• Condamnarea muncitorilor din port. Dreptatea
întârzie, dar...triumfă ( Editorial) La întrunirea din zilele de
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7 şi 8 aug. de la sediul Soc. Casa Poporului din faţa portului,
muncitorii provocaţi de agenţii Siguranţei stâlciţi în bătăi,
împunşi cu tesacele şi loviţi tot ei cu paturile puştilor, au fost
arestaţi, judecaţi afurisit de expeditiv, pocniţi la mir cu luni de
zile închisoare. Din cei 3000-4000 muncitori, au fost pedepsiţi
muncitorul bătrân N. Spătaru, biet veteran al muncii cinstite,
şi două femei slabe de înger, Constandina Negulescu şi Janetta
Istrati, pentru ultragiu.
•   Distribuirea pământurilor de Primărie: Deviza acestor
lupi prădători încuibaţi în VIZUINA intitulată - Gospodăria
Comunală - a fost şi este: totul numai pentru ei, nimic pentru
poporul în suferinţă, jaf şi pârjol în averea oraşului.
• Instanţele represive şi pungaşii: comisarul Grigore
Ionescu, zis şopârlică, zis furculiţă, zis lătunoaica, zis jălbar.
• Apărarea javrei din Răteşti (avocatul peşte George
Rătescu – abuz de încredere, de către puşcăriaşul şi laşul State
Teodorescu în „Dreptatea Brăilei” din   27 iul. şi 8 aug. Se
solicită măsuri din partea d-lui decan al Baroului şi a   d-lui
prim-procuror Trib.
• Acte de notariat :1) Contele Robert de Roma autoriză pe
dl Panaghie Atanasuli spre a încasa de la Min. de Război suma
de 133978 lei, costul a 5758879 kg grâu vândut acestui minister.
2) Dna Olimpia D. Voinescu din Brăila constituie dotă fiicei
sale Maria D. Voinescu, la căsătoria cu dl Atanase Enulescu, un
imobil din Brăila str. Unirei, în valoare de 23000 lei.
• Organele oficiale de publicitate ale paiaţului politician
Const. Alexiu, şeful P. Liberal, subvenţionate de Primăria
locală sunt: Rumunia, director dija Rothştein Rolla; Telegrama,
director puşcăriaşul Const. T. Ştefănescu; Expresul, director
Sotir Constantinescu, Dreptatea Brăilei, director puşcăriaşul
State Teodorescu, precum şi corespondenţii Marcel, Ionaşcu şi
Vernescu. Toţi aceştia formează garda de onoare şi de apărare a
gheşeftăriilor cohortei consiliului actual Comunal şi  îndeosebi
a şefului partidului Liberal.
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• 18 august – Christache V. Vasiliu, chiriaş al imobilului
din str. Unirii nr. 193, unde ţine localul de cafenea fost Costică
R. Mototolea, solicită scăderea taxei de trotuar.
• 18 august – Marim H. Mitu, cere scăderea taxei de trotuar
din faţa gheretelor nr. 11 şi 12 din Piaţa Regală, pentru vândut
zarzavaturi.
• 19 aug., miercuri, la Arena Passalacqua, program superb:
Familia Temperley
• Bomba, Anul XXXI, No. 1374, 19 august 1915
• Cu cine? O serie de articole, a căror publicaţiune o
începem cu no. de azi, va pune în curent pe cititori de arta cu
cari teutonii înţeleg a duce războiul. Ceea ce izbeşte în aceste
articole, adică cruzimea cu care se comit cele mai abominabile
şi mai inutile crime, lasă să se înţeleagă că Austro-Germanii,
popoare care ţin recordul civilizaţiunei, au adaptat expres
aceste mijloace ultrabarbare, spre a intimida pe adversari şi a-i
ţine încătuşaţi în cercul teroarei pe neutri. Orişicât s-ar admira
tactica prusacă, şi orişicât concepţia noastră leală asupra
războiului, ar rămâne uimită de proporţiile fenomenale ce a
atins geniul războinic al germanilor, crimele şi ororile atât de
înspăimântătoare ale austro-germanilor atât de culţi şi civilizaţi,
nu pot să nu fie ghicite că sunt într-adins adaptate spre a asigura
reuşita ambiţiei nemţeşti, de a supune Europa. E deci de la sine
înţeles că-n faţa unor alternative ca cele ce ni se prezint azi,
noi trebue să alegem pe cea care convine intereselor noastre de
stat nou şi mic şi mai ales umanităţii: distrugerea barbarului
militarism prusac. Să sperăm că aşa va fi.  „Bomba”
• Doctrina germanilor asupra războiuluişi felul cum
o pun în practică. I. Modul după care germanii practică
războiul. După documente franceze. Articolul relatează, pe
spaţiul a trei coloane din pagina întâi, 4 măceluri cutremurătoare
ale persoanelor civile în 4 localităţi franceze, din care
extragem dor un mic alineat: La marginea oraşului Luneville,
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Wingerstmann şi cu nepoţelul lui smulg cartofi - amândoi sunt
lipiţi de zid şi împuşcaţi. (Va urma)
• Martira Jeaneta. [Enta / Janeta Şt. Gheorghiu, născută
Malcos / Maltus, „o cunoscută agitatoare socialistă”, considerată
de poliţie o periculoasă „anarhistă”. Fusese soţia lui Ştefan
Gheorghiu, care murise pe 6/19 martie 1914. Panait Istrati
ar fi luat-o în căsătorie de formă pe 15 iunie 1915, deoarece
aceasta urma să fie expulzată.V. mai multe pe 15 iunie 1915]. Se
remarcă papagalismul ridicol extremizat de organizaţia locală
sindicală, cu variaţiunea romantică, a introducerei femeilor
ca propagandiste şi instigatoare de efect. În nedumerirea
produsă de fandoselile Jeanetei-Maltus – pe care în 1913 am
mai avut onoarea de a o semnala poliţiei – mulţi se întreabă
dacă bieţii muncitori nu s-au trezit încă la realitate să-şi dea
seama că şi-au feştelit iacaua cu alde Janeta sin Moişi, că cu
mueri cu fusta lungă li se scurtează şi lor mintea ?Înţelegem şi
am dori ca şi «tovarăşii» să ne imite odată, că M-me Jeanetta
poate fi bună gospodină (aud), cusutoreasă pricepută (sic),
«femme de monde» sau funcţionară, dactilografă sau orice
altceva, dar politiciană, politiciană care să-şi dea fustele peste
cap în stradă, e greu, e stupid şi mai mult o glumă de prost
efect. Azi, dacă mişcarea muncitorilor din Brăila, mişcare care
luase un caracter atât de impozant, a căzut în cel mai dureros
ridicol; dacă în faţa justiţiei, când prevestirea unor triste zile
de încercare a Janetei şi Constantinei pusese în fierbere stat
majorul socialist, literalmente deprimat de refuzul general al
baroului local de a apăra pe martirii, cari insultase armata,
forţa publică şi îndemnau la revoltă, pentru cea mai necoaptă
minte apare clar ca procedeele idioate ce s-au adaptat de
muncitori ca să-şi facă mendrele, cu noi, cu toţi. Sunt demne de
plâns, dacă nu aţi produce crize de râs. Martira Jeaneta curios,
Mucenica Constantina, sublim. Vouă vi se cuvine onorurile vieţei
parlamentare şi imunitatea mai ales v-ar prinde de minune. Aţi
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putea trage cu revolverul fără a simţi patul puştei …la viceversa. Curios secol şi  ăsta-i (al) XX-lea.
• Cronica Ieşeană. Conrupţia Nemţească. Demască
ziarul nou apărut „Opinia”, foaie locală cotidiană, întreţinută
de legaţia Germană, (care) caută pe cât posibil să întreacă pe
Slavici („Ziua”), pentru care vedem zilnic articolaşe anunţând
mereu victorii nemţeşti. H. Scânteianu, Iaşi
• România. Primul Preş. Al Trib. Brăila, s. I. Publicaţiune
no. 11557. În ziua de 30 septembrie 1915, s-au pus în vânzare
prin licitaţie publică următoarele imobile dotale ale soţilor
Chrisy şi Sergiu Zamfirescu, stăpânite în indiviziune cu d. Iosef
Goldberg (cu scopul ieşirii din indiviziune), următoarele imobile:
1) un corp de magazie Chrisoveloni, compus din trei ochiuri de
magazie, din str. Mare no. 20, fost 67-preţ de pornire 28000 lei
fixat de expertiză şi 2) un corp de magazie zisă Nicolopol, str.
Faţa Portuluii no. 1, preţ de pornire 16000 lei.
• 20 august, joi - BOB, No.18: cereale sosite în port
vagoane-32; obor care-718
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 96, 21 august 1915
• Distribuirea vagoanelor la agricultori. Un caz.
Agricultorii, adevăraţii agricultori, cu mărfuri proprii de pe
moşiile lor, aşteaptă milostivirea celor din direcţia CFR spre
a le trimite vagoanele înscrise, dar cari nu mai sosesc, deşi
înscrierile au fost făcute cu luni de zile mai înainte. În schimb
însă constată că persoane cari nu fac agricultură, proprietari
de mărfuri prin cumpărare, cari au reuşit să se strecoare şi să
se înscrie pe tabloul de obţinere a vagoanelor cu mult în urma
agricultorilor propriu-zişi, obţin vagoane şi îşi transportă
mărfurile fără a suferi de lipsa vagoanelor. Un caz. Dnii Ioan G.
Eremie şi Aureliu Pană, doui mari agricultori din judeţul nostru
şi judetul Ialomiţa, fără a mai cita şi pe alţii, înscrişi printre cei
dintâi în ordinea distribuirei vagoanelor, nu-şi pot transporta
porumburile depuse în staţia Hagieni din cauză că nu li se trimit
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vagoane. Mărfurile zac de luni întregi expuse tuturor alterărilor
iar proprietarii lor, încrezându-se în promisiunile şi stricteţa
executării dispoziţiilor date în această privinţă, văd cu ochii cum
altă lume departe de a fi agricultori, reuşesc să transporte şi să
facă export.(…) Chestiunea aceasta n-o vom slabi până ce nu
vom vedea-o rezolvată. Aşteptăm. Spiridon Georgescu
• Zahărul. În nicio ţară din lume, zahărul nu se plăteşte aşa
de scump ca în România şi nicăieri iarăşi o industrie indigenă
nu operează ca cartelul fabricilor de zahăr de la noi. Preţul
zaharului la noi, în acest an, a fost un impozit pentru locuitorii
ţării iar în zilele grele populaţia a rămas fără zahăr şi expusă
celei mai sălbatice specule. Şi doar avem industrie naţională,
mai bine zis o adevărată pacoste pentru ţară, căci în permanenţă
exploatează şi statul şi publicul. Acum aceste fabrici anunţă că
din cauza lipsei de sfeclă, cantitatea de zahăr ce se va fabrica
va fi mai redusă. În faţa acestei situaţii, guvernul ne asigură că
s-au luat măsuri să comande în străinătate noi cantităţi care vor
acoperi lipsa de fabricaţiune  şi că se va opri orice fel de export
al fabricilor noastre. P.
• Informaţiuni. 1) Taxele impuse asupra cerealelor
destinate exportului are ca rezultat o acalmie a comerţului de
export. 2) În urma tratativelor urmate la Camera de Comerţ şi
conduse de însuşi d. deputat Ion G. Sassu, preşedintele Camerei,
greva muncitorilor din port a încetat. 3) A doua serie de rezervişti
au fost chemaţi pentru concentrarea de 30 zile pe ziua de 14
august. 4) Situaţiunea. Se urmează cu treieratul. Porumbul este
pretutindeni foarte frumos şi promite o recoltă foarte abundentă.
Se fac pregătiri pentru începerea aratului şi în unele părţi au
apărut chiar pluguri. 5) Recolta Ungariei. După datele publicate,
recolta de grâu, cu 100000 vagoane mai puţin decât se crezuse;
secara cu 55000 vagoane iar ovăzul cu 45000 vagoane. 6)
Dispoziţii asupra recoltei noui în Germania: proprietarul nu
mai este decât deţinătorul recoltei pe socoteala statului. După
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treieriş, el n-are drept decât să ia paiele, grâul doar pentru
sămânţă şi pentru consumul personal, socotit la 500 grame pe
lună şi pe cap. 7) Credit militar. Peste creditul de 200 milioane
lei acordat de Cameră pentru cheltuielile militare, consiliul de
miniştri a mai acordat acum ministerului de război încă un credit
de 200 milioane lei. 8) Mărfuri de export cu compensaţiuni.
Comisiunea instituită pe lângă ministerul de finanţe spre a se
pronunţa asupra cererilor pentru acordarea de export cu mărfuri
în compensaţie se va alcătui în curând. 9) Sindicatul morarilor
protestează. Daţi cu totul uitării la distribuţia vagoanelor,
memoriul morarilor cere acordarea de vagoane de export pentru
făină în raport cu producţia zilnică. 10) A încetat din viată d.
Nae G. Găetan, diplomat al Academiei Comerciale din Anvers,
fost secretar al Camerei de Comerţ şi al Bursei din localitate,
fratele cunoscutului mare agricultor Gh. G. Găetan. 11) De la
Bursă. Numai la grânele disponibile este de remarcat cerere pe
piaţă şi pe care le plătesc morarii în concurenţă pâna la 2000 lei
vagonul. Oarzele ce sosesc la Obor între 13-14 lei. Porumburile
se vând cu 14-14,50 lei. Secara cu 14-14,50 lei. Navlul fluvial
60 lei vagonul de la Călăraşi la Brăila. Închirierile anuale fără
cereri.
• 21 aug. Având în vedere că serile sunt răcoroase şi muzica
ar cânta în zadar la orele târzii din noapte, programul Fanfarei
se stabileşte astfel: joia la Monument: 5 ½-7 ½ p.m.; duminica,
marţi şi sâmb. în Grădina Publică, de la 8-11 seara; miercuri,
Piaţa Sfinţii Arhangheli de la 5-8 seara.
• 21 aug., vineri, la Arena Passalacqua, program de atracţie,
pentru prima oară la Brăila, senzaţionalul film Domnişoara
Picollo, „extraordinara comedie hazlie care a făcut succesul
Cinematografului Clasic din Bucureşti. Cultura Tutunului în
China. Extraordinară vedere după natură. Negruţa vrea să se
însoare. Comedie foarte hazlie.”
• 22 aug. – Publicaţia nr. 8224: reluarea licitaţiei din 21
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aug. în ziua de 28 aug. pentru darea în antrepriză a executării
lucrărilor de pavaj cu piatră cubică pe Bd. Carol, porţiunea cu
nr. impare între str. Regală şi Sf. Constantin şi nr. pare între str.
Galaţi şi Militară.
• 23 aug. - reprezentaţie de cinema pentru Ion N. Mantu,
frizer, bolnav de tuberculoză, pe patul de moarte, fond pentru
înmormântare.
• 23 aug. - Ştefan Ionescu, serată dansantă în salonul T.
Regal
• 25 aug. – Aprobare pentru instalare leagăn cu 4 bărci
Dumitru Ştefan, str. Islaz-Vatra Veche nr. 94; 40 mp, Piaţa
Regală, aprobată în 25 aug.
• Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 22, 25 aug. 1915
• Parchete avem, conducatori nu avem. Sunt îndeobşte
cunoscute rolurile importante pe cari le au şi ar trebui să
le exercite în mod conştiincios Procurorii, reprezentanţii
instanţelor noastre represive de pe lânga Tribunalele de judeţe
şi mai ales sunt cunoscute de către cei versaţi în ale justţiei,
cari zilnic stau în contact cu aceştia prin legăturile de interese
judiciare ce au în afacerile lor. Adeseori se prezintă anumite
ocaziuni, când rolul Procurorului e mult mai însemnat chiar
decât al magistraţilor de Tribunal, chemaţi şi însărcinaţi cu
aplicarea pedepselor infractorului, care apare înaintea sa ca săşi primească penalitatea crimei, delictului sau a contravenţiunei
ce ar fi comis, precum şi de a obţine achitarea în lipsă de dovezi
culpabile. Adevărul e că, azi, aceste roluri nu se mai exercită
ca în trecut în mod conştiincios, liber şi independent de aceşti
reprezentanţi ai instanţelor noastre represive, şi anume din două
puncte de vedere: inamovibilitatea nu este consacrată în spiritul
legei de organizare a Parchetelor şi legea de procedură penală
le conferă o prea mare latitudine şi libertate imensă în acţiunile
lor, asemenea o grozavă şi nemărginită putere discreţionară în
dispoziţiunile ce pot lua oricând, oricum şi faţă de oricine, într-un
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cuvânt, viaţa, averea, onoarea şi libertatea noastră individuală
le stă numai în mâna lor şi pot dispune de ele după bunul plac
sau al capriciului lor.(…) Să sperăm că în curând se vor ivi
oameni doritori de bine, cari să ceară Parlamentului înlăturarea
acestor dispoziţiuni împilatoare din legea de procedură penală
şi vor avea griji să se introducă noui garanţii puternice pentru
a ne asigura şi a ne apăra viaţa, averea, onoarea şi libertatea
individuală. „Adevărul Brăilenilor”
• Doleanţele micilor comercianţi din Brăila. Pentru dl.
Carp, directorul Navigaţiunei Fluviale Române Galaţi. Cu
toate că Măcinul este un mic orăşel, totuşi în acest port se fac mari
tranzacţii de cereale, fiind un debuşeu foarte important, unde vin
ţăranii din împrejurimi şi aduc recolta lor spre vânzare. Zilnic
veţi vedea vaporul ce pleacă de la Brăila la Măcin plin de mici
comercianţi, cari se duc acolo spre a cumpăra diferite cereale ce
le cad în mână mai ieften. Cu toată activitatea portului acestui
orăşel, totuşi vaporul NFR face numai două curse pe zi, prima
cu plecarea din Măcin la orele 7 şi 45 m. dimineaţa iar a doua la
orele 3 d.a., timp în care dacă nu isprăvesc cumpărăturile până la
orele 3, comercianţii sunt expuşi a sta peste noapte la Măcin. În
afară de aceasta, duminicile şi sărbătorile, vaporul pleacă de la
Brăila la Măcin cu pasagerii obişnuiţi şi excursioniştii cari se duc
să viziteze viile foarte frumoase şi poziţiunile din împrejurimea
Măcinului. Pe lângă toate acestea vaporul „Olteniţa” care face
cursele este foarte mic şi adeseori nu poate lua toţi pasagerii,
aşa cum s-a întâmplat în ziua de 16 august, orele 3 d.a. Faţă
de aceste neajunsuri, se propune introducerea unei noi curse în
intervalul de la 4 la 7 p.m., când face ultima cursă de plecare de
la Brăila.
• Denunţ trimis Primăriei de către State Stătescu,
domiciliat în Baila, str. Galaţi No. 67 despre excrocheria
antreprenorilor Sterie G. Manu şi M. Costescu, ocrotiţi de d. I.
Pascu, funcţionar la Serviciul Tehnic al Primăriei, adevăratul
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contractant al lucrării.
• Tribuna corespondenţelor. Scrisoare adresată acestui
ziar de către „tatăl” său Grigore Ionaşcu, veteran-pensionar.
Acesta se alătură acuzaţiilor la adresa ziaristului Petre Ionaşcu de
şantaj şi excrocherie prin ziarul „Telegrama” al fostului puşcăriaş
C. Ştefănescu, întărindu-le prin spusele mamei („degenerat
şi denaturat”) care-l procrease cu un bulgar pe când el ocupa
funcţii în ţară (fiindu-i deci bastard, buistruc) şi făcându-i un
portret lombrosian, cu însuşiri bestiale, de descreierat.
• Târgul cerealelor la bursele din New York şi Chicago
în ziua de 2 sept. 1915. Grâul s-a deschis cu o urcare, pentru
ca mai apoi datorită vânzărilor de marfă disponibile, sosirilor
mai mari de la Nord-West şi tendinţei mai slabe a pieţelor
disponibile să se închidă slab. La porumb, piaţa s-a deschis cu
urcare, fiind influenţată de timpul defavorabil, dar mai târziu
a slăbit, închizându-se greoi. Grâul pe august, septembrie şi
decembrie notează cu un scăzământ de 2-2 ¼ cents; porumbul
pe septembrie cu ¾ scădere iar pe decembrie neschimbat.
• Cerealele sosite în port şi obor Brăila pe 14 august
1915. În port, 2 vagoane porumb şi 27 de grâu. În obor, care 56
porumb, 22 grâu, 420 orz nou, 38 ovăz nou, 2 rapiţă, 6 fasole şi
22 meiu. În docuri, au sosit 7 vagoane porumb, 11 mazăre şi 4
de meiu. Datele prezintă, de asemenea, mărfurile depozitate în
Docuri, preţul cerealelor din port pe ziua 8-14 august, din obor
pe hectolitri, preţul făinei şi navlul fluvial în aceeaşi perioadă.
• Cota apei Dunărei pe ziua de 13 august 1915: staţionează
la T. Măgurele, creşte la Bechet şi Olteniţa, în celelalte porturi
scade. În Brăila pe ziua de 20 cor. era 3,09 m.
• O lămurire. Avocatul Radu Portocală ne autoriză a
desminţi că nu mai face parte de mult timp din redacţia ziarului
„Telegrama”, nemaifigurând ca „director politic”.
• Comunicat. Un comunicat lansat prin oraş anunţă
brăilenilor că în zilele de 15 şi 16 august vor avea loc mari
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serbări organizate de către reprezentanţii ziaristici: puşcăriaşul
C. Ştefănescu, directorul „Telegrama”, şantagistul puşcăriaş
Petre Ionaşcu, Sotir Constantinescu, directorul „Expresului”,
Marcel Stănescu, directorul „Propagandei” şi de alţii, cari
formează „crema” presei în localitate.
• Informaţiuni. Diverse. 1) Judecătoria Ocol Rural Brăila
a amânat pentru ziua de 25 august pronunţarea în procesul
intentat de şleahta Bacher & Zeidner şi alţii, a chichii fabricanţi
de sifoane, contra fabricantului David I. Cilich, prin care cer
să fie condamnat la plata sumei de 3000 lei, rezultaţi dintr-un
„Cartel” încheiat de aceştia în 1913. 2) D. Iancu Şerbănescu,
a cerut declararea în stare de faliment şi arestarea tipografului
Moscu Haravon din str. Galaţi iar termenul s-a fixat de Trib.
Brăila, S. II, pe 25 august. Ar fi de dorit ca dl. Prim Procuror să
vegheze şi să ia măsuri faţă de acesta ca nu cumva să dispară în
„Palestina”. 3) Inspectorul Agricol a intentat acţiune arendaşului
Vladimir Grigorescu [ctitor Bis. Cim. Sf. Const.], proprietarul
moşiei Nazâru, prin care cere a fi condamnat faţă de ţăranii Soare
Marin şi alţi 10 locuitori din com. Romanu, învoiţi pe moşia
sa, să le predea recolta de păioase ce se află pe câmp strânsă
expusă intemperiilor şi să plătească daunele ce le va fi cauzat
prin faptul oprirei de a ridica recolta. 4) Pentru dl. Ministru de
Finanţe. Ştie dl. Ministru de Finanţe că administratorul financiar
Ştefan Negrescu-„Negrău”; Ion Săvulescu, perceptor la Circ.
II fiscală; Atanasiu, directorul Poliţiei; Zira , comis ar circ. I,
şi alţii posedă locuinţă în localurile Administraţiei Financiare,
Percepţiei şi Poliţiei şi încasează totodată indemnizaţia de chirii,
frustând cu modul acesta statul ?
• 26 aug. - Costică I. Lenghen, fotograf, la minut, reînnoirea
contractului pe 3 ani, Piaţa Regală; taxa pentru un an: 467, 20
lei.
• 26 aug. - Andone Pascu, idem
• 27 aug. – Propaganda germană: broşura „Sub jug străin”
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• 28 aug. - L. Rădulescu, cinema Grădina Publică, în scop
de binefacere
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 984, 28 august 1915
• Situaţia agricultorilor şi a exportatorilor. Agricultorii nu
şi-au putut exporta produsele moşiilor lor (…)Tot aşa de grav
atinşi în afacerile lor ca şi agricultorii, sunt şi exportatorii,
pentru cari închiderea strâmtorilor şi a transportului pe apă
este tot una ca şi când le-ar fi legat ambele mâini. Exportul cu
calea ferată, cu tot cortegiul de dificultăţi cum e azi – cu toată
binevoinţa guvernului care a încercat mijloace posibile pentru
înlesnirea acestui transport, nu poate să le fie de nici un folos
şi ca atare se abţin de la operaţiuni căci nu pot face riscuri
cu pierderi sigure. Astfel, ambii aceşti factori importanţi ai
economiei noastre naţionale suferă îngrozitor pagube enorme
tocmai când ar fi putut să aibe câştigurile cele mai frumoase.
(…)Chestiunea este prea gravă şi importantă ca guvernul să nu
se ocupe serios şi cât mai de aproape de ea. Spridon Georgescu
• Reparaţia pereului din portul Brăila. De câţiva ani se
încearcă în portul nostru, pe porţiunea de la Moara Violato la
Vadul Mormintelor (fost Vadul Budurului, azi zona Fântânii
cinetice) un pereu pentru acostarea şlepurilor şi la necesitate
spre a servi ca cheiu pentru vapoarele de mare, lucrarea datorată
şi ziarului nostru care a susţinut necesitatea acestei lucrări. În
anul expirat lucrarea pereului a fost terminat. Nu a trecut câteva
luni şi acest pereu s-a prăbuşit prin alunecare a straturilor de
pământ de sub el, tocmai în apropierea extremităţii dinspre
Moara Violato… aproape 100 metri neputând fi utilizată. Cauza
e cunoscută şi de la încercările anterioare: terenul aluneca
din cauza izvoarelor subterane şi a curentului Dunărei ce bate
cu putere porţiunea în chestiune. Cauzele fiind cunoscute se
cunosc şi remediile. Dar partea rea e alta. Nu se acordă sumele
necesare în mod suficient pentru a se consolida acel teren şi ca
urmare se petrec cele despre care ne ocupăm. Statul fixează o
sumă minimă şi insuficientă, dar cu puţin nu se poate face decât
puţină treabă.
337

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

• Informaţiuni. 1) D. ministru al industriei şi comerţuului,
Al. Radovici, va fixa în cursul acestei săptămâni noui preţuri
maximale la alimentele de prima necesitate. 2) Stocul de aur al
băncei noastre naţionale este azi cu 60 milioane mai mult decât
anul trecut la data corespunzătoare. 3) Averea Statului român: 1)
proprietăţile statului: mine, cariere, domenii etc.- lei 150000000;
2) pădurile statului-500000000 lei; 3) bălţi şi stabilimente cari
produc venit 4 milioane pe an-lei 80000000; 4) drumurile de
fier- 1900000000 lei; 5)terenurile petrolifere – 90000 ha, fiecare
hectar producând 15000 vagoane a 810 lei-7500000000 lei; 6)
sare rezervă în teren, 9 miliarde de tone-7500000000 lei. Total
– lei 18750000000. 7) Soc. An. Română „Maritima”, cf art. 34,
convoacă la adunarea generală extraordinară în ziua de 25 aug.
21915, ora 11 a.m., în localul Bancii Române (Palatul „Generala”)
toţi acţionarii. La ordinea zilei: Sporirea capitalului societăţii. 8)
Exportul nostru de făină. În 1913, cele 85 mori perfecţionate
din România au măcinat 69000 vagoane grâu producând 51500
vagoane făină (din care Galiatzatos- 4000 vag., Likiardopulo6850), din care s-a exportat 25%, adică 12500 vagoane. În 1914,
doar 7500 vag. În 1915, exportul a încetat complet.
• Şcoala Comercială Practică pentru adulţi, curs seral,
care funcţionează din 1912, în mod foarte regulat şi progresând sub
direcţiunea dlui Const. S. Teodorescu, profesor de comptabilitate
şi corespondenţă comercială română, întemeietorul ei, şi-a
publicat „darea de seama” de la înfiinţare până-n prezent. Şcoala
în chestiune, autorizată de Ministerul instrucţiunei publice şi
subvenţionată de comună şi judeţ, a acoperit una din marile
lacune de cari suferă acest centru comercial. Între susţinătorii
şcolii darea de seamă citează pe d-nii N.Th. Faranga, Const.
Alessiu, Matei V. Sassu, Luciliu R. Opreanu, Gh. Popescu,
Directorul Băncii Naţionale, N.A. de Sgardelly, Iosef Pasmantir,
precum şi comuna şi judeţul. Echivalată de Minister cu şcolile
elementare de comerţ ale statului, cu certificate eliberate de
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minister, dă dreptul absolvenţilor de a face serviciul militar
termen redus, 1 an, putând deveni subofiţeri de rezervă. Şcoala
posedă un muzeu comercial, industrial şi agricol, un laborator de
experienţe pentru cursul mărfurilor, o bibliotecă şi 3 maşini Yost.
În primul an de funcţionare au fost 16 promovaţi şi 3 corijenţi,
cari au trecut clasa la examenul din septembrie; în al II-lea an,
39 elevi, toţi promovaţi iar în al III-lea 54elevi toţi promovaţi.
Această singură şcoală comercială ce avem în oraş merită sprijin
şi încurajare din toate părţile. Sp.
• 29 aug. Sâmbată, concert Orchestra simfonică condusă
de Kern, în deschidere Simfonia militară de Joseph Haydn.
Punctul central al serii Haydn l-a constituit Concertul pentru
trompetă şi orchestră de Josph Haydn, la trompetă, copilul de
trupă de 15 ani, Constantin Teodorescu. Cu acest prilej, George
Cavadia a arătat semnificaţia Lyrei:  S-a născut (în 1883, n.n.)
sub deviza: „Conamur tennes grandia !”, jurând astfel să
muncim cu toate forţele şi cu toată priceperea noastră până  la
sacrificiu pentru ca muzica să se înalţe în acest oraş  cât mai
sus. Am dorit ca din nesecatele ei izvoare să se adape cât mai
mulţi, astfel încât petecul de pământ al Brăilei să fie însemnat
pe harta lumii cu o lyră, efigia muzicii, pentru ca să se ştie că
există un loc sub soare, unde arta sunetelor, genetic implantată
într-un popor, a devenit hrana lui zilnică şi iubirea lui cea mai
mare. Societatea Filarmonică „Lyra” a fost şi va fi o „idee”,
un „crez”, un „simbol”, „realitate” şi „vis”, „adevăr” şi „fata
morgana” spre care se vor îndrepta toate generaţiile acestei
populaţii riverane, care, în goana lor după frumos, se vor ridica
pe vârfurile muzicii. Ea a fost şi va fi „apa vie”a spiritualităţii
brăilenilor de ieri, de astăzi şi de mâine. Zidurile „Lyrei”se vor
surpa poate, dar ideile ei niciodată (…) Am format şi am ascuţit
gustul de muzică la o întreagă populaţie, încât, cu mândrie
putem spune că, azi, Brăila este un „oraş al muzicii”.
• 30 aug. - Fr. De Kesteloott, bariton, absolvent al
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conservatorului de muzică din Bucureşti, care a cântat şi în
prezenţa ALR, şi I. Avram, artist comic: mare concert vocal
duminică 30 aug, matineu ora 3-5, sala Trocadero, în beneficiul
lor. Din program: G. Verdi-Trovatore; A Giuliani, Mă uit la cer;
Cuplete comice, Castaldi, La arme. Acompaniament la pian.
Preţul intrării: stal I- lei 2; stal II –lei 1
• 30 aug. - Anton Barbari, serată dansantă, în salonul său
din Str. Frumoasă nr.42
• 31 aug. - O. Caravia, reprezentaţie pentru continuarea
studiilor
• 31 aug. Cvartetul de mandoline al d-lui Portelli, muzica
clasică.
• În august se mai afla la Brăila trupa de operetă Al. P.
Marinescu, care dispunea de o garnitură bună de artişti
printre care se aflau Nora Marinescu, Miciora Havriletz,
D-na Dumitru, d-ra Smigray, Achil Popescu, Baston, Bodescu,
Potamiano. Repertoriul acestei luni a cuprins operetele Vânt de
primăvară, Voiajul în China, Moştenitorii veseli, Fetiţa dulce,
De-aş  fi rege, Curse-Grătare, Voiajul ţiganilor, Vânzătorii de
violete,   Boccaccio, Clereta în concentrare, Azilul fecioarelor,
Mascota, Moartea şi doctorul, Văduva veselă, Studenţii veseli,
Balul servitorilor, Întunecimile Africii, Vagabonzii, Sărmanul
Ionathan, Vânzătorul de păsări. Dirijorul orchestrei a fost Carol
Bianchi, „a cărui baghetă face adevărate minuni”, după cum
scria un cronicar local.
• BOB, No.19, vin. 28 aug. 1915: cereale sosite în port
vagoane-94; obor care-566
• 30 aug.: Panait Istrati publică în ziarul „Lupta zilnică”
(nr.202) articolul – Epilogul unei lupte. Scene şi fapte de reţinut
în urma grevei din Brăila, I
• Luni, 31 august, la Teatrul Regal: un grup de tineri din
colonia greacă a prezentat revista Nu mă întreba. Succesul s-a
datorat modului cum şi-au susţinut tinerii diletanţi rolurile.
340

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

În general, rezultatul moral şi material a fost cât se poate de
satisfăcător (Expresul, 4 sept.).
• No.12, aug., Buletinul Camerei: 658 vag. De cereale
(aug. 1914-2611) iar la Oborul de cereale-16682 care de cereale,
faţă de 6552 în aug. 1914.
• 20 august-Publicaţia nr. 8138: 28 aug., orele 10 şi
jumătate, la oficiul primăriei, licitaţie publică prin oferte scrise
depuse în plicuri închise pentru furnizarea a 100000 kg fân şi a
100000 kg parâng necesare hranei boilor şi cailor de la Serviciul
Salubrităţii Publice a Comunei, din recolta anului curent, de
bună calitate şi neamestecate cu alte corpuri străine. Licitaţia
a fost reluată prin Publicaţia nr. 8453 din 28 aug. în ziua de 7
sept. Între câştigătorii licitaţiei s-au aflat: Grigore Necşulescu
cu 6689 kg fân -468,23 lei; R.R.Oţeleanu-Singurul depozitar
în Brăila al renumitelor maşini de cusut „Ancora”. Magazin
de coloniale, ferărie, braşovenie, maşini agricole, industriale şi
băuturi spirtoase. Comision de cereale, cumpărări şi vânzari de
cereale. Calea Regală nr. 161-159-cu 3000 kg ovăz – 390 lei etc.
• Reclamă
• Adevărul Brăilenilor, 10 august
• Mare eveniment al zilei. Mercuri 12 August a.c. , ora
8 ½ seara. Publicul brăilean are ocaziunea de a asista la una din
cele mai frumoase şi grandioase reprezentaţii de „Cinematograf”
ce va avea loc la „Arena Passalacqua”. Publicul va putea
admira pe lângă un program bogat şi măestria cu care au putut
executa aceşti celebri artişti grandioasa dramă: „Doctorul Morr
şi Banda sa”. Acest film face parte din seria Gar El Hama
Zigomar şi Tigris. Veniţi deci în număr mare mercuri seara la
Arena „Passalacqua”, unde pe lângă această grandioasă dramă
va avea loc reprezentarea noului Jurnal de Război „Mester
film” cu ultimele actualităţi de pe toate fronturile de luptă.
• Roberto Vincenti Arhitect & Constantin Dumitriu
Maestru plombier au înscris firma lor socială sub denumirea de
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„R. Vincenti & C. Dumitriu”. Execută în antrepriză orice lucrări
de construcţiuni şi reparaţiuni radicale de clădiri, instalaţiuni de
canalizări, conducte de apă, băi, closete ş.a. Specialişti în clădiri
cu beton armat (blocuri de ciment).
• Egalitatea Brăilei, 21 august
• Vizitaţi Atelierele Tipografice ala ziarului „ETHNOS”
• Cinema Grădina Publică, cea mai eftină distracţie din
localitate. Aer curat, poziţie încântătoare. Filme senzaţionale.
Program schimbat de trei ori pe săptămână: luni, mercuri şi
vineri. Posedă şi un bufet bine asortat. Acurateţă exemplară.
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SEPTEMBRIE
Ma 1/14 Sf. Simion Stâlp.
Mi. 2/15 Sf. Mamant
J. 3/16 Sf. Antim
V. 4/17 Sf. Vavila
S. 5/18 Prof. Zaharia
Dum. a 17-a după Rusalii
D. 6/19 Minun. Arh. Mihail
L. 7/20 Sf. Sozont
Ma. 8/21 Naşt. Maicii D.
Mi. 9/22 S-ţii Ioach. şi Ana
J. 10/23 S-ta Minodora
V. 11/24 S-ta Teodora
S. 12/25 Sf. Aftonom
Dum. Înaintea Crucii
D. 13/26 Sf. Cornel. Sut.
L. 14/27 Înălţ. Crucii (post)
Ma. 15/28 Sf. Visarion
Mi. 16/29 S-ta Eufimia
J. 17/30 S-ta Sofia
V. 18/1 Sf. Evmenie
S. 19/2 Sf. Trofim
Duminica după Cruce
D. 20/3 Sf. Eustatie
L. 21/4 Sf. Codrat
Ma. 22/5 Sf. Foca
Mi. 23/6 Zăm. Sf. Ioan B.
J. 24/7 S-ta Tecla
V. 25/8 S-ta Eufrosina
S. 26/9 Ad. Sf. Ioan Ev.
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Dum. a 20-a după Rusalii
D. 27/10 Sf. Calistrat
L. 28/11 Sf. Hariton
Ma. 29/12 Sf. Chiriac
Mi. 30/13 Sf. Grigorie
• Fazele lunare. Vreme ploioasă până la 8. Între 9 şi 15,
călduri ziua, nopţile răcoroase. Între 16 şi 22, ploi continue. La
23 şi 24, cer noros, dar cald. De la 25 până la sfârşit, vreme
senină.
• Primăria. Înştiinţare. No. 8567/1 sept.1915. Pentru
întâmpinarea yachtului Regal pe care se află Majestăţile Lor
Regele şi Regina şi Alteţa Sa Regală Principesa Elisabeta, la
hotarul judeţului nostru, d-nii armatori din portul nostru au pus
la dispoziţia cetăţenilor mai multe remorchere, care, la ora 3
p.m., vor pleca în susul Dunării.
• Chemare. Cetăţeni brăileni! MMLL Regele Ferdinand I
şi Augusta Sa soţie Regina Maria, însoţite de Alteţa Sa Regală
Principesa Elisabeta, pentru întâia oară de la urcarea Lor pe
Tronul Ţării, Auguştii noştri Suverani vizitează oraşul nostru.
Noi, care în atâtea rânduri I-am primit cu tot entuziasmul ca
Principi Moştenitori, pentru a dovedi şi cu această ocaziune
sentimentele noastre   de dragoste neţărmurită şi devotament,
ce întotdeauna le-am avut faţă de Tron şi Dinastie, să ieşim
cu toţii în întâmpinarea Lor şi să Le arătăm că, strâns uniţi în
jurul Tronului, ne-am pus toată nadejdea că sub înţeleapta Lor
conducere ţara va merge spre mărire şi fericire.
                                Primarul Oraşului, Nestor Filotte
• Miercuri, 2 sept. Majestăţile Lor (MMLL) Regele şi
Regina vor binevoi ca, cu ocazia călătoriei ce fac pe Dunăre,
să se oprească în ziua de 2 sept., ora 4 ½ p.m. în portul Brăila,
debarcând la Agenţia Fluvială Română, unde se va face recepţia.
•[ Primirea s-a făcut cu mare fast şi cheltuieli:
- 20 bucăţi facle, 110 lei (Damian Popescu, La
Ferăstrăul de aur, Calea Regală No. 9)   
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- Flori naturale, 90 lei [Franz Wiscocil. Floricultură
modernă cu calorifere. Culturi speciale de garoafe, trandafiri,
chrisanteme. Flori pentru grădini. Plante de ornament. Buchete,
Jerbe, Coroane şi orice lucrare atingătoare de această branşă.]
- Panglică tricoloră-50 lei (Marele magasin de
Manufactură, Pânzărie, Confecţiuni, Mode, Mercerie, Furnituri
de Croitorie La Carmen Sylva Sigmund Weintraub, Calea Regală
No. 60)
- Lumânări pentru lampioane întrebuinţate la
iluminarea portului, 350 lei
- 96 lampioane-96 lei (Teodor Manea, P. Stănescu şi
V. Rădulescu) şi altele, în total- 950, 30 lei ]
• 2 sept.: Primăria lansase un manifest prin care ruga
populaţia să ia parte la primirea suveranilor. Şi publicul a venit
într-adevăr. Au venit mii de cetăţeni să salute în urale entuziaste,
în aclamaţiuni înflăcărate, pe cei care tronând astăzi din înălţimea
în care stau, supraveghează şi conduc cu inteligenţă şi prudenţă
destinele României ( Al. Teod., Sosirea familiei Regale la Brăila,
în Expresul, 3 sept. 1915, p. 3-!)
• 2 sept.: Panait Istrati publică în ziarul „Lupta zilnică”
(nr.203) articolul – Epilogul unei lupte. Scene şi fapte de reţinut
în urma grevei din Brăila, II (v. şi la 30 aug.).
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 915, 4 septembrie 1915
• Organizarea exportului de cereale. Ridicarea prohibirei
exportului de cereale nu înseamnă şi rezolvarea problemei,
deoarece pentru un vagon de cereale transportat cu căruţele
la frontieră spre a putea fi apoi încărcat în vagoanele austroungare, un agricultor este obligat să facă 2020 lei cheltuieli
suplimentare pentru taxa de întreţinere a şoselei, transportul de
la staţiune la frontieră, comisionul intermediarului care urmează
să-i înlesnească tranzacţia la frontieră, diferenţa de curs şi 10  
% - diferenţa între cantitatea încărcată în căruţă şi aceea ajunsă
la graniţă. La acestea se adaugă alte şi alte cheltuieli, totalizând
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o sumă formidabilă, care   grevează vagonul de cereale adus
de agricultori de la moşie cu credinţa că are să-l vândă uşor,
cu preţ  bun şi repede, graţie organizării exportului. Spiridon
Georgescu
• Preţurile maximale la zarzavaturi. După specula
negustorilor de coloniale, care şi-au bătut joc de legea preţurilor
maximale, se aşteaptă ca guvernul să fixeze preţuri maximale şi
la legume şi zarzavaturi, pe care orişice gospodar şi le procură
la apropierea iernii, deoarece s-a constatat creşterea îngrozitoare
a preţurilor la acestea.
• Informaţiuni. 1) Pentru agricultorii şi exportatorii
de cereale. Ministerul Lucrărilor Publice atrage atenţia că
cerealele trimise în diferite puncte de frontieră rămân pe loc
deoarece calea ferată vecină nu trimite vagoane suficiente spre
a le încărca. În diferitele puncte de frontieră s-au adunat mii
de vagoane cari aşteaptă să fie exportate. Cărăuşii cari aduc
cerealele la frontieră stau uneori câte 6-7 zile înainte de a-şi
descărca marfa. Din cauza lipsei de tranzacţiuni şi oferta unei prea
mari cantităţi de cereale la aceste puncte de frontieră preţurile
scad. Ţinând cont de toate aceste inconveniente cari nu pot fi
trecătoare este de dorit ca agricultorii să nu mai trimită câtva
timp cereale la frontieră. 2) Între d-nii Aron Landau şi Michel
Landau, comerciaţi din Brăila, s-a format o societate în nume
colectiv în scopul de a exercita comerţul de cereale, cu sediul
în Brăila, pe termen de 15 ani, depunând fiecare, în părţi egale,
un capital social de 100000 lei. 3) Dl. L. Hertzovici, cunoscutul
cerealist din portul nostru, a primit şi reprezentanţa Băncii
Moldova din Iaşi. 4) Cele 2800 vagoane cărbuni, cumpăraţi de
guvern în Germania, au sosit în ţară. 5) Lacu-Sărat, din cauza
numărului încă mare de pacienţi şi vilegiaturişti cari se află în
staţiune, unii venind pentru a începe cura abia pe 20 august, şi-a
prelungit sezonul de băi până la 15 septembrie pentru a mulţumi
pe noii veniţi de la staţiunile de munte şi mare. De altfel, nu se
346

https://biblioteca-digitala.ro

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

poate găsi o staţiune mai potrivită pentru continuarea curei şi
în luna septembrie decât staţiunea aceasta brăileană care oferă
pe lângă avantagiile unei clime dulci, înlesnirea de a se afla
într-un oraş modern şi plin de viaţă. 6) Situaţia Tezaurului la 1
mai 1915: impozitele directe (frontieră, patentă, personal etc.)
produc anual 50185000 lei; impozitele indirecte (vămi, băuturi,
zahăr etc.) produc 107350000 lei; timbre şi înregistrare produc
aproape 40000000 lei; monopolurile (tutun, ţigarete, sare etc.)
produc aproape 25 milioane lei. Numai cărţile de joc produc
1 milion etc.etc. 7) Exportul din Anglia în România. În urma
propunerii făcute la legaţiunea română din Londra, guvernul
englez a dat instrucţiuni organelor sale ca toate mărfurile ce
se exportează din Anglia pentru ţara noastră să fie depuse la
agenţia Serviciului maritim la Salonic. 8) La Regimentul 78 de
infanterie din localitate a avut loc duminică cu o impunătoare
solemnitate jurământul către noul Rege Ferdinand I. Trupa şi
ofiţerii în ţinuta de serviciu, aşezaţi în careu în faţa pavilionului
de administraţie, având în mijlocul lor pe Dl. Colonel Ion
Racoviţă, comandantul regimentului, au ascultat cu respectul
datorit înălţătoarei solemnităţi, oficierea serviciului divin de
către preotul regimentului economul Bejan Enăchescu şi apoi
trupa a depus jurământul.
• Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 23, 4 septembrie 1915
• Situaţia unor preveniţi faţă de parchet. În continuarea
articolului dedicat procurorilor din numărul anterior, se
aminteşte trei cazuri înmormântate cu bună ştiinţă: faimoasa
afacere a fostului poliţai Mereuţă care în complicitate cu
actualul comisar Grigore Ionescu au însuşit suma de 33000 lei
din sudoarea nenorociţilor poliţişti; afacerea avocat Gheorghe
Rătescu, care şi-a însuşit suma de 1000 lei drept onorariu de la
sindicul Tribunalului Braila şi afacerea societăţilor „Voinţa” şi
„Viitorul”, conduse de niste jnapani şi apaşi cari au făcut peste
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10000 de victime în pătura celor mulţi şi nevoiaşi şi cărora le-au
stors peste 60-70000 lei. „Adevărul Brăilei”
• Plimbări în sezon. Aşteptată cu viu interes, vizita d-lui
procuror general de pe lângă Curtea de apel din Galaţi s-a soldat
cu „o plimbare apostolească prin centrul oraşului”, câteva
întâlniri amicale şi o masă la localul lui Cristache Mihăilescu.
• Un incident nostim în tramvai: pentru o replică ironică,
dl Nestoreanu a primit două palme de la un ofiţer de marină.
Până la urmă, conflictul s-a aplanat.
• Comedia zilei. Efectele eftenirei traiului în raport cu
măsurile de supraveghere ale autorităţei Comunale. Autorul
articolului „Costel” imaginează un scandal la Primărie privitor la
problemele criticate anterior de ziar, cum ar fi, de ex., distribuirea
preferenţială a locurilor din Vatra Veche.
• Pentru D-nul Juvara, şeful Gărei Brăila, atenţionat
spre a lua dispoziţiuni ca personalul garei să nu mai măture
cu 10 minute înainte de sosirea trenului de Bucureşti, întrucât
pasagerii ce sunt în aşteptarea trenului nu mai pot să stea pe
peron din cauza prafului răspândit prin acest sistem de măturare.
• Liga antisemită. 1) În ziua de 25 august a.c., Tribunalul
Brăila, Secţia II, a judecat cererea de declarare în stare de
faliment şi arestarea imediată a jidovului tipograf Moscu
Harovon din str. Galaţi, dacă n-o fi spălat la timp putina cu bilet
pentru America. Jidovii profită de momentele destul de turburi
pe cari le trăim şi ajutaţi de Uniunea „pumuntenilor urduroşi”
din ţară excrochează naivi, cari mai înţeleg încă să facă afaceri
cu aceste omizi ale celor 4 vânturi. Dacă jupân Moscu o şti să se
învârtească, cu siguranţă creditorii vor înghiţi hapul. 2) Parchetul
de pe lângă tribunalul din Brăila a deschis acţiune publică în
contra mai multor hahami locali, fiindcă au pus în consumaţiune
carne de vite bolnave şi chiar de cadavre de vite. Jidovii în
lăcomia lor după arginţi, de multe ori uit chiar prescripţiile
talmudului, excrocând şi tălhărind chiar pe coreligionarii lor. 3)
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De la o vreme o sumă de copii din Capitală au dispărut de pe
la casele parinţilor lor. Ce face poliţia noastră? Ori jidanii ori
ţiganii ştiu de seama acestor copilaşi de români creştini.
• Înfiinţarea Obştei „Unirea”. Din iniţiativa d-lui Petre
Chiriţescu, învăţător din com. Scorţaru Vechiu, s-a pus bazele
unei noui obşte săteşti de arendare sub numele de „Unirea” pentru
exploatarea şi arendarea moşiei „Comăneasca” în întindere de
5000 pogoane, proprietatea dlui C. Petropol. Durata exploatărei
e de 5 ani şi cu preţul de 31 lei jum. pogonul anual. Capitalul
social este de 100000 lei.
• Infamie. Cine doreşte să se împrumute cu sume de bani
să se adreseze la băcanul „Peneş” din str. Călăraşi lângă Uzina
electrică a tramvaiului, intimul amic al directorului poliţiei
Athanasiu moş-alună, de la care sergenţii de stradă retribuiţi cu
66 lei lunar se împrumută cu o dobândă de 2 lei la pol pe lună,
ceea ce ar veni 24 lei la pol pe an şi 72 lei la 3 poli dobândă pe un
an. Frumoasă afacere! Ai, ce zici, stimabile Domnule director ?
• Informaţiuni. 1) Se vorbeşte că în curând Dl. Prefect al
judeţului, Nae Ţiganu, va fi proclamat ca bulibaşa „Paradisului”şantan Iancu Dumitriu, de la ale cărui spectacole odioase e
nelipsit. 2) Parchetul a deschis acţiune publică consilierului
comunal Vasile Mihalcea, măcelar, care a rănit în cârciuma lui
Sava Gh. Florescu din Piaţa Poporului pe muncitorul G. Ioster.
3) Depozitul de lemne de foc al dlui Nicu Iliopulo din Bd. Carol
81 se va muta pe str. Sf. Constantin (în proprietatea dlui Ion
B. Staicu) la 26 octombrie a.c. 4) Groaznică nenorocire evitată.
Duminica 23 august pe la orele 7 p.m. o groaznică ciocnire era să
se întâmple pe linia Monument-Bariera Călăraşi între un vagon
de tramvai ce conducea o remorcă cu luminile stinse şi un altul
care îi venea din urmă. Manipulantul acestuia a observat la timp
vagonul din faţă şi a oprit brusc. 5) Redacţia ziarului „Adevărul
Brăilenilor” s-a mutat pe str. Şcoalei Publice No. 1, colţ cu
str. Călăraşi (în faţa Tribunalului). 6) Între punctul nostru de
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frontieră Burdujeni şi Iţcani din Austria se fac zilnic transporturi
de mărfuri şi în special porumb, care se vinde stivă cu 4400
coroane vagonul. La Iţcani, preţul porumbului e de 5000-5500.
Pe zi trec frontiera între 50-60 vagoane de porumb transportate
cu carele. 7) Barbariile de la Soc. Canalizărei. Domnii ingineri
Einric Laszlo şi Hugo Iasz de la biroul canalizărei din localitate
persecută pe muncitori într-un chip cu totul neomenos. Sâmbată
seara când se fac plăţile, muncitorii sunt insultaţi şi daţi afară
din birou fără a-şi încasa măcar dreptul lor. 8) La inspecţia
sanitară făcută fabricei de sifoane şi limonăzi a dlui David I.
Cilick s-a constatat că starea de curăţenie a localului e foarte
satisfăcătoare iar produsele gazoase se păstrează în condiţiuni
bune. 9) Trib. Brăila S. II, a condamnat în ziua de 3 sept. a.c.
la 15 zile închisoare corecţională pe comerciantul R.R.Oţeleanu
pentru delictul de sequestrare şi lovire. 10) Am dori ca dl. Poliţai
Florian Cristescu să ne lase în pace pe girantul acestui ziar
Dumitru Gânju iar puşcăriaşul Niculai Vernescu să ne dea pace
vânzătorilor ziarului. 11) Marcu Solomon, băcan, din Bd. Carol,
a fost dat judecăţi pentru delictul de înşelăciune. 12) Dionisie
Madgiaru, M.S. Mihăilescu, Dionisie Frangulea şi Lache
Atanasiu au fost daţi judecăţei pentru abatere la legea sanitară.
• Târgul cerealelor. Raport american. New York şi
Chicago. Grâul. Piaţa a deschis cu scădere în urma prevederilor
meteorologice mai favorabile la Nord-Vest şi în urma ofertelor
mai mari locale. Porumbul. Piaţa a deschis spre urcare fiind
influenţată de tendinţa ferma a pieţelor disponibile, de timpul
defavorabil (frig şi umed) şi de sosirile mai mici. Cereale
vândute în portul Braila. Grâu cu lei 15,50-20 pe suta de
kg. din vagon. Orz cu lei 13,65-13,85 suta de kg. din magazie.
Navlu fluvial. Şlepuri de 1750, 1900, 2000, 2050, 2350, 2400 şi
2600 KB de la 26 august 1915 până la1 iulie 1916 cu lei 11,50
de KB. Cota apei Dunărei Creşte la Severin, Calafat şi Bechet,
în celelalte porturi scade.
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• Adresa oficială a Inspectoratului Agricol către
Judecătoria Ocol. Rural Brăila care demască manoperele
arendașului Ion Gr. Fortunescu faţa de locuitorii satului
Nazâru.
• BOB, No.20, sâmb. 5 sept. 1915: în port vagoane-17;
obor care-400
• 6 sept. - Aneta Mihăilescu, reprezentaţie cinema în sala
T. Regal
• În sept., scena brăileană a fost ocupată de trupele de teatru
ale lui Nottara şi Petre Liciu. Acesta şi-a prelungit stagiunea şi în
luna octombrie, încheind-o la 14 oct. cu piesa Tudorache Sucitu.
• 9 sept. - Verginia Caragealle, artistă, reprezentaţie de
cinema împreună cu Concert, în scop de binefacere, la T. Regal
• 9 sept. – Anton N. Alaci, depozit de lemne de foc, Bd.
Carol no. 288
• 10 septembrie – Bulgaria se alătură Puterilor Centrale.
• 10 sept. - Alfonso Rusieri, cazat la Otel Bulgaria, instalare
circ Piaţa Regală; 15 zile începând cu 10 sept.; 646,87 m.p./ 2
bani m.p. + 30 lei taxa de reprezentaţie.
• 10 sept., Şc. Primară de fete no. 4 - solicită ajutorarea a
24 fete sărace cu cărţi şi rechizite (Dosar 13 / 1915: ajutoare
acordate studenţilor în lipsă de mijloace)
• 11 sept. – Cerere din partea direcţiei Şc. No. 3 de fete
(mărginaşă) pentru ajutorarea cu cărţi şi rechizite a 23 eleve
absolut sărace.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 986, 11 septembrie
1915
• Constatări şi fapte. Agricultorii şi Exportatorii. Cei
mai încercaţi oameni, cari au avut de suferit enorm de pe
urma războiului european în ţara noastră sunt fără îndoială
agricultorii şi exportatorii. După închiderea Dardanelelor cari
i-a forţat să uzeze de căile de uscat pentru scurgerea productelor,
insuficiente pentru satisfacerea nevoilor de scurgere a cerealelor,
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a venit lipsa de organizaţie şi îndrumare a acestor producte,
fapt care a provocat haosul de măsuri şi dispoziţiuni, care se
bat cap în cap, îngreuînd enorm situaţia în loc s-o mai uşureze.
(…) Totuşi sperăm că guvernul va face toate sforţările pentru a
salva aceste clase de oameni din ghearele ruinei ce-i ameninţă,
aceasta cu atât mai mult cu cât la întocmirea acestei stări de
lucruri a contribuit în mare parte şi guvernul prin nepriceperea
de a îndruma pe baze temeinice scurgerea produselor către
graniţe, lucru care a îngreuiat enorm situaţia şi adus-o în starea
în care se află azi. Spiridon Georgescu
• Liga Navală Maritimă. Dl. Locot. Comandor I.
Bălăbănescu-Danubius, un cunoscut scriitor militar, a pornit
mişcarea pentru înfiinţarea unei ligi navale maritime la noi,
publicând un călduros apel în excelenta „Revistă a porturilor şi
navigaţiunei comerciale”, ce apare în localitate.
• Informaţiuni. 1) Dl. K. Manissalian, preşedintele
Asociaţiei generale a comercianţilor şi exportatorilor de cereale,
a primit din partea d-lui N. Filotti, reprezentant al comercianţilor
de cereale în comisiunea pentru cercetarea cererilor de export, o
scrisoare prin care solicită înscrierea sa între membrii fondatori
ai asociaţiei, angajându-se să corespundă scopurilor asociaţiei
în calitate de fost preşedinte al Bursei Brăila şi de actual arbitru
al Camerei de comerţ. 2) Odată cu începerea noului an şcolar,
s-a redeschis vechiul curs de meditaţie pentru elevii de liceu de
sub direcţiunea d-lui V. Macedonescu, profesor. 3) Grecia va
importa grâu din România prin Salonic. 4) Ministerul de interne
bulgar ordonă prefecţilor printr-o circulară telegrafică să ia
măsuri contra acaparatorilor de cereale sau alte produse al căror
export este interzis şi cari străbat satele cu scopul de a produce
o urcare de preţuri.
• De la Bursă. Din cauza situaţiunii nedefinite de la graniţe,
orice operaţiuni în port au încetat. Toată lumea se abţine neştiind
cum se va rezolva chestia transporturilor la frontieră. La şlepuri,
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chiriile anuale au scăzut simţitor de la 13-14 la 9-9,25 predabile
Giurgiu.
• Regimentul 78 Infanterie a luat fiinţă la 1 aprilie 1914.
Este instalat în cazarma proprie, situată pe stânga şoselei ce
merge la Viziru, la vreo 500 m depărtare de bariera Călăraşilor,
în vecinătatea batalionului de pontonieri şi având în faţă, peste
şosea, Reg. 38 „Neagoe Basarab”. Cazarma se compune din
următoarele pavilioane: pavilionul de administraţie, cu faţa la
şosea, în care se află cabinetul comandantului, al ajutorului,
cancelaria regimentului, cancelaria cercului de recrutare,
cabinetul de recepţie în care se păstrează şi drapelul regimentului,
biblioteca ofiţerilor şi popota acestora înzestrată cu toată vesela
necesară; în dreapta acestui pavilion se află altul mai mic, în
care se găsesc cancelaria ofiţerului de serviciu, cancelaria
companiei de cadre şi dormitorul trupei permanente; în spatele
pavilionul de administraţie se găseşte magazia cu toate efectele
şi echipamentele necesare, toate noi, aşezate în ordine pe
companii, pentru întreg efectivul de război al regimentului-3500
oameni; în dreapta magaziei, alt pavilion în care sunt instalate
bucătăria şi sala de mese a trupei; ceva mai spre fundul curţii
se găseşte grajdul; în spatele acestei magazii, depozitul de
muniţiuni; în extremitatea către fabrica de celuloză un teren de
tragere şi de instrucţie în miniatură cu variaţii de tren, poduri,
apeducte, viaducte, căi ferate, şosele, „care deprind ochiul
soldatului şi-l fac să-şi dea seama de ceea ce vede în realitate”;
în stânga pavilionuluii de administraţie, un teren liber pe care se
instalează corturile concentraţilor; în faţa acestui pavilion se mai
găseşte un chioşc acoperit cu verdeaţă pentru ofiţeri şi ceva mai
departe, un avuz cu jocuri de apă. Regimentul este comandat
de la înfiinţare de lt.-colonel Ioan Racoviţă, având ca ajutor
pe maiorul Ionescu. Cu acest regiment, garnizoana Brăila
cuprinde 2 regimente de infanterie, unul de artilerie, unul de
călăraşi şi un batalion de pontonieri.
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• BOB, No.21, sâmb. 12 sept. 1915: în port vagoane-41;
obor care-414
• 13 sept., duminică - Soc „Steluţa” de Dans, Gimnastică
şi ajutor Reciproc din Br., înreg. la Trib. Jud. Nr. 1815/1910,
matineu cinematografic în sala T. Regal
• Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 24, 13 septembrie
1915
• Fanfaronada colectivistă a guzganului Nistor Filoti &
Co. Articolul, ce ocupă prima pagină a ziarului, polemizează
cu articolul „Gospodăria edililor noştri comunali”, publicat la
rubrica „Cronica Brăilei” în oficiosul Partidului Liberal din 24
august, articol „garnisit cu fanfaronade şi gogoriţe de reclamă
ale guzganului Nistor Filoti”, pe care le demontează punct cu
punct, gratulând Primarul cu apelative de genul: fanfaronul,
deochiatu, neobrăzatul. Astfel, la grija părintească faţă de
populaţia săracă, se aminteşte ironic de „măsurile severe luate ca
ordonanţele Ministerului de Comerţ să fie conştiincios aplicate”,
drept care „ceapa se vinde în detaliu cu 40 bani kilogramul,
zahărul cu 1,90-2,10 lei kg, orezul calitatea cea mai inferioară cu
1,60-1,80 lei kg, untura cu 3,00-320 lei kg iar lemnele de foc cu
3,60-3,80 lei kg suta de kilograme plus transportul şi lipsurile”,
situaţia perpetuându-se atâta timp cât poporul va mai continua
să-i tolereze la sfatul şi la gospodăria comunală. Adevărul
Brăilenilor
• O lămurire. Ziarele „Expresul” şi „Telegrama” au
publicat o serie consecutivă de articole şi informaţiuni violente,
inexacte şi murdare la adresa d-lui Dumitrache Preda, măcelar
din Piaţa Regală No. 25, acuzându-l că a pus în consumaţia
publicului carne provenită de vite bolnave şi mortăciuni. În fapt,
e o infamie, fiind vorba de o simplă contravenţie imputată de dl
medic veterinar Stamatescu pentru că a tăiat vite la domiciliu în
loc să le fi tăiat la abator.
• Redeschiderea tavernei „Clubul Mihailidis” în ziua de
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duminică seara. Au fost proclamaţi Filip Apostol ca preşedinte
iar ca membri ai comitetului de jefuială-Curis, Polupos, Bagdat,
Păsculescu. Patron moral-Nae N. Ionescu, prefectul judeţului,
Ad-tor: N. Ţimara, cartofor de meserie. S-a servit şampanie din
viile Clony.
• Un scandal monstru. Ex-deputatul Nicu T. Petrescu,
fiind turmentat de băutură şi într-o complectă stare de beţie, a
provocat un enorm scandal, sâmbătă 5 septembrie, ora 7 p.m.,
în centrul oraşului, insultând în mod trivial şi terorizând cu
expresiuni murdare pe batrânul senator Iorgu Cavadia, preotul
Grigore Bejan, avocatul Petre Jecu şi pe alţii, cari îi întâlnea
în calea sa, căutând răzbunare sub pretext că nu l-au votat în
alegeri.
• Informaţiuni. 1) Tribunalul a condamnat pe George G.
Găetan ca acceptant şi Teodor Mendl ca girant să plătească
în mod solidar reclamantului Enrico Blumberg suma de 10000
lei provenită din o cambie cu procente şi speze. 2) Măcelarul
Petrache Sandu din Piaţa Nordului a fost condamnat de Tribunal,
fiindcă a pus în consumaţie carne de oaie intrată în descompunere.
3) Trib. S. I a respins apelul făcut de Soc. Imobiliară Română
din Brăila contra procesului verbal No.953/913, dresat de
controlorul timbrului teatral Alex. I. Sabovici, prin care numita
societate fusese condamnată la o amendă de 623,70 lei în
urma aprobării Direcţiunei Generale a Teatrelor din ţară. 4)
Isidor Druker, fabricant de ape gazoase din str. Plevnei 142, a
fost condamnat la 100 lei amendă, fiind dovedit că armătura
metalică a sticlelor de sifoane din fabrica numitului ce le are
puse în consumaţie conţine cantităţi mari de plumb cari vatamă
sănătatea publică. 5) La redacţia ziarului „Adevărul Brăilenilor”
din str. Şcoalei Publice No. 1 din faţa Tribunalului s-a înfiinţat
un birou special pentru urmăriri şi sequestre, acte de notariat şi
unele formalităţi necesare la diferite autorităţi. Biroul deschis de
la ora 7 jum. a.m. la 6 p.m. 6) În ziua de 6 sept. la ora 5 1/2 p.m.
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fabricantul de coşuri din port Mihalea Dumitriu a fost stâlcit în
bătăi de către mai mulţi manipulanţi şi conductori de la tramvai
în faţa hotelului Splendid. 7) La cabinetul dlui Jude Instructor
Al. Sudeţeanu se continuă cu multă severitate ancheta relativă
la fraudele comise de conducătorii Soc. „Voinţa”. S-au ascultat
până în prezent peste 800 de persoane victime ale apaşilor acestei
societăţi. 8) Trib. a condamnat pe Nae G. Găetan să plătească
reclamanţilor N.G. Mihalea şi C. P. Gheorghiu suma de 3600 lei,
chiria ce datorează pe timp de de la 23 apr. 1914 până la 26 oct.
1915 pentru imobilul ce-l ocupa pe str. Zidari 26. 9) Cine doreşte
a se aproviziona cu zahăr pentru nevoile casei să se adreseze la
consilierul comunal Gheorghe Drăgănescu, care posedă după
cum suntem informaţi stocuri mari de zahăr în prăvălia sa şi îl
vinde cu 45 bani litra şi numai cu litra. 10) Suntem informaţi că
dl. Niculae Faranga, senator, e hotărât să doneze puşcăriaşului
Nicolae Vernescu, comandantul gardiştilor, o altă BLANĂ în
locul celei care i-o dăduse pe timpul când era bostănar şi despre
care se zice că a pus-o amanet la „Muntele de pietate”.
• Din sala Tribunalului. 1) Lazăr Caloghero cumpără ½ din
şlepul „Costel”, proprietatea dlui Mărgărit Gheorghiu, cu preţ de
16000 lei. 2) Maria V. P. Şerbănescu şi V. P. Şerbănescu vând
dlui Iancu Stanboala imobilul din Brăila str. Mihai Bravu 93 cu
preţ de 3200 lei. 3) Procesul de daune intentat de comerciantul
Gheorghe Stănescu din bariera Regală contra Soc. Fried &
Adorjan prin care cere condamnarea ei la plata sumei de 10000
lei s-a amânat la 24 sept. a. c. pentru audierea martorilor propuşi
de societate. 4) Un adevarat pelerinaj s-a desfăşurat pe „sala
paşilor pierduţi” a Tribunalului local în ziua de 10 sept. a.c. Mai
mulţi servitori între cari o fetiţă trimeasă de un legător de cărţi,
un ucenic trimes de un cizmar din str. Goleşti, precum şi birjarul
Sanaploianu au venit la avocatul – peşte Gheorghe Rătescu cu
compturile de datorii, cerându-i diferite servicii ce i-au fost
prestate. La toate acestea, numitul nu numai că le-a răspuns cu
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obrăznicia care-l caracteriză, dar întorcându-le spatele i-a şi
sictirit. 5) Parchetul a deschis acţiune contra măcelarului Drăgan
Bădură din Piaţa Regală pentru că a pus în consumaţie seu intrat
în putrefacţie iar contra lui Iacob Hasan şi Naiman Birnbaum
pentru delictul de abuz de încredere. 6) Afacerea Petre Ionaşcu,
denunţat Parchetului de dl Grigore Ionaşcu pentru ameninţare cu
moarte, s-a înaintat Cabinetului de Instrucţie.
• La mijlocul lui sept., la Circul Francez Roussier, am
admirat frumoşii cai albi dresaţi ai doamnei Bettina, pe jockey-ul
Ertmann cu salturile lui pe cal, pe micii călăreţi Maria şi Didi, pe
Mister Georgi la trapezul lui zburător, pe o echilibristă pe sârmă,
comicăriile lui August cel Prost şi ale clovnilor Mărculescu şi
Săvulescu, ca şi exerciţiile gimnastice şi echilibristice ale unei
trupe chinezeşti.
• 15 sept. – Consum pâine luna august - 804597 kg
• 15 sept. – Propaganda germană: „Războiul european”,
„Influenţa economică a Germaniei”, „Interesele noastre”
• 15 sept. – Alte termene: 28 sept; 30 oct., Soc. de Tramvaie
şi Iluminat Electric, având ca expert pe ing. M. Roşu, contestă
amenda.
• 16 sept., miercuri - Ecaterina Constantinescu, membră
a Soc. „Acoperământul Maicii Domnului”, reprezentaţie
cinematograf în sala Clubului Regal în folosul copiilor orfani
din toată ţara.
• 16 sept., trupa de operete C. Grigoriu îşi începe stagiunea
cu Regele vânătorilor. Din trupă făceau parte Băjenaru, Carussi,
Ciucurette, Maximilian iar din „sexul frumos”, Florica Florescu,
D-na Grand, Marieta Dan, Aura Maximilian etc.
• 17 sept, pe scena Teatrului Regal se juca Unde dai şi unde
crapă, o revistă de actualitate, plină de spirit şi de ironii fine. În
completare, se mai juca piesa Don Pedro, în care Ion Armăşescu
avea o creaţiune care urma să-i aducă multă laudă (Telegrama,
17 sept.).
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• Egalitatea Brăilei,Anul XX, No. 987, 18 septembrie 1915
• Taxele de export şi situaţiunea agricultorilor şi
exportatorilor. Când Dardanelele s-au închis pentru traficul
cerealelor noastre, căile ferate nu puteau compensa calea
de apă, fapt care făcu ca cerealiştii şi producătorii noştri să
rămână cu stocuri importante de cereale, în neputinţa în care se
găseau de a uza de mijloacele restrânse de transport şi de export,
ce li se puseseră la dispoziţie de către autorităţile statului.
Bucuria resimţită la încasarea preţurilor exagerat de frumoase
la graniţe se transformă în decepţie după scurt timp şi apoi în
frică şi îngrijorare, regim care dăinuieşte şi azi. (…) Piaţa a
rămas deci închisă transacţiunilor favorabile şi serioase. (…)
Astăzi, când preţurile cerealelor au ajuns aşa de scăzute, când
cumpărătorii sunt căutaţi cu lumânarea aprinsă şi nu pot fi
găsiţi decât cu foarte mare greutate, şi când enorme cantităţi de
cereale sunt expuse stricăciunilor şi deprecierei complecte pe la
diferite puncte de graniţă şi gări, a mai menţine taxele asupra
vagoanelor destinate exportului, ar fi ca să se deschidă larg
porţile dezastrului şi ruinei complecte a reprezentanţilor acestor
două şi cele mai principale ramuri de activitate economică de
la noi, agricultura şi comerţul de export. Prin urmare, în primul
rând trebuesc ridicate aceste taxe, pentru ca comerţul de export
să nu fie înăbuşit complet. Spiridon Georgescu
• Scumpetea şi specula cu articolele de hrană şi primă
necesitate a devenit o problemă foarte greu de rezolvat pentru
publicul cu venitul fix, ca micii funcţionari şi micii proprietari.
Ei au de luptat cu cele mai mari greutăţi căci venitul le este
limitat şi banul măsurat. Astăzi toată negustorimea vinde în aşa
fel că nu se poate ca cumpărătorul să nu întrebe: - Dar de ce se
vinde aşa de scump? La care negustorul cu foarte multă răceală
să răspundă: - Pentru că aşa vinde toţi! Şi vrei nu vrei, plăteşti
cât cere. (…) Zarzavaturile care constitue hrana majorităţii
nevoiaşilor şi celor cu câştigul limitat au ajuns la aşa scumpete
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încât o îngrijorare a cuprins pe toţi cei ce acum în preajma iernei
se aprovizionau cu tot felul de legume spre a putea suporta
greul anotimp din partea hranei. Scumpetea acestui articol se
atribue faptului că o bandă de indivizi s-au cartelat din vreme
şi au acaparat toate zarzavaturile de pe la grădinăriile din ţară
pentru ca apoi când se va simţi lipsa să le poată vinde cu preţuri
exorbitante. S-au scumpit brânzeturile din acelaşi motiv, ca şi
spirtul, uleiul, săpunul, care, de ex., se vinde în întreg oraşul cu
1,80-2,00 lei, deci cu 50-70 bani mai scump decât preţul maximal
fixat. Se impune luarea de măsuri pentru curmarea acestei stări
de lucruri. S.G.
• Informaţiuni. 1) Din ordinul Primăriei s-au pavat cu
piatră cubică trotuarele străzilor Cetăţii, Cazărmii, Militară şi
altele fără prea mare importanţă şi fără a fi prea mare nevoie
iar străzile Bateriei şi Citadelei din centrul oraşului, artere cari
leagă cartierul străzilor enumerate mai sus cu Bd. Cuza sunt
lăsate în plata Domnului aşa cum au fost găsite de decenii de ani.
2) Societatea Anonimă Română de Navigaţie pe Dunăre, SRD
Bucureşti. Consiliul de administraţie în şedinţa de la 2/15 aprilie
a primit demisia dlui I. Săvescu din consiliul şi din calitatea
de administrator delegat. Locul rămas vacant ca membru a fost
ocupat de d. Gr Golescu iar ca administrator delegat d. N. de
Sgardelly. 3) Consiliul de administraţie SAR pentru industria
morăritului, fost Fraţii Galiatzato, în şedinţa din 13 iunie
a primit demisia din consiliu a dlui Aristotel Galiatzato şi a
cooptat în locul său pe d. Nicole P. Ştefănescu. 4) Adunarea
generală extraordinară de la „Prima Fabrică română pentru
cojitul orezului din Brăila” din 26/8 septembrie, a hotărât să se
distribuiască din fondul disponibil de fiecare acţiune câte 200
lei. 4) Soc. de asigurare „Generala”, pentru a îndeplini cerinţele
art. 147 cod comercial, hipotechează ministerului de industrie
şi comerţ imobilul ei din Brăila , Calea Împăratului Traian
No, 8, pentru suma de 1300000 lei. 5) Căile Ferate Române
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amenagează actualmente şi construeşte magazii noui pentru
depunerea cerealelor în gări. Cu aceste magazii CFR intervin
la timp şi cu cu mult folos pentru economia generală a ţării. 6)
Dificultăţile exportului cerealelor noastre continuă la frontiera
austro-ungară. Exportul se face tot numai cu carele, deci într-o
proporţie destul de redusă, întrucât c.f. ungare nu trimit vagoanele
în cari să se încarce la frontiera noastră atât mărfurile pentru
Austro-Ungaria, cât şi pentru Germania. 7) Emil Scharmer,
reprezentantul în localitate al marei firme Moritz Kohn din
Viena a căzut ucis pe câmpiile Galiţiei în ultima mare luptă ce
s-a dat între austro-ungari şi ruşi. Defunctul era locotenent în
rezervă în armata austriacă, în localitate fiind bine văzut şi stimat
în cercurile comerciale. 8) De la Bursă. Ca situaţie, în general,
piaţa este deprimată. Cumpărători nu sunt decât speculanţi cari
angajează în limitele lor de puteri financiare şi numai cele ce
li se par astăzi că e eftin. La graniţa se înregistrează pierderi
de 1000 lei la vagon. Preţurile locale la Obor sunt: orzul-1000,
ovăzul-1200, porumbul 1250, grâul – 1600-1700, secara 1250 şi
fasolea-1850 lei.
• 18 septembrie – Lazăr Costea, scăderea impunerii pentru
Hotel Paris, str. Regală nr. 41, deoarece hotelul a fost închis la 2
sept. 1914 de către Poliţie.
• 18 sept. - S. Micico, 15 zile, baracă de scânduri în Piaţa
Regală pentru a desface produse de galanterie şi zaharicale, 16
m.p.
• 18 septembrie - Ilie Th. Gorschi, Piaţa Regală, o baracă
pentru ţinte cu verigi, joc de mingi, pentru desfacere de
bombonărie şi o roată desfacere marfă produse de galanterie
• 18 sept./ 1 oct.- Se înfiinţează „Federaţia Unionistă” în
compunerea căreia intrau reprezentanţi ai conservatorilor
„antantişti”, aripa N. Filipescu, ai Partidului Conservator
– Democrat, condus de Take Ionescu, şi ai transilvănenilor
aflaţi în România, în frunte cu Simion Mândrescu, V. Lucaciu,
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O. Goga. Preşedinte este proclamat Nicolae Filipescu iar
vicepreşedinţi Take Ionescu şi Simion Mândrescu. Ţelul
federaţiei: lupta consecventă pentru înfăptuirea idealului
naţional şi unirea Transilvaniei cu România în cadenţa
mobilizatorului cântec: „La arme!”
• 20 sept. - Paul Bek, 20 de zile din 20 sept.: bicicletă ce
merge pe şinele drumului de fier şi cheie automată contra unei
mici taxe care să-i permită continuarea operei de invenţiune.
• 20 sept. – Duminică, orele 4 p.m., deschiderea oficială
şi regulată a cursurilor Şcoalei Comerciale Practice pentru
Adulţi (curs seral), autorizată de Onor Min. Instr. şi Cultelor,
subvenţionată de Primăria oraşului şi Prefectura judeţului, Bd.
Cuza no. 228: locul de cultură negustorească, primul din ţară
de acest gen.
• Bomba, Anul XXXI, No. 1376, 20 septembrie 1915
• Uneltirile nemţeşti la noi. Duminica trecută, agenţii
germani, cari mişună la noi în oraş, au contractat cumpărarea
a 6 dintre cele mai puternice remorchere din portul nostru,
proprietatea unor armatori greci. Remorcherele trebuiau
predate guvernului bulgar spre a fi întrebuinţate la transportul
pe apă a trupelor bulgare sau germane. Guvernul nostru a
confiscat zisele remorchere, declarându-le rechiziţionate.
Concomitent, guvernul grec a intervenit pe lângă armatorii
acestor remorchere să renunţe la vânzare, întrucât ajutând pe
bulgari fac un act nepatriotic, ceea ce armatorii, cu tot preţul
fabulos cu care contractase vânzările, au renunţat spre cinstea
lor. Remorcherele sunt proprietatea d-lor Portolo, A.B. Manos şi
Lischnetscky. Tranzacţia, care e departe încă de a fi zădărnicită
de guvern, s-a făcut prin intermediul dlui Lisnewsky; reprezentant
al consorţiului austro – german a fost d. Peppi Rottenberg.
• Doctrina germanilor asupra războiului şi felului cum o
pun în practică. Ca hoţii şi bandiţii. Prin numeroase exemple
se arăta că pretutindeni nemţii au furat şi au jefuit, fie că se aflau
singuri, fie ca erau în trupe şi li se poruncea să prade.
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• Demisiunea d-lui N. Th. Faranga din partidul
conservator, a cărui conducere o avea de câtva timp. S-a crezut
că s-a convins de „insipida conducere a dlui Filipescu”. Motivul
trebuie căutat însă în domeniul său psihologic. Om bun, dar fără
energia unui politician de talia celui care ajunsese, incapabil
a-şi crea venituri de pe urma demnităţilor ce-a ocupat, era
totdeauna gata a-şi sacrifica totul pentru idealurile impuse şi
mai ales pentru săturarea indispensabilei camarile politice. (…)
Prin ferma sa hotărâre de a nu mai face politică militantă, Brăila
pierde un bun, poate cel mai bun gospodar al ei, care ar fi putut
să facă încă multe.
• Ecoul „Bombei”. 1) Aflăm că asasinii marelui industriaş
local Galiatzatos cari după cum se ştie au fost prinşi în Rusia, au
scăpat de sub paza militară cu care erau aduşi spre a fi extrădaţi
României. 2) Cu ocazia vizitei făcută de Familia Regală în
localitate s-a servit M.M.L.L. şi oaspeţilor pâine din fabrica dlui
Const. Pârvulescu.   M.M.L.L. au găsit fabricatele dlui Const.
Pârvulescu excelente şi-a felicitat prin mareşalul Curţei pe
fabricant.  
• Primul Preşedinte al Trib. Brăila S. I. Publicaţiune
No. 12411. După cererea dlor Victor B. Mendl, Emilio B.
Mendl, Rachel Augusto B. Mendl, ca tutrice Alfredo B. Mendl,
Olga Anna Hiott şi căpitan V. Hiott, personal ca uzufructuar al
averei dotale şi pentru autorizare Emilia A. Mendl în calitate de
tutrice a minorilor rămaşi pe urma defunctului Achillo B. Mendl
şi Roland A. Mendl în calitate de fiu major şi moştenitor al
defunctului Achille B. Mendl din Brăila, şi pentru a d-lor ieşire
din indiviziune cu d-lor G. Mendl, Nina Flora Rosenberg şi Nora
Heilpern, în calitate de moştenitor; al defunctului Sigismondo
Mendl din Galaţi, în baza sentinţei civile no. 65/905 a Trib.
Brăila a fi învestită cu formula executorie la no. 70/906, s-a pus
în vânzare prin licitaţiune publică următoarele cinci imobile
rămase pe urma defunctului Bernardo Mendl, şi anume:
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- imobilul compus din două ochiuri de magazii de cereale,
situat astăzi pe str. Malului no. 20 din Brăila;
- imobilul compus din patru ochiuri de magazii de cereale,
situat astăzi pe str. Malului no. 20 din Brăila;
- imobilul compus din două ochiuri de magazii de cereale,
situat în portul Brăila la malul Căzărmei, astăzi str. Malului no.
19;
- imobilul situat în Brăila str. Mare no. 60, astăzi str.
Samsarilor no.17, compus din două ochiuri de magazii de cereale
- magaziile situate astăzi pe str. Samsarilor no. 13, având
o clădire cu două etaje, construcţie din zid masiv, învelită cu
olane, compusă din două ochiuri de magazii de cereale.
Pentru efectuarea vânzării s-a fixat ziua de 21 octombrie
1915, ora 11. Prim Preşedinte, C. Demetrescu; p. Cap.
Portărel I. Banu
• 21 sept. – Kirim Ismail, str. Militară nr. 1: scădere de la
impunere, deoarece n-a mai ţinut birt de un an.
• 21 sept. – Gh. Atanasiu, str. Sf. Constantin nr. 26, a încetat
de la 1 oct. comerţul de cafenea şi ceainic.
• 21 sept. – Spitalul de prostituate prin adresa nr. 201 solicită
aprobarea listei de preţuri pentru alimentele cumpărate.
• 22 sept.-Min. Instr. şi Cultelor, numirea dlui Andrei
Cocoş, învăţător la şcoala din Izlaz Brăila în postul de revizor
şcolar al jud.Brăila în locul actualului dl.B. Bălăbănescu, care se
recheamă la catedră.
• 23 sept. - Veronica Marcali, cort de pânză în Piaţa Regală,
40 m.p.: figuri cu tragere cu puşca
• 24 sept. – Familia solicită carul funebru gratuit, ca
persoanelor nevoiaşe, pentru Nichitof Ioan, pompier, decedat în
timpul serviciului ordonat.
• 24 sept. - Soc. Fiii apărători ai Patriei, preşed. de onoare,
lt. col. Racoviţă, reprezentaţie cinema în sala Carpaţi, cu filmul
„Datoria către Patrie” pentru comanda drapelului ce urmează a
fi sfinţit.
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• 25 sept. - situaţie cerută de poliţie: saloane de serate:
Toma Capriș, Carol 131; Goldenberg David, Regala; Donciu
Ivanof, Roşiori-174; Hagi Sima Ivanof, Regala 89
• 25 sept., numărul de piei de miel uscate, tăbăcite sau
oricum s-ar găsi în Brăila: 3680.
• La 25 sept., Bulgaria încheie un acord cu Turcia pentru
atacarea Serbiei. La 6 oct., începe ofensiva Mackensen-Seekt
în Serbia, bulgarii alăturându-i-se la 11 oct. fără declaraţie de
război. Regele Constantin al Greciei, cumnatul lui Wilhelm
al II-lea, îi cere lui Venizelos, prea favorabil Antantei, să
demisioneze şi Grecia îşi declară neutralitatea. Sârbii,
200000 oameni contra a 600000 germani-austrieci-bulgari.
• 26 sept. – Andrei Cocoş depune jurământul în faţa
preotului M. Corbu (v. 22 sept.): Jur în numele lui Dumnezeu
şi declar pe onoarea şi conştiinţa mea credinţă Majestăşţii Sale
Regelui, Dinastiei Sale şi Constituţiei Ţării mele, de a aplica
legile şi a mă conforma lor.
• 26 sept. – Şcoala Primară nr. 7 de băieţi. Cuantum prevăzut
de Minister pentru încălzire: 20 m.c. lemn pentru director, 12
m.c. pentru fiecare clasă, 8 m.c. pentru cancelarie şi 8 m.c.
pentru odaia servitorilor şcolii. Dacă încălzirea se realizează cu
cocs, la fiecare clasă e nevoie de 1650 kg cocs şi un m.c. lemn
pentru aprindere.
• În zilele de 26 şi 27 sept., la Passalacqua, fanfara a susţinut
o uvertură, un potpuriu şi câteva valsuri, la ora 9 şi jumătate
seara, pentru a diversifica programul unui artist iluzionist,
cunoscut sub numele Cavalerul Negru, care, din dorinţa unei
reclame cât mai mari, îşi adăugase fel de fel de titluri, onoruri
şi medalii, fără a uita să înşire şi oraşele unde-şi cucerise gloria.
• BOB, No.23, sâmb. 26 sept. 1915: în port vagoane-30;
obor care-168
• 27/9 sept., BRAILA. TRAMVAI ŞI ILUMINAT
ELECTRIC, Soc. An., dir. ing. Hilarie Giurescu, răspuns la
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adresa Primăriei: 17 km-lungime linii tramvai, tracţiune cu arcuş
şi fir aerian prin curent continuu, tensiune 550 v; 32 vag. motoare
închise; 12 remorci deschise şi 2 vagoane bagaj. În zilele de
lucru circulă 20 vag. închise şi 6 vag. remorcă în timul verii.
De sărbători se pune în circulaţie tot materialul. Iarna circula 20
vag. motoare. Consum anual: 1200 tone motorină şi 600 tone
păcură fluidă.
• 27 sept., orele 10 şi jumătate, la Catedrală: parastas pentru
odihna răposatului REGE Carol I.
• 28 sept. - Autorizaţie de stabiliment public de cârciumă,
Ştefan S. Şeitan, str. Regală nr. 68
• 29 septembrie şi 24 octombrie, Georges Clemenceau
acuză, în L’Homme enchaîné, pe Brătianu şi guvernul său de
complicitate cu „persecutorii românilor din Transilvania”.
• 30 sept. - Mhail Paraschiv, Cort de pânză de 40 m.p. în
Piaţa Regală, pentru a da reprezentaţii de gimnastică şi forţă
• RECLAMĂ
• Adevărul Brăilenilor, 4 şi 13 septembrie 1915
• C. Patrichi. Brutărie Higienică Mecanică Subsistenţa.
Bulevard Cuza No. 266
• Grigore Bangă. Antreprenor de lucrări publice, Str.
Ştefan cel Mare no. 337, execută orice lucrări de construcţiuni
în cele mai bune condiţiuni şi preţuri foarte convenabile.
• Dna Zoe Ionescu. Dentistă specializată la Paris şi
Berlin. Execută orice lucrări în arta dentară după sistemele cele
mai moderne.
• Atelier special de Ferărie şi Lăcătuşărie de Artă Manea
Samoilă. Str. Concordiei No. 24. Execută cele mai speciale
lucrări de lacătuşerie şi construcţiuni de fier, ca: grilaje, porţi,
balcoane, antreuri, marchize, evantail, portare pentru antreuri,
grilaje pentru morminte şi pavilioane pentru grădină; asemenea
şi maşini de bucătărie cele mai practice.
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• Matei Epureanu. Str. Goleşti 37, în dosul Teatrului
Passalacqua. Stabiliment de băuturi spirtoase şi restaurant.
Singurul local de distracţie pentru familii.
• R.N. Dobrescu. Plombier. Instalator de conducte de
apă. Băi. Closete. Canalizare. Reparator de apometri şi sonerii
electrice. Primeşte orice reparaţiuni atingătoare acestei arte, cu
preţuri foarte moderate. Str. N.V. Perlea No. 9 (fostă Braşoveni)
• Textul „Unicul chitarist de seamă şi compozitor din
Brăila care a distrat familia regală la prânzul dat pe iachtul
„Ştefan cel Mare” cu ocazia vizitei recente a oraşului nostru,
Fănică Oancea, decorat de M.S. Împăratul Rusiei pentru
meritele sale muzicale”, încadrează fotografia artistului.
• Avis. Aduc la cunoştinţă că, cu începere de la 1 septembrie
a.c., se va deschide la Institutul „Romaşcan” un curs de
stenografie perfecţionată. Cursul se va ţine în toate duminicile
între orele 10-12 a.m. Elevele care doresc a urma acest curs se
pot înscrie de pe acum la Direcţiunea şcoalei. Direcţiunea
• L.M. Segal. Deposit de lemne de foc şi cărbuni. Str.
Galaţi 52.
• Bomba, 20 septembrie 1915
Sissters Rigoletos
în excelentul lor dans d’apaches
Miss Renée
Drăguţa baletistă de operă şi
Ivette D’Aviil
Disseuse française, au succes
Colosal pe scena
Teatrului de Varieté
„Paradis”
• Guri pentru canalizări se găsesc de vânzare Biroul
Tachalo Strada Galaţi
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OCTOMBRIE
J. 1/14 Ap. Anania
V. 2/15 S-ţii Ciprian şi J.
S. 3/16 Sf. Dionisie Ar.
Dum. a 21-a după Rusalii
D. 4/17 Sf. Ierotei
L. 5/18 Sf-ta Haritina
Ma. 6/19 Ap. Toma
Mi. 7/20 Sf. Sergh. şi Vah
J. 8/21 Sf-ta Pelagia
V. 9/22 Ap. Iacov Alfeu
S. 10/23 Sf. Evlampie
Dum. a 22-a după Rusalii
D. 11/24 Ap. Filip
L. 12/25 S-ţii Prov şi Tar.
Ma. 13/26 S-ţii Carp şi P.
Mi. 14/27 Sf-ta Paraschiva
J. 15/28 Sf. Luchian
V. 16/29 Sf. Longin Sut.
S. 17/30 Prof. Osie
Dum. a 23-a după Rusalii
D. 18/31 Ap. şi Ev. Luca
L. 19/1 Profetul Ioil
Ma. 20/2 Sf. Artemie
Mi. 21/3 Sf. Ilarion
J. 22/4 Păr. Averchie
V. 23/5 Apost. Iacov
S. 24/6 Sf. Areta
Dum. a 24-a după Rusalii
D. 25/7 Sf. Marchian
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L. 26/8 Sf. Dumitru
Ma. 27/9 S-ţii Nest. şi D. B.
Mi. 28/10 Sf. Terentie
J. 29/11 Sf-ta Anastasia
V. 30/12 S-ţii Zenovie şi Z.
S. 31/13 Ap. Stahie
• Fazele lunare. Între 1 şi 7, vreme senină şi cald.
Dimineaţa răcoare. De la 8 până la 17, ploi, vânt şi furtună. De
la 18 până la 24, iar cald, serile însă răcoroase. De la 25 până la
sfârşit, vreme schimbăcioasă şi ceaţă.
• Dare de seamă a Consiliului Judeţean:
Împărţirea administrativă, populaţia şi mişcarea ei. Judeţul
Brăila, cu o suprafaţa de 435810 ha, este împărţit în 4 plăşi ,
coprinzând 42 comune, 107 sate şi 22 cătune.
În cursul acestui an nu s-a adus nici o modificare în
organizarea administrativă […] S-a dat numai avizul de către
Consiliul general Judeţean pentru deslipirea satului GolăşeiNoui de comuna Viziru, precum şi pentru înfiinţarea comunei
Măraşii, compusă din satele din baltă.
Populaţia întregului judeţ, luându-se de bază
recensământul general din decembrie 1912, este de 132266
suflete, din cari 67828 bărbati şi 64438 femei.
De la 1 septembrie 1914 până la 1 septembrie 1915,
mişcarea populaţiei în acest judeţ a fost:

Născuţi
Morţi
Căsătoriţi
Divorţaţi

Bărbaţi
3407
1428
233
25

Femei
3117
1151
233
25

368

https://biblioteca-digitala.ro

Total
6521
2579
466
50

Br`ila acum o sut` de ani: 1915

Excedentul de naşteri asupra morţilor a dat un spor de 3945
suflete faţă de anul trecut.
• Ia fiinţă Şcoala Elementară de Comerţ (băieţi), folosind
profesori de la Liceul „Nicolae Bălcescu”, cu durata de trei ani,
întreţinută din fondurile Primăriei, şcoala fiind „de mare trebuinţă
în Brăila, care e primul port al ţării” (T. Buculei, Monografia
CNNB, 2004, p. 52). În ultimele două clase, elevii erau obligaţi
să facă practică comercială efectivă în Prăvălie, după-amiaza,
între orele 14-18. Erau admişi copiii care absolviseră 4 clase
primare. În anul şcolar 1915/1916 va funcţiona cu clasa I,
frecventată de 49 de elevi.
• Sorin Manolescu (1895-1981, Brăila), se înscrie la
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
Bucureşti, absolvită în 1920, doctorat în Ştiinţe economice şi
juridice la Genova (1922). În perioada 1931-1947, a fost şeful
Inspectoratului Muncii Brăila şi al Inspectoratului General al
Muncii Galaţi, în această perioada începând să se afirme şi ca
pictor.
• 1 oct. – De la această dată, Panaghi Licodi (semnează cu
litere greceşti) a luat asupra sa cafeneaua din str. Braşoveni nr.
18, fostă a lui Gherasim Ţigantis.
• 1 oct. – Vasile Nicolescu, Călăraşi nr. 185, a închis
cafeneaua; impunere doar pentru localul de bărbierit.
• 1 oct., Alfredo B. Mendl, preşedinte al Monument-Tenis
Clubului, solicită scăderea taxei la apă, deoarece este o societate
sportivă ce înlesneşte tineretului o dezvoltare fizică, practică şi
frumoasă.
• Avântul cooperativ, Foae de propagandă şi educaţie
cooperativă. Apare lunar. Director: I. Voiculescu, Controlor la
băncile populare Anul I, No.1, Octombrie 1915. Moto.
Pe steagul nostru: Cu avânt, uniţi în luptă, luăm ca ţintă
idealul; ca arme: iubirea, voinţa, priceperea, munca, cinstea,
oţelite cu răbdare. Redacţia şi administraţia: Bucureşti, Şoseaua
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Colentina, 47. Abonamentul: pentru bănci, obştii şi cooperative,
5 lei pe an; pentru membrii consiliului şi cenzori, 4 lei pe an;
pentru societari şi nesocietari, 3 lei pe an. Brăila. Tip. „Dunărea”
Institut de arte grafice, str. N.V. Perlea No. 34, 1915
• Cuvânt înainte (Program). Mişcarea cooperativă din
jud. Brăila, reprezentată în totalitatea sa prin cele 68 bănci
populare, 16 obştii de arendare şi alte câteva societăţi de
brutărie, grădinărie, cumpătare etc., având în fruntea lor
inimoşi şi înţelepţi conducători, sub supravegherea părintească a
Casei Centrale, a ajuns astăzi să aibă nevoe de un organ propriu,
prin care să-şi arate progresele săvârşite, lipsurile constatate,
greutăţile de învins şi căile de urmat în viitor, pentru atingerea
scopului de a ridica sub toate raporturile, dar mai ales sub raport
economic starea populaţiunii rurale şi chiar urbane, chemată a o
nouă viaţă: a se ajuta pe ea însăşi „prin întovărăşire”.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 989, Brăila, 2 octombrie
1915
• Un an de la moartea Regelui Carol I-iu. Duminică 27
septembrie s-a oficiat în întreaga ţară, prin toate bisericile,
parastasul pentru împlinirea unui an de la moartea în veci a  
neuitatului nostru fost suveran, Regele Carol I-iu, a aceluia
ce timp de o jumătate de veac condusese cu inima sigură şi cu
privirea pătrunzătoare în ceaţa primejdiilor, soarta neamului
nostru atât de mult încercat. În această zi, toată suflarea
românească de pretutindeni şi-a înălţat cugetul către acela care
în timp de pace a domnit peste noi ca un înţelept iar în timp de
răsboiu a dus peste mări şi peste ţări, ca un erou legendar, faima
vitejiei noastre strămoşeşti. De pretutindeni s-au ridicat rugi
ferbinţi către Atotputernicul pentru odihna sufletului Regelui
Carol I-iu şi i s-a invocat   spiritul prentru a ne călăuzi încă
şi mai departe prin mugetul groasnic al vijeliei deslănţuite cu
atâta furie de jur împrejurul nostru […]. Egalitatea Brăilei
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• Învăţământul secundar. Din an în an se simte în localitate
lipsa de şcoli secundare. Numărul elevilor absolvenţi (băieţi)
a patru clase primare, cari vor să urmeze cursurile şcoalelor
secundare, este din ce în ce mai covârşitor iar singura şcoală,
Liceul „N. Bălcescu”,   nu poate   primi cu tot examenul de
admitere ce  se ţine nici 50% din cei ce se înscriu. Cu fetele stăm
şi mai rău. Pentru absolventele cursului primar nu avem decât
şcoala profesională „Penetis Zurmale”. Avem în fiecare an sute
de fete absolvente a cursului primar, a căror părinţi ar dori să le
îndrumeze către o profesiune liberă şi ca atare să urmeze liceul,
nu numai şcoala profesională care primeşte un anumit număr
şi foarte restrâns.[…]Această cohortă anuală de absolvenţi ai
cursului primar rămâne prin familiile lor să îngreiueze şi mai
mult sarcina părinţilor  şi mai apoi ajungând la majorat să nu
poată fi în stare să-şi câştige existenţa.[…] Se impune creiarea
unei divizionare la liceul Bălcescu, în care să se mai primească
o  serie din elevii cari au dat examen de admitere şi au răspuns
mulţumitor.[…] Şeful liberalilor locali, dl. Const. Alessiu, pus
la curent de către părinţii elevilor de această insuficienţă a
cursurilor secundare în Brăila, cu concursul şefilor autorităţilor,
voind să îndrumeze tineretul către comerţ, a hotărât înfiinţarea
unei şcoale comerciale inferioare care va începe în curând să
funcţioneze şi în care se vor primi cei ce vor să urmeze cursuri
comerciale  ca apoi să între în breasla negustorească cu oarecare
pregătire.
• Apelul sindicatului agricol Ilfov către agricultori.
Întrucât în statele vecine s-au instituit birouri de cumpărare a
productelor noastre, care au început să dicteze preţurile cu care
ar trebui să vindem grânele noastre. Până la instituirea unor
măsuri identice din partea guvernului nostru, sindicatul invită
la solidaritate, lansând chemarea: Nu vindem! Acesta trebue să
fie strigătul nostru general. Nu dăm produsul muncei noastre de
pomană! Nici un bob de cereale la frontieră!
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• Duminică 20 sept. s-au deschis în mod oficial cursurile
Şcoalei Comerciale Practice pentru adulţi curs seral de sub
direcţiunea d-lui Const. Theodorescu.
• Serviciul de punere în valoare a terenurilor inundabile,
creat în acest scop şi condus de dl inginer Anghel Saligny.
Porturile Brăila şi Galaţi ameninţate de dezastre. Dl. Inginer
şef Ion G. Vidraşcu din Direcţia generală a pescăriilor statului,
fost şef al Serviciului hidraulic din portul Brăila, un perfect
cunoscător al regiunei Dunării la noi în ţară, în urma studilor
şi observaţiunilor personale timp de 7 ani, a ţinut o conferinţă
la Societatea Geografică Română, în prezenţa A.S. Regale
Principele Carol, moştenitorul tronului, tratând despre „Lunca
Dunărei regimul apelor ei”. Dl inginer Vidraşcu atrage atenţiunea
asupra a a două chestiuni:
1) Rolul important pe care-l are lunca Dunărei ca bazin de
înmagazinare a plusului de ape aduse de creşterile extraordinare
ale fluviului şi pericolul la care s-ar expune porturile Brăila şi
Galaţi prin îndiguirea completă în vederea punerei în valoare
a terenurilor luncii, căci o întreagă cantitate de 24 miliarde de
metri cubi de apă, care înainte de îndiguire se revarsă pe luncă,
după îndiguirea forţamente va trebui să rămână numai în albia
fluviului, provocând astfel o supraînălţare de mai bine de trei
metri a nivelului apei din albie, peste nivelul extraordinar din
1897, adică în loc să avem la Brăila o variaţie de 6,93 metri, am
avea-o de peste 10 metri deasupra etiajului, ceea ce ar însemna
ca Brăila şi Galaţi să fie expuse la un adevărat deazastru.
2) Încercările de transformare a Deltei Dunării în
terenuri agricole, lucrare ce nu va da rezultatul dorit,
deoarece terenul aici este format din pături groase de coşcove şi
rădăcini de stuf în putrefacţiune, cari nu sunt proprii agriculturii.
Cel mult se va putea face oarecari culturi numai pe grindurile
malurilor a căror suprafaţă e 25000 ha, adică a 6-a parte din
suprafaţa totală a Deltei.
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• BOB, No.24, vin. 2 oct. 1915: în port vagoane - 20;
obor care - 468
• 2 oct. - Enache Dumitriu, cort de pânză, fotografie la
minut, lângă Andone Pascu, chirie anuală 467,20 lei (de la 1 oct.)
• 3 oct. - Legiunea „Vlad Ţepeş”, centrul Brăila, la orele
9,00 seara, reprezentaţie de gală la Circul Franco-Chinez, director
Alfonso Roussier, în beneficiul cercetaşilor brăileni, având drept
scop ajutorarea şi echiparea cercetaşilor fără mijloace. Preţurile:
Rezervat-4 lei; stal I-3 lei; stal II-2 lei; galeria-60 bani. Preşed.
At. Popescu
• 5 oct. - Autorizarea d-lui G. Orăşeanu de a da serate şi
baluri pe termen de 3 luni în salonul Cercului comercial, str.
Regală no. 101
• 5 oct. - Soc. „Regele Carol I”, reprezentaţie de
cinematograf, sala Carpaţi
• 5/18 oct., str. Bălcescu 12 colţ cu Prusiană (astăzi
Mărăşeşti), proprietar Hugo Singer, abonamentul la apă şi canal
aparţine chiriaşului C. Nedelcu ( cârciuma Spicul de grâu)
• 5 octombrie: scriitorul Victor Eftimiu a interpretat, alături
de un ansamblu de artişti selecţionaţi, rolul principal din piesa sa
favorită Akim, tragi-comedie în 3 acte, în faţa unei săli frumos
populată şi l-a jucat foarte bine, salvând reprezentaţia. Publicul,
nu reclamele consacră o operă…A recurs la subterfugiul de a
o prezenta publicului ca o traducere din Cehov…Pe un autor
nu ne e permis să-l judecam decât în întregimea operelor şi
activităţii sale. Şi „Akim” nu poate fi o piedică de neînlăturat
în cariera sa strălucită (Telegrama din 8 oct.). Un incident…
O întreprindere de natură mai mult negustorească… Îl poartă
prin ţară ca pe o icoană miraculoasă cu tot ceremonialul şi
cu toată deşertăciunea reclamelor gălăgioase… Lumea din
provincie este un admirabil public de teatru  din toate punctele
de vedere. S-au dus timpurile de tristă memorie când provincia
se lăsa ademenită de toţi speculanţii bunului simţ al publicului,
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ignorată şi îndopată cu toate zarzavaturile autorilor de ocazie
(Telegrama din 9 oct.).
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 990, Brăila, 9 octombrie
1915
• Înmagazinarea cerealelor prin gări. S-a vorbit adesea
despre necesitatea de a se construi prin gări o reţea de magazii
cu silozuri şi elevatoare, precum şi de clasarea cerealelor pe
baza unor tipuri stabilite, într-un cuvânt de transformarea
comerţului de cereale de azi şi punerea lui pe baze raţionale.
Lucrările şi demersurile în această direcţiune începute încă
din 1894 şi abandonate au fost reluate în acest an din iniţiativa
guvernului, care a acordat CFR-ului 10 milioane de lei pentru
a se face un început,   a se îmbunătăţi magaziile vechi din
gări, aducându-le în stare să primească spre păstrare anumite
cantităţi de cereale, precum şi de a construi alte magazii noui.
Scopul construcţiunilor acestora este ca să se depoziteze în ele
bine recoltele, să fie apărate contra furtului şi stricăciunei şi,
în sfârşit, să fie asigurate contra incendiului, iar deţinătorii
adeveririlor de depunerea cerealelor în magazii să poată găsi
uşor credit la bănci. […]Partea serioasă a   afacerei acesteia
însă şi care reclamă foarte multă prevedere   este întreţinerea
cerealelor şi clasarea lor. Regenerarea aceasta în sistemul
de conservare şi manipulare însemnează un pas hotărâtor în
propăşirea economică a ţărei şi atât statul cât şi proprietarii
– mai cu osebire aceştia din urmă – vor trage foloase reale şi
imediate. […] Lucrările magaziilor se vor termina în cel mult o
lună de zile şi ele vor permite depozitarea a 34000 vagoane în
loc 10000 ca până acum. Spiridon Georgescu
• Noua şcoală de comerţ şi-a deschis cursurile la 3
octombrie în localul şcolii medii. Iniţiativa luată de dl Const.
Alessiu de a înfiinţa în localitate o şcoală elemntară de comerţ,
în care să fie înscrişi absolvenţii cursului primar cari se vor
deda negustoriei, a fost încununată cu succes. Cu concursul
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dat de comună şi judeţ, precum şi cu subvenţiunile caselor de
comerţ şi bănci din localitate s-a asigurat funcţionarea acestui
nou focar de cultură în oraşul nostru, primul port al ţării şi
centru comercial de întâia mână. […] Noua şcoală vine să spele
în parte ruşinea de până acum a acestui centru comercial cu
faimă peste mări şi ţări. S.G.
• Informaţiuni. 1) Suntem rugaţi sa atragem atenţiunea
autorităţii comunale asupra scumpetei enorme a articolelor de
primă necesitate şi de hrană din oraş, scumpete batjocoritoare
a tuturor dispoziţiunilor autorităţilor şi chiar a legei. Zaharul se
vinde cu 1,40-1,50 kgr., deşi avem producţie indigenă suficientă.
Untura 2,60-2,80 şi chiar cu 3 lei kgr. Păsările se vând cu
preţuri revoltătoare, ca şi carnea şi zarzavaturile. 2) Revista „
L’Economiste Français” din 7 august, luând în discuţie noua
producţie de grâu a României de 300000 vagoane, pentru a
împiedica exportul în Germania şi Austro-Ungaria, recomanda
cumpărarea acestuia de către Anglia şi Franţa. 3) Între 21 iulie
şi 21 septembrie, România a exportat: porumb-53430 vagoane,
grâu-1206 vag. , orz-12314 vag. etc. 4) O profundă impresie
a făcut în toate cercurile locale încetarea din viaţă a lui Eugen
Vasiliu, amabilul diriginte al oficiului telegrafo-telefonic din
oraşul nostru, un vechi şi priceput funcţionar. Numitul, după o
muncă istovitoare în viaţă, lasă în urmă o familie împovărată.
• Bomba, Anul XXXI, No. 1378, 9 octombrie 1915
• Filipescu – Humberth. Un nou Humberth, de astă dată
creaţie şi concepţie românească «pur sang» s-a născut: e d.
Nicu Filipescu al nostru. […] Chestiunea muniţiilor care a făcut
celebru într-o zi pe senatorul Humberth în Franţa şi în toată
lumea, trebuia să aducă şi dlui N. Filipescu laurii nemuririi.
Chestiunea pusă, rezultatul n-a încetat a se întrezări. Într-o
zi, într-o singură zi, d. Filipescu a uimit lumea cu greşeala
calculelor şi informaţiunilor; guvernul cu cifre şi date, atât
cât permite interesul ţării, a arătat falşa concepţie pe care se
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bazează acuzaţia dlui Filipescu. […] Federaţia Unionistă, recte
Federaţia conservatoare-Cons. Democrată, a retras creditul
guvernului şi s-a coborât în stradă. […]Ţara, desluşită de chiar
d. Filipescu prin pasagiul din discursul său care zice «că la
începutul conflictului european, aveam mai multe muniţiuni ca
Franţa, Rusia şi Anglia»,  şi-a dat seama de rostul campaniei
acesteia. Ţara mai ştie că nu e posibil ca înţelepciunea
prevederei şi amorul de patrie să fie monopolul dlui Filipescu
şi   în ce priveşte tactica dlui Brătianu s-a procedat foarte
bine aşteptându-se. […] Noi, cari din chiar cerinţele acestor
neobosiţi intervenţionişti am învăţat să cerem, vorba aia,
Transilvania degeaba, Bucovina gratis şi Basarabia de pomană,
am putut pricepe că nu ni s-au dat dacă n-am intrat încă până
azi în război şi că nu le putem lua singuri şi pe conto proprio
dupe cum pretind donchichoţii opoziţionişti.  
• Doctrina germanilor asupra războiului şi felul cum
o pun în practică. Atentate. După documente franceze.
Rapoartele înşiră o mulţime de atentate de care nu vroim să
vorbim altfel decât prin aluzii. Aici s-a dezlănţuit toată mârşava
bestialitate: victime de opt ani şi victime de optzeci de ani; o
căprărie întreagă învierşunându-se asupra unei nenorocite;
părinţi siliţi să privească; călugăriţe murdărite; crimă săvârşită
în odaia unui mort, omorât fiindcă încercase s-o împiedice;
un tată care a vrut să-şi apere fata e aruncat în stradă, apoi
omorât; fetiţa sa, care privea pe fereastră, omorâtă apoi,
crima săvârşindu-se de cincisprezece soldaţi. Distrugeri de
monumente. Reims e victima cea mai mare şi cea mai de plâns.
[…] Nemţii mint când spun că au bombardat Notre Dame  din
Reims, fiindcă francezii înarmaseră tunurile care le serveau de
observator. […] Cei mai din urmă dintre şcolarii noştri ştiu că
într-această biserică, regii noştri deveneau rege prin virtutea
ungerei. Carol al V-lea nu era decât delfin «le gentil Dauphin»,
când Jana d’Arc l-a condus la Reims spre a fi uns de rege.
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[…] Ştiu băieţii şi fetiţele noastre că Notre-Dame de Reims e
catedrala Franţei.
• Şcoala Elementară de Comerţ. Graţie intervenţiei
neobositului ajutor de primar Const. Varlam, cu începere de
luna asta va funcţiona şi în Brăila, mare centru de comercial,
o  şcoală elementară de comerţ. […] Se face mare tărăboi şi se
reclamă că se înfiinţează o şcoală elementară de comerţ în centrul
comerţului de export şi import  al ţării, în portul Brăila în care
ar fi pozat mai bine o şcoală superioară sau chiar o Academie de
Comerţ decât o şcoală elementară de comerţ cu 3 clase şi fără
vro valoare practică. Noi nu vedem nici un motiv serios de a se
încurca lucrurile prin schimbarea titulaturei şcoalei de adulţi a
dlui Const. Theodorescu în şcoală elementară de comerţ. […]
Ni se va obiecta că treptat cu timpul şcoala s-ar perfecţiona
transformându-se în şcoală superioară. Dar cu certificat de trei
clase inferioare de comerţ ce va putea solicita tinerii absolvenţi.
Vor trebui negreşit ca cei cu mijloace să-şi continue studiile la o
şcoală superioară sau mai departe la Academia de Comerţ. În
definitiv deci nu se face nici un pas înainte cu şcoala inferioară
de comerţ  cât timp, pentru avantajarea unui studiu comercial
serios, nu se va veni cu măsuri complete, înfiinţând o şcoală
superioară de comerţ  completă şi pe baze mai practice decât
până acum.
• Publicaţiuni. Se republică hotărârile/ sentinţele prin care
dna Sura E. Oberman obţine separaţiunea patrimoniului său
dotal; vinderea prin licitaţie publică a vaselor falitului Ioan I.
Petrovici şi a averei mobile rămase pe urma defunctului Achile
B. Mendl.
• Corpul Portăreilor Trib. Brăila. Afipt No. 13986 din
6 oct. 1915: vinderea prin licitaţiune publică a averii mobile
a debitorului Jean St. Verona, str. Grădinii Publice No. 12, la
cererea creditorului Iosef Abramovici din Botoşani, şi anume:
1) una masă mare de sofragerie de nuc cu 24 scaune de piele; 2)
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două dulapuri pentru agentură de nuc; 3) o lampă de bronz; 4)
trei canapele de plus brodat; 5) opt scaune fotoliuri pluş brodat;
6) patru tablouri mari de perete pictură de uleiu; 7) o lampă mare
de cristal; 8) două dulapuri cu oglinzi de perete; 9) şease statui
de marmură pe coloane de marmură şi 10) una canapea şi şease
scaune în antreu, urmărită şi scoasă la vânzare după cererea
numitului creditor şi pentru a d-sale despăgubire de 2976 lei.
Doritorii ce vor voi să cumpere zisa avere să se prezinte în ziua
de 17 oct. în faţa locului spre a concura cu bani gata.
• 9 oct. – Ilie Gheorghe, str. Militară nr. 7, solicită sechestru,
întrucât chiriaşul său Ali Echier Memet a dispărut fără să
plătească chiria, lăsându-şi obiectele de cafenea.
• 10 oct. – Incendiu la imobilul Comunei de pe str. Regala
nr. 117 colţ cu str. Ştefan cel Mare (donaţia Penetis-Zurmali). Pe
15 oct., Soc. de Asig. „Agricola” acordă despăgubiri în valoare
de 5456,90 lei.
• BOB, No.25, sâmb 10 oct. 1915: în port vagoane-28;
obor care-348
• Adevărul Brăilenilor, Anul II, No. 26, 11 octombrie 1915
• Mergem? Mobilizăm? Noi atât putem spune: „că ne-am
săturat de atâta şedere şi aşteptare  ne-a ajuns cuţitul la os, dar
nu avem încotro! Ca fii ai acestei ţări, aşteptăm cu toţii ca să
sune goarna ori de nu, atunci vom putea şti numai cine şi a cui
a fost vina. Până atunci să avem răbdare, ba încă multă răbdare
şi să strigăm, cu toţi fiii acestei ţări, Să trăiască M.S. Regele
Ferdinand I şi împreună cu toţi patrioţii cari doresc binele
acestei ţări. C.C. Sculi, Avocat
• Cică Florică e Poliţaiu. Cică fostul subcomisar de până
mai eri Florian Christescu – azi licenţiat în drept şi pe care
noi, cetăţenii Brăilei, îl cunoaştem destul de bine – a devenit
poliţaiul oraşului nostru. Bineînţeles că nimic nu am fi avut de
spus până aici, dacă acest oltean – pretins poliţist modern –
s-ar fi convins încă de la începutul carierei sale că trebue să se
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împotrivească desăvârşiţilor şi adevăraţilor ziarişti. […]După
ce enumeră amicii de care ar trebui să se debaraseze, încheie cu
avertismentul: Olteanul trebue să ştie că dacă va mai cuteza pe
viitor de a se deda la astfel de încercări absurde, atunci negreşit
a şi noi vom fi fi siliţi de a trece de vorbe la fapte, făcând apel la
forţă cetăţenească şi la opinia ei. „Adevărul Brăilenilor”
• Un răspuns la pamfletul „Telegrama”, subvenţionat de
Partidul Liberal şi cu fondurile cetăţenilor de la Primărie, în
care se întreabă: „ Cine-i spaima Brăilei? Cine-i ruşinea Brăilei?
Cine-i finul lui Ceas Bun?” Răspunzând la întrebări, C.C.Sculi
atacă din nou administraţia liberală: Nimeni nu poate fi spaima
Brăilei decât avocatul C.C.Sculi, proprietarul – director al
„Adevărului Brăilenilor”, singurul care a avut curajul a
demasca opiniei publice potlogăriile ce s-au săvârşit la Primărie
de către partizanii dlui Alexiu în chestia locurilor, în chestia
zahărului, în chestia fondurilor milelor şi în multe alte chestiuni
care interesează Brăila şi pe cetăţenii Brăilei. După ce inserează
adevărata listă a ruşinii (partizani ai liberalior), aminteşte că
„Ceas Bun”, agent electoral liberal, a fost angajat să-l lovească
pe C.C. Sculi în timpul alegerilor pentru Constituantă. Şi
„răspunsul” acuzator va continua şi în numărul viitor.
• O întrebare. Pe două coloane, este desfiinţat „ziaristul”
şantajist, vechi client al „ Adevărului Brăilenilor”, Petre Ionaşcu,
numit recent comisar sanitar.
• El este ? Se ştie atenţiunea ce a arătat-o şi palavrele pe cari
le-a debitat în alegeri Conu Costică Alexiu, Şeful Partidului
Liberal din localitate, la adresa omului politic Costică Cociaş,
fostul satrap al Brăilei. Iarăşi cu toţii ştim pamblicile pe cari le
scotea pe nas paiaţul Costică Alexiu în alegerile trecute pentru
a obţine voturile şi încrederea cetăţenilor. Cu neobrăzarea ce-l
caracteriză, acuza odinioară pe membrii Partidului Conservator
în afacerea Canalizărei oraşului. Şi acum, nu este tot el Costache
Alexiu, care trâmbiţa că e hotărât să vâre la puşcărie pe foştii
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edili conservatori imputându-le în public că fac coţcării în
afacerea Canalizărei? Atunci, când a fost loial şi cinstit dl. C.
Alexiu? Eri, când îi blama pe această chestie ori azi, când nu i
se mai aude glasul?Credem că e tot el cel de azi !
• Diverse. Un cititor al ziarului denunţă pe preotul Neagu
Balaban din comuna Osmanu, imputându-i numeroase abuzuri.
• Informaţiuni. 1) Avocatul Gheorghe Rătescu a încasat
de la un şofer suma de 480 lei pentru confecţionarea unui act
de vânzare în valoare de 1500 lei. Frumos onorariu, n-avem ce
zice ! 2) Dl C. Ianculescu, Inspector judecătoresc, a inspectat
instanţele noastre judecătoreşti. Cu această ocazie era bine
dacă dădea şi peste Dosarul fabricanţilor de sifoane, unde se
poate vedea faimoasele cheltuieli de judecată în sumă de 20 lei
acordate pârâtului David I. Cilic într-un proces care a durat 2
ani. 3) Deputatul Luciliu R. Opranu a provocat un enorm scandal
pe sala paşilor pierduţi a Trib. Brăila, insultând pe dl. Marin
Ionescu, inginer agronom, pe care l-a rănit cu o sabie.
• Duminică 11/24 oct, orele 15,30, mare întrunire
publică a opoziţiei la „Dacia”. Se intonează entuziast : „La
arme!”, „Deşteaptă-te, române!, imnuri patriotice transilvane
şi „Marseilleza” în limba franceză. Au luat cuvântul Dr. C.I.
Istrate, Petre Grădişteanu, Er. Pangrati, I. Grădişteanu, Prof. I.
Ursu, N. Titulescu, B. Delavrancea, N. Xenopol. Dr. C.I. Istrate
citeşte o moţiune arătând marea primejdie a încercuirii ţării şi
cerând guvernului ca să ordone imediat mobilizarea şi să intre
în acţiune pentru a evita distrugerea Serbiei. La întrunirea din
curte, iau cuvântul: N. Filipescu, Leonte Moldovan (ardelean ca
origine, liberal!), O. Goga, S. Mândrescu, Thoma Ionescu, M.
Cantacuzino. Leonte Moldovan face aluzie la dinastie (singurul
care nu s-a putut abţine), precizând că legătura dintre ea şi ţară
să fie şi „sufletească” nu numai „materială”, căci „nu dorim să se
întâmple şi nu se poate întâmpla şi la noi ca poporul să-şi spargă
icoanele la care s-a închinat”. Lumea iese în stradă şi se formează
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un cortegiu de circa 15000 de oameni aclamat puternic de la
toate ferestrele. Ciocnire cu armata. N. Filipescu şi Take Ionescu
se duc la Palat să discute cu regele. Nu reuşesc şi depun o cerere
de audienţă. A doua zi, N. Filipescu spune regelui: „Trageţi
spada şi naţiunea prompt vă va urma”. Lumea s-a împrăştiat pe
la 9 seara. Fusese cea mai violentă manifestaţie. Opoziţia arăta
guvernului că nu glumeşte. [Ion Bulei, op. cit., p. 253-255] La
întrunire a participat o numeroasă delegaţiune a conservatorilor
filipescani. Aşa cum se consemnase în ziarul local „Expresul” –
„Se prevăd turburări”, acestea au avut loc.
• Expresul. Anul 10-lea, No 186, duminică 11 octombrie
1915
• Marea Britanie în războiu. În jurul demisiei lui Sir
Gray. Deşi demisia cancelarului englez a fost respinsă, neputinţa
departamentului nostru de externe este complectă şi ruşinoasă
(Morning Post).
• Chestiuni economice. Comisiunea română de export
formată din fruntaşi ai comerţului nostru de cereale ar trebui
să soluţioneze relaţiile dintre cerealiştii români şi cei germani.
• Armata, solicitată de federalişti, trebue să fie mai presus
de orce lupte politice.
• Buletinul războiului. Situaţia pe ziua de 10 octombrie
reproduce ştirile contradictorii de pe frontul sârbo-bulgar.
• Concordia internă. Evenimentele externe, atât de grave
şi atât de uşor în putinţă să hotărăscă luarea unei deciziuni
grabnice, impun, în mod imperios, strângerea laolaltă, într-un
singur şi indisolubil trup a întregei suflări româneşti. Ego
• Expediţia în Dardanele şi în Balcani. Ce spune presa
franceză şi cea engleză. Sunt prezentate ştiri din următoarele
ziare: Guerre sociale, Homme enchaine, Vossiche Zeitung, Libre
parole, Information (cere ca Rusia să înainteze prin România.
Dacă nu vor forţa pe România, aceasta nu se va hotărî niciodată),
Secolo.
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• Jurnalul războiului. Episoade, scene, scrisori şi impresii
din războiu.
• O pildă frumoasă. Rezervele de aur. Se dă exemplul
şcolilor din Germania care colectează aur pentru întărirea
rezervei de aur a Reichsbank, adunând aur în valoare de peste
59000000 mărci. S-a iniţiat un concurs între 60000 de şcoli,
urmând ca primele 10 şcoli care vor strânge mai mult aur să
obţină câte un bust în marmură al împăratului. Urmează în final
întrebarea: Când vom vedea oare şi corpul nostru didactic luând
parte la acţiunea patriotică de a strânge aur pentru întărirea
rezervei metalice a Băncei noastre Naţionale?
• Însemnări. Războiul. A ajuns un fel de idee fixă! Unde
te duci : la birou, la teatru, la birt, la bărbier, în tramway, pe
stradă, cu trenul, la baie, la moşie, la doctor, la vreo autoritate,
la popă, la plimbare şi chiar la cimitir, n-auzi vorbindu-se decât
despre război. Toată lumea este sugestionată de acest cuvânt:
război! […]Când dormi, visezi numai comunicate oficiale.
Fericită epocă! Fericiţi muritori! Când vom scăpa de acest
cauchemar?
• Isprăvile comerciantului Neculai Boeru din Piaţa
Poporului, acuzat anterior de acte de camătă şi de poliţe
nerecunoscute de semnatari, a scontat la diferite case de bancă
mai multe poliţe de complezenţă, fiind în încetare de plăţi, a
cheltuit banii şi acum refuză să le achite, punând pe d. Ştefan
Drăghicescu, cel care eliberase poliţele, în situaţia de a le plăti.
• Informaţiuni. Sâmbătă. 1) Ieri după amiază a avut loc
o consfătuire a cerealiştilor din port în vederea găsirii unei
modalităţi pentru a se uşura transportul mărfurilor, la care a
participat şi simpaticul deputat de Brăila, d. Luciliu Opreanu,
reprezentantul Sindicatului Agricol. 2) Comunicat al guvernului
publicat în ziarul „Viitorul”: Guvernul nu doreşte să aplice
starea de asediu decât în cazul de absolută necesitate. Aplicarea
ei nu depinde de el, ci de turburătorii ordinei publice, oricare ar
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fi ei, avertizând astfel opoziţia pentru adunările ei turbulente. 3)
S-a declarat în judeţ epizootia de răpciugă printre cai. 4) Corpul
profesional al noii şcoli comerciale din localitate se compune din:
Const. Theodorescu, contabilitate; I. Dumitrescu, productologia;
Teodor Ciuntu, istoria; C. Procopiu, matematici; Vasile Goraş,
limba română, şi Const. Şerbănescu, caligrafia. 5) Lichidarea
Societăţii „Imobiliara” se va produce din cauza pierderilor
suferite în ultimul timp în afacerile de teatru şi cinematograf.
6) D. inginer Paul Demetriade, administratorul Docurilor din
Brăila, va pleca în curând în Statele Unite, având o misiune din
partea statului nostru. 7) D. Inspector judecătoresc Ianculescu
face o anchetă privitoare la activitatea fostului prim-procuror
de Brăila, d. N. Davidescu, mutat la Tribunalul Mehedinţi. 8)
Delegaţiunea permanentă din sânul comisiunii pentru vânzarea
cerealelor elaborează regulamentul acesteia, care va prevedea
fixarea de preţuri maximale pentru vânzarea în interiorul ţării
şi minimale pentru vânzarea la export. Comisiunea va fixa
normele pentru distribuirea vagoanelor. 9) Aprovizionările
cu porumb, făcute de Casa centrală a băncilor populare, s-au
încheiat. Sătenii din regiunile unde nu se cultivă porumb au fost
îndestulaţi. 10) Societatea Brăila Tramwai şi Iluminat Electric
aduce la cunoştinţa d-lor abonaţi ai iluminatului electric că, din
cauza unor reparaţiuni, curentul electric va fi oprit în zilele de
luni 12 şi marţi 13 octombrie a.c., între orele 10 a.m. şi 2 p.m.
11) Duetul Moron şi Gertrude, care au repurtat cele mai mari
succese pe toate scenele din Europa, la cazinourile din Constanţa
şi Sulina, unde au făcut serii de câte 60 reprezentaţii, vor debuta
în zilele de 13 şi 14 octombrie crt. la «Passalacqua».
• Diverse. 1) A fost dat judecăţii individul Iancu Stănescu,
pentru că a turburat liniştea publică. 2) Azi dimineaţă la ora 5, dl
subcomisar G. Stănescu din ordinul dlui Prim-procuror şi în urma
reclamaţiei femeii Elena Stoian Oancea, a făcut o descindere
în str. Ştefan cel Mare No. 266, unde a fost prins în flagrant
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delict soţul ei cu femeia Roza Pascu, de fel din Focşani.3) Au
fost arestaţi indivizii Costică Ionescu din str. Dorobanţi no. 32
şi Stan Ion zis Barbu din str. Dorobanţi 14, găsiţi vagabondând
pe stradă. 4) Eri o căruţă cu 2 cai, venind cu viteză mare pe
str. Galaţi, în dreptul Bisericii catolice, a călcat pe Mihalache
Theodorovici de pe str. Prusiană no. 37. Pacientul grav rănit a
fost adus acasă. Căruţaşul a dispărut, lăsând căruţa în stradă. 5)
D. Leonida Evanghelides din str. Rozelor 15 a reclamat poliţiei
că, eri după amiază, în lipsa sa de acasă, autori necunoscuţi i-au
furat din casă mai multe obiecte de valoare. 6) La moara dlui
Dobre Dima din comuna Roşiori a explodat motorul cu benzină,
omorând pe loc pe mecanicul Ilie Mănescu. Se fac cercetări
pentru stabilirea responsabilităţilor.
• Comisariatul Circ. V anunţă prin 4 publicaţii vinderea
la faţa locului averii unor debitori, din care menţionăm obiectul
cel mai interesant: una vacă bălană stearpă; una maşină pentru
dărăcit lână având scrisă pe dânsa cu văpsea albă «Nevicore
Canada»; 50 kg săpun pestriţ şi un manşon mare de sconcs.
• Ultima oră. Ora 6. O izbândă austriacă. După o luptă
îndârjită, austriacii au izbutit să ocupe punctul fortificat Tokia,
pe malul sârbesc. Austriacii au debarcat în acest loc, armata lor
în 68 bărci. * Armatele austro-germane înaintează spre Cladova.
• 11 oct. - bal mascat şi nemascat, fără tombolă, în saloanele
T. Regal
• 11 oct, - C. Mănescu şi T.I. Alexandru, în numele Comisiei
sindicale, serată, salon Luvru
• 11 oct. – Bulgarii, fără declaraţie de război, se alătură
austro-germanilor în ofensiva contra Serbiei. Antanta şi
opoziţia antantofilă din ţară cer guvernului să intre în război.
• 11 oct. – Soc. Îndrumarea, serbare intimă, în localul
Cercului Voltaire, proprietatea d-lui Goldenberg
• 11 oct., Ziarul „Telegrama” anunţă că „orchestra
Regimentului 38 Infanterie, sub conducerea energicului ei şef, D.
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Leopold Kern, concertează în fiecare seară în localul Monopol,
având în program bucăţi selecţionate din autorii clasici:
Ceaikovski, Linceff, Glinka, Schubert, Beethoven ş. a. [Localul
„Monopol”, faţă de „Universelle” de anul anterior, oferă condiţii
mai bune: sală mai mare, public mai bun şi posibilitatea de a
cânta mai des.]
• 13 oct.: Ana Aslan se înscrie la Facultatea de Medicină
împotriva voinţei mamei sale, care nu avea posibilitatea de o
întreţine. A fost scutită de taxe şcolare.
• 13 oct. – Panfil T. Antipov, str. Galaţi no. 87, autorizaţie
pentru vopselărie, mărunţişuri, băcănie şi ceainic
• Bomba, Anul XXXI, No. 1378, 14 octombrie 1915
reproduce 100% numărul din 9 octombrie 1915
• 13 oct. – Autorizaţie pentru stabiliment public de cârciumă,
Radu Gh. Vlăsceanu, Călăraşi nr. 125
• 15 oct. 1915, în Revista neamului nr. 2, Iaşi, profesorul
I. Ursu consideră că politica de neutralitate a României duce
la vasalitate faţă de Puterile Centrale şi periclitează realizarea
unirii Transilvaniei cu România. Revista fusese scoasă de I.Ursu,
fost profesor la Liceul „Nicolae Bălcescu”.
• Presa epocii a explicat abundenţa de spectacole: Odată
cu prevestirile melancolice ale zilelor de toamnă, am avut
deosebita mulţumire sufletească să constatăm că mişcarea
artistică şi culturală se prezintă sub toate raporturile într-un
stadiu de vădită dezvoltare, cu toate frământările interne şi
excesele războiului. Şi poate un gest de sfidare faţă de indolenţa
şi teroarea grozavei catastrofe, evoluţia acestei mişcări s-a
remarcat anul acesta printr-o neobosită activitate (…)În ciuda
grozăviei războiului şi pentru ca oamenii să nu uite elementele de
valoare, artiştii mari ai ţării şi-au văzut de arta lor mai departe,
ca şi cum n-ar fi război iar oraşul nostru a fost printre cele dintâi
centre culturale care a contribuit la încurajarea oricărei mişcări
conştiincioase, dând cel mai larg concurs material şi moral
385

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

celor ce au bătut cu curaj la porţile sale, veşnic primitoare.
De aceea, vom avea posibilitatea să ne bucurăm de o stagiune
bogată care va ţine aproape necontenit deschise ambele teatre.
În consecinţă, autorul articolului aduce la cunoştinţa publicului
amator de spectacole distinse spectacolul de joi, 15 oct., al
domnului Constantin Mărculescu, unul dintre cei mai eminenţi
ai generaţiei de acum.  
• 15 oct., pe scena Teatrului Regal, trupa C. Mărculescu
a prezentat, în debutul noii stagiuni, Dragostea învinge de A.
Capus, comedie în 4 acte. Niciodată, poate, stagiunea teatrală nu
a fost mai îmbelşugată decât aceea din anul acesta. Spectacole
dese, variate şi frumoase. Subiectul piesei este interesant,
tratarea foarte măiestrită. D-ra Valeria Salater are toate
însuşirile trebuincioase succesului: talent, temperament artistic,
o voce suavă, joc de scenă impecabil şi pe deasupra o frumuseţe
subjugantă. Celălalt protagonist, d. Constantin Mărculescu, are
darul de a însufleţi spectatorii. Când râde Mărculescu, râd şi ei;
când o cută de  umbră se strânge pe fruntea sa, se întristează şi
cei care îl privesc (Expresul, 17 oct.). În continuare, trupa a jucat
Dama cu camelii şi Hamlet.
• 15 oct. - Vasile Pruteanu, autorizaţiune în meseria de
ghicitor, str. Dorobanţi nr.157, o lună de zile începând cu 15 oct.
; mai avusese una în 1913, eliberată tot de Brăila, cu condiţia de
a nu turbura liniştea publică
• 16 oct, ora 10 si jumătate, Catedrală, TE DEUM şi
onoruri militare obişnuite, aniversarea Majestăţii Sale Regina
• Egalitatea Brăilei, No.991, 16 octombrie 1915
• Chestiunea înmagazinărei cerealelor în magazii prin
gări. Conflagraţia Europeană şi neajunşurile prin cari a trecut
comerţul nostru de export în ultimul an, precum şi lipsurile de
magazii pentru depozitarea recoltelor în vederea obţinerei unor
preţuri satisfăcătoare, au avut darul de a forţa guvernul spre a
lua iniţiativa construirei magaziilor de depozitare a cerealelor
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prin staţii – un prim început de organizare a comerţului nostru
de cereale pe baze solide şi în concordanţă cu uzanţele pieţelor
din Occident, unde cerealele americane şi australiene au luat
locul cerealelor noastre. Natural, că pentru un început nu putem
să cerem instalaţiuni complecte şi perfecte de manipulare ca în
străinatate şi cari sperăm că se vor face cu timpul şi pe măsură
ce împrejurările vor permite, pentru a ne recăpăta locul pierdut
pe pieţele apusului. Deocamdată ne mulţumim cu magazile de
depozitare şi cu întocmirea tipurilor pe calităţi până ce o stare
normală de lucruri ne va da răgaz să dăm mai multă atenţie
acestei chestiuni. S.G.
• O atenţiune binemeritată pentru A.G.C.E.R. Se ştie că
în urma intervenţiunei agrarienilor faţă de situaţiunea precară
a exportului, Ministerul de Domenii a înfiinţat o comisiune
pentru a remedia relele consecinţe ale imposibilităţii exportului.
În comisiunea aceasta a fost invitată şi Asociaţiunea Generală
a Comercianţilor şi Exportatorilor din România să-şi trimită
un mandatar. A fost numit dnul A.Manisalian, preşedintele
Asociaţiei.
• Informaţiuni. 1) D. Nistor Filoti, comerciant de
cereale şi primar al oraşului nostru, a fost numit delegat al
Ministerului de comerţ şi industrie în comisiunea centrală
pentru exportul produselor agricole. 2) Logodna simpaticului
tânăr Panaghi Antipas, cunoscutul armator din portul nostru,
cu gentila domnişoară Orania Markizini. 3) Pe 18 octombrie
va avea loc căsătoria gentilei domnişoare Caterina Lascarato,
fiica cunoscutului comerciant şi proprietar din localitate State
B. Lascarato, cu tânărul Gherasim Neofites, armator din portul
nostru. 3) În locul defunctului Eugeniu Vasiliu, diriginte al
Oficiului telegrafic şi telefonic, va fi numit d. Teodoriu, amploiat
superior. 4) Stocul metalic al Băncii Naţionale a României
s-a ridicat la 20 septembrie 1915 la 291 milioane lei. 5) Luni
5 octombrie s-a făcut înmormântarea defunctului B. Chaies,
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cunoscutul comerciant de cereale din portul nostru, tatăl dlui
Leon Chaies, agent maritim.
• BOB, No.26, sâmb., 17oct. 1915: în port vagoane-16;
obor care-136
• 17 oct. - Autorizaţie pentru stabiliment public de cârciumă,
Dumitru Apostoleanu, str. Graţiei nr. 127
• Sâmbătă, 17 oct., publicul a asistat „cu deosebită
mulţumire şi interes la reprezentarea înfiorătoarei tragedii a lui
Hamlet, nefericitul prinţ al Danemarcei”.
• 18 oct. - Internaţionala, Soc. cooperativă pentru ajutor
mutual în caz de boală şi înmormântare, fondată la 1 martie
1906- medic şi medicamente, serată familiară, salon Goldenberg
• 18 oct. - Circul Roussier, instalaţia ridicată, cere restituirea
garanţiei pentru trotuar de 100 lei.
• Pe 18/31 octombrie, în sala „Carpaţi”, la Brăila,
întrunire organizată de Federaţia Unionistă şi Liga Culturală,
odată cu ea desfăşurându-se altele la Bucureşti, Craiova, Ploieşti,
Turnu Severin şi Caracal, toate fiind caracterizate printr-o notă
antidinastică. Au vorbit Nicolae Filipescu, Leonte Moldovan,
B. Ştefănescu – Delavrancea, profesorul universitar Ioan Ursu,
ziaristul Niţescu, dr. Vasile Demetrescu-Brăila, Octav Tăslăoanu,
avocat Em. Slătineanu, Aurel Iliescu şi avocat Petre Jecu. „
Afară de sala întrunirii – relatează Expresul din 21 oct./3 nov.
1915 – erau încă multe persoane care umpleau curtea şi trotuarul
din faţă. A domnit mult entuziasm, în tot timpul.” (v. T. Buculei,
op. cit., p. 143). La banchetul care a urmat întrunirii unioniste,
Nicolae Filipescu a spus: „Fără Transilvania, nu dau doi bani
pe dinastia noastră” [C. Nuţu, lucr. cit., p. 248].
• Prin Toma Stelian se încercase o disidenţă în Partidul
Liberal, în jurul său nefiind decât trei oameni care însemnau
ceva: Banu, Nicuşor Săveanu şi Leonte Moldovan. Singur
acesta din urmă putea fi scuzat, căci era ardelean de origine. De
când izbucnise războiul mondial, dânsul trăia într-o frământare
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sufletească îngrozitoare, aştepta cu nerăbdare dezrobirea fraţilor
săi rămaşi peste Carpaţi şi sincer se temea că tărăgănelile
lui Brătianu puteau compromite împlinirea idealului nostru
naţional. Aparenţele de naţionalism dezinteresat ce Stelian
voia să dea mişcării sale putuseră deci să amăgească acest
suflet curat şi oarecum naiv (I.G.Duca, II, p. 56).
• În anul financiar 1914/1915, pentru încălzitul
localurilor de şcoli şi autorităţi-754015 kg; vândute la
particulari-998450 kg şi distribuite de Crăciun populaţiei
sărace-30000 kg. În total, 2011100 kg în valoare de 54013,15
lei.   
• 18 oct. – Constantin Dumitrescu, serată dansantă, în
saloanele T. Regal
• 19 oct, Percepţia comunală avea înregistrate ca stabilimente
pentru spectacole: Teatrul şi sala Cinema Regal; Teatrul şi Arena
Passalacqua; berăria şi Cinema Carpaţi; Berăria Franceză;
Salonul Peleş(Lux); Cinema Modern; Consum Variette; Cinema
Grădina Publică; Salon Paradis; Salon Goldenberg; Salon Hagi
Sima Ivanof.
• 19 oct. - Autorizaţie pentru stabiliment public de cârciumă,
Constantin Z. Nedelcu, str. Călăraşi nr. 141
• 21 oct. - Mitică Georgescu, gheretă în Piaţa Regală,
expune „un copil viu fenomen-monstru”.
• 21 oct. – Manifestul Către cei de la ţară de prof. dr
Thoma Ionescu, rectorul Universităţii Bucureşti, fratele lui Tache
Ionescu. Săteni, preoţi, învăţători, uniţi-vă gândul, aprindeţi-vă
inimile la focul sfânt al patriei celei mari, al României Mari şi
gândiţi-vă că de la voi, şi numai de la voi depinde ca acest foc
să nu fie numai o simpla văpaie, ci un foc nestins, care în veci
să lumineze și să incălzească pe toţi românii de dincoace şi de
dincolo de Carpaţi, uniţi şi întăriţi astfel ca să poată rezista pe
vecie vrăjmaşilor cari ar vrea să distrugă neamul românesc.
• 22 oct. – Ilie Vinţescu, proprietarul berariei „Monopol”
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din Piata Sfinţii Arhangheli nr. 2, contestă cuantumul taxei de
trotuar.
• 23 oct. - Pavel Diakia, Piaţa Regală, expune un aparat
mecanic inventat de el, timp de 20 de zile.
• 23 oct. - Autorizaţie pentru stabiliment public de băuturi
spirtoase, Anastasia V. Coman, str. Griviţei nr. 57
• Bomba, Anul XXXI, No. 1379, 23 octombrie 1915
• De ce cerem Războiul contra Ungurilor. Intelectualitatea
ţării, poporul, armata şi toată suflarea românească din ţară şi
de pretutindeni se svârcoleşte de 1 an şi 5 luni subt disciplina
şi ordinea impusă de conducătorii ţării în războiul european,
de la care, de la început, se spera la reîntregirea neamului
românesc subt un singur sceptru. […] Însuşindu-şi punctul de
vedere al guvernului, n-a sosit încă ceasul României, directorul
ziarului, F. Apostolescu, ca purtător de cuvânt al atâtor generaţii
asuprite, cere războiul contra ungurilor şi bulgarilor, contra
acestor mongoli semi-barbari ce se găsesc uniţi de data asta.
Cerem războiul de revanşă a atâtor crime, sfidări şi ameninţări
mizerabile, la care a fost supus poporul liber al României şi
poporul românesc subjugat de către vecinii săi. Cerem în sfârşit
războiul pentru eliberarea milioanelor de români, fraţi d-ai
noştri chinuiţi şi asasinaţi de bestiile cu cari tocmai se îndeamnă
în van poprul să fraternizeze.[…] Să arătăm şi ungurilor şi
bulgarilor şi tuturor că românul ştie să-şi câştige dreptul la
viaţă şi cu jertfe de sânge nu numai prin sfânta neutralitate. Noi
însă, cu mijloacele noastre de propagandă , ce putem face decât
a alimenta la limita putinţei noastre curentul liberal şi unionist,
oarecum scrântit, în acest iudificat şi cosmopolit oraş al ţării şi
să sperăm că Providenţa României va aşeza în  rândul mişeliilor
răposate acţiunea nefastă a a filonemţilor de la noi.
• Scumpetea încălţămintei. Odată cu desorganizarea
traficului internaţional prin declararea războiului, s-a declarat
şi la noi ca-n toate statele europene , o scumpire nemaipomenită
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a unor articole de primă sau de cea mai mare necesitate. S-au
scumpit cerealele şi derivatele, săpunul, articolele comestibile,
s-a scumpit totul de 2, 3 sau 5 ori peste preţul obişnuit de
vânzare. Publicul disperat a protestat energic şi autorităţile,
simţind dedesubtul fraudulos al acestor exagerate scumpiri,  
au decis să tarifeze preţurile unor categorii de mărfuri, zise de
primă necesitate, după un sistem al preţurilor maximale. Din
tabloul acesta, din eroare credem, nu face parte şi materialul
necesar confecţionării de încălţăminte, lucru care a făcut însă
pe tăbăcari să ridice preţul acestora cu 75%, scumpind enorm
încălţămintea. Neîncălţat sau prost încălţat, mai ales cetăţanul
sărman, incapabil a plăti cu 30 de lei sau mai mult o pereche
de ghete, nu va putea, mai ales iarna, să facă faţă muncii
din care el îşi trage existenţa lui şi a familiei lui. De aceea, e
neapărat necesarsă se declare pieile tăbăcite, talpa şi celelalte
furnituri obiecte de prima necesitate sau cel puţin de a doua
necesitate. About
• Studii şi documente asupra războiului. Politica
Mondială a Germaniei (Wilhelm al II-lea: Welt politik) Înţelesuri:1) ajutarea nemţilor să-şi extindă comerţul în lumea
întreagă prin subvenţiuni şi intervenţia agenţilor săi oficiali;
2) înfiinţarea de colonii; 3) să devină un „popor de stăpâni”
ca englezii, având nevoie de teritorii întinse; 4) ajunsă cea mai
mare putere din lume, trebuia să joace un rol corespunzător
proporţional în problemele lumii. Altfel spus, politica de
saturaţiune şi de închidere în Europa trebuia înlocuită cu
răspândirea asupra pământului întreg.
• Doctrina germanilor asupra războiului şi felul cum o
pun în practică.. Probele pe care ne sprijinim: Rapoartele
belgiene. Deşi neagă crimele comise, ele sunt atestate în Belgia,
acest mic David în faţa lui Goliath, care a stârnit furia germanilor,
în lucrarea lui Bedier: Crimele germane după mărturii germane.
(Va urma).
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• Corpul Portăreilor Trib. Brăila. Afipt No. 15015:
Vinderea la licitaţie a vaselor falitului Ioan I. Petrovici în 14
nov. 1915 (in extenso, în alte numere şi ziare).
• Prim. Oraşului Brăila. Publicaţie. În ziua de 6 nov.
1915, orele 10 a.m. în sala de şedinţe a Primăriei va avea loc
cea de-a şaptea tragere la sorţi a obligaţiunilor Oraşului Brăila,
împrumutul de 10200000 lei 4 ½ la % din1912.
• Primul Preşedinte al Trib. Brăila Afipt: sequestrarea
şi urmărirea venitului imobilului din Brăila, str. Călăraşi No.
8, proprietari debitori Vasile A. Mareş şi Elisa A. Mareş, până
la concurenţa sumei de 25000 lei, în pretenţia creditorului
C.D.Stoian.
• 24 oct., sâmbătă - BOB, No.27: în port vagoane-18;
obor care-308
• 24 oct. – Adresa Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
cuprinzând protestul epitropiei Bisericii Sfinţii Arhangheli.
Biserica posedă locul împrejmuit din 1831, când geamia
s-a transformat în biserică ortodoxă, locul servind ca cimitir
mahomedan şi creştin. Din acest loc s-au luat în 1900, la
înfiinţarea tramvaiului electric, pentru construirea unei gherete
de fier ce servă ca staţie principală de tramvai; în 1906, pentru
amplasarea statuii Traian în mod provizoriu până când
Epitropia va dispune de fonduri pentru a începe construcţia
unei noi biserici şi în 1913 pentru construirea unui pişoar.
În răspunsul din 11 nov., Primăria nu recunoaşte dreptul de
proprietate asupra întregii suprafeţe, dimpotrivă art. 130
din Reg. Organic prevăzând un loc de 513 m.p.
• 25 oct. – Societatea culturală „Şt. O. Iosif” (fondată
25 oct. 1915, preşed. Const. Arseni) a organizat un festival în
salonul de dans al Teatrului Regal. [ Poetul Şt. O. Iosif (18751913), reprezentativ pentru curentul de la „Sămănătorul” şi
pentru epoca de început de secol 20. Iubirea pentru poeta Natalia
Negru, urmată de căsătorie, i-a fost fatală. Sedusă de bunul său
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prieten Dimitrie Anghel, soţia l-a părăsit în 1911, contribuind
astfel la agravarea bolii de care suferea şi la sfârşitu-i prematur.
Traiul cuplului D. Anghel - Natalia Negru, plin de contraste, s-a
soldat şi cu sfârşitul acestuia, când, la 13 nov. 1914, într-un
acces de furie necontrolată, a tras un glonţ de revolver asupra
Nataliei (care însă va supravieţui încă jumătate de secol) şi apoi
s-a sinucis. Soarta „delicatului” Iosif a impresionat ţara întreagă,
Brăila neputând lipsi. Nu întâmplător, Şcoala Normală înfiinţată
după război în localul din Bd. Sf. Maria/azi, P.Istrati (Şc. 16) a
primit numele de „ Şt. O. Iosif”.]
• 25 oct. - Soc. Generală a Funcţionarilor Comerciali din
România, secţia Brăila, serată dansantă, salon Goldenberg
• 26 oct. - Comisiunea locală a Sindicatelor Muncitorilor,
serată dansantă în sala PSD, fost Luvru. Idem, 7 nov.
• 27 oct. – Aron L. Suleti, str. Plevnei nr. 98, contestă taxa
de birt, deoarece maşina de gătit este doar pentru familie.
• 28 oct. – Şt. Zanetti, Piaţa Sfinţii Arhangheli nr. 1, contestă
taxa de trotuar, deoarece nu ocupa decât 125 m.p.
• 28 oct. – Sami Hirschfeld cu firma „Picadilly”, P. Veneri
şi I. Soroceanu cu firma „Frizeria Figaro”, str. Regală nr. 2, sunt
impuşi la taxa de 200 lei pentru „firmă străină” în loc de 6 lei
pentru „firmă în limba română”
• 28 oct. - Hotel Splendid - P. Carrivelli şi M. Bucur,
hotelieri şi restauratori solicită scăderea taxel cu 5 lei, deoarece
e o firmă, nu două.
• 28 oct. – Hristu Nicolaide, ceainic şi cafenea, la Bariera
Regala, cere derogare pentru a deschide localul la ora 3 dim.
când vin ţăranii la Obor (v. 5 aug.).
• 29 oct. – Costică Z. Nedelcu solicită scăderea localului de
cârciumă şi birt din str. Bălcescu nr. 12, deoarece s-a mutat pe
str. Călăraşi.
• Expresul de joi 29 oct. anunţa apropiata venire a trupei
dramatice Victor Antonescu cu piesele Nora de Ibsen şi Sufletul
pribeag de Hervieu.
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• Lucrările Congresului al IV-lea al PSDR (25-27 oct./ 7-9
nov.)- Raportul pregătit de dr. Ottoi Călin cu privire la problema
războiului neîntrunind unanimitatea n-a fost pus în discuţie, fiind
însă publicat în „Lupta zilnică” din 8 nov. Concluzia raportului
arăta că muncitorul este obligat să-şi apere patria, să-şi apere
drepturile câştigate în această patrie: Vom apăra ţara pentru a nu
pierde libertăţile noastre când războiul devine o realitate.
• Excelenta Companie Lirică de operete „C.
Grigoriu”(strălucitul director trecând la cele veşnice), de sub
conducerea d-lor Maximilian şi Leonard, revenită la Brăila, cu
un bogat şi ales repertoriu, spre deliciile publicului, a jucat, la
Teatrul „Passalacqua”, operetele…
• 29 oct. Grigoriu - Swen et Comp., pe muzica lui Robert
Winterberg, gratulată în presă cu epitetele „adorabila”,
„delicioasa” şi „de toată drăgălăşenia” operetă.
• 29 oct. – Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel cere 3
tone de cărbuni pentru încălzire. Alte cereri: 3 nov., 2 tone cocs
pentru încălzirea pichetelor de grăniceri; 4 nov., Soc. „Generala”
– 15 tone cocs; 9/22 nov., Jean G. Matsoukis, 2 tone pentru
trebuinţele casei mele.
• 30 oct. – Teatrul Passalacqua, impus la plata a 8 servitori,
deşi nu are decât unul singur [Cine avea mai mult de un servitor
plătea câte 6 lei în plus.]
• 30 oct. Librăria Viitorul a d-lui A. Ciuntu a procurat pentru
Şcolile No. 2,3 şi 6 băieţi şi 4, 6, 7 şi 8 de fete cărţi şi rechizite
pentru elevii săraci în valoare de 390 lei.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 993, 30 octombrie 1915
• Comisiunea centrală de vânzare. După cum se ştie,
guvernul a înfiinţat o aşa zisă Comisiune Centrală pentru
vânzarea şi exportul produselor agricole şi derivatelor. Cu
mare nerăbdare s-a aşteptat apariţia regulamentului acestei
comisiuni, în care mulţi agricultori îşi puseseră ultima lor
nădejde. Dar, acel regulament, odată apărut, a provocat mari
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nemulţumiri. În regulament sunt o mulţime de dispoziţiuni
anticonstituţionale. […] În primul rând, comisiunea de vânzare
dispune de monopolul exclusiv al vânzărei. […]Dacă este vorba
de respectarea preţurilor, de ce nu s-a prevăzut în regulament
că negustorii de cereale nu au voie să cumpere cu preţurile
minimale de intern pentru a le revinde apoi cu preţuri maximale
la export? […]Cerem: Desfiinţarea oricărui monopol de
vânzare şi reîntronarea liberului comerţ, însoţit de o largă
protecţie şi încurajare a tuturor mijloacelor de transport sub
directul control al agricultorilor. […]Desfiinţarea Comisiunei
centrale de vânzare  în actuala ei înjghebare   şi înlocuirea ei
cu o comisiune pentru înlesnirea transporturilor şi a exportului
cerealelor. […]Desfiinţarea actualelor taxe de export şi şosele
şi înlocuirea lor cu o taxă de  5 % asupra valoarei productelor,
însă plătibilă în moneda ţărei. Vânzările să poată fi libere. […]
Spiridon Georgescu
• Magaziile de cereale la frontieră. Guvernul prin
intervenţiunea dlui Dr. C. Angelescu, ministrul lucrărilor
publice, a dat o dispoziţiune care-i atrage toate laudele.   În
ultimul consiliu de miniştri, pe lângă construcţia magaziilor prin
gările din interior, s-a luat hotărârea de a se construi magazii
provizorii de scânduri în toate punctele de graniţă, unde se află
depuse cereale pentru export.
• Informaţiuni. 1) Ni se aduce la cunoştinţă că dl. Moritz
Kohn, consilier comercial la Wiena, şeful cunoscutei firme de
export de cereale din capitala Austro-Ungariei, care are sucursale
la Craiova şi Brăila, a fost ales primul vicepreşedinte al Bursei
pentru produse agricole din Wiena. 2) Atragem atenţiunea d-lui
Primar că măcelarii refuză să vândă carnea conform preţului
stabilit de 80 bani-calit. I şi 60 bani calit. a II-a. 3) Anunţăm
cu deosebită plăcere logodna gentilei domnişoare Marigula M.
Ninon, sora dlui George Ninon, procuristul cunoscuitei case
de export Tesuchlen et Lecus din portul nostru, cu simpaticul
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tânăr Demiano Kyriakos, doctor în medicină din oraşul nostru.
4) Preţul maximum: cocsul-90 lei tona transportat la domiciliu;
lignitul din jud. Bacău, transportat la domiciliu- 50 lei/tona.
Celalalt lignit-30 lei/tona. 5) A apărut mersul vapoarelor de
călători pe liniile Galaţi-Brăila, Brăila-Sulina şi Măcin – Brăila,
valabil începând cu 16/29 octombrie 1915 şi până la închiderea
navigaţiunei.
• 30 oct. – Publicaţia Prefecturii nr.1231 aduce la
cunoştinţa generală următorul jurnal al Consiliului de Miniştri
no. 1699/24 oct. 1915 prin care obligă până la 10 nov. pe toţi
proprietarii, comercianţii, industriaşii, deţinătorii sub orice titlu,
pe fabricanţii, exploatatorii etc., din toate comunele urbane;
precum şi pe fabricanţii, exploatatorii, industriaşii, în genere
toate stabilimentele de comerţ şi de industrie şi pe comercianţii
din comunele rurale, să declare în termenul de mai sus, cu
formele şi către autorităţile arătate în această decizie, cantităţile
de produse, metale sau materiale brute sau transformate, în
limitele următoare (circa 100 de articole, din care reproducem
primele trei, ca şi ultimele trei): fierul de la 5000 kg în sus, fonta
de la 1000 kg în sus, tabla de oţel sau fier sub orice denumire de
la 500 kg în sus […], tablă şi şnur de cauciuc de la 100 bucăţi în
sus, ceară galbenă de la 100 bucăţi în sus, mănuşi de bumbac de
la 100 de perechi în sus. Au răspuns în termen Uzina de apă-str.
Fortunei nr. 18, Abatorul, Salubritatea etc.
• 30 oct., vineri, orele 11 a.m., la biserica germană
evanghelică din Bd. Cuza nr. 13-TE DEUM cu ocazia celei de
a 50-a aniversări a înfiinţării Comunităţii Germane Evanghelice
şi a Şcolii Germane. După oficierea serviciului divin, recepţie la
Şcoala Germană, Bd. Cuza nr. 13.
• 30 oct. Grigoriu - D-ra Tralala, pe muzica lui Jean Gilbert
[în rolurile principale: Maximilian, Cigalia, Petrivicescu, d-na
Mavrodi, d-ra Macri. Interpretarea superioară. Maximilian
insinuant ca – ntotdeauna. Un cântăreţ  simpatic, care posedă
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un frumoos joc de scenă., care tranzitează cu talent desăvârşit
de la o situaţie la alta.
• 31 oct. Grigoriu - Sărmanul Jonathan, de Carl Millöker.
Operetă din repertoriul vechi, care, în ciuda prefacerii gustului
artistic, şi-a păstrat necontenit farmecul din trecut.(…)
Mulţumită   excelentelor calităţi scenice şi temperamentului
artistic, interpreţii au fost veşnic aplaudaţi cu frenezie şi veşnic
înconjuraţi de iubirea noastră sinceră.
• 31 oct. – S-a constituit Comisiunea mixtă de aprovizionare.
Se constată înmulţirea măsurilor luate în caz de mobilzare şi a
rechiziţiilor.
• 31 oct., sâmbătă: BOB, No.28: în port vagoane-66; obor
care-270
• No. 2, oct., Buletinul Camerei (An V): 4051 vag. de
cereale (oct. 1914-4114) iar la Oborul de cereale-13952 care de
cereale, faţă de 16410 in oct. 1914.
• În urma concentrării mai multor corişti, începe recrutarea
altora, în 1915, apărând corişti noi: Manolescu C, tenor II;
Cătinaru G., Trifan C.; Dragonovici; Stamuli V. - tenori; Vasiliu
N., Moroianu P.; Casimato M.; Opreanu M.; Travlos A.; Oancea
P.; Vâlsan Gh. – başi (N. Teodorescu, Armonia 100, Brăila, 1972)
• Reclamă.
• Afiş publicitar
Teatrul Passalacqua. Începând din 19 şi până la 22
octombrie, reprezentaţiile Marei Operete Române TANTI.
Operetă comică în 2 acte. Muzica de Antonio Giuliani. Muzică
vocală solo şi duete. Dansuri moderne şi originale. Debutul
forţelor brăilene de prima ordine. În pauze va cânta orchestra
militară turcă. Începutul la orele 8 seara. Preţurile locurilor:
Loja, 18 lei, Stal I, 8 lei, Balcon I, 3 lei, Balcon II, 1 leu, Galeria,
50 bani.
• Grădina publică. În fiecare miercuri şi duminică, Mare
concert militar – Capela militară din localitate. Program ales
începând de la 8 seara. Intrarea pentru civili-50 bani.
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• Bomba, 9 şi 25 oct.
• Mărci româneşti uzate, vechi şi noi se cumpără cu
preţuri avantajoase la Biroul din str. Rubinilor No. 20
• Farmacia Malcoci. Strada Regala, casă proprie. Asortat
cu tot felul de pansamente şi diferite articole de farmacie.
• De închiriat două prăvălii situate pe Calea Împăratului
Traian No. 11, vis-à-vis de Palatul Soc. Generala. A se adresa
direct proprietarei d-na S. Manolescu.
• Motocicletă marca N.S.U. de 3/5 H.P., 2 cilindré, Magnet
Bosch, în cea mai perfectă stare, se află de vânzare. Preţ foarte
convenabil. A se adresa la ziar.
• Renumita Farmacia la „Minerva” Mihail St. Panteli,
Brăila, Str. Regală No. 26, a pus în vânzare noi produse.
• M.L. Rosenberg. Filiala Brăila, Str. Misitiilor. De vânzare
şi de închiriat Saci, Muşamale si Ţoluri. Orice cantitate cu
preţuri convenabile.
• Apartament elegant mobilat, compus din două sau mai
multe camere, dormitor, sufragerie, eventual bucătărie, cu tot
confortul, se închiriază chiar de acum. Adresa: Bd. Cuza No.
244
• Adevărul Brăilenilor, 11 oct.
• Mihail Elefteriu, Str. Mihai Bravu 214, Prima Fabrică
română de sifoane şi limonadă din Brăila
•Tipografia „Victoria”, Brăila, Str. N.V.Perlea, No. 21
• G.D. Capato & Fiu. Fabrică de ape minerale şi sifoane,
str. Roşiori-Piaţa Poporului
• L.M. Segal. Depozit de lemne de foc şi cărbuni, Str.
Galaţi, No. 52
• Expresul, 11 octombrie
• Societatea Creditului Funciar Urban din Bucureşti.
Se aduce la cunoştinţă publică că societatea are de închiriat în
oraşul Brăila, cu începere de la 26 octombrie 1915, mai multe
ochiuri de magazii în stare bună pentru depozit de cereale în
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imobilul său din Brăila, Bd. Cuza No.1, fost Moara Milas.
Amatorii pentru închiriere se pot adresa la sediul Societăţii din
Bucureşti, str. Paris No. 15, fost Doamnei, în orice zi de lucru
între orele 12-5 p.m. Direcţiunea
• Consumaţi şi gustaţi numai vin şi must dulce de
Baldovineşti din viile „Clony”
• La „Lupu” Depozit de cherestea bariera Sf. Constantin,
colţ str. Dorobanţilor, partea dreaptă şi partea stângă. Telefon
43/5. Cel mai bine asortat şi vinde cu preţurile cele mai eftine:
lemn rotund, ghile, grinzi, butuci de brad. 200 de vagoane
lemnărie diferite esenţe permanent în depozit. Proprietar
Jacques Brauner
• Dna Zoe Ionescu. Dentistă. Specializată la Paris şi
Berlin. Bd. Cuza 134. Execută orice fel de lucrări în arta dentară,
după sistemele cele mai moderne.
• D-rul I. Bădeanu, fost medic şef de spital, medic
comunal. Bd. Cuza, colţ cu str. Galaţi
• Dau de suflet o fetiţă de doi ani foarte frumoasă. Str.
Prusiană 49
• Domnişoară de bună condiţie, cu studii secondare,
doreşte a face practică de cancelarie la o bancă, societate sau
birou comercial. Pretenţiuni foarte modeste. A se adresa la ziar
sub: Elena M..
• Bluze româneşti, rochii complecte, de adevărată pânză
de casă (spumă), eşarfe, rochiţe de copii şi diferite articole
naţionale se confecţionează şi se găsesc de-a gata, în condiţiuni
foarte avantagioase la dna Elena Chiriţoiu. Bd. Carol No. 346
• Casele din str. Frumoasă 39 sunt de vânzare. Doritorii
să se adreseze dlui dr. Roşeanu la Câmpulung. Intermediarii
excluşi.
• 15000 lei sau mai puţin se dau cu ipotecă în condiţiuni
avantajoase şi imediat. Amatorii se vor adresa dlui Petre Ionaşcu,
ziarist. Bd. Cuza 231, Loco
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• Teodor Tomescu avocat al statului, fost magistrat, str.
Frumoasă19, Telefon 9/8
• De vânzare şi de închiriat de la 1 ianuarie înainte prăvălia
servind de depozit de saci şi muşamale ocupat actualmente
de firma Ch. Constantinescu & Co, Faţa Portului No. 16. A se
adresa dlui A. Paulmanu la Banca Generală Română Brăila.
• Adminis. Pescăriilor Statului Brăila-Galaţi. Biroul
vânzărei Brăila. Publicaţiune. În conformitate cu ordinul
No. 65118/915 al Ministerului de Domenii se publică spre
cunoştinţă generală că cu începere de la 23 august 1915 şi
până la noi dispoziţiuni speciile de peşte notate mai jos se vor
distribui cu preţurile arătate în dreptul fiecăruia. Urmează un
tabel cuprinzând 53 specii de peşte cu preţul per kg., dintre
care reproducem primele 5 specii: Crap mare de la 4 kgr. în
sus – 0,90 lei; Ciortan-crap de 2-4 kgr. aprox. – 0,70; ciortancrap de 1-2 kgr-0,50; ciortănică până la 1 kgr – 0,35; mreană –
0,50 lei. Vânzătorii detailişti vor pune în consumaţie peştele cu
preţurile stabilite aici, la care se vor adăuga spezele de transport
şi ambalagiu repartizate asupra întregii cantităţi primite, cum şi
un beneficiu pentru el de 10 bani la kgr. pentru peştele prevăzut
în listă cu preţ până la inclusiv 50 bani kgr; 15 bani la kgr. pentru
peştele prevăzut în listă cu preţ până la inclusiv 1 leu kgr; 20
bani la kgr. pentru peştele prevăzut în listă cu preţ peste 1 leu
kgr. La icrele negre se dă un beneficiu de 20 lei la una sută lei.
Pentru vânzătorii din localităţile (pieţele) de unde se cumpără
peştele nu se acordă speze de transport şi ambalagiu, deoarece ei
nu au aceste cheltuieli. Şeful Biroului Vânzărei prin delegaţie,
G. Atanasiu
• P. Falk Prima fabrică sistematică în România de
Boiangerie şi curăţătorie chimică. Brăila. Str. Regală 11
• Boale de ochi Dr. A. Cutzudi. Specialist oculist de la
Facultatea din Paris. Str. Galaţi No. 16 . Consultaţiuni de la 9-11
a.m. şi de la 2-4 p.m.
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• Dr. M. Iorgandopol, fost medic şef al jud. Băila, Str.
Vasile P. Sassu No. 15. Primeşte consultaţiuni acasă în fiecare zi
de la ora 1-4 p.m.
• G.L.Schmidt & Co. Sucursala Brăila, Calea Regală
3. Fabrica de boiangerie şi spălătorie chimică. Cel mai mare
stabiliment în această branşă, 30 de sucursale în Bucureşti şi în
cele mai principale oraşe din Provincie, ocupă 300 lucrători.
Serviciu rapid şi conştiincios. Curăţă şi văpseşte ireproşabil
toalete de Dame, haine bărbăteşti, revopseşte stofe, mătăsuri,
tuluri, dentele etc. etc. Serviciu prompt. Preţuri moderate.
Centrala: Bucureşti, str. Isvor 15-79
• Arhitect R. Vincenzi. Cu preţuri convenabile. Brăila Str.
Ştefan cel Mare No. 54. Antreprenor de lucrări de Canalizare
particulare.
• Se publică Mersul vapoarelor cu începere de la 1/14
septembrie şi până la 12/25 octombrie 1915. Vapoare de
călători, liniile Galaţi-Brăila, Brăila – Sulina şi MăcinBrăila, ca şi pe liniile Galaţi-Silistra şi Silistra-Turtucaia cu
începere de la 6/19 aprilie 1915 şi până la noi alte dispoziţiuni.
• Tipografia „Minerva” Moscu Haravon, Braila, Str.
Galaţi No. 2, execută orice lucrări atingătoare: broşuri, reviste,
facturi, memorandum, blanşete, cărţi poştale, bilete de nuntă
şi de logodnă etc. Execută prompt. Instalaţie electrică. Preţuri
moderate.
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NOIEMBRIE
Duminica Sfinţilor Părinţi
D.1/14 Sf. Cosma şi D.
L. 2/15 Sf. Akindin
Ma. 3/16 S-ta Achepsima
Mi. 4/17 Sf. Ioanichie
J. 5/18 Sf. Galaction
V. 6/19 Păr. Pavel Arh.
S. 7/20 33 M. din Melitina
Dum. a 26-a după Rusalii
D. 8/21 Arh. Mihail şi Gav.
L. 9/22 Sf. Onisifor
Ma. 10/23 Ap. Erast.Olimpa
Mi. 11/24 S-ţii Mina, Victor
J. 12/25 Sf. Ioan cel Milostiv
V. 13/26 Sf. Ioan Hrisostom
S. 14/27 Ap. Filip (l.S.)
Dum. a 27-a după Rusalii
D. 15/28 Sf. Gurie (Înc. p.)
L. 16/29 Ap. Ev. Matei
Ma. 17/30 Sf. Grigor, ep.
Mi. 18/1 S-ţii Platon şi R.
J. 19/2 S-ţii Avdie şi Varl.
V. 20/3 Sf. Grigore Dec.
S. 21/4 Într. în Biserică
Dum. a 28-a după Rusalii
D. 22/5 Ap. Filimon
L. 23/6 Sf. Amfilochie
Ma. 24/7 Sf. Climent şi P.
Mi. 25/8 S-ta Ecaterina
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J. 26/9 Sf. Alipie
V. 27/10 Sf. Iacob Persul
S. 28/11 Sf. Ştefan cel Nou
Dum. a 29-a după Rusalii
D. 29/12 Sf. Param şi Fil.
L. 30/13 Ap. Andrei
• Fazele lunare. Nouri dese şi umezeală până la 10. La
11, 12 şi 13, senin, dar rece. La 14, cerul înnorat. La 15, prima
zăpadă. De la 16 până la sfârşit, zăpadă şi ploi.
• 1 nov. - Al. Sabovici, acordul Cons. Com. serate dansante
şi baluri, în salonul Goldenberg de la 1 nov. la 1 mai 1916
• Avântul cooperativ, Anul I, No. 2, Noembrie 1915
• În preajma focului (din art. de fond). Răsboiul, care s-a
aprins în lume, ne înconjură de toate părţile ca un brâu de foc.
Dogoarea lui ameninţă să ne aprindă casa. Ne găsim într-o grea
cumpănă, cum n-a fost niciodată  ţara noastră şi nici o altă ţară
până azi. Ne păstrăm sângele rece, măcar că ne doare în suflet
peirea fraţilor noştri, luaţi în războiu subt steaguri streine, ca
să lupte frate cu frate, pentru izbânda duşmanilor neamului
românesc.   – Numai Dumnezeu, care a sădit în inima omului
dragostea de mamă şi legătura de frate, ne poate lumina calea
pe care să mergem pentru izbânda neamului nostru. – Datoria
noastră în caz de primejdie ne-o ştim şi ne vom împlini-o cu
bărbăţie. Despre aceasta nici o grijă nu purtăm. Grija noastră
este ca să fim pregătiţi, să nu fim surprinşi de vreo primejdie, în
faţa căreia să ne perdem cumpătul. Rostul şi buna întocmire a
mişcării cooperative nu numai că nu trebue să se strice în caz de
război; dar ele trebue să fie pârghia cu care să înlăturăm nevoile
celor cari pleacă să apere moşia şi ale celor cari rămân să ducă
mai departe afacerile gospodăriei şi grija de familie […].
• Adevărul Brăilenilor, Girant responsabil Dumitru
Gânju, Anul II, No. 27, 1 noembrie 1915
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• Isbânda Idealului Naţional. Regele, Guvernul şi
Neamul românesc. În clipa aceasta în care ne aflăm gândul
şi dorinţa ce călăuzeşte întregul neam românesc bineînţeles
că nu poate fi decât Intrarea cât mai repede în acţiune.[…]
Ceia ce ne oglindesc momentele de faţă e că Naţiunea română
doreşte intrarea cât mai repede în acţiune, însă nu pripită iar
Guvernul şi M.S.Regele - mult mai prudenţi ca toţi – veghează
numai momentul oprtun şi pândesc ocazia favorabilă, când
brava armată română să înfrunte militarismul îngânfat al
Caizerului sai eventual sălbăticia barbarului de la Nord.
Adevărul Brăilenilor
• Pentru d-l Poliţaiu. Ştie oare dl Florian Christescu,
poliţaiul oraşului nostru, că mazeta Athanasiu, Directorul
poliţiei, şi puşcăriaşul Niculae Vernescu, comandirul gardiştilor
de oraş, au încasat câte 300 lei drept indemnizaţie de chirie pe
trimestrul Aprilie a.c., deşi au locuinţa în chiar localul poliţiei?
• Barbariile d-lui Filipide. Dl căpitan pe şlepul No. 27 SRD,
Alexandru Crassa, rugându-l pe dl inginer Filipide, subdirector
SRD, să numească un alt căpitan necăsătorit pentru a pleca la
Rusciuk, deoarece auzise de barbariile bulgarilor asupra femeilor
de pe şlepurile româneşti, a fost nevoit să demisioneze în urma
insultelor şi ameninţărilor dlui Filipide, luându-şi nevasta, copiii
şi catrafusele de pe acel şlep şi să plece în plină iarnă.
• 1 nov. – Grigoriu - Frumoasa Elena de Jacques Offenbach
[duminică 1 nov., în matineu, „Lăutarul”, în 3 acte, tradusă de
T. Duţescu-Duţu, cu muzica de Emmerich Kalman, iar seara,
adorabila operetă „Stella”, de Oscar Strauss, „cu mare balet”.
În decursul acţiunii am avut de admirat şi de aplaudat frenetic
două romanţe sentimentale executate în mod ireproşabil de
d-na El. Jipa şi d. N. leonard, precum şi dansurile bizare  ale
baletului, cu deosebire „Dansul şarpelui”.]  
• 2 nov. – Grigoriu – „Fata din Lună”, delicioasa operetă
cu muzică de Karlvon Stiegler. Asupra interpretării nu avem
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nimic de obiectat. Interpreţii au ţinut să se achite cât mai corect,
secondaţi în aceleaşi condiţiuni avantajoase de un ansamblu
mai mult decât mulţumitor.
• 3 nov. – Grigoriu - La Bobsleigh de Erich Kastner, pe
muzica lui Joseph Snaga. Muzica are şi ceva din uşurinţa şi
frivolitatea lui Gilbert şi mult din seriozitatea lui Strauss şi
Suppé. Libretul e bogat în situaţiuni, când comice, irezistibile,
când patetice, când înduioşătoare.
• 3 nov. – Tabelul de comersanţi pescari stabili şi ambulanţi
care posedă carnete de identitate şi vizate pe exerciţiul financiar
1915/1916 numără 106 pescari, dintre care extragem pe cei de pe
str. Graţiei (pentru că erau cei mai mulţi pe o stradă): Ion Neculai
– Graţiei nr. 100; Manolache Diaconu-nr. 21; Constantin Floreanr.47; Ilie Constantin- nr. 71 şi Constantin Ciocan-nr. 102
• 3 nov. - Vasile Popescu, Piaţa Regală, panoramă –
menagerie, 68 m.p.
• 5 nov. – Autorizaţie de stabiliment public de cârciumă,
Constantin M. Calu, str. Dorobaţti nr. 108
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 994, 6 noembrie 1915
• Comisiunea Centrală de Vânzare. Cum a luat naştere,
organizaţia şi neajunsurile creiate agriculturei şi întregului
comerţ de cereale. Editorialul, ce ocupă o pagină întreagă, reia
observaţiile din numerele anterioare, concluzionând că guvernul
sub o formă deghizată a instituit monopolul cerealelor. Nu
corespunde deloc adevăratelor trebuinţe ale comerţului nostru
de cereale, trebuind a fi reformată şi întocmită pe baze raţionale,
astfel ca să ajute comerţului şi agriculturei iar nu să-i pună
piedici şi să le reducă la stagnaţie ca azi. Spiridon Georgescu
• Întâmpinarea Mijlocitorilor oficiali de cereale de
pe lângă Bursa Brăila către Preşedintele Bursei. Întrucât
regulamentul pentru vânzarea şi exportul cerealelor anulează
complet profesiunea lor, înaintează un protest ferm: Noi,
mijlocitori oficiali de cereale pe lângă Bursa Brăila, numiţi
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prin decret Regal, cu cauţiunea depusă, cu biurouri, cu chirii
de 3 şi 4000 lei, cu suplinitori, remizieri, comptabili şi diferiţi
amploaiaţi, patente etc., după aproape doi ani de inactivitate
quasi complectă, pe când toţi oamenii interlopi, oameni de tot
felul, până chiar şi femei de toate speţele, la Bucureşti şi în
toată ţara, făcând pe mijlocitor în baza tuturor şi în cunoştinţa
organelor oficiale au făcut afaceri colosale îmbogăţindu-se,
ceea ce nu ne era nouă permis să facem, căci legea ne opreşte
a face operaţiuni în altă localitate decât pe lângă Bursa unde
suntem numiţi, nici a ne însărcina cu afacerile altora; acum
când avem o mică speranţă cu deschiderea Dunărei să lucrăm
oarecum cu bunevoitorul concurs al Guvernului ni se răpeşte şi
această ultimă speranţă de a putea întâmpina cel puţin o parte
din cheltuelile noastre, iar Onor. Comisiunea citată mai sus ne
transformă în simpli figuranţi oficiali însă cu obligaţiunea de
partener a continua a plăti chirii, salarii, spese, patente etc.
până la sfârşitul războiului, nu ne mai lipseşte alceva decât ca
Onor. Asociaţiunea Generală a comercianţilor şi exportatorilor
de cereale din România să ne încadreze şi să ne expuie la Muzeul
Ministerului de Comerţ!  
• Informaţiuni. 1) M.S. Regele, în urma propunerei
ministerului de instrucţie publică, a aprobat ca şcoala primară
din com. Tufeni, jud. Teleorman, să poarte de acum înainte numele
de „Şcoala Elena şi Anastase Simu”. Această hotărâre s-a luat
în urma generoasei donaţiuni de 8000 lei pe cari au făcut-o d. şi
dna Simu, precum şi d. inginer Vladimir Simu, pentru clădirea
acestei şcoale. Era firesc ca fondatorul frumosului muzeu din
Bucureşti, care a făcut atâta pentru educaţia artiştilor noştri,
să contribue la educarea ţăranilor. A. Simu şi-a complectat
astfel opera de Mecena. 2) Ni se aduce la cunoştinţă că serviciul
hidraulic al portului nu permite depozitarilor de saci şi muşamale
să scoată mărfurile din depozite spre a le expune la soare pe
platforma cheiului din port pentru a le putea menţine apoi pe
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tot timpul iernei în depozitele lor. Faptul acesta constitue o
adevărată pagubă pentru aceşti negustori. Credem că expunând
sacii şi muşamalele nu se împedică cu nimic mişcarea portului
deoarece acum nu se fac nici un fel de operaţiuni cu vasele. 3)
Exportul cerealelor. Un mare număr de vase sunt acum încărcate
în porturile noastre cu cereale de către austro-germani şi sunt
gata a pleca în Germania şi Austro-Ungaria îndată ce calea pe
Dunăre va fi pe deplin liberă. 4) Mercuri dimineaţă a încetat
din viaţă la locuinţa sa colonelul N. Savevici Baranya, fost timp
îndelungat omandantul Regimentului 7 Călăraşi din localitate.
Serviciul religios s-a oficiat în biserica Sf. Arhangheli, unde d.
colonel Rovinaru, Comandantul Garnizoanei, a ţinut un mişcător
discurs în faţa unei mulţimi imense. Trupele din garnizoană de
sub comanda d-lui colonel Crutaru au dat onorurile şi au condus
până la gară carul mortuar, defunctul urmând a fi înmormântat
la Bucureşti.
• Bomba, Anul XXXI, No. 1380, 6 noembrie 1915
• Remanierea guvernului. În cercurile politice se discută
cu oarecari semne de seriozitate despre o oarecare remaniere
în sânul cabinetului Brătianu; se discută mai ales intrarea în
guvern a unor oameni cunoscuţi ca adepţi ai unor politici franşe
care să urmărească un obiectiv bine determinat şi înlăturarea
oricărui echivoc în politica noastră externă. Vizat în primul
rând ministrul de externe. Schimbându-se ministrul de externe,
guvernul se consolidează, primeşte noi forţe, pe care ştiindu-le
însufleţite de o mare simpatie faţă de Quadrupla şi de un mare
entuziasm faţă de problema idealului nostru naţional, nu ne
mai rămâne nici un pic de îndoială că în curând, poate când
încă nici mugurii n-or îmboboci, va face să se audă sunetul
goarnei româneşti. Ungurii şi bulgarii vor înţelege desigur că
imbecilitatea cronică n-a fost niciodată patrimoniul nostru şi că
nu se va găsi nici un individ oricât de nepatriot, care să poată
concepe o politică maghearo-  sau bulgaro-filă.F.G.A.
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• Studii şi documente asupra războiului. Politica mondială
a Germaniei. Wilhelm al II-lea şi-a preumblat Weltpolitik-a sa
în toate colţurile lumei, unde i s-a părut că ar găsi o crăpătură
prin care să poată să pătrundă influenţa Germaniei, mai cu
semă în ţările pe care el le credea dezorganizate: China, Africa
de Sud, Maroc, Turcia, dar nu a recoltat decât eşecuri.
• Doctrina germanilor asupra războiului şi felul cum
o practică. Mărturisiri nemţeşti. Este ilustrată prin câteva
exemple cutremurătoare. De exemplu. Din carnetul neiscălit al
unui soldat neamţ: Am distrus opt case cu locuitori cu tot. Întruna singură au fost omorâţi cu baioneta doi barbaţi cu femeile
lor şi o fată de 18 ani. Fetiţa era cât pe ce să mă mişte. Avea o
privire atât de plină de nevinovăţie! Dar cine ar fi putut  stăpâni
banda deslănţuită, căci în asemenea momente, nu mai suntem
oameni, suntem dobitoace.
• Rechiziţiile militare. Din 25 octombrie 1915, s-a autorizat
Ministerul de război a rechiziţiona după normele şi preţurile
stabilite de Jurnalul Consiliului de miniştri toate metalele fie
brute, fie lucrate sub forma de maşini sau instrumente, precum
şi unsorile, uleiurile, acizii, alcoolul, ştrengurile, cărbunii,
bumbacul, sfoara, săpunul, pânzeturile, curelele, iuta etc. Cum
această măsură nu convine comercianţilor cari speculau cu
preţurile exorbitante ştiute, s-a recurs la un truc. Negustorii au
lansat svonul că Ministerul de Război va rechiziţona în curând
toate metalele şi cu instrumentele şi deci invită clienţii a se
aproviziona, bine înţeles, cu preţuri fabuloase instrumentele
şi metalele de cari au nevoe. Numai că ordinul de rechiziţie se
întinde asupra tutulor locuitorilor, fie comercianţi, fie particulari,
publicul trebuind să evite aprovizionarea în cantităţi mari.
• Ecoul Bombei. 1) D. Titu Guzianu, institutor, a fost numit
director la Şcoala No. 9 de băeţi. 2) Duminică 8 crt. va apărea
primul număr din „Jurnalul”, organ naţional liberal săptămânal
pus sub direcţia politică a dlui Deputat Luciliu R. Opreanu.
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• Corpul Portăreilor Trib. Brăila. Afipte. Se vor vinde
prin licitaţie publică în zilele 1) de 14 noembrie 1915 următoarele
vase ale falitului Ioan I. Petrovici (publicate într-un număr
anterior al gazetei)…; 2) de 7 noembrie 1915 averea mobilă a
debitorului L.R. Chaies, Piaţa Sf. Arhangheli No. 11, etaj 3 (din
care spicuim 3 obiecte: una maşină de scris marca „Yost” , un
gramofon, un scaun rotativ pe suport cu fundul de paie; 3) de 10
nov. 1915, automobilul cu două felinare No. 116 toate în bună
stare, marca Hotchkiss, Paris No. 20 al debitorilor V. Maresch
şi Eliza Maresch; 4) de 17 nov. averea mobilă rămasă pe urma
defunctului Achille B. Mendl, restul rămas la licitaţia din 14
oct.; 5) de 24 nov., averea mobilă a debitorului Anastase Filote,
aflată la conacul moşiei d-sale din comuna Batogu [o cantitate
de porumb cinquantin în ştiuleţi aflată în două porumbare din
recolta anului 1914 şi 1000 (una mie de hectare)]; 6) averea
constituită în gaj de către debitorul Iancu Kirschfeld din
555000 kg cereale şi 7) averea mobilă a debitorului Alexandru
Suliotti aflată la conacul moşiei Câmpineanca sau Baldovineşti
Călugăreni, lotul b, pendinte de com. Cazasu, plasa Silistrartu,
80 de vagoane cereale şi aproximativ 300 hectare porumb
în dijmă, recoltă prinsă în rădăcini. Cap. Portărel G. Bălan,
secretar I. Stănescu
• 7 nov., sâmbătă - BOB, No.29: în port vagoane-31
• După o săptămână gălăţeană, urmează a doua serie de
spectacole a companiei de operete „Grigoriu”:
• 9 nov. Grigoriu, Fetele bogate de Ferdinand Stahlberg şi
muzica de Johann Strauss, nouă pentru brăileni. Excelează atât
printr-un libret bine înjghebat, cât si printr-o muzică frumoasă.
Execuţia a fost atât de bine, încât n-aş avea destule cuvinte să o
caracterizez. Interpretarea, pe care excelentul artist Maximilian
a dat-o lui Karinger, merită toată lauda. Ca de obicei, teatrul
plin. Lume aleasă.   
• 10 nov., Grigoriu, marţi,  Vânzătorul de păsări, delicioasa
409

https://biblioteca-digitala.ro

Ioan Munteanu

şi neuitata operetă, muzica scrisă de eminentul compozitor Carl
Zeller. În rolurile principale, Leonard şi Carussy. E una dintre
cele mai gustoase şi drăgălaşe operete care a făcut totdeauna
deliciul publicului amator şi dornic de spectacole alese şi
pline de poezia şi farmecul unei concepţii scenice şi pătrunsă
de sentimentalismul sufletelor înmormântate de frumuseţea
adevărului în Artă.
• 11 nov., miercuri, Grigoriu: „Eva”, o frumoasă operetă,
tradusă într-o românească curată de d. Fagure. Este una dintre
rarele operete cari atrag şi farmecă cu cât o vezi de mai multe
ori. Libretul este locul în lumea pariziană şi acţiunea bine
închegată. Operetă moralizatoare; decadenţa unei fete cinstite
şi agăţarea ei de lumea nenorocită a demimondului. Lehar a
introdus o sumedenie de valsuri frumoase şi legănătoare. Muzica
uşoară şi plăcută (Telegrama, 19 nov.).
• 12 nov., joi, Grigoriu:  Vagabonzii, în matineu şi seara,
Prima guriţă (Prima sărutare), ultima fiind alt triumf artistic
datorită interpreţilor frenetic aplaudaţi şi rechemaţi la rampă
de mai multe ori, dar şi muzicii lui Karl Milöcher, care se
diferenţiază cu mult de muzica uşoară cu care se ornamentează
de regulă operetele concepute fără altă intenţiune vădită decât
doar să deştepte în noi dorinţa unei femei frumoase şi pe care îl
respirăm cu aceeaşi lăcomie cu care un om viţios se îmbată cu
un vin bun.
• 12 nov. – Publicaţia nr. 10658 aduce la cunoştinţa
generală că Ministerul de Război are nevoie pentru prepararea
carbonatului de potasiu, necesar diferitelor nevoi ale armatei, de
o mare cantitate de cenuşe provenită atât din arderea lemnelor,
cât şi din aceea a lignitului. În acest scop, toţi locuitorii oraşului
sunt rugaţi să strângă cenuşa de lemn sau lignit şi să o depoziteze
în butoaie sau cutii, separat, ferite de ploaie sau zăpadă, care va
fi ridicată de la fiecare locuitor.
• 12 nov. – Fotograful Curţei Regale „Marco Klein” Brăila,
ofertă: Tabloul „Sosirea M.M. L.L în portul Brăila”-10 lei
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• 12 nov. – Componenţa Consiliului Comunal: primarNistor Filotte, prim ajutor de primar-Liviu C. Macedonescu,
al doilea ajutor de primar- Constantin Varlam; consilieri:
Alexandru Bălan, Axente Pandrea, Constantin Alessiu, Dumitru
Butărescu, Gavrilă Orăşanu, Gh. H. Drăgănescu, Ion C. Bobeş,
Iancu D. Untaru, Nistor I. Constantinescu, Petru N. Petru,
Teodor Ciuntu, Vasile Mihalcea, Nicolae Anagnoste, Oprişan
Chiscăneanu, Şerban Răducanu (=15). Decizii Consiliu: loc
gratuit de un mormânt la Cimitirul Sf. Constantin pentru
înhmarea decedatului căpitan Al. Săndulescu; scutirea la plata
apei pentru Soc. de Încurajarea şi Îmbunătăţirea rasei animalelor
de la Hipodrom-montase 571 iepe; construirea Şcolii bulgare,
Cuza 136, întrucât planul aprobat în aug. 1912 (subsol, parter,
etaj, pod) nu fusese respectat (subsolul şi podul erau de fapt
etaje), nu se aprobă scutirea de taxe de construcţie; amenajarea
unui dispensar antituberculos în localul dispensarului II medical
din strada Galaţi, pentru care se aprobă un credit de 500 lei
pentru o cameră şi o sală.
• 12 nov. - Ignat Boghe, bal familiar în prăvălia dlui
Gheorghe Secu din Piaţa Poligonă
• 13 nov. – I. Gheorghiu anunţă desfiinţarea „Clubului
Brăila”, taxele aparţinând Societăţii „Imobiliara Brăila”
• 13 nov. - Stanca Anghel, panoramă de iluziuni optice
• 13 nov., Grigoriu Sybil: compozitor Victor Iacoby, operetă
plăcută atât prin originalitatea subiectului, cât şi, mai cu
seamă, prin debutul irezistibilului comic C. Tănase, atât de iubit
şi răsfăţat, interpretând un rol destul de convenabil manierelor
sale degajate.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 985, 13 noembrie 1915
• Se impune desfiinţarea Comisiunei Centrale. Din
toate ungherele ţării, de la marii agricultori, exportatori,
comisionari şi până la cel de pe urmă plugar şi negustoraş 
de cereale s-a pornit o mişcare pentru reformarea aşa zisei
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comisiuni centrale pentru vânzarea şi exportul cerealelor şi
derivatelor, ce funcţionează pe lângă Ministerul Domeniilor
şi Agriculturei. […] Departe de a fi un regulator al comerţului
care să înlesnească transportul şi exportul, Comisiunea
Centrală este o piedică colosală în operaţiunile de cereale. Ea
desfiinţează categorii întregi de funcţionari, produce cele mai
mari neajunsuri şi pagube agricultorilor proprietari de mărfuri,
desfiinţează pe micul plugar, căci nu-l lasă să-şi vândă marfa în
mică cantitate la oboare, distruge pe comisionari şi mijlocitori
de cereale şi pune cele mai mari piedici comerţului, instituind
astfel statul un monopol al cerealelor, în loc să asigure căi
libere de   desvoltare a comerţului acestui articol, în această
ţară eminamente agricolă. […] Înfiinţată din iniţiativa unor
economişti teoreticieni care urmaresc anumite interese,
comisiunea a deslănţuit o furtună de nemulţumiri din toate
părţile. […] Dacă guvernul nu va lua în seamă doleanţele
agricultorilor în ceea ce priveşte comisiunea centrală, nu e
departe ziua când o mişcare pronunţată a  agricultorilor se va
manifesta destul de serios. Spiridon Georgescu   
• Cu privire la magaziile de prin staţiuni. Unele magazii
sunt complet terminate, altele aproape de a fi receptate  şi în
sfârşit vreo 30% care vor fi terminate peste o lună de zile. Scopul
pentru care au fost construite, precum şi necesitatea acestor
magazii prin staţiunile noastre de căi ferate vine să rezolve una
din cele mai grele situaţiuni. Pentru fiecare partidă eliberează
certificat asupra căruia se fac avansuri de 80% din valoarea
mărfii. Elevatoarele mai primesc de asemenea cereale pentru
vânzarea la comision. S. G.
• Pentru dl. Dr. C. Angelescu, Ministrul Lucrărilor
Publice. Călătorii din sala de aşteptare CFR Buzău au fost
evacuaţi sub pretextul ordinului ministrului: „Noaptea, saloanele
de aşteptare din gări să fie închise”. Aşa să fie ?
• Informaţiuni. 1) Duminică 24 octombrie a.c. a avut
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loc cununia religioasă a simpaticului tânăr George Madovici,
directorul Bancii Generale din localitate, şi prea gentila
domnişoară Mariţica Nicolaide, sora cunoscutului agricultor
Themistocli Nicolaide din oraşul nostru. 2) S-a alcătuit
Comisiunea pentru fixarea preţului vânzărei cerealelor aflătoare
în ţară, atât acelea ale producătorilor, cât şi acelea deţinute de
revânzători şi exportatori. 3) Cu începere de la 13 (26) octombrie,
Directia CFR a primit ordin de la Ministerul Lucrărilor Publice
să nu mai perceapă nici o taxă de şosele la vagoanele încărcate
cu cereale pentru export. 4) La Ploieşti în uzinele CFR pentru
creozotat traverse, se continuă transformarea lignitului românesc
în cărbune după principiul inventatorului inginer Cuţarida, sub
auspiciile dlui dr. C. Istrati. S-a reuşit a se obţine din lignitul ce
avea 3100 calorii, un cărbune excelent cu 5700 calorii şi care
nu se mai descompune la intemperii, aşa ca în scurt timp, graţie
acestei invenţiuni, România va deveni din importatoare o ţară
exportatoare de cărbuni. 5) A încetat din viaţă, la Viena, după o
scurtă şi grea suferinţă, Herman Spayer, unul din directorii băncii
Marmorosch Blank et C-ie şi ginerele dlui Mauriciu Blank,
directorul general al băncii. 6) Pe 6 noiembrie a avut loc a şaptea
tragere la sorţi a obligaţiunilor oraşului Brăila, împrumutul de
10200000 lei, 4 ½ % din 1912. Au fost extrase 80 de obligaţiuni
cu o valoare nominală de 53200 lei.
• 14 nov., sâmbătă - BOB, No.30: în port vagoane-67;
obor care-124
• 15 nov. - Dumitru Gherman, serată dansantă, salonul T.
Regal
• La 15/28 nov. se deschide sesiunea parlamentară. Pe
cât sesiunea parlamentară 1914-1915 a fost de searbădă, pe
atât a fost de interesantă şi de însemnată sesiunea 1915-1916
(I.G.Duca, II, p.60). Deosebit de zgomotoasă, faţă de cea tăcută,
din sesiunea vară. Discursul regelui care prezenta Mesajul
tronului este adesea întrerupt de strigăte de „Vrem Ardealul!”,
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„Jos guvernul!” şi injurii la adresa Puterilor Centrale. Luptă
între proantantişti şi filogermani. Liderii „Federaţiei Unioniste”
interpelări în Parlament: Take Ionescu, Delavrancea, Dr.
Demetrescu-Brăila. După prezentarea proiectului de răspuns
la Mesajul tronului, interpelări guvernului asupra programului
de reforme, prezentat în sesiunea precedentă şi, îndeosebi,
asupra atitudinii faţă de intrarea în acţiune: A.C. Cuza, Leonte
Moldovan, Gr. Vericeanu, Dr. V. Demetrescu-Brăila şi Nicolae
Iorga. La Senat, Nicu Filipescu, împotriva guvernului, şi C.
Alessiu (senator liberal de Brăila), pro guvern.
• 16 nov. – Autorizaţie de stabiliment public de băuturi
spirtoase, I. Nicolescu, Bd. Cuza nr. 175
• 17 nov., marţi - în sala T. Regal, Marioara Rusu, artistă
refugiată din Bucovina şi stabilită în România, o reprezentaţie
teatrală
• 18 nov., Teatrul Regal: concertul d-rei Valeria Salater
• 18 nov., Concertul Enescu-piano + 30 nov., vioară
• După un scurt turneu la Galaţi, revine la Brăila, pentru a
treia serie de spectacole, în zilele de
• 19 nov.,Grigoriu Escrocii de Ziehrer şi Dama în roşu de
Winterberg [Ispititoarea operetă, a cărei muzică a fost aranjată
cu o scrupulozitate şi o măiestrie specifică acestui gen de către
compozitor, reuşind într-un fel să menţină spiritul publicului
sub aceeaşi dulce încordare ca şi-n anii precedenţi. Distribuţia
interpreţilor a fost făcută în condiţiunile cele mai mulţumitoare.]
• 20 nov. – Nastasia Petrescu solicită dricul şi groapa gratuit
pentru înmormântarea bunicii sale Marghioala Dumitrescu
• 20 nov. – Marcu Weltman închide de la 26 oct. localul
de cârciumă de pe Sf. Petru nr. 24, redeschizându-l pe Bd. Cuza
nr. 109
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 986, 20 noembrie 1915
• Iarăşi Comisiunea Centrală. Agricultorii au cerut încă
6 membri pe lângă cei 4, pentru a nu mai fi în minoritate, dar
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ministrul Domeniilor a refuzat. Drept urmare, cei 4 au părăsit
comisiunea. Astfel descompusă, Comisiunea nu ar mai putea
lucra, întrucât însăşi baza ei constitutivă suferă prin plecarea
agricultorilor. Şi-a arogat dreptul exclusiv al vânzării cerealelor
agricultorilor, care cer: Libertatea vânzărilor cu respectarea
preţurilor minimale şi maximale. Libertatea comerţului pe apă
şi pe uscat cu căruţele şi cu căile ferate. O cinstită şi dreaptă
repartizare a vagoanelor române şi străine. Desfiinţarea
taxelor în aur şi înlocuirea lor printr-un impozit progresiv.
Întru susţinerea revendicărilor, agricultorii au convocat o
întrunire publică în Capitală pentru ziua de duminică. Spridom
Georgescu
• Situaţia magaziilor noui construite prin gări. S-au
construit 198 magazii noui cu o suprafaţă de 66000 mp şi s-au
închis 220 de hangare cu o suprafaţă de 158000 mp., care erau
numai acoperite, nepodite şi deschise pe toate părţile. Astfel, în
circumscripţiile Buzău şi Galaţi, în care intra şi Brăila, au fost
construite 90 magazii şi s-au închis 77 hangare.
• Informaţiuni. 1) Importantele tratative pentru
cumpărarea marelui stoc de cereale de 50 mii de vagoane din
ţara noastră, de către comerţul străin sunt conduse de dnii A.
Manisalian, preşedintele Asociaţiunei Generale a Comercianţilor
şi exportatorilor di România, şi Nistor Filoti, primarul oraşului
nostru, membri ai Comisiunii Centrale, asistaţi de dnii C.
Cristodulo, vicepreşedintele Asociaţilor exportatorilor, şi S.
Eliman, secretarul titular al acestei asociaţiuni. Din partea
comerţului străin sunt câte un delegat al statelor german, ungar şi
austriac, asistaţi de către dl. Sigmund Mayer, reprezentantul lor
general pentru România. 2) Duminică 15 noembrie a avut loc la
Galaţi cununia religioasă a simpaticului tânăr Panaghi Antipas,
cunoscutul armator din portul nostru, cu gentila d-şoară Urania
Marchizini. 3) Printre persoanele caritabile din oraşul nostru se
află: dl Iosef Löbl, mare armator şi exportator de cereale, care
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a dăruit Societăţii „Ajutorul” din Brăila lei 400, Societăţii de
Patronagiu 330 lei, Societăţii „Crucea Roşie” 240 lei, Legiunii
„Vlad Ţepeş” a cercetaşilor brăileni 100 lei şi Societăţii „Fiii
apărători ai patriei” 40 lei. Relevăm şi gestul dlui S. Ritzingher,
agent fluvial din portul nostru, care a împărţit la mai multe
familii lipsite de mijloace 3 vagoane de lemne tăiate; dl primar
Nistor Filoti 100 lei pentru Societatea de patronaj; dl deputat
Luciliu R. Opreanu 100 lei Şcolii comerciale practice pentru
adulţi. 4) Se anunţă că NFR va închide cursele vapoarelor sale
pe Dunăre la 1 decembrie, datorită timpului aspru şi dificultăţilor
ivite în ultimul timp din cauza baragelor construite pe Dunăre.
5) Duminică 15 noiembrie s-a oficiat la Cimitirul Sf. Constantin
un parastas din iniţiativa Soc. „Fiii apărători ai patriei” pentru
soldaţii căzuţi în campania din 1913. Această pioasă solemnitate
a fost onorată cu prezenţa dlui Col. I. Racoviţă, comandantul
Reg. 78 Infanterie, Preşedintele de onoare al Societăţii. 6)
Înregistrăm cu plăcere apariţia noului ziar local „ Jurnalul”
de sub direcţiunea dlui Luciliu R. Opreanu, deputat, căruia îi
dorim viaţă lungă şi activitate rodnică. „Jurnalul”, organ al
partidului liberal local, se prezintă în condiţiuni excelente şi se
ocupă de toate chestiunile la ordinea zilei din localitate. 7) Dl
Paul Demetriad, Administratorul docurilor din portul nostru, a
fost numit director tehnic al Pirotehnicii Armatei. 8) Vineri 13
c. a avut loc înmormântarea decedatei Bertha Mayer Wechsler,
mama fraţilor M. Wechsler din oraşul nostru. 9) Carte de vizită:
Vasile Drâmba Madelena Mocca Căsătoriţi Brăila 15 Noembrie
1915.
• Un deputat care a binemeritat voturile cetăţenilor.
Luciliu R. Opreanu, alesul colegiului II. Sunt enumerate
meritele acestuia la 1) asigurarea de lucru meseriaşilor din
localitate prin procurarea de furnituri de la Min. de Război; 2)
angajarea de meseriaşi la construcţia de magazii prin staţiunile
CFR; 3) aprovizionarea cu cărbune a oraşului din stocul de
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5000 de vagoane aduse cu vaporul de la Mariopol cu vapoarele
SMR; 3) înfiinţarea Şcolii Comerciale. Articolul se încheie cu
îndemnul: Cetăţenii asemenea oameni trebuie să trimită în
Parlament.
• 20 nov., Grigoriu: „Cowboy” de Victor Iacoby [care
reuşeste să se facă tot mai apreciat şi mai cântat de publicul
nostru dornic să savureze subtilittea acestei muzici în adevăr
uşoare ca adierea unei seri de vară] şi  „Franzi”  de Jean Gilbert,
• 21 nov.,sâmb., Grigoriu: „Voievodul ţiganilor”,
reprezentat în Teatrul „Passalacqua” cu un lux şi cu un fast
deosebit;   admirabila operetă, a cărei muzică fermecătooare
şi de o inspiraţie divină, e aranjată de renumitul compozitor
Johann Strauss, care prin puterea talentului său înnăscut a
ridicat prestigiul partiturii la rangul unei compoziţii de valoarea
celor mai desăvârşite opere.
• 22 nov.,Grigoriu: Suzana de Jean Gilbert; Stella de Oscar
Strauss
• 22 nov., la Teatrul Regal, artiştii Teatrului Naţional
din Bucureşti au jucat Hamlet cu Aristide Demetriad în rolul
principal. Din cronica spectacolului apărută în Telegrama, 24
nov.: Cine n-a văzut pe d. Aristide Demetriad în Hamlet sunt
convins că niciodată nu-şi va putea forma o idee exactă despre
geniala concepţie a lui Shakespeare, căci nimeni nu s-a apropiat
de adevăr cu mai multă convingere şi siguranţă ca acest
eminent artist care n-a ştiut să culeagă decât ovaţiunile cele
mai sincere ale publicului entuziasmat de eleganţa, varietatea
şi temperamentul său nobil şi distins. E ca un erou care şi-a
încununat fecunda şi bogata sa carieră cu triumful celui mai
strălucit succes, stabilindu-şi astfel, ca un învingător, un loc de
frunte printre marii interpreţi cu renume mondial… Dânsul nu-l
joacă, ci-l trăieşte pe Hamlet.
• 23 nov. - Ili Eth. Gorschi, cort Piaţa Regala, 6/4 m : un tir
de cuţite şi un tir de mingi pentru desfacere de bomboane şi rahat
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• 24 nov., marţi - BOB, No.31: în port vagoane-670; obor
care-424
• 25 nov., miercuri: Elena Şeinescu solicită scutire pentru
concertul pur militar, cu preţuri reduse din sala Teatrulu Regal.
• 26 nov. – Autorizaţie de stabiliment public de cârciumă,
Vasile Coman Chiru, str. Griviţei nr. 153.
• 26 nov. – Adolf Mesner solicită aprobare pentru instalarea
unui cort pentru reprezentaţiuni de gimnastică în Piaţa Regală,
partea stângă (84 m.p.; 1 m.p.=3 bani pe zi).
• 26 nov. – Lambru Ionescu, Piaţa Regală, partea stângă,
loc pentru cort de pânză cu o roată pentru desfăcut mărunţişuri
şi un tir - cuţite cu verige.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No.997, 27 noembrie 1915
• Mişcarea agrarienilor. Duminică, 22 nov., agrarienii
s-au întrunit în Capitală, sala Liedertafel, în număr foarte
numeros, aprope 2000) şi din toate partidele politice. […]
S-a aprobat o moţiune, citită de dl. Ion Berceanu, preşedintele
sindicatului agricol al judeţului Brăila. […] Guvernul se află în  
faţa celei mai serioase mişcări care s-a văzut vreodată la noi
şi ceea ce i se cere este, în primul rând, libertatea exportului,
uşurarea tranzacţiilor şi înlesnirea transporturilor. […] S-a
expus în adunarea de duminică deplorabila situaţiune  în care
se găseşte cea mai numeroasă clasă de producători ai  ţării, în
urma politicei economice dezastruoase a guvernului, care tinde
a duce la dezastru ţara întreagă . Spiridon Georgescu
• Morarii. Aceşti industriaşi cari reprezintă una din
ramurile cele mai însemnate de producţiune ale ţării şi cari
şi-au învestit întreprinderile lor cu capitaluri enorme – pentru
aceasta este suficient a arăta întreprinderile dlor ValerianoLichiardopulo, Violatos şi Galiatzatos din Brăila – sunt supuşi
de un an şi mai bine la un regim care tinde a le distruge averile.
Nu au dreptul la export, nu sunt reprezentaţi în Comisiunea
centrală, nu se ţine seama de preţul grâului şi li se impun preţuri
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maximale cari nu convin absolut deloc, cu un cuvânt li s-a răpit
libertatea comerţului fără a li se lua în consideraţiune pierderile  
ce suferă şi importanţa întreprinderilor lor. […] Continuând cu
măsurile de pâna acum, guvernul comite o crimă asupra acestor
reprezentanţi ai industriei noastre naţionale cea mai desvoltată.
Sp.
• Moţiunea votată la Congresul Agrarienilor cere
guvernului îndeplinirea următoarelor desiderate: 1) Suprimarea
taxelor de export; 2) Înlesnirea mijloacelor de transport; 3)
Regulamentarea exportului de vite, de porci şi de pasări; 4)
Includerea a încă 6 membri în Comisiunea Centrală; 5) Fixarea
cât mai neîntârziată a câtimei de producte, de vite şi alte
produse agricole ce fiecare agricultor este dator a rezerva pentru
nevoile interne, la dispoziţia statului; 6) Dacă se menţin preţuri
maximale în interior pentru produsele agricole să se fixeze şi
preţuri maximale pentru toate articolele necesare plugăriei: saci,
sape, opinci etc.
• În vederea închiderei Navigaţiei. Societăţile Române de
Asigurare Generala, Națională, Dacia-România şi Agricola,
având în vedere condiţiunile de asigurare ale poliţei fluviale, a
hotărât următoarele date, spre Vale şi spre Deal, până când vor
mai putea porni vapoarele încărcate cu grâne […].
• Informaţiuni. 1) Asociaţiunea generală a Presei Române
a hotărât să încheie anul cu o sebare de Revelion. Produsul acestei
serbări va servi la ajutorarea familiilor ziariştilor concentraţi sau
mobilizaţi. 2) Cargobotul «Carpaţi» al SMR, care a plecat în
Rusia la Mariopol pentru a încărca o parte din stocul de cărbuni
cumpărat de guvernul nostru, a ajuns în acel port. 3) Primăria a
încuviinţat ca, de azi până la noi dispoziţiuni, preţul lemnelor
de foc să fie astfel stabilit: fag şi stejar 280-295 vagonul. 4) Cu
începere de la 1 ianuarie, trenul expres de dimineaţă, care
până acum pleca la ora 6 şi 55 minute pentru Bucureşti, va
pleca la ora 7 şi jumătate şi va ajunge la Bucureşti la ora 11
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a.m.(!? Exact ca astăzi). 5) De la Bursă. De când a început
să funcţioneze Comisiunea centrală pentru vânzarea şi exportul
productelor, orice operaţiune în portul nostru a încetat.
• O dispoziţie a administraţiei Docurilor. Din cauza
împrejurărilor actuale, nemaiputând procura din străinatate
piesele necesare pentru funcţionarea mai departe a aparatelor
noastre pentru manipulaţia cerealelor, vă facem cunoscut că de
la 1 novembrie vom suspenda orice manipulaţii la magaziile
de grâne. În aceste condiţiuni nu mai putem păstra în bună
stare cerealele depuse în silozuri, nu ne mai putem lua nici
o răspundere în ceea ce priveşte eventualele lor avarii. În
consecinţă, conf. Art. 7 din regulament, vă invităm ca în termen
de cel puţin 15 zile să binevoiţi a da dispoziţie pentru ridicarea
cerealelor din silozuri.
• Bomba, Anul XXXI, No. 1381, 27 noembrie 1915
• Istericul criminal Wilhelm al II-lea. „Pacea înarmată”
sau „pacea prusiană”, cum o numesc diplomaţii, enorm de
costisitoare prin armamentele formidabile a statelor ce a uimit
şi îngrozit lumea, era tot asemenea ca şi un războiu şi în orice
caz e o pace precară, un simulacru de pace, gata la orice
moment a provoca un cataclism îngrozitor. […] Planul conceput
de Prusia prin acest sistem de pace, a fost, de la adopţiunea
lui, problema unei invaziuni fulgerătoare, cu efective enorme
şi o pregătire secretă de război, pe efectele cărora, Prusia
agresivă, spera în ruinarea şi demoralizarea adversarilor. […]
Wilhelm al II-lea a crezut că Germania se sufocă în graniţele
ei europene şi că o extindere teritorială şi de influenţă era
indispensabilă mai ales pentru satisfacerea unor ambiţii, cari
taxate de primejdioase de Bismarck, a provocat ruptura între
el şi Wilhelm al II-lea. De la excluderea lui Bismarck, nebunul
criminal al Germaniei a lucrat pe capete la traducerea în fapt
a ambiţiei germane , concretizată prin trei vorbe: «Drang nach
Osten». Şi organizat în chipul cel mai perfect, şi-a   îndreptat
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puhoiul nemţesc spre Franţa, prin călcarea în picioare a
tratatului de neutralitate a Belgiei. Nebunul din Berlin îşi culege
azi primele fructe ale frivolităţii lui: mormane de cadavre, de
forţe tinere şi folositoare omenirei, zeci de miliarde risipite ce
au îngreunat viaţa economică a poporului german pentru câteva
decenii iar doliul care e departe de a fi compensat cu bucuria
unei victorii ca cea visată  a răpit pentru mult timp puterea de
muncă a Germaniei. Poporul german îşi iubeşte azi pe marele
lor călău ca şi înainte şi, ca atare, în  încrederea lui oarbă, îşi
merită soarta. Adeziunea lui la planurile criminale a făcut din el
o brută fără altă voinţă decât a Kaiserului. Noi însă, în numele
dreptului ginţilor călcat în picioare şi al umanităţii forţată a
se sacrifica pe altarul ambiţiilor unui nebun, nu dorim altceva
decât ca marele criminal să-şi primească cel dintâi pedeapsa
atâtor crime ce l-au făcut odios în faţa lumei, cu mult mai odios
chiar decât Împăratul spânzuraţilor, Francisc Iosif I, regele
apostolic al Ungurilor. F. Apostolescu
• Viitoarea pace trebuie să nu mai facă posibilă o a doua
zguduire a Europei ca cea din prezent. Cauza acestui război:
ambiţia Prusiei de a lovi Anglia în «stomac» şi Franţa în inimă,
prusianizând litoralul francez al Mărei Mânecii, pătrunzând în
Indii şi Egipt, întronând astfel în Europa „războiul preventiv”.
Viitoarea pace va trebui dar, dacă se va urmări o pace pe baze
durabile, a respecta drepturile popoarelor. […] Guvernele
marilor puteri vor trebui să recunoască mai presus de toate 1)
autoritatea morală a unor regule internaţionale,  2) respectarea
convenţiunilor politice, 3) controlarea mutuală a armamentelor,
4) încheierea unor înţelegeri sincere între grupările sau puterile
europene.F. G. A.
• Corpul Portăreilor Trib. Brăila. Afipt no. 16976 , 17
nov. 1915. În ziua de 19 dec. 1915 se va vinde prin licitaţie
publică averea rămasă de pe urma defunctei debitoare Zoe P.
Pestemalgioglu, proprietate ce se cuvine moştenitorilor Maria
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Toma Gheorghiades, Frosa Camburopolo, Constantin G. Levodis
şi George G. Levodis, avere ce se găseşte la ultimul domiciliu
al defunctei debitoare, str. Goleşti no. 27. Urmează enumerarea
a multor sute de articole din atelierul tipografiei şi din alte 7
încăperi, urmărite şi scoase la vânzare după cererea creditorului
Ilie Goldengerg din Brăila şi pentru a d-sale despagubire de 4375
lei, reprezentând chiria de la 1 iulie 1914 şi până la 26 oct. 1915.
Doritorii ce vor voi să cumpere zisa avere să se prezinte în arătata
zi la ora 10 a.m. la faţa locului, unde este a se ţine licitaţia spre a
concura cu bani gata. Din lunga, interminabila listă reproducem
doar câteva articole tipografice: 315 lăzi conţinând litere de tipar
greutatea brutto 4077 kgr şi 3070,92 netto; 516 kilo brutto şi
396 netto litere noi diferite caractere în 26 lăzi mari, 6 mici şi
restul libere; 819 kgr brutto litere diferite caractere; 176 kgr
brutto în 18 cutii litere caligrafice; 432 kgr brutto litere diferite
caractere; 125 kgr brutto lăzi cu linii de alamă veche etc etc.
[Este inventarul tipografiei celui mare tipograf pe cara l-a avut
Brăila!]
• Tribunalul Jud. Brăila S. I. Ordonanţa No. 6472/12 oct.
1915., publicată în „Monitorul Oficial”, în ziarul „Universul”
şi în ziarul „Bomba” privind pierderea unei cambii de lei 1000,
datată 10 febr. 1915, scadenţa în 10 iule 1915, semnată de
Prospero Passalacqua în ordinul lui Menelas Passalacqua iar
de acesta transmisă prin gir în ordinul dnei Ghisela Lustig, cu
invitaţia ca oricine o găseşte şă o înfăţişeze Trib. Brăila S. I. în
termen de 40 de zile de la publicare.
• 28 nov., Trupa dramatică „V. Antonescu”, Nora
• 28 nov. - Soc. „Sfatul Meseriaşilor Manuali”, cu sediul
în Brăila, str. N.V. Perlea, reprezentaţie de cinema, în scop de
binefacere, venind în ajutorul membrilor familiilor concentrate.
• Din 28 nov., V. Demetrescu – Brăila este medic maior la
Regimentul 38 Infanterie Brăila.
• Sâmbătă, 28 nov., în sala Teatrului Regal, „Naţionalul” din
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Bucureşti a închis stagiunea cu piesa Uliul de Fr. Croisset, în care
Maria Filotti a jucat rolul contesei Dusseta. În aceeaşi stagiune,
interpretase rolul titular în piesa Zaza de Berton şi Simon
(alături de Ecaterina Zimniceanu, Al. Demetriad, I. Livescu, Al.
Mihalescu ş.a.), despre care cronicarul Iosif Nădejde scria: Zaza
a găsit în d-ra Filotti o interpretă inteligentă, conştiincioasă,
cu numeroase coarde la un talent mlădios şi suplu. D-ra Filotti
a triumfat, detaliind cu multă fantezie un rol complex, care va
conta în cariera d-sale dramatică.
• 28 nov. – Adresa Min. de Interne pentru luarea de
măsuri care să interzică reprezentarea de către trupa lui Victor
Antonescu a pieselor Suflet pribeag (Le loi du pardon) şi
Secretul de Bernstein, deoarece pentru prima nu are autorizaţia
reprezentatului Societăţii autorilor francezi iar pentru cea de-a
doua nu are autorizaţia în scris a Teatrului Naţional, căruia îi
aparţine piesa.
• 29 nov. – Ion V. Mihalcea, serată dansantă în salonul
Teatrului Regal
• 29 nov. – „Caritas”, Soc. de ajutor reciproc şi filantropic.
Fondată la Br. în 23 apr. 1912, serată în salonul Goldenberg
• 29 nov. - Federaţia Centrală a Societăţilor Ospitalitatea,
Floarea de aur şi Umanitas a lucrătorilor chelneri de restaurant,
berărie etc. din Bucureşti. Secţia Brăila, reprezentaţie teatrală,
ora 6, matineu, în ajutorul chelnerilor deconcentraţi, rămaşi
actulmente fără serviciu.
• 30 nov. – Memoriul brutarilor pentru schimbarea preţului
la calit. II cu 5 bani la dublă – aprobat
• 15 nov. – Ordonanţă Preţuri maxime de vânzare,
articole de primă necesitate (a se vedea şi ordonanţa din 18
aprilie):
1) Grâul, cântărind 76 kgr. la hectolitru, cu 55 corpuri
străine, 1850 lei vagonul de 10000 kgr.(…)
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20 bani

2) Făina, calit. I, scoasă 18% din sută: 33 lei suta de kgr.
II, scoasă 25% din sută: 25 lei suta de kgr.
III, scoasă 20% din sută: 20 lei suta de kgr.
3)Pâinea: calit. I-35 bani kgr.; calit. II-25 bani; calit. III-

4) Grăsimile, cu ridicata: slănina - lei 1,80; osânza şi
untura topită-2 lei; seul topit-0,50 -1,20. Cu amănuntul, se vor
vinde cu câte 20 bani mai mult la kgr.
5) Măslinile Trile, cu amănuntul-20 bani mai mult la kgr
iar cu ridicata: calit. I-1,30 lei; calit. II-1,10 lei; calit. III-0,90 lei.
6) Fasolea uscată între 0,30 lei kgr., fasolea obişnuită şi
0,40 lei kgr., fasole de calitatea cea mai bună.
7) Zahărul cu ridicata-1,25 lei iar cu amănuntul -1,30 lei.
Zahărul tos cu ridicata-1,20 şi cu amănuntul-1,25 lei
8) Săpunul de rufe, cu ridicata, în funcţie de calitate:
1,40; 1,30 şi 1,00 iar cu amănuntul: 1,60; 1,50 şi 1,20 per
kilogram
9) Ovăzul cu greutatea de 38 kgr la hectolitru-1500 lei
vagonul de 10000 kgr.
10) Lâna spancă (corcitură merinos)-3 lei kgr; ţigaie albă
curată-2,70 lei; ţigaie albă grasă şi colorată-2,30 lei; ţurcană albă
-1,80 lei; ţurcană seină-1,50 lei.
11) Cărbunii. Cocsul-90 lei/tona transportat la domiciliu;
lignitul din minele aflate în jud. Bacău, încărcat în vagon-28 lei/
tona iar transportat la domiciliu-50lei/tona; lignitul provenit
din minele aflate în restul ţării: încărcat în vagon-15 lei/tonaiar
transportat la domiciliu-30 lei/tona.
Dacă vreun comerciant sau posesor al mărfurilor mai sus
arătate ar refuza vânzarea lor pe preţurile fixate ori ar vinde
pe preţuri mai mari decât cele fixate ori ar ascunde asemenea
mărfuri peste necesarul trebuinţelor sale particulare, Ministerul
Industriei şi Comerţului va putea dispune vânzarea lor iar
contravenienţii vor fi pedepsiti şi cu amenda de la 25 până la
5000 lei.
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• 16 nov. – Înştiinţare, nr.10737: Persoanele cari au cerut
cărbuni de la această Primărie şi au obţinut bonuri sunt rugate
să ridice cărbunii din depozitul Comunei cel mai târziu până
la 20 noembrie curent, cunoscând că după această dată acele
bonuri se vor anula.
• 28 nov. – Publicaţia nr. 11041. Se aduce la cunoştinţa
generală că, conform dispoziţiunilor art. 8 din legea de
constituire şi percepere a contribuţiunilor, în ziua de 10 dec.,
la orele 10 şi jumătate la oficiul Primăriei acestui oraş are loc
tragerea la sorţi a doi contribuabili dintre cei mai greu impuşi
şi a doi consilieri comunali împreună cu supleanţii lor, cari vor
lua parte în comisiunile comunale de prefacere ce vor lucra
de la 1 febr. 1916. Reproducem lista contribuabilor „mai greu
impuşi”: Ion Oţeleanu; Mihail Daniel, str. C. Berlescu nr. 39;
Iani Gheorghiadi, str. Bolintineanu; Petre I. Bancotescu, str.
Campiniu nr. 4; Bogdan Nicolaevici; P. Drugescu, str. Regală
nr. 71; Tache Gheorghiu, str. Regala nr. 67; Arghir Ionescu str.
Regală nr.26; Paraschiv Pârlog, Piaţa Poporului nr. 113; Nicolae
Jaja, str. Regală nr. 77; Nedelcu Chercea, str. Regala nr. 28;
Badea G. Jipa, Bd. Cuza nr 140
• Reclamă
• Adevărul brăilenilor,1 noembrie 1915
• Serghi Popovici. Constructor de binale. Str. Vadul
Olangeriei No. 64. Unicul specialist în tencueli de faţade şi
modelist în sobe de zid şi teracotă.
• Prima franzelărie Română de Lux C. Pârvulescu, Bd.
Carol No. 180 şi 182. Sucursale: Str. Galaţi No. 2, Str. Hepites,
B-dul Cuza, Piaţa Regală şi Piaţa Săracă. Produce pâine de toate
calităţile. Franzele, Cornuri, Chifle, Sandwiche, Franzele de unt,
Grahame etc. Fabricaţiune îngrijită după sistemul german. La
cerere se serveşte pâine şi la domiciliu.
• Biurou technic Mihai Simatu & Traian Triandafil.
Ingineri. Adresa telegrafică SIMTRIAN, Telefon str. Galaţi (colţ
Goleşti)
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DECEMBRIE
Ma. 1/14 Prof. Naum
Mi. 2/15 Prof. avacum
J. 3/16 Prof. Sofonia
V. 4/17 S-ta Varvara
S. 5/18 Sf. Sava
Dum. a 30 după Rusalii
D. 6/19 Sf. Nicolae
L. 7/20 Sf. Am. şi Filoft.
Ma. 8/21 Sf. Patapie
Mi. 9/22 Zămis. S-tei Ana
J. 10/23 Sf. Mina şi Er. Ef.
V. 11/24 Sf. Daniil
S. 12/25 Sf. Spiridon
Dum. Sfinţilor Strămoşi
D. 13/26 Sf. Efstratie
L. 14/27 Sf. Tirs, Levchie
Ma. 15/28 Sf. Elefterie
Mi. 16/29 Prof. Ageu
J. 17/30 Prof. Daniil
V. 18/31 Sf. Sebastian
S. 19/1 Sf. Bonifaciu
Dum. înaintea Naşterii
D. 20/2 Sf. Ignatie
L. 21/3 S-ta Iuliana
Ma. 22/4 S-ta Anastasia
Mi. 23/5 10 M. din Kreta
J. 24/6 S-ta Eugenia
V. 25/7 Naşterea Dom.
S. 26/8 Sob. Sf. Născ.
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Dum. după Naştere
D. 27/9 Arh. Ştefan
L. 28/10 10 mii Mar. din N.
Ma. 29/11-14 mii pr. Ucişi
Mi. 30/12 Sf-ta Anisia (harţi)
J. 31/13Sf-ta Melania
• Fazele lunare. De la 1 până la 12 , vreme ploioasă. Între
12 şi 17 zăpezi dese. În zilele de 18, 19 şi 25, geruri mari. De la
20 până la sfârşit, vreme schimbăcioasă şi vânturi mari.
• Printre preocupările politice, dominante, viaţa
continua să curgă. Din care nu lipsea viaţa artistică.
• BOB, No. 32, Marţi 1 dec, 1915: în port vagoane-60;
obor care-368
• Avântul cooperativ, Anul I, No. 3, 1 decembrie 1915
• Din Sumar: Bunii grădinari în cooperaţie, Socialismul şi
cooperaţia, Logos pentru obştescul sfârşit al unui necooperator.
Spicuim din art. Cooperaţia agricolă. Cea mai de seamă
dintre urmările neprevăzute ale legei rurale din 1864 a fost
desvoltarea neaşteptată a arendăşiei,   fără de care valoarea
pământului proprietăresc – ar fi fost deocamdată, nulă. Sub
raportul moral, împroprietărirea a avut de efect (ca urmare)
desfiinţarea relaţiunilor seculare de prietenie şi interese dintre
ţărani şi boeri. […]De o parte ţăranii, îndestul de înapoiaţi sub
raportul culturei pământului, dar totuşi având obişninţa acestei
ocupaţiuni, dispunând de vite trăgătoare de prisos, înzestraţi
cu unelte, sămânţă, braţe, păşind entusiaşti (beţi de bucurie)
către micile lor proprietăţi, scăpaţi pentru totdeauna de claca
boerească; de altă parte, boerii  - mari proprietari – dacă nu
voioşi ca ţăranii, dar în orice caz mulţumiţi că, în schimbul unui
sacrificiu, şi-au scăpat de-a pururea moşiile de supărătoarea
devălmăşie a clăcaşilor, devenind astfel stăpâni absoluţi asupra
pământului, ca în apusul civilizat. […]
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• 1 dec. 1915, Librăria lui Teodor Manea solicită decontarea
a 280 lei pentru rechizitele şi cărţile procurate Şcolilor Mixtă 1,
de fete 2, de băieţi 1-57 lei, de fete 1-38, de băieţi 9- 44 lei, de
băieţi 4 şi 3 fete (50 lei)
• [Ex. de preţuri: caiet caligrafie-0,30 lei; desen-0,40
lei, dictando-0,10 lei; Abecedar Movilă p.I şi p. II-1,30 lei;
Aritmetica Beiu, cl. I-0,70 lei; Geografia Gheorghiu, Cl. II-1 leu]
• 1 dec. 1915: Interpelarea lui Delavrancea dezvăluie
amestecul banilor austro-germani în cumpărarea sau înfiiinţarea
ziarelor Seara, Ziua, Libertatea şi Minerva. Altercaţii violente
între P.P.Carp,Take Ionescu şi Delavrancea.
• 3 dec. – Publicaţia nr. 11178: 19 dec., orele 10,30, licitaţie
publică la Oficiul Primăriei privind închirierea prăvăliei lit. A.
Garanţie provizorie: 200 lei. A câştigat C.Badea- 1525 lei/anual
• 3 dec. - Cons. Com. scuteşte trupa T. Naţ. Buc, de plata
taxei comunale
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No. 998, 4 decembrie 1915
• Mişcarea agricultorilor. Comisiunea centrală pe de o
parte iar pe de alta guvernul fac fel de fel de şicane şi zădarniciri
agricultorilor şi exportului, provocându-le pagube enorme.
Guvernul a înfiinţat Comisiunea centrală, chipurile cu un scop
bine determinat, acela de a apăra interesele agricultorilor. Din
felul în care lucrează această comisiune, interesele agricultorilor
sunt zădărnicite prin toate actele guvernului sub  a cărui directă
conducere se află comisiunea. […]Guvernul se opune a primi
şi pe cei şease agricultori desemnaţi de Uniunea centrală a
sindicatelor agricole. […] Dacă guvernul nu va ceda, mişcarea
va lua aşa proporţiuni prin solidaritatea şi pornirea acestor
factori importanţi ai ţărei noastre, că guvernul   se va găsi în
faţa unei stări de lucruri în curând, care îl va pune într-o grea
situaţiune. Spiridon Georgescu
• Intervenţia agricultorilor la guvern. Rezultate.
1) Ratificarea hotărârii Comisiunei centrale privin dreptul
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sindicatelor agricole judeţene de a elibera permisele de export şî
de transport cu carele. 2) Exportul de vite va fi reglementat atunci
când vor fi primite statisticile şi stabilit stocul pentru intern. 3)
Se va aproba hotărârea Comisiei relativ la fixarea provizorie
a cantităţii de cereale ce poate fi exportată. 4) Se va întinde
măsura preţurilor maximale şi la obiectele de primă necesitate
agriculturei. […]Extinderea cu 6 a numărului de membri se va
face în înţelegere cu Comisiunea.
• Scumpirea traiului. De la începutul războiului,
toate mărfurile şi articolele de consumaţiune au suferit o
urcare nejustificată în majoritatea cazurilor, cu toate aşa
zisele intervenţiuni ale autorităţilor pentru a înfrâna specula
neruşinată deslănţuită asupra populaţiunei. […]Sub motiv că
nu avem stocuri şi cu foarte mare greutate se aduce, au tot
urcat preţul lor, exagerând până în aşa punct, încât lumea a
început să ţipe. Mai mult sau mai puţin, s-ar fi admis până la
un punct urcarea preţurilor la articolele cari trebue aduse din
străinătate şi cari ne lipsesc, dar să se urce preţurile la articole
a căror producţie este indigenă , acesata întrece toate marginile.
Urmează exemple elocvente: ceapa a urcat de la 16-18 lei suta
de kilograme la 40-45 lei; morcovii de la 2,50 suta la 5-6 lei;
telemeaua a ajuns un articol de lux, plătindu-se 2,40 – 2,60
lei kgr. în loc de 1.20 cum se vindea înainte. […] Măsurile
luate de autorităţi nu au fost în stare să schimbe situaţiunea,
pentru că nu e de ajuns ca aceste măsuri să fie numai scrise pe
hârtie, ca acte justificative, ele trebuesc executate de personalul
administrativ. […] Au avut loc mişcări din partea cerealiştilor, a
agricultorilor, şi nu e departe momentul să izbucnească cu toată
furia o mişcare a celor cărora nu le mai ajung veniturile nici
pentru hrană. Spiridon
• Informaţiuni. 1) În cursul săptămânii trecute s-a făcut
în mod definitiv recepţia de către Primărie a primului lot al
lucrărilor de canalizare din oraş. Din comisiune, pe lângă d.
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primar Nistor Filotte, au făcut parte: d-nii ingineri Ghermani,
Voiculescu şi Vineşi, antrepriza fiind reprezentată de dnii
ingineri Laszio, director, şi Iaszi, al doilea director al lucrărilor
de canalizare. Întreaga lucrare recepţionată s-a găsit conformă
caietului de sarcini. 2) Dl şi dna Dr. D.G. Kyriakos din localitate
au plecat la Paris, unde se vor stabili pentru două luni de zile,
în care timp dl dr. Kyriakos va urma cursuri de specializare la
facultatea de medicină de acolo pentru bolile genito-urinare şi
hirurgicale. 3) Marţi 1/14 dec. c. a avut loc adunsarea generală
extraordinară a S.A.R. de elevatoare „Uniunea”, în care s-a decis
reducerea capitalului la jumătate în urma vânzărei avantagioase
a cinci elevatoare. 4) Comitetul Clubului Regal şi-a ales biroul:
preşedine- Ştefan Săftoiu, vicepreşedinţi- Nicolae Orăşanu şi
Nicolae Catzighera, casier- Victor Mendl şi secretar-Luciliu
R. Opreanu. 5) Dl I. Posmantir, director la Banca Marmorosch
Blanck et Co din localitate, s-a înapoiat zilele trecute după un
voiaj în străinătate făcut în urma însărcinării ce a avut din partea
direcţiunei centrale spre a studia oarecare chestiuni de export.
6) A avut loc logodna nepoatelor dlui Aristotel G. Galiatzatos,
cunoscutul mare industriaş din oraşul nostru: dra Hloi Valeanos
cu Ştefan Sotir Galiatzatos, director la moara G.F. Violatos şi
dra Mary Valeanos cu Nicu Plemaritis, comerciant din Giurgiu.
7) Societatea de patronaj mulţumeşte dlui M.G. Haracopol
pentru donaţiunea de 200 lei, făcută în memoria defunctei
sale mame, Anghelichi G. Haracopol. 8) Dl şi Dna Teologo
Theologhides, cunoscutul şef al casei de comision cu acelaşi
nume din oraşul nostru, s-a înapoiat în localitate venind din
voiajul de nuntă făcut în Capitală şi în mai multe localităţi din
ţară. 9) Dl Andrei Lazaris, cunoscutul bancher din localitate, cu
ocaziunea onomasticii d-sale de luni 30 novembrie ( Sf. Andrei),
a organizat un copios banchet, la care au participat peste 40 de
persoane din cercul său de amici din elita Brăilei. Şampania a
curs valuri. S-a petrecut până în zorii zilei. 10) De la 1 ian. la
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30 sept. a.c. s-au exportat 12195 tone grâu, 8833 tone secară,
380822 tone porumb, 69045 t. orz, 9583 t. ovăz, 1395 t. mei şi
7085 t. rapiţă. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, avem un
minus la export de 1373580 tone.
• Trupa Teatrului Naţional din Craiova – turneu cu
piesele: Casa de lut (4 dec.) – cronica spectacolului în Telegrama
din 6 dec.[Timpul ploios a făcut ca în sală să nu fie prea mulţi
spectatori. O altă cauză: în ultimele săptămâni a fost o abundenţă
de spectacole teatrale alese – Expresul, duminică 6 dec.], Crai
de ghindă (5 dec.) - cronica spectacolului în Telegrama din 7
dec., Doi sergenţi de Sudermann (duminică, 6 dec., în matineu,
iar seara Onoarea), Onoarea (7 dec.) - cronica spectacolului în
Telegrama din 9 dec, Hamlet (8 dec.), Fără  sprijin de Marcel
Prevost (9 dec.), Avarul (10 dec.), Răpirea sabinelor (11 dec.),
Alt om (12 dec.), Taifun (12 dec.), Fântâna Blanduziei – matineu
iar seara, Amicii falşi (13 dec. şi 15 dec., în reluare).
• 5 dec.- Cercul subofiţerilor reangajaţi din garnizoana
Brăila, serată dansantă în salonul Goldenberg
• 6 dec. – Soc. de Ajutor Reciproc a Muncitorilor Israeliţi
din Portul Brăila „Taglöner”(pe ştampilă, de mână fiind scris „
Taglöhner”), fondată în 1910, bal familiar în salonul Teatrului
Regal
• 6 dec. – Federaţia Unionistă depune, la alegerile
parţiale, candidaturile lui V. Lucaciu şi O. Goga, cei mai
de seamă agitatori ardeleni aflaţi în „ţară”, consideraţi
dezertori în Austro-Ungaria, unde îi pândea plutonul de
execuţie.
• 8 dec. – Poliţia şi Consiliul de igienă cer oprirea lucrărilor
de la vechea fabrică „Burgheli” (Borghetti) din Bd. Cuza nr. 1,
pentru transformarea în curăţitor de mazăre – industrie insalubră,
neavând autorizaţie.
• 8 dec. – Min. de Interne solicită interzicerea trupei
d-lor C. Mărculescu şi Jecu de a reprezenta piesa „Le secret”
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de Bernstein, deoarece nu au autorizarea în scris a Teatrului
Naţional căruia îi aparţine piesa.
• 8 dec. – Teatrul Naţional din Craiova solicită scutirea de
plata taxei pentru seria de 14 reprezentaţii (10 serale, 3 matineuri
şi un act la spectacolul care se dă joi în beneficiul orfanilor CFR),
de la 4 -13 dec. inclusiv, motivând cererea că „ scopul nostru nu
este speculaţia, ci atingerea menirei ce are un teatru subvenţionat
de stat” şi în oraşele unde nu sunt teatre naţionale. Rezoluţie, 21
dec.: Consiliul admite să fie scutiţi de întreaga taxă comunală.
Urmează semnăturile primarului şi ale consilierilor în număr
de 14.
• BOB, No. 33, Miercuri 9 dec, 1915: în port vagoane-46;
obor care-170
• 9 dec. – Autorizaţie de stabiliment public de cârciumă,
Ion D. Toma, str. Călăraşi nr. 179
• 9 dec. – Soc. Beis Iacob din Brăila, serbare de cinematograf,
matineu şi seara, Sala Carpaţi, scop: clădirea unei sinagogi în
acest oraş. Semnează Abr. Goldengerg
• 10 dec., joi – Reprezentaţie de teatru, cinematograf şi
concert pentru sporirea fondurilor Soc. pentru protecţiunea
copiilor orfani de la CFR.
• Pe 10 dec. era proiectat un spectacol de binefacere,
organizat de I. D. Juvara, şeful Gării Brăila, şi de D. Georgescu,
şeful magazie-port, în folosul copiilor orfani şi funcţionarilor de
la CFR. Îşi dădeau concursul actriţa Maria Giurgea, concertista
Erminia Macedonescu, profesorul Dumitriu de la Conservatorul
de Muzică din Bucureşti şi trupa Teatrului Naţional din Craiova
( Expresul,joi, 3 dec.).
• La Festivalul cercului cultural H(R)usch – Chadas, o
trupă de diletanţi a jucat piesa Evreii de Giricond. Rolurile
principale au fost deţinute de d-ra Clara Koenisberg şi de d-nii
S. Grünberg şi C. Lichter, care au avut accente de un dramatism
uimitor. În alte roluri: M. Gondenblatt, S. Bainghlase, A. Ungar
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şi M. Schwartz. Alături de teatru, în program mai figuraseră
declamaţiuni iar Scheliberg cântase câteva piese la violă, fiind
acompaniat la pian de d-ra E. Blechner.
• I.G. Duca: „Discuţia la Mesaj din noiembrie-decembrie
1915 va rămâne una din cele mai însemnate şi din cele mai
strălucite discuţii din analele parlamentarismului român”
[Amintiri, II,p.63]. La aceasta au contribuit şi parlamentarii
brăileni Leonte Moldovan şi Dr. Vasile Demetrescu-Brăila,
care au interpelat guvernul asupra situaţiei românilor ardeleni, în
genere a acelora din monarhia austro-ungară, şi cum se împacă
neutralitatea ţării cu politica de prigonire sistematică a acestora:
• 11 dec.: Leonte Moldovan, Camera Deputaţilor, Cuvântare
rostită la discuţiunea asupra răspunsului la Mesaj.
• 12 dec., V. Demetrescu – Brăila, Discurs rostit în şedinţa
de la 12 decembrie 1915 în discuţiunea Adresei de răspuns la
Mesajul Tronului de…, Deputat al Colegiului al II-lea de Brăila.
[Publicat cu acest titlu la Imprimeria Statului, Bucureşti (22
pagini), în aceeaşi lună.]
La discuţii participă şi deputatul brăilean liberal Vasile P.
Sassu, care, la atacul lui A.C.Cuza la adresa lui C. Stere pentru
că a rămas în teritoriul ocupat, în replică, protestează împotriva
ponegririi lui C. Stere, susţinând că rămânerea lui acolo este
de „ordin moral politic”, acolo rămânând şi Maiorescu, Carp şi
mulţi alţii.
Discuţia Adresei în Cameră e net superioară celei din
Senat (Ion Bulei, op.cit., p.269). La Cameră discuţia a avut un
caracter de adevărată măreţie (I.G.Duca, II, p. 65).
La dezbateri, primul deputat care ia cuvântul este
Leonte Moldovan. Discursul său din 11 decembrie 1915 în
Cameră, în care critică răspunsul la Mesajul tronului pentru
limitarea lui la „interesele noastre proprii” (ale vechiului Regat) şi
neabordarea problemei integrale a neamului românesc, a fraţilor
noştri din Ardeal şi din celelalte provincii din Austro-Ungaria,
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va rămâne înscris în istoria dezbaterilor parlamentare şi a
oratoriei politice.
El apreciază participarea României la război ca o necesitate
istorică în evoluţia poporului nostru, a cărei consecinţă directă
va fi unitatea naţională. România nu poate fi alături decât de
Antantă. Într-o ţară atât de bogată ca România au existat multe
lipsuri datorate nepăsării şi ascunderii lor: Am trăit o jumătate
de veac tot ascunzând cusururile noastre, tot îmbrăcând în
mătăsuri şi lenjuri frumoase corpul nostru ca să fim de paradă,
iar dedesubt era putreziciunea şi ticăloşia. Nu pot să primesc
sistemul acesta. Astăzi mă simt obligat în conştiinţa mea s-o
spun pe de-a întregul şi pe faţă. Armata a fost nepregătită, au
fost ofiţeri incapabili. Există însă destule elemente bune în
poporul român: Sunt acolo în stratele ascunse ale poporului
destule energii. Utilizaţi-le. Niciodată nu m-am temut că n-ar fi
în ţara noastră puteri destule. Dar ele trebuie puse în acţiune.
Combătând păstrarea neutralităţii şi alianţa cu Puterile
centrale susţinută de P.P. Carp şi Constantin Stere, în contra
poziţiei propriului partid - Naţional Liberal, declarându-se a
fi dintre liberalii cari dau partidului său şi nu iau niciodată
nimic şi conducându-se numai după conştiinţa sa românească,
consideră că şi-a câştigat dreptul de control, căci alt drept nu
am cerut niciodată, pentru a conchide: Vreau un partid care să
îmbrăţişeze nevoile unui neam întreg. Aceasta vreau eu.
Discursul său înscrie o pagină în istoria luptei contra
Ungariei. A vorbit o zi întreagă. A prezentat situaţia din Ardeal,
aşa cum numai un cunoscător poate s-o prezinte, impresionând
asistenţa. Prin prezentarea de statistici şi legi adoptate de
parlamentul maghiar, argumentează ideea că Transilvania nu
mai poate să aştepte 1000 de ani până împrejurările vor veni,
pentru că interesul nostru este peste Carpaţi şi nu aiurea, spre
a împinge Rusia dincolo de Urali, pentru că România, ca ţara
cu cele mai multe revendicări, nu trebuie să mai rămână neutră.
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Domnilor, tot ce v-am spus era pentru timpul dinainte de război.
În acea epocă de linişte neamul românesc era ameninţat în
existenţa sa. Astăzi, după război şi mai ales după ce s-ar realiza
dorinţa acestor prieteni ai germanilor, situaţiunea românilor ar
fi absolut insuportabilă, fiindcă, d-lor, suprafaţa de rezistenţă a
noastră a scăzut enorm în urma războiului. Mai luaţi în vedere
că dacă ungurii ies învingători, deci politica lor imperialistă
triumfă, atunci Statul unguresc va merge pe calea transformării
sale într-un stat curat unguresc.
Iată cum îl descrie Vasile Demetrescu-Brăila, reprezentantul
Brăilei în Cameră din partea Partidului Conservator Democrat
al lui Take Ionescu: „În toiul discursului, primit cu simpatie de
majoritatea Camerei, dar şi cu ironii din partea lui P.P. Carp şi C.
Stere, se produce o întrerupere. Leonte se opreşte o clipă, apoi
rosteşte cu vocea înecată în lacrimi: Mor, domnule Brătianu,
românii din Ardeal cu miile pe câmpiile Galiţiei, sub steaguri
streine, pentru o cauză streină. Vocea i se stinge şi lacrimile îi
curg şiroaie. Pe banca ministerială stupoare, un fior a cuprins
toată Camera.”
Deşi fusese la Senat, întovărăşindu-l pe Brătianu, I. G.
Duca noteză în Memorii, II, p. 66: Ştiu de la prietenii mei că a
reuşit să mişte adânc adunarea. A vorbit ca ardelean, ca ardelean
care destăinuieşte fraţilor liberi suferinţele fraților subjugaţi,
şi în cuvintele lui era atâta convingere adâncă, atâta zbucium
sufletesc, atâta emoţiune, încât a zguduit Camera mai puternic
decât ar fi putut vreodată să o facă elocinţa meşteşugită,
ticluită a oratoriei consfinţite. O nouă dovadă că adevărata
oratorie nu e atât arta, cât credinţa comunicativă, sinceritatea,
emoţiunea care mişcă şi pe alţii. De aceea, singure evenimentele
mari stârnesc oratorului accente superioare, de aceea epocile
mari scot din întuneric talente nebănuite, care după o licărire
strălucită dispar pentru vecie în umbră şi în uitare.
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În şedinţa următoare, din 12 decembrie 1915, Vasile
Demetrescu-Brăila (despre care I.G.Duca, pe aceeaşi pagină,
nota: netăgăduit are un talent frumos, o limbă aleasă şi darul
formulelor), în intervenţia sa, declara că, pentru transilvăneanul
care-şi făcuse un apostolat din chestiunea naţională, vocea
sângelui a fost mai puternică decât disciplina de partid,
argumentând că Ardealul a fost partea cea mai proeminentă a
revendicărilor noastre naţionale… Întindere mare, populaţie
numeroasă, calităţi de rasă şi energie, căliţi de persecuţiile
ungureşti. Mai presus ca oricând, acum e momentul… zeci
de generaţii n-am trăit şi n-am propovăduit alt crez, decât
că Ardealul este adevărata Alsacie şi Lorenă a neamului
românesc. Făcând comparaţia cu Basarabia, spune: Nu pot
afirma că rana Basarabiei e închisă pentru noi. Desigur că nu.
Poate că Basarabia e copilul cel mai plăpând şi mai suferind
care să excite o iubire compătimitoare; însă copilul sănătos,
care a trezit mândria şi speranţa noastră în viitor nu a fost şi
nu poate fi decât Ardealul. Răspunzând celor care spuneau că
România nu e pregătită pentru a avea un ideal naţional, afirma: A
spune, domnilor, că nu avem ideal naţional, că nu am avut o idee
naţională, ar însemna a şterge cu buretele o pagină din istoria
contemporană a luptelor noastre politice. N-a fost o întrunire,
un miting, un banchet la care să nu se vorbească de Ardeal şi
de ardeleni. Chestiunea a fost adusă de 23 de ani încoace chiar
de Partidul Liberal”. În consecinţă, toate eforturile neamului
trebuie concentrate împotriva Germaniei pentru a asigura
conservarea neamului.
În ziua de 14 decembrie 1915, toţi deputaţii aşteptau cu
nerăbdare cuvintele marelui Iorga, urcat la tribuna Camerei.
Interpelarea acestuia se mărgineşte însă la a aprecia justeţea
celor spuse de antevorbitorii săi în problema naţională, în
special a suferinţelor evocate de Leonte Moldovan, luând o
poziţie emoţionantă: Glasul acestui fiu al Ardealului, sincer,
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aspru, crud, neîndurat, m-a mişcat adânc, ca şi pe toţi cari au
fost aici. Pentru întâia oară a vorbit în Cameră nu o intenţie,
nu o pornire, nu o pasiune, ci a vorbit adânc şi sincer durerea.
Condamnă ororile ce se petrec în Ardeal, adevărate atentate la
fiinţa spirituală şi fizică a poporului românesc de acolo, în timp ce
la Bucureşti se ţin şedinţe peste şedinţe, consfătuiri şi banchete.
Cere ca primul ministru să înştiinţeze poprul de demersurile
sale, căci neutralitatea nu e şi nu poate fi decât o prelungire de
termen, nu o abdicare, căci naţia care renunţă ori abdică de la
drepturile ei naţionale nu merită să trăiască.
• Egalitatea Brăilei, Anul XX, No.999, 11 decembrie 1915
• Situaţia Agricultorilor noştri, în urma prohibirei
exportului, a dispoziţiunilor şi ordinelor cari se bateau cap
în cap, a mijloacelor insuficiente de transport şi în sfârşit în
urma instituirei comisiunei centrale aşa cum funcţionează
azi, este nespus de rea. Neputând vinde nimic din recoltele
lor, dar obligaţi fiind a face faţă la toate dările, moratoriul
nefiind instituit, agricultorii români sunt nevoiţi a se îngloda tot
mai mult în datorii spre dauna lor, dar în folosul instituţiilor
financiare.[…]Mişcarea agricultorilor n-a fost decât un început.
Împinşi de suferinţe, agricultorii credem că vor şti să se impună
pentru a restabili ţara pe o temelie sănătoasă, în care pământul
şi comerţul să poată reînflori existenţa şi viitorul nostru. Sp.
Georgescu
• În vederea sărbătorilor. Ne apropiem de sărbătorile
Crăciunului, de sărbătorile acelea cari ne amintesc cele mai
frumoase clipe ale vieţei oricăruia dintre noi. […]Se cuvine dar,
ca cel puţin în împrejurări de acestea, când toată lumea trebue
să fie veselă şi să primească Naşterea Mântuitorului cu belşug
şi bucurie, să dăm fiecare din prisosul nostru desmoşteniţilor
soartei, spre a li se da şi lor posibilitatea de a gusta pentru o
clipă acele duioase amintiri, în mijlocul mizeriei care bate prea
la multe porţi. Facem deci apel la caritatea publică de a fi cât
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mai darnică, spre a se putea descreţi frunţile la cât mai mulţi din
cei cărora soarta le este atât de vitregă. Să le dăm şi să le venim
în ajutor cu ce vom putea, ca să le facem şi lor sărbători fericite
cel puţin, dacă nu este posibil a le asigura traiul în condiţiuni
bune pentru tot timpul anului.[…]Aveţi deci milă de cei săraci.
• Negustorii şi nouile preţuri fixate de comună pentru
articolele de primă necesitate. De câteva zile s-a placardat
pe zidurile oraşului nişte afişe albe , mari cât toate zilele, prin
cari se anunta cetăţenilor o ordonanţă cu noile preţuri fixate
de primărie pentru vinderea articolelor de primă necesitate.
Lumea s-a îmbulzit să ia cunoştinţă de noile preţuri şi de marea
solicitudine pe care autoritatea comunală o poartă cetăţenilor.
Preţurile noui au făcut o bună impresie pentru un moment,
mai ales că prin ordonanţa în chestiune, fiecare negustor
este obligat să dea cumpărătorului o notă pentru articolele
cumpărate, cu preţurile ce s-au plătit. Încrezători, cetăţenii
au încercat a cumpăra cu preţurile din ordonanţă. Numai că
negustorii nu voesc să vândă cu preţurile impuse de autoritatea
comunală , iar când vine vorba de ordonanţă nu mai voeşte să
vândă chiar oferindu-li-se preţul cerut de el. Cât despre nota
de articolele cumpărate nici vorbă nu mai poate fi. Cetăţeanul
ca şi reprezentantul autorităţii vede toate acestea şi pe când cel
dintâi se resemnează şi plăteşte fără murmur cât cere negustorul
spre a-şi putea procura cele necesare hranei, cel de-al doilea  şi
tocmai cel mai indicat a supraveghia aplicarea ordonanţelor,
deşi perfect pus în   cunoştinţă de cauză, asistă nepăsător şi
fără a interveni.Trebuesc luate măsuri de îndreptatre şi cât
mai curând. Populaţiunea a început să murmure şi să-şi piardă
încrederea în autorităţi.
• Informaţiuni. 1) Duminică 6 decembrie a avut loc
în Capitală cununia religioasă a maiorului George Brătescu,
comandant al Jandarmilor din judeţul nostru, cu gentila d-şoară
Olimpe Dorizas, fiica dlui Themistocle Doridas, cunoscutul
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agent din portul nostru. 2) D. Costinescu, ministru de Finanţe,
a tranşat ieri definitiv chestiunea plăţii taxelor de export
pentru cele 50000 vagoane cumpărate de germani, plătind taxa
integrală în aur: jumătate vărsată aici iar cealaltă jumătate o vor
depune pentru Banca Naţională, la Reichsbank. 3) La Banca
Naţională din localitate s-a depus un stok de 1800000 lei aur
din taxele vamale de export. 3) La Brăila, în silozuri, docuri şi
magazii, se găsesc: 37600 tone porumb, 9060 orz, 2770 ovăz,
25460 grâu, 1460 secară,11340 făină de grâu şi 9840 fasole.
4)Tezaurul public a încasat în cursul lunii octombrie suma de
4852147 lei 47 bani , cu un plus de 77547 lei faţă de aceeaşi
lună a anului financiar 1914/1915. 5) Din cauza lipsei de cărbuni
din ţară, căile ferate s-au văzut nevoite a întrebuinţa pentru
încălzitul vagoanelor cărbunii numiţi „lignit”, cari se ştie că au
o forţă calorică redusă. În consecinţă, Direcţia CFR recomandă
călătorilor să se îmbrace mai gros şi a-şi lua pleturi dacă au,
spre a putea rezista la temperatura scăzută ce rezultă în timpul
mersului trenurilor. 6) Societatea „Danubiana”, noua înjghebare
a posesorilor actualelor fabrici de zahăr, făcută în vederea unei
noui exploatări sălbatice a publicului consumator, continuă cu
îndârjire asalturile sale pentru obţinerea de avantagii industriale
spre a înfiinţa o fabrică de zahăr la Giurgiu. 7) A încetat din
viaţă dna Inginer Sion, sora dlui C. Alessiu, senator şi şef al
partidului liberal. 8) A treia zi de Crăciun, la 27 dec., va avea
loc în saloanele Teatrului Regal un „Five o’Clock Tea”, urmat
de dans, organizat de Societatea de ajutor a doamnelor israelite
din localitate. 9) Lângă oraşul nostru, în partea stângă a şoselei
Brăila-Focşani se va înfiinţa pe terenul comunal un nou sat
după un plan bine determinat. 10) Chestiunea cărbunilor. La
Marianopol în Rusia au sosit următoarele cargobote ale SMR,
şi anume Carpaţi, Bucegi, Iaşi, Bucureşti şi Turnu Severin, ca
să încarce cărbunii comandaţi în acea ţară. În depozite nu se
găsesc decât 17000 tone iar restul de 23000 tone urmează să
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sosească din interiorul Rusiei în cel mult o lună. Primul vapor,
Carpaţi, a şi sosit la Constanţa, şi al doilea, Bucegi, soseşte în
cursul săptămânii având ambele zece mii de tone cărbuni.
• 12 dec. – Mihalache Petrescu, str. Regală nr. 158, contestă
taxa de trotuar şi impunerea pentru doi cai, neavând decât unul.
• 15 dec. – Publicaţie, nr. 11549: Se aduce la cunoştinţa
generală că, pentru a se veni în ajutorul populaţiei sărace din
acest oraş, Primăria va pune în vânzare lemnele aflate în depozitul
său de la bariera Sf. Constantin, cu preţurile următoare:
Lemne de fag netăiate, lei 2,60 suta kgr.
Lemne de fag scurt şi desp., lei 3,00 suta kgr.
Lemne de stejar netăiate, lei 2,70 suta kgr.
Lemne de stejar scurt şi desp., lei 3,10 suta kgr.
În acest scop se vor elibera de Primărie solicitatorilor
bonuri până la maximum de 500 kgr., cu începere de joi, 17 dec.
curent.  
• 16 dec., Trupa instrumentală rusă, intitulată „Balalaika”,
nu s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor.
• 16 dec. – Dl. Sterian D. Vasilatos a renunţat de a mai
instala cinematograf în localul de pe str. Galaţi nr. 72
• Bomba, Anul XXXI, No. 1382, 16 decembrie 1915
• Sarajevo-Bucureşti. Discuţia la Mesajul Parlamentului
fiind pe sfârşite, am putut constata că, de fapt, legătura trainică
dintre aspiraţiile legitime ale neamului şi politica guvernului
liberal se identifică şi apoi unanimitatea sentimentelor acelora
ce-s reprezentanţii poporului sau a voinţii lor, nici nu se
gândesc în principiu la renegarea trecutului nostru istoric şi a  
aspiraţiunilor noastre în viitor.  […]România, ţara libertăţilor
şi a echităţii, nu va aproba cu politica ei niciodată „mersul
neîncetat al prusacului spre Orient”, care înseamnă pentru ea
stăpânirea austro-germană pe drumul ce duce de la Hamburg
la Golful Persic, deci a Dunării, artera noastră vitală. […]
Chiar mândria de popoare libere şi independente a împins ţări
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şi popoare mici la apărare contra colosului german şi aşa s-a
distrus Belgia care era ţintită a i se lua imperiul colonial, aşa
s-a distrus Serbia care trebuia ştearsă de pe hartă ca stat liber
numai pentru a putea apropia pe Austro-Germani de Sangiac şi
Salonic prin care se putea face mai uşor încercarea de a pătrunde
în Egipt şi India. […]Departe de noi gândul că guvernul sau
Coroana intenţionează manopera slugarnică şi demnă de
scuipat a bulgarilor de a-şi vinde armata câtorva ofiţeri nemţi.
[…] Încredinţaţi de patriotismul guvernului s-aşteptăm totul în
linişte de la înţelepciunea lui şi strânşi uniţi în jurul drapelului
să nu ne îndoim nici o clipă că 1916 nu va aduce şi reîntregirea
iubitului nostru neam. Să fim însă siguri cu toţi că la Bucureşti
trebue canalia bulgară să-şi dea compt de rezultatul asasinatelor
din Balcani. F. Apostolescu
• Doctrina germanilor asupra războiului. Război şi
omenie. Doctrina germană asupra războiului se întemeiază pe
lucrarea „Vom Kriege” a lui Karl von Clausewitz, cel mai mare
scriitor militar al Germaniei, care, între altele, afirmă: „ Cine ar
vrea să lase la o parte elementul brutal al războiului prin simplul
fapt că-l scârbeşte ar arăta o tendinţă zădarnică şi greşită”. Aşa
se face că războiul german este condus „cu mai multă asprime,
lipsită de orice scrupule”, aşa cum au dovedit masacrele din
Belgia sau Franţa asupra civililor.
• Trib. Jud. I, S.I. Publicaţiune no. 17920/ 10 dec.
1915 aduce la cunoştinţă, după cererea judecătorului sindic,
scoaterea în vânzare prin licitaţie publică a imobilului falitului
G. Teodorescu, aflat în Brăila, str. Rahovei No. 427… în ziua de
14 ian. 1916. Prim Preşedinte C. Alevra, Căp. Portărei C. Bălan
• Prim Preşedinte al Trib. Brăila. Afipt No. 18176/14 dec.
1915: se declară de urmărite şi sechestrate veniturile imobilelor
din Brăila str. Orientală No. 3, Str. Vapoarelor No. 2 şi 4, str.
Danubiului No. 13, str. Regala No. 3 şi No. 23 vechiu, colţ cu str.
C. Berlescu şi imobilul din portul Brăila, numit moara Violatos,
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proprietăţile dlui Gabriel F. Violatos, până la concurenţa
sumei de lei 1100000, capital plus procentele convenţionale în
pretenţia Băncii de Credit Român. Prim Preşedinte C. Alevra,
Căp. Portărei C. Bălan
• Corpul Port. Trib. Brăila. Afipt no. 17747 din 8 dec.
1915 aduce la cunoştinţă că în ziua de 17 dec. 1915 se va vinde
prin licitaţie publică averea mobilă a debitorelui Anastase Filoti,
aflată la conacul moşiei D-sale din com. Batogu, plasa Ianca,
jud. Brăila, şi anume o cantitate de porumb ciocantin în ştiuleţi,
recolta anului 1914 (1000 hectolitri), urmărite şi scoase la
vânzare după cererea creditoarei Soc. Anonimă de Asigurare
Generala şi Reasigurare „Victoria” din Bucureşti şi pentru a
D-sale despăgubire de 5600 lei[…]
• 17 dec., seara- Maria Jorlenaria, concert în sala Teatrului
Regal În acelaşi timp, pe scena Teatrului Passalacqua, are loc
microstagiunea Operei Române din Bucureşti sub direcţiunea lui
Egizio Massini şi Spirea, cu operele Lucia de Lammermoor (17
dec.), Faust (18 dec.) şi Rigoletto (19 dec.), fiind aplaudaţi la
scenă deschisă George Folescu, Petre Ghimpeţeanu, Margareta
Ştefănescu şi George Niculescu-Basu. În cronica primelor două
spectacole, se remarcă preţioasele voci ale tenorului Mihăilescu,
excelent în toate privinţele, ca joc şi ca voce; George Folescu,
înzestrat cu un organ strălucit; Petre Ghimpeţeanu (care) posedă
o voce fără cusur; Margareta Ştefănescu în rolul Margaretei din
opera „Faust” dând dovadă de un puternic talent ca joc de scenă
şi ca voce, mai ales în al 5-lea act şi Niculescu Basu, care, după
ce a repurtat câteva succese în operetă, a dovedit că talentul
său vocal era destinat pentru operă, unde vocea d-sale de bas,
atât de puternică, se poate desfăşura în toată amploarea ei. În
Mefisto din „Faust”, vocea d-sale a fost susţinută de un real talent
de comediant. A şi fost rechemat în câteva rânduri iar galeria şi-a
arătat şi dânsa deosebita ei admiraţie, aplaudându-l cu căldură.  
• 17 dec., joi - BOB, No. 34: în port vagoane-14; obor
care-318
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• 18 dec. – (nume indescifrabil) Cerere instalare cort de
pânză, în Piaţa Regală, partea stângă, pentru a expune roată
numerotată pentru desfacere de galanterie, darea la semn cu
table şi cu verigi de cuţite.
• 18 dec. – Istrate S. Marinescu, Bd. Sf. Maria nr. 9, cere
autorizaţie pentru a deschide o Şcoală de dans.
• Egalitatea Brăilei. Anul XX, No. 1000, 18 decembrie
1915.
• No. 1000. Cu acest număr, „EGALITATEA BRĂILEI”apare
în al 1000-lea tiraj. 1000 de săptămâni, XX de ani încheiaţi de
apariţie regulată. O adevărată viaţă de om! O muncă cinstită
pentru a ţine sus prestigiul portului Brăila, a Comerţului şi
Agriculturei în general. Portului Brăila şi acestor ramuri de
activitate economică a închinat „Egalitatea Brăilei” întreaga
viaţă şi a veghiat necontenit la bunul mers al operaţiunilor lor.
[…] Înregistrând acest rar eveniment din viaţa publicaţiunilor
săptămânale de la noi, promitem a rămâne pe viitor la postul
nostru şi a veghia şi mai departe, cu ochii mult mai ageri, ca
interesele celor cărora am consacrat munca şi viaţa acestui
ziar, să nu sufere. RED.
• Avantagii cu orice preţ! Incontestabil că Legea pentru
încurajarea industriei naţionale a adus imense foloase ţărei  şi
legiuitorul, numai când a decretat-o, a avut în vedere motive
destul de puternice. Mai întâi de toate a înţeles că prin acordarea
avantagielor solicitate, să înlesnească pe cât posibil ca industria
noastră, abia în faşă, să ia un asemenea avânt încât să poată
satisface nevoile ţărei, pentru ca cu modul acesta să nu mai
fim tributarii străinătăţei pentru produsele similare industriilor
cărora le acordă avantagiile legei, ci să ni le putem procura aici
în ţară,  în mod lesnicios şi cu preţuri convenabile. Legiuitorul
a mai avut în vedere în acordarea unor asemenea avantagii
şi greutăţile pe cari diferitele ramuri de industrii aveau să le
întâmpine la înjghebarea lor, cum şi foloasele pe care aveau
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să le tragă din asemenea întreprinderi. N-a înţeles însă nici un  
moment ca să acorde asemenea avantagii întreprinderilor cari
pot fi pornite cu sacrificii nu tocmai mari şi cari în scurt timp pot
realiza beneficii atât de importante încât să întreacă cu foarte  
mult capitalul pus în exploatare. Pentru aceste consideraţiuni,
legea  din 1912 a exclus de la beneficiile ei fabricele de zahăr. În
condiţiile lipsei de zahăr, Soc. „Danubiana” a cerut ministerului
de industrie şi comerţ să acorde fabricii de zahăr din Giurgiu
şi avantagiile legei din 1912.[…]Ţinând seama de beneficile
fabuloase realizate de fabricile de zahăr de 200-300 %  şi
de desistarea guvernului dela orice drept faţă de fabricanţi,
guvernul nu trebue să le acorde nici un avantaj.
• O chestiune locală. Toţi cetăţenii proprietari din străzile
cuprinse în lotul I al lucrărilor de analizare au fost rugaţi astă
vară şi apoi somaţi de către Primărie ca, în termen de o lună de
zile, să-şi facă instalaţiunea de apă şi canal în proprietate, cu
racord la tubul adus de Comuna în stradă, până la proprietatea
respectivă.Cu toate somaţiunile şi ameninţările, un număr foarte
redus de proprietari  de-abia au putut să-şi facă instalaţiunile pe
cari le impune Primăria, la această stare de lucruri contribuind
scumpetea colosală a manoperei şi a articolelor întrebuinţate.
Numai cei cu dare de mână au putut să răspundă somaţiunilor
Comunei, majoritatea însă, care formează grosul populaţiunei,
din lotul de care vorbim, a fost pusă în imposibilitate de a-şi
face instalaţia. Timpurile critice şi lipsa au făcut pe toţi aceştia
să prefere mai bine a plati taxele de abonamente pentru apă
şi canal fără a le folosi, decât să-şi facă instalaţiile cerute. Şi
este foarte natural ca astfel să se petreacă cazul, când toată
lumea astăzi de-abia îşi poate câştiga cele necesare hranei şi
îmbrăcămintei. Fără a se lua în consideraţiune această stare de
lucruri, Comuna a lansat o nouă somaţiune şi mai revoltătoare:
fiecare proprietar este somat în termen de 10 zile să achite o
sumă socotită a 28 lei metru, pentru toată lungimea racordului
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făcut de comună de la conducta principală din mijlocul străzii
până la marginea proprietăţii respective a fiecărui cetăţean.[…]
Găsim că comuna a procedat în mod greşit  lansând somaţiunile
în aceste vremuri când toată lumea se plânge de lipsuri.
• Informaţiuni. 1) Cu ocaziunea aniversării nunţii sale
de argint, dl Ionel Pasmantir, directorul Băncii Marmorosch
Blank & Co din localitate, a donat pentru fondul de întreţinere al
şcoalei comerciale, curs seral, suma de o sută lei. 2) M.S. Regele
a semnat decretul prin care sunt numiţi membrii Comisiunii
centrale pentru vânzarea şi exportul cerealelor. 3) Din timbrul
de ajutor, ce se aplică pe notele de consumaţie şi actele
judecătoreşti, s-a produs până acum un fond de 25000000 lei.
4) La Comisiunea centrală, s-au înscris cu mărfuri pentru export
138 de proprietari şi agricultori cu următoarele cantităţi de
cereale: grâu-7810 vagoane, orz-1875, ovăz-1711, fasole-73 şi
mazăre-125 vagoane. 5) Producţiunea de zahăr a celor 4 fabrici
de zahăr de la Roman, Sascut, Chitila şi Ripiceni va întrece în
acest an pe cea din anul trecut cu 700 de vagoane. 6) Societatea
generală de patronaj, organizând pentru ziua de 2 ianuarie un
mare bal mascat şi nemascat, în saloanele Teatrului Regal,
roagă călduros inimile caritabile din acest oraş să binevoiască
a contribui pentru tombolă cu tot felul de obiecte, pe care se
va scrie numele generosului donator sau donatoare. Obiectele
se vor trimite doamnelor: Sevastia Opreanu, str. Călaraşi 11;
Eliza C. Alessiu, str. Polonă 12; Aneta Economu, Bd. Carol 152;
Aglaia Suliotti, Belvedere 9; Maria G. Perlea, str. Braşoveni, şi
Dafina I. Oţeleanu, str. Ştefan cel Mare, 182.
• 18 dec. – T. S. Theodorescu încetează comerţul de cafenea
din str. Călăraşi nr. 68 de la 1 ianuarie 1916
• 19 dec. - Cercul Zionist-Cultural „Ryuach Chadas Dr.
H. Moscovitz”, T. Regal, festival artistic cu piesa “Evreii” de
Cirikov
• 19 dec. – Andoni Pascu, Albinei nr. 2, instalare aparat
fotografic, Piaţa Regală, cort 4m/8m, m.p=5 bani, în total 1,60 lei
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• 20 dec. – Reprezentaţie cinematografică în sala Teatrului
Regal cu scopul de a ajuta mai multe familii sărmane de Sfintele
Sărbători
• 20 şi 26 dec. – Ionel V. Mihalcea, serate dansante în
saloanele Teatrului Regal
• 22 dec, marţi –Primul ambulatoriu din Brăila. Fondat în
1895 pentru tratamentul gratuit de Doctor şi medicamente al
săracilor fără deosebire de naţionalitate şi confesiune. Medaliat
la Expoziţia Naţională a României 1906 cu medalie de bronz.
Placheta de colaborator, orele 6 şi 9 seara, cinematograf, sala
Carpaţi. În cererea de scutire se menţionează că în anul 1915
peste 2000 de săraci de toate naţionalităţile de la oraş, ca şi din
sate au găsit ajutor medical de la noi.
• 23 dec., miercuri -  BOB, No. 35: în port vagoane-32;
obor care-213
• 23 dec. – În urma licitaţiei din 17 dec., prin contractul
din 23 dec. se închiriază dlui Şerba Lupaşcu chioşcul Comunei
din Piaţa Regală (construcţie nouă) pentru vinderea fabricatelor
RMS, pe termen de trei ani. Chirie anuală-lei 1250.
• 23 dec. – Judecătoria de Ocol: Avram Pacher, str. C.
Berlescu nr. 37, comerciant, solicită restituirea de taxe prin
scoaterea din consumaţie a 2805 kg carne.
• 23 dec. – Licitaţie, vânzarea locului viran din str. Hepites
nr. 20 bis, ca despăgubire pentru 64 lei, de la vânzarea imobilului
Naum Traian, str. Cojocari nr. 5
• În Ajunul Crăciunului, corul copiilor de trupă a colindat
protipendada.
• 26 dec. – Soc. filantropică „Frăţia” a mijlocitorilor de
cereale din oborul Brăila, serată dansantă în salonul Cercului
Comercial şi Industrial din str. Regală, în scopul creării unui
fond de ajutor în caz de boală şi de înmormântare.
• 27 dec. – Serată dansantă, salon Goldenberg, Cercul
subofiţerilor reangajaţi. Semnează Preşedintele cercului şi
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comandantul Pieţei, Maior Berindei
• 27 dec. – Soc. de Bine-Facere a Doamnelor (Israelite)
din Brăila, serbare (five o’clock) în scop filantropic
• 28 dec. – Chiru Chivise, str. Militară nr. 18, scădere de la
taxa de birt şi cafenea de la 1 oct. 1915
• 28 dec. – Autorizaţie stabiliment băuturi spirtoase, Marcu
Veltman, Bd. Cuza nr. 109
• 30 dec. – Soc. amploiaţilor de birou şi bancă, sala Carpaţi,
reprezentaţie cinematografică, cu scopul de a se susţine sala de
lectură şi de a înfiinţa o casă de ajutor reciproc pentru cazurile
de boală şi lipsă de serviciu a amploaiaţilor comerciali.
• Bomba, Anul XXXI, No. 1383, 30 decembrie 1915
• Cu ocaziunea noului an 1916, ziarul „Bomba” urează
scumpilor săi cititori ani mulţi şi fericiţi şi împlinirea celei mai
mari dorinţe: realizarea idealului naţional, aşa cum îl dorim
cu toţii. Trăiască România Mare !
• O afacere minunată. Ziarele de tiraj şi cele mai bine
informate  au înregistrat ştirea senzaţionala că Marea Britanie
a cumpărat stocul de cereale disponibil din ţara noastră cu un
preţ fabulos şi că guvernul nostru a aprobat această transacţie.
Se precizează anume că livrarea acestor cereale ce reprezintă un
stoc de 80000 vagoane şi în care intră şi o mare parte din cele
50000 vagoane destinate Germaniei, să fie făcută atunci când
circulaţia prin Dardanele va fi posibilă. În fine, se pare că aliaţii
încep a-şi repara greşelile de la începutul războiului. […]Prin
acest gest însă Germano-Austro-Ungarii primesc ei lovitura în
stomach, dupa cum proectau s-o dea Engliterei. […] E demn de
notat şi faptul că toate sgomotoasele manifestări ale opoziţiei în
Parlament au fost rău îndreptate contra guvernului, căruia nu i
se poate imputa nimic. F.
• După 2 ani. Totdeauna, chiar cu preţul intereselor
noastre, am profesat prin umila noastră foaie credinţa neclintită
şi neprecupeţită că e interesul adevărat al umanităţii şi al nostru
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ca planul diabolic conceput de Germania să fie împiedicat
prin orice mijloace si că e un criminal acela care va refuza în
limita puterilor lui să contribuie la realizarea acestui ideal al
umanităţii. […]Avem credinţa însă că astfel cum crimele comise
de inchiziţia catolică au fost răsplătite cu decadenţa popoarelor
ce o practicau, tot aşa şi opera distructivă a epilepticilor criminali
de la Berlin, Viena şi Pesta vor fi plătite de dreptatea cerească.
Pentru noi, românii, însă, chestiunea ce se pune e ceva mai
simplă şi fără a cere nimic proniei cereşti rămâne la latitudinea
şi curajul conducătorilor noştri de a face fericirea poporului.
[…] Facă cerul ca 1916 să fie mai norocos atât pentru noi, cât
şi pentru întreaga omenire ce suferă după urma unor nebuni.
• Corp. Portăreilor Trib. Brăila. Afipt No. 18570/21 dec.
1915. În ziua de 4 ianuarie 1916, se va vinde prin licitaţiune
publică averea constituită în gaj de către debitorul Iancu
Hirschfeld, şi anume: cantitatea aprox. de 544605 kgr. porumb
cinquantin corcit, depozitată de Serviciul Maritim Român la
docurile din localitate în diverse silozuri… a cărei vânzare s-a
cerut de creditoarea Banca Română, Împ. Traian No. 8, şi pentru
a d-sale despăgubire de suma de 99585 lei.
• Afipt No.18788/ 29 dec. 1915. În ziua de 9 ianuarie 1916,
se va vinde prin licitaţiune publică averea mobilă a debitorului
M. G. Basarabeanu din Brăila, str. Grădinei Publice No. 2, şi
anume  25 de obiecte de mobilier, dintre care menţionăm: una
pianină neagră fabrica Franke Leiptez şi un piano cu coadă
fabrica Rozendorf, urmărite şi scoase la vânzare  după cererea
creditoarei reclamante „Compania Continental de cauciuc şi
gutape”, SA din Bucureşti, şi pentru a d-sale despăgubire de
suma de 6877 lei.
• Afipt No. 18791/ 29 dec. 1915 În ziua de 15   ianuarie
1916, se va vinde prin licitaţiune publică averea mobilă a
debitorilor Elia Mareş şi Vasile Mareş din Brăila, str. Călăraşi
No.8, şi anume 30  de obiecte, dintre care menţionăm primele
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două: un automobil culoarea galbenă marca Hoskisch 16+20
cai putere purtând No. 20 al Primăriei Comunei Brăila şi una
pianină Ed. Sailer, de culoare neagră,   urmărite şi scoase la
vânzare  după cererea creditoarei  „Banca Iaşilor” şi pentru a
d-sale despăgubire de suma de 32000 lei.
• Reclamă.
• Bomba, 16 şi 30 dec. 1915
• Drogueria „Iris”. Simatu & Makata. Str. Regală No.
72. Cea mai asortată în articole de droguerie, parfumuri, creme,
pudre etc.
• Tipografia „Mercur” G.B.Enzer. Str. N.V.Perlea
(Braşoveni) no.26 Brăila. Lucrează mai eftin ca oriunde, lucrările
se dau la timp şi cu acurateţă ireproşabilă.
***
Anul 1915 se încheie la fel ca şi cel precedent, fără clarificări
în problemele de politică externă din partea guvernului, care a
refuzat să răspundă diverselor interpelări. Din aceste motive,
opoziţia va deveni tot mai zgomotoasă în întruniri şi manifestaţii
publice.
Iarna 1915-1916 s-a scurs relativ în linişte. Nici Puterile
Centrale, nici Antanta nu se prea sileau sa ne scoată din
neutralitate, îşi rezervau sforţările pentru primăvară (I.G.Duca,
II, p.85).
Tratativele purtate cu Antanta în anul 1915, care acceptase
viitoarele frontiere, înseamnă de fapt abandonarea neutralităţii,
deşi a rezistat cererilor de intrare în război. Angajamentul
guvernului: a continua interzicerea tranzitului de armament
german spre Turcia şi a pregăti momentul favorabil cooperării.
Altfel spus, diplomaţia română a câştigat: 1) recunoaşterea
drepturilor sale de realizare a unităţii naţionale şi 2) intrarea în
acţiune la momentul voit de ea.
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Starea de neutralitate, deşi una de provizorat datorită
opţiunii clare a guvernului şi a opiniei publice, a însemnat o
perioadă de doi ani de zile. Se adeverise spusa lui Nicolae Iorga
încă din 27 iulie 1914 în „Neamul Românesc”: Ca un popor de
omenie, cu linişte, arma la picior! După ce la 4 /17 aug. 1916
se semnează la Bucureşti Tratatul de alianţă între România şi
ţările Antantei (Franţa, Marea Britanie, Rusia şi Italia), la 14/27
aug.1916 – România declară război Austro-Ungariei.
A urmat una din cele mai nefaste perioade din istoria
multiseculară a oraşului nostru, Brăila fiind ocupată de
coaliţia inamică (trupe din Germania, Austro - Ungaria,
Turcia şi Bulgaria) între 23 dec. 1916, stil vechi, şi 11 nov.
1918, stil nou.
***
Istoria Phöenix-ului este însăşi istoria Brăilei; de atâtea
ori a fost arsă şi de atâtea ori a renăscut din propria-i cenuşă.
Va renaşte încă o dată.
(Sotir Constantinescu şi George Buznea)
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ADDENDA
* Frecventarea bibliotecii publice de către cititori în
anul 1915: ianuarie-230; feb.-279; mar.-105; apr.- 148; mai190; iunie-263; iulie-Ø; aug.- Ø(biblioteca a fost închisă); sept.263; oct.-243; nov.-353; dec.-262 (cf. Registrul de evidenţă a
cititorilor)
* Îngheţ/dezgheţ: Dacă în anul 1914, Dunărea a îngheţat
la 8 ianuarie şi s-a dezgheţat la 20 februarie (43 de zile), în 1915
n-a îngheţat deloc.
* Mersul trenurilor – staţia Brăila (Calendarul Muncei
pe anul 1915)
Plecarea trenurilor din Bucureşti (Gara de Nord)
[Nr. trenului, felul trenului, ora]
1) 121, personal, 6,55 a.m. (Ploieşti, Slănic, Vălenii de
Munte, Mizil, Buzău, Nehoiaşi, Brăila, Galaţi, R. Sărat, Focşani,
Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu, Adjud, Tg. Ocna, Moineşti,
Palanca, Ghimeş, Bacău, P. Neamţ, Roman, Focşani, Fălticeni,
Botoşani, Iţcani, Tecuci, Bârlad, Crasna, Huşi, Vaslui, Iaşi)
2) 55, accelerat, 9,20 (Ploieşti, Mizil, Buzău, Brăila, Galaţi)
3) 123, personal, 11,15 (Ploieşti, Vălenii de Munte, Mizil,
Nehoiaşi, Buzău, R. Sărat, Focşani, Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu,
Adjud, Tg. Ocna, Bacău, Făurei, Brăila, Galaţi)
4) 19, expres, 2,55 p.m. (Ploieşti, Buzău, Brăila, Galaţi, R.
Sărat, Focşani, Odobeşti, Mărăşeşti, Adjud, Palanca, Bacău, P.
Neamţ, Roman, Tecuci, Bârlad, Crasna, Huşi, Vaslui, Iaşi)
5) 29, expres, 6,20 (Ploieşti, Mizil, Buzău, Brăila, Galaţi)
6) 11, accelerat, 11,10 (Ploieşti, Mizil, Buzău, Brăila,
Galaţi, Bereşti)
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Sosirea trenurilor în Gara de Nord
1) 12, accelerat, 6,00 a.m. (Bereşti, Galaţi, Brăila, Buzău,
Mizil, Ploieşti)
2) 30, expres, 11,40 ( Galaţi, Brăila, Buzău, Mizil, Ploieşti)
3) 124, personal, 4,15 p.m. (Galaţi, Brăila, Făurei, Bacău,
Tg. Ocna, Adjud, Mărăşeşti, Panciu, Odobeşti, Focşani, Rm.
Sărat, Buzău, Nehoiaşi, Mizil, Vălenii de Munte, Ploieşti)
4) 56, accelerat, 7,15 ( Galaţi, Brăila, Buzău, Mizil, Ploieşti)
5) 122, personal, 10,45 (Iaşi, Vaslui, Huşi, Crasna, Bârlad,
Tecuci, Iţcani, Botoşani, Fălticeni, Paşcani, Roman, Piatra
Neamţ, Bacău, Ghimeş, Palanca, Moineşti, Tg. Ocna, Adjud,
Mărăşeşti, Panciu, Odobeşti, Focşani, Rm. Sărat, Galaţi, Brăila,
Nehoiaşi, Buzău, Slănic, Vălenii de Munte, Ploieşti)
6) 20, expres, 11,30 (Iaşi, Vaslui, Huşi, Crasna, Bârlad,
Tecuci, Roman, Piatra Neamţ, Bacău, Palanca, Adjud,
Mărăşeşti, Odobeşti, Focşani, Rm. Sărat, Galaţi, Brăila, Buzău,
Ploieşti.
* LEXIC: afipt, -e (s. n.), învechit, afiş, din afige (îeşit din
uz- „a afişa” < lat, după înfipt
* Presa brăileană în 1915 [ Extras din Ion Volcu,
Dicţionarul presei brăilene (1839 – 2007), Editura Istros a
Muzeului Brăilei, Brăila, 2009]
Adevărul Brăilei. Seria a doua: 1 apr. 1914-11 aug. 1916.
Director politic şi proprietar: State Teodorescu. De la 8 oct.
1914, titlul Dreptatea Brăilei.
Adevărul Brăilenilor. Ziar democrat independent. Prima
serie: 30 ian.1914 - 1 nov. 1915. apariţie săptămânală, cu ultimele
ştiri politice, economice, judiciare, financiare, comerciale şi
industriale din întreaga ţară. Proprietar-director şi redactor: av.
C.C. Sculy.
Almanahul Fetelor. 1915. Numai pentru Domni şi Doamne.
Dec. 1914. editor: I. B. Gucnay [Marcus Rothstein - Rolla]
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Anuar pe anul 1914-1915. Liceul „Nicolae Bălcescu”.
Director: D.I. Dogaru. Secretar: R. S. Corbu. Bibliotecar şi
secretar adj. : Gh. Tomaide, 1915, 26 p.
Avântul. Organ Independent al Mobilizaţilor din 1913. 25
dec. 1914-30 apr. 1915. Apare bilunar cu ştiri din întreaga ţara.
Girant resp.: M. Petrescu
Avântul Cooperativ. Foae de propagandă şi educaţie
cooperativă. Bucureşti – Brăila. Prima serie: oct. 1915 - apr/
mai 1916. Lunar. Director: I. Voiculescu, controlor la băncile
populare.
Bomba.7 feb. 1885-30 dec. 1915. Apare de două ori pe
săptămână. Redactat de un comitet. Pe parcursul apariţiei,
subtitlul: Ziar naţional-liberal, Ziar independent, Curierul
portăreilor şi notariatului Tribunalului Brăila, Ziar săptămânal,
Organ politico-judiciar, Organ naţional-liberal.
Brăila Nouă. Ziar ilustrat, 3-12 apr. 1915. Săptămânal.
Redactor – şef: Marcel Stănescu
Buletinul. Revistă judiciară, comercială, industrială,
financiară şi politică. 1 ian. 1915-17 iul.1916
Buletinul Comunităţii Israelite din Brăila, Sep. 1907-sep.
1915. Lunar.
Buletinul Oficial al Bursei Brăila. 1/14 ian. 1905-7apr.
1916 (prima serie).
Cocota. Revistă umoristico-picantă. 15 mar.-26 apr. 1915.
Apare duminica. Directoare: M-elle Coco.
Constituanta. Ziar independent. Seria a 2-a: 15 mar.-11
dec. 1915. Apare de două ori pe săptămână, sub direcţiunea unui
comitet.[Director: Spiridon Ionescu (director-proprietar de la 15
mar. 1915.). Redactor: Bazil Clony (până la 3/15 mar. 1915)].
Effort (L’ -). Organ mensuel du Cercle Voltaire. Sep.1906sep. 1916. În limba franceză.
Egalitatea Brăilei. Seria a doua: 20 mai 1900-12 aug. 1916.
Redactor şi director: Spiru Ionescu.
Éthnos [Naţiunea ]. Ziar politic, economic, comercial
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şi literar. Brăila: 12 nov. 1911-29 oct. 1916. Apare de trei ori
pe săptămână. Fondator: Gh. Kostomyris (de la 22 apr. 1912).
Director: Leonidas G. Kostomyris (de la 22 apr. 1912). În limba
greacă.
Expresul. Ziar cotidian. Agricultură, Comerţ, Industrie şi
Finanţe. Ştiri şi fapte diverse. Reportajii senzaţionale. 9 mai
1910-21 ian. 1948.
Fiii Apărători ai Patriei. Organ pentru apărarea intereselor
apărătorilor patriei. Seria întâi: 16 iul 1915-1 aug. 1916. Variabil.
Flori şi spini. Revistă literară de familie. Nuvele. Poezii.
Razii amoroase. Jocuri. 1 dec. 1915-15 aug. 1916.
Gazeta Meseriaşilor. Organ independent săptămânal. Seria
întâi: 26 sept.1911-15 aug. 1916. Sub conducerea unui comitet
de meseriaşi.
Gazeta Poporului. Organ democrat. Prima serie: 28 mar.
1909-1 aug. 1916. Variabil. Redactat de un comitet. [Redactor:
C. Nicolescu – director de la 14 mar. 1910; director-proprietar
de la 29 apr. 1913].
Guriţa Mahalalei. Revistă literară umoristică pentru
familii. Brăila: 1 mar. 1913-1mar.1914 şi 15 iul. 1915-15 aug.
1916. Apare de două ori pe lună. [Director: Dim. Orfănescu /
Mitică Bohemu]. Schimbă titlul în Guriţa literară de la 15feb.
1913 şi în Flori şi spini, de la 1 dec. 1915.
Hamer (Der -) / Ciocanul, 29 aug. 1915-11 ian. 1916. Apare
de două ori pe lună sub conducerea unui comitet. Redactor: I.
Botoşansky. În dialectul idiş, cu caractere ebraice, cu unele texte
publicitare in limba română.
Jurnalul. 9 nov. 1915-27 iun.1916. Apare duminica.
Director: Luciliu R. Opreanu. Prim-redactor (de la 16 nov.
1915): Anastase Petrescu.
Lumina Liberă. Organ independent. Prima serie: 26 ian.14 apr. 1915
Lumina Satelor. Revistă populară de îndrumare.
Agricultură, Viticultură, Creşterea vitelor, Gospodărie, Industrie
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casnica, Economie rurală, Cooperative, Higena, Educaţiune etc.
1 nov.-14 dec. 1915. Săptămânal. Sub direcţiunea unui comitet.
Obuzul. Politică. Finanţe. Comerţ. Industrie. 23 iul. 1915.
[Un număr]. Girant resp. R[omeo] Stănescu.
Primul ambulatoriu. Ziar ocazional. 10 dec. 1905, ian.
1914, mar. 1915.
Propaganda. Ziar independent. 6 iul. 1915-14 mar. 1916.
Apare duminica sub redacţia unui comitet. Girant resp.: I.
Rădulescu (până la 9 mai 1915).
Revista Porturilor şi Navigaţiunei Comerciale. 15 ian.
1913-iun./iul. 1916. Lunar. Sub conducerea unui comitet.
Director: Lt. Comandor M. Theodorescu - Angelo. Secretar de
red.: C. Puianu. Redactor: Jack Corbu (de la 15 ian. 1914).
Revista Reclama. Mar. şi dec. 1914, dec. 1915. Proprietar:
Teodor Manea.
România. Politică - Finanţe, Comerţ – Industrie. 10 sep.
1909-12 ian. 1916. Săptămânal. Redactor-proprietar: M[arcus
Rothstein] Rol(l)a
Sfatul Meseriaşilor. Organ independent. Oficios al centralei
şi filialelor „Sfatului Meseriaşilor Manuali” din România. 22
iun. – 5 iul. 1915; 20 dec. 1915; 3 apr. - 15 mai 1916. [7 numere].
Telegrama. Apare zilnic în mai multe ediţii cu ultimele
ştiri. 28 iul. 1914-7 aug. 1916.
Tribuna Liberă. Ziar independent. Ultima serie: 9 mai
1910-21 ian. 1948. Apare in fiecare duminică. Variabil.
Trufandaua. Revistă umoristico-satirică săptămânală. 26
apr.1915. Apare duminica. Directoare: M-elle Coco.
* Tipografii brăilene în 1915 [Extras din lucrarea
Tipografii brăilene. 1838-1944 de Rodica Drăghici şi Stanca
Bounegru, Brăila, 2001]
Tipo - Litografia Pericle M. Pestemalgioglu, 1873-1915.
Deţine supremaţia în istoria tiparului brăilean atât prin numărul
publicaţiilor editate (150 cărţi şi circa 85 periodice), cât şi prin
execuţia grafică.
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Tipografia UNIVERSALA a lui Constantin P. Nicolau,
1887-1916. Prin cele peste 80 de publicaţii realizate (cărţi,
broşuri şi ziare), se situează pe locul al doilea în istoria tiparului
brăilean, după P. M. Pestemalgioglu
Tipo – Litografia MODERNA, Max Fränkel, 1892-1930
Tipografia Nouă, 1904-1939
Tipografia MINERVA – Moscu Haravon, 1906-1937
Tipografia LUCRĂTORII ASOCIAŢI / PRESA, 19071940
Tipografia / Institut de Arte Grafice DUNĂREA, 19091949
ARTISTICA, Tipo – Litografie Arthur Orghidan, 19101942
Tipografia ETHNOS – Leonidas Kostomiris, 1911-1918
Tipografia MERCUR, 1912-1926
Tipografia VICTORIA – Herman Perlmann, 1912-1836
* Cărţi editate la Brăila în 1915 [Extras din lucrarea
Tipografii brăilene. 1838-1944 de Rodica Drăghici şi Stanca
Bounegru, Brăila, 2001]
Apostoleanu, I. G., Cu cine să ne unim? şi către cine să alipim
sabia şi braţul vânjos al luptătorilor români?[Pestemalgoglu,
22 p.]
Inache, Atanasie, Inaugurarea noului local al Clubului
conservator din Bucureşti. Discursul D-lor Al. Marghiloman,
C.C. Arion, Gr. Cantacuzino, D.S. Neniţescu şi D. Dobrescu
[Lucrătorii Asociaţi / Presa, 24 p.]
Primăria Oraşului Brăila, Regulament pentru abonamentele
la apă şi canal [Artistica, 7 p.]
Primăria Oraşului Brăila, Regulament pentru executarea
instalaţiunilor de scurgere din interiorul proprietăţilor şi
racordarea lor cu canalul public [Artistica, 24 p.]
Primăria Oraşului Brăila, Regulament pentru executarea,
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întreţinerea şi funcţionarea instalaţiunilor particulare de apă
din oraşul Brăila [Artistica, 21 p.]
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