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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Istoria cântării sacre este, mai întâi, istoria întâlnirii cu  

Dumnezeu. Ea este repetată şi nu este niciodată depăşită de timp. 

Cuvântul sacru cântat mărturiseşte, de fapt, prezenţa harică a lui 

Dumnezeu în Biserică şi în creaţie şi participarea omului în viaţa 

divină, fapt pentru care arta cântării sfinte, fiind pusă în slujba lui 

Dumnezeu, nu este o artă ca oricare alta, prin ea sfinţindu-se mintea, 

auzul şi simţirile.  

În Biserica Ortodoxă cântarea religioasă ocupă un loc aparte 

datorită modului  în care reusește să pregătească sufletul 

credinciosului pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru rolul pe care îl 

are în transmiterea adevărurilor de credință, de sensibilizare a 

sufletelor pentru a primi Evanghelia lui Hristos şi pentru a se 

împărtăşi de prezenţa lui Hristos. Melodia contribuie în mod evident 

la desluşirea sensurilor teologice duhovniceşti pe care le conţin 

rugăciunile şi textele imnografice, ajutându-l pe credincios să 

trăiască lăuntric ceea ce înţelege prin raţiune. Să cânte limba şi 

mintea să cerceteze înţelesul cuvintelor, aşa încât să cânţi cu duhul, 

dar să cânţi şi cu mintea, zicea Sf. Vasile cel Mare. De asemenea, 

Diodor de Tars subliniază: Cântarea trezeşte în suflet o arzătoare 

dorinţă pentru conţinutul imnului cântat, ea potoleşte pasiunile ce se 

nasc din carne, ea alungă gândurile rele care ne-au fost sugerate de 

vrăjmaşii nevăzuţi, ea se revarsă în suflet ca să rodească şi să dea 

fructe bune, pe  cei ce luptă cu pietate îi face în stare să îndure 

încercările cele mai grozave, pentru cei pioşi este un leac împotriva 

relelor vieţii pământeşti.  De aceea, cântarea religioasă în 

comunitățile euharistice a fost o preocupare constantă de-a lungul 

veacurilor, chiar dacă modul de execuție a fost diferit în diferite zone 

geografice și epoci. Cântarea de strană statornicită în Biserică, după 

lungi perioade de prefaceri, va ajunge la ceea ce știm că înseamnă 

cântarea psaltică astăzi,  dar va suferi și alte modificări de-a  lungul 
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vremii, prin fenomenul de uniformizare, precum și acela de 

armonizare a cântului monodic. 

Începuturile muzicii corale în țara noastră s-au făcut treptat, 

fiind legate de înființarea primelor școli de muzică armonică, așa 

cum sunt cele din timpul domniei lui Gheorghe Bibescu (1842-

1848), conduse de Arhimandritul Visarion, care înființează primul 

cor bisericesc din Principatele române. Ulterior, sunt înființate și alte 

coruri, printre care numărându-se și cel al lui Anton Pann de la 

Biserica Kretzulescu din capitală. Muzica corală se dezvoltă treptat 

în toate provinciile românești, ea fiind introdusă oficial în cultul 

divin după Unirea Principatelor Române, printr-un decret emis de 

domnitorul Alexandru  Ioan Cuza. Din acest moment, în întreaga 

țară se organizează coruri bisericești. La dezvoltarea cântării corale 

în Biserica Ortodoxă Română au contribuit nume mari, dintre care 

amintim pe: Alexandru Flechtenmacher, Eduard Wachmann, Ion 

Cart, Carol Miculi, Isidor Varobchievici, Alexandru Podoleanu, Ion 

Bunescu, Ciprian Porumbescu, Iacob Muresianu, Gavril Musicescu, 

dar desigur și mulți alții. 

Printre orașele de provincie în care s-a dezvoltat foarte rapid 

cântarea bisericească corală se numără și orașul Giurgiu aşezat pe 

malurile Dunării, la umbra Cetăţii lui Mircea cel Bătrân. Aici, 

oameni cu o înaltă ţinută morală au făcut parte din corurile 

bisericești și au înfrumusețat cultul divin. Prin multă trudă și 

jerfelnicie, au dorit să împărtășească întregii comunități creștine 

darurile pe care Dumnezeu le-a aşezat în fiecare dintre ei. Numărul 

membrilor acestor coruri este foarte mare, însă, evidențiindu-i pe cei 

care le-au condus, îi avem în mintea și în cugetele noastre atât pe cei 

care au format aceste formaţii corale, cât și pe cei care încă le 

formează, urmându-le exemplul. Nume mari ale intelectualității 

giurgiuvene formează galeria dirijorilor care au condus ani la rândul 

corurile bisericești, dintre aceștia îi amintim pe Luca Iconomul, 

Anghel Bărbulescu, Goguleț Popescu și Victor Karpis. Cu măestria 

de care au dat dovată au reușit să aducă în bisericile din Giurgiu 

marile creații ale celebrilor compozitori de muzică sacră.  
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La peste un veac de la înfiinţarea coralei „Cântarea Dunării”, 

ne aducem aminte cu multă recunoştinţă de regretatul dirijor 

Augustin Daponte, cel care a condus corala trei decenii în Catedrala 

Episcopală din Giurgiu și alte trei decenii în Biserica „Buna 

Vestire”, reușind să adune în jurul dânsului oameni talentați, care i-

au urmat entuziasmul și dragostea pentru cântarea bisericească. Unul 

dintre aceștia este și domnul prof. dr. Gheorghe Nițescu, dirijorul 

Corului „Harfa Dunării”, care înfrumusețează în prezent sfintele 

slujbe din vechea Catedrală Episcopală „Adormirea Maicii 

Domnului”. 

 Lucrarea de față despre începuturile și activitatea Corului 

,,Cântarea Dunării”, realizată de către Preacucernicul Părinte Lucian 

Manicatide, este o sinteză a preocupărilor cultural-religioase ale 

înaintașilor noștri și adaugă astfel o nouă filă la istoria municipiului 

nostru, subliniind vechimea acestei tradiții și amploarea pe care a 

avut-o încă de la apariția ei în societatea giurgiuveană. Cu multă 

acrivie, autorul scoate la lumină documente inedite, fotografii de 

epocă și numeroase partituri care descriu foarte limpede eforturile 

făcute de membrii Coralei ,,Cântarea Dunării” de a exprima la un 

nivel cât mai înalt idealurile și valorile creștine, precum și 

simțămintele românești. Totodată, din numeroasele mărturii strânse 

cu multă migală de către autorul lucrării, se poate observa cum 

formarea Corului „Cântarea Dunării” a devenit un adevărat fenoment 

în societatea giurgiuveană, din rândurile membrilor făcând parte 

elevi talentați, dar și intelectuali, cadre militare, funcționari publici, 

toți fiind curprinși de aceeași dragoste pentru Biserică și neam, fiind 

un simbol al profesionalismului, talentului și al dragostei pentru 

frumos al acestora. 

Nu în ultimul rând, activitatea membrilor ,,Cântării Dunării” 

a avut un profund caracter misionar, întrucât, pe lângă numeroasele 

apariții la evenimentele publice, corul înfrumuseța slujbele săvârșite 

la Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului”, dar și la celelalte 

biserici din oraș, participând la numeroase sfințiri de biserici, 

hramuri, aducând mărturie despre frumusețea Ordodoxiei şi 
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contribuind la păstrarea şi cultivarea tezaurului muzicii bisericeşti 

naţionale şi universale. 

Binecuvântăm cu bucurie apariția lucrării monografice 

„Cântarea Dunării”, care vede lumina tiparului în Anul omagial al 

unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor 

Marii Uniri din 1918 și felicităm efortul deosebit al Preacucernicului 

Părinte Lucian Manicatide, care, cu o neobosită râvnă a adus o 

contribuție prețioasă la recuperarea a numeroase informații despre 

activitatea uneia dintre cele mai longevive instituții de cultură din 

urbea noastră și la realizarea unui portret luminos al coralei care a 

fost și va rămâne emblematică pentru istoria orașului Giurgiu.  

 

Cu arhiereşti binecuvântări, 

†AMBROZIE, 

EPISCOPUL GIURGIULUI 
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Fondatorul Societăţii muzicale 

„Cântarea Dunării” 

 

Anghel Bărbulescu s-a născut în Giurgiu, la 2/14 decembrie 

1885, din părinţi modeşti, care locuiau în cartierul Smârda. A făcut 

cursul primar la Şcoala nr. 2 de băieţi (pe str. Frumoasa, local astăzi 

demolat, vis-a-vis de sediul Poliţiei judeţene), după care a urmat cele 

4 clase ale Gimnaziului „Ion Maiorescu”. 

A moştenit simţul muzical de la mama sa. În gimnaziu, 

talentul i-a fost cultivat la orele de muzică şi la clasa corală de 

profesorul Leonida Tănăsescu. Încă din clasa a treia a cursului 

secundar conducea în fiecare dimineaţă corul şcolii la rugăciune, iar 

în vacanţa mare dintre clasele a doua şi a treia a învăţat singur să 

cânte la vioară. 

După terminarea gimnaziului (1990), tatăl său nu a avut 

posibilităţi materiale pentru a-l trimite în alt oraş, ca să urmeze 

cursul superior al liceului. De aceea, a fost nevoit să intre pentru 

câteva luni practicant fără leafă la Administraţia Financiară. În urma 

acestei practici a fost angajat copist la Serviciul tehnic al judeţului 

Vlaşca, trecut în ştatele de plată cu gradul de „cantonier” şi plătit cu 

45 de lei pe lună. A fost avansat după doi ani şi jumătate ca „şef 

cantonier” cu 70 de lei pe lună, apoi „arhivar” cu 140 de lei pe lună, 

iar în cele din urmă „secretar” cu 225 lei pe lună. 

Din bruma de leafă ce o primea trebuia să îşi ajute părinţii, 

să se îmbrace şi să îşi cumpere cărţi, pentru a da examenul la Liceul 

„Sf. Sava” din Bucureşti, ca elev preparat în particular. În aceste 

condiţii, nereuşind să ia clasa a VII-a, a abandonat liceul. 
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Şi-a dezvoltat cunoştinţele la vioară, violă, violoncel şi 

contrabas, înscriindu-se în orchestra semisimfonică a „Lyrei”, la 

vioara a doua. În 1908, directorul Gimnaziului „Ion Maiorescu” îi 

propune să înfiinţeze o clasă de vioară cu elevii care puteau plăti. A 

acceptat şi după un an de zile a reuşit să formeze un ansamblu de 

viori, cu care concerta la toate serbările şcolii. A continuat să lucreze 

până în anul 1929, când este numit profesor titular la muzica Victor 

Karpis. 

În 1919 se înfiinţează în Giurgiu o şcoală normală de 

învăţători (în clădirea Zalomit), unde Anghel Bărbulescu este numit 

profesor de muzică şi de vioară. În 1922 şcoala se mută la Grădiştea. 

În 1934, prof. Bărbulescu revine la această şcoală ca profesor 

detaşat, până în 1938.  

Între anii 1919-1929 funcţionează ca profesor de muzică la 

Liceul de fete „Alexandrina Cantacuzino”. În 1920 este angajat şi ca 

profesor de muzică şi cor la Şcoala Comercială, până în 1926, fiind 

plătit de Comitetul de părinţi. Revine în 1934, când şcoala devine 

Liceul comercial „Alexandru Filipescu”, funcţionând până în anul 

1939. 

În 1922 este angajat ca profesor de muzică la Şcoala de 

meserii din Giurgiu, funcţionând până în 1929. În 1922 a înfiinţat 

Societatea corală „Cântarea Dunării”, formată pe scheletul corului ce 

activa pe lângă Biserica Sf. Treime din cartierul Smârda. La început 

a avut 32 de corişti, dar numărul lor a crescut la 72. Anghel 

Bărbulescu a fost ales de la început director artistic al acestei 

formaţiuni muzicale, funcţie pe care a deţinut-o până la moarte. 

Societatea corală „Cântarea Dunării” a susţinut peste 130 de 

concerte religioase sau mixte. A mai dat concerte în 30 de sate din 

jud. Vlasşca . Corul giurgiuvean a fost prezent la mai toate 

manifesterile publice ale oraşului şi a avut numeroase legături cu alte 

societăţi muzicale, printre care: „Sedeanca” – Bulgaria, „Carmen”, 

„Muzica”, „Cântarea României” – Bucureşti, „Armonia” – Brăila, 

„Freamătul” – Călăraşi, „Asociaţia Muzicală” – Alexandria. 

În septembrie 1926, prof. Bărbulescu s-a înscris în anul I al 

claselor de Istoria muzicii, Enciclopedie şi pedagogie muzicală, în 
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anul al II-lea al clasei de Teorie şi Solfegii şi în anul I, cu drept de 

audiere şi a cursurilor anului secund al clasei de Armonie a 

profesorului I. Ottescu, directorul Conservatorului. 

Cu toată lupta gigantică reclamată de nevoile materiale, în 

anul 1927 a luat examenele cu mult succes, în urma cărora i s-a 

eliberat diploma de absolvire a Conservatorului, pe care l-a făcut 

practic, într-un an.  În primăvara anului 1929 a dat la Bucureşti 

examenul de capacitate pentru învăţământul secundar, obţinând 

media generală 8,36. 

În septembrie 1929 a fost numit maestru titular provizoriu la 

catedra de muzică a Liceului de băieţi „Alexandru Ghica” din 

Alexandria, cu completare la liceul de fete „Lumina”, din acelaşi 

oraş. Cât timp a funcţionat la Alexandria, îşi făcea orele de luni până 

joi, iar de vineri până duminică era la Giurgiu, ocupându-se de 

„Cântarea Dunării”. Prin Înaltul Decret Regal, nr. 3304 din 7 

decembrie 1934 a fost numit maestru titular definitiv în învăţământul 

secundar.  

Dintr-o eroare, la 1 septembrie 1939 Ministerul l-a pus în 

retragere, pentru a fi pensionat, dar Casa Pensiilor a refuzat, pentru 

că nu îndeplinea vârsta. Din cauza acestei greşeli nu a încasat salariu 

timp de doi ani, până când s-a rezolvat această situaţie. În primăvara 

anului 1946, ochiul stâng (singurul cu care a văzut) începuse să-l 

lase, iar în câteva luni a rămas orb. În septembrie 1948, prof. Dr. D. 

Mihail l-a operat şi i-a redat vederea.  În unul din cele 7 caiete de 

însemnări rămase de la profesorul Anghel Bărbulescu, putem citi: 

„Profesorul, dirijorul şi compozitorul Anghel Bărbulescu s-a stins 

din viaţă în ziua de 1 mai 1961, fiind îngropat la cimitirul Smârda”. 

 

Prof. Grigore BUDURU 
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Fondul documentar  „Anghel Bărbulescu” 

Văzută din dubla perspectivă a activităţii sale, aceea de 

tezaurizare a culturii scrise şi de promovare a ei, biblioteca este o 

veritabilă punte între trecut şi viitor, străbătută cu mintea şi inima de 

generaţii întregi. În cele ce urmează vom readuce în atenţie 

personalitatea de excepţie pentru spiritualitatea locală a prof. Anghel 

Bărbulescu, aşa cum reiese din studierea documentelor, precum şi a 

amintirilor celor ce l-au cunoscut. 

Fondul documentar conţine peste 300 de publicaţii, un dosar 

incomplet cu acte personale, corespondenţă, afişe, programe ale 

Societăţii Culturale „Cântarea Dunării”, manuscrise, cursuri, compoziţii 

originale şi prelucrări ale prof. Anghel Bărbulescu. Între publicaţiile 

care i-au aparţinut vom regăsi: manuale de muzică şi teorie muzicală 

pentru diferite clase, editate în perioada interbelică, după o programă 

şcolară riguroasă; colecţii de colinde şi cântece populare româneşti, 

cântece corale, unele uitate astăzi. 

O dovadă a înaltei calităţi a repertoriului societăţii „Cântarea 

Dunării” o constituie mulţimea de partituri ale celor mai mari 

compozitori români şi străini (C. Brăiloiu, G.D. Chiriac, C. 

Porumbescu, Haydn, Schuman, G. Faure, G. Bizet, N. Paganini, Cezar 

Frank, etc.) între anii 1802-1944. Una din cele mai valoroase lucrări din 

acest fond este un manuscris(125p.) cu memorii ale profesorului, datat 

1951 şi intitulat „Începuturile de cultură muzicală la Giurgiu”. Acesta 

reprezintă o primă formă a unei proiectate lucrări memorialistice, din 

care ştim că mai există 7 caiete, rămase în grija colaboratorilor săi.  

Autorul memoriilor situează începuturile muzicale ale oraşului în 

anul 1879, când directorul Gimnaziului, Nicolae Droc Barcian, îi 

solicită  maestrului Leopold Kohler înfiinţarea unui cor mixt şi a unei 

orchestre, care cântau de obicei în catedrala oraşului. O etapă 

importantă pentru mişcarea muzicală giurgiuveană este apariţia în oraş a 

lui Tănăsescu Leonida, care reuşeşte în câţiva ani să facă din Giurgiu o 

mică citadelă muzicală. 

Din 1910 până în 1929 Anghel Bărbulescu ţine cursul facultativ 

de vioară pe lângă Gimnaziul „Ion Maiorescu”, în paralel cu activitatea 

de la Şcoala Normală şi de la Şcoala de Meserii. 
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Despre înfiinţarea şi scopurile Societăţii „Cântarea Dunării”, vom 

cita din memoriile maiorului (r) Th. Marinescu: „În 1921, tânăra 

generaţie postbelică idealistă, în frunte cu Anghel Bărbulescu, Luca 

Economu, Dragne Voicu, etc. încurajaţi de avocatul Anghel Rădulescu, 

au transformat modestul cor al bisericii Smârda într-un far strălucitor, 

acolo pe ţărmul Dunării, menit să orienteze în bezna întunericului şi în 

vuietul furtunilor atâtea suflete rătăcite... Profesorul Anghel 

Bărbulescu, un mare spirit creator, un mare educator şi un caracter de 

elită a reuşit să impună maselor aspectul celei mai desăvârşite doctrine 

morale.” 

Corul „Cântarea Dunării” se lansează oficial într-o manifestare cu 

caracter naţional, la 25 octombrie, Ziua Încoronării. De acum înainte 

programul corului cuprindea , pe lângă cântări liturgice şi cântări laice, 

populare sau culte. Încă de la început corul s-a impus în conştiinţa 

publică, astfel încât nu exista sărbătoare religioasă sau laică, jubileu, 

eveniment, la care să nu fie învitat să susţină concerte. 

Deşi detaşat pe o perioadă de câţiva ani la Alexandria, Anghel 

Bărbulescu păstrează în permanenţă legătura cu Societatea „Cântarea 

Dunării”, stabilind frumoase contacte culturale între oraşele din sudul 

ţării. Din nefericire, anii războiului au adus, pe lângă durerea pierderii 

vieţilor omeneşti, o schimbare de rău augur în viaţa politică şi socială. 

Încet, vechile idealuri dispar, ele fiind înlocuite cu o mentalitate de 

import, în care elitele intelectuale ale timpului nu-şi mai găsesc rostul. 

Până la desfiinţarea sa oficială, „Cântarea Dunării” a rămas una din cele 

mai prestigioase societăţi muzicale din ţară, aşa cum arăta preşedintele 

de onoare al Societăţii corale „Carmen”, prof. Nicolae M. Popescu: 

„Harnica albină giurgiuveană care a fost şi este încă Anghel 

Bărbulescu, s-a îndulcit în nectarul cântării româneşti de la „Carmen” 

şi a ştiut să încânte pe tinerii giurgiuveni, care sub mâna lui au făcut să 

răsune pe ţărmurile Dunării vlăscene cântarea cea mai 

românească...atât în săli de concerte cât şi sub bolţi de biserică” 

(1954). 

                                                                                                        

Camelia Filip  

Biblioteca Judeţeană „I.A.Basarabescu 
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Centenarul liberării Giurgiului 

1829- 1929 

Toamna anului 1929 amintește orașului Giurgiu,- odată cu 

scutuarea frunzelor de pe copaci,- clipa fericită din istoria lui, când 

după pacea de la Adrianopol orașul Giurgiu scutură sclavia 

turcească, în care fusese ținut încă de la jumătatea veaculuinal XV-

lea – de la acea dată pentru Giurgiu cerul se înseninează treptat, 

treptat; iar bieții giurgiuveni recăpătând oxigenul libertății încep să 

respire în voie aerul, cald pentru inimile lor,  al țării și neamului 

românesc. Din inițiativa Ateneului ,,Nicolae Bălănescu” din 

localitate și cu concursul larg al Statului Județului și Comunei,- s-au 

pregătit grandioase și rasunătoare serbări pentru comemorarea a 

celor 100 de ani ce au trecut de la eliberarea orașului de sub 

stăpânirea turcească,- serbări care s-au desfășurat în ziua de 

Duminică 20 Octombrie 1929,- după următorul prohram: 

Ora 7 dimineața: 21 lovituri de tun vor vesti începerea serbărilor.

 Ora 10 dimineața: Tedeum la Biserica Catedrală.  

 Ora 11 dimineața: Parada militară și defilarea cortegiului 

istoric in ordinea următoare: 

I. Cohorta de cercetași  ,,Călugăreni” 

II. Cortegiul Istoric: 

1. Întemeierea orașului de străbunul ,, Giurgiu”: (3 

păstori, o turmă de oi). 

2. Zeul războiului: Quadrigi cu semizei. 

3. Epoca lui Mircea Vodă ( Mircea Vodă călare 

înconjurat de boieri călări, stegari și soldați cu 

pedestrași. Vechea cetate a Giurgiului) 

4. Epoca lui Vlad Dracul: (Vlad Dracul călare urmat de 

boieri, spadasini italieni și tunuri) 

5. Vlad Țepeș. 

6. Epoa lui Mihai- Viteazul:( Mihai Viteazul înconjurat 

de cler, țărănimea și steaguri. Preda Buzescu, Baba 

Novac. Călărași și pedestrași) 
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7. Epoca Raialei: Un surghiun. 

8. Liberarea Giurgiului 

9. Giurgiu în epoca Regulamentului organic. (Kiseleff, 

generali ruși și boierii români călare: car alegoric cu 

arhitecți lucrând planul orașului) 

10. O nuntă țărănească după 1829. 

11. Giurgiu în 1916. 

12. Giurgiul eroic- crucea de război accordată de Franța.

                                

III. Defilarea trupelor 
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  Serbarea artistică culturală. 

În sala Teatrului  ,,Modern” cu următorul program: 

1. Imnul Regal executat de societatea corală ,,Cântarea 

Dunării”. 

2. Giurgiul  istoric, conferință de d.l Profesor  N. Iorga 

3. Ileana de G. Muzicescu, cor executat de ,,Cântarea Dunării ” 

4. Lecturi din operele scriitorilor originari din Vlașca, Nichifor 

Crainic, Tudor Vianu, Ion Barbu, I.Vinea 

5. Dansuri naționale executate de elevele școalei profesionale. 

6. Liberatorii de Mircea Rădulescu, recitare de eleva Bujor 

Ioana de la Liceul de fete ,,Alex. Cantacuzino: 

7. Dansuri din Vlașca executate de elevele Școalei profesionale. 

8. Coruri executate de Societatea  ,,Cântarea Dunării” 

Ora 20:00       Retragerea cu torțe. 

Ora 20:30       Șezătoare literară în sala teatrului ,,Modern” 

1. Imnul Regal executat de Societatea corală ,, Lira” 

2. Raiaua Giurgiului, Conferință de d.l  Profesor S. Mehedinți 

3. Dansuri executate de elevele Liceului ,,Regina Maria” 

4. Reitări de eleva Georgescu Lucica 

5. Duo: Dșoarele Nelly Dumitriu și Titi Bălănescu 

6. Dansuri executate de elevele Liceului ,, Alex. Cantacuzino” 

7. Coruri executate de Societatea corală ,,Lira”  

8. Promoteu, de V.Eftimie, Actul I (în rolurile principale 

dșoarele : Kaffi Anastasescu și Didina Raiculeanu;  Domii: 

Al Georgescu și M.Razi 

Ora 24:00     Jocuri de artificii în grădina Centru 

Cortegiul istoric va parcurge străzile: General Weigand (fostă 

București), Centru; la înapoiu; Cheia Portului; General Weigand. 

Cortegiul istoric: 
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Vlad Țepeș călare                                                               

 Crucea de război 

 

Pentru participarea ei la aceste serbări ,,Cântarea Dunării” a fost 

invitată de Prefectura JudețuluibVlașca cu următoarele două adrese: 

1) N:24133 din 4 Octombrie 1929: 

                          

                                                      Domnule Director, 

Duminică 6 Octombrie a.c. împlinindu-se 100 de ani de la eliberarea 

Giurgiului de sub stăpânirea turcească, avem onoarea a vă ruga să 

binevoiți a participa la festivitățile prin care se va comemora acest 

eveniment. Te.Deumul va avea loc la ora 10 a.m, după care vor urma 

defilarea cortegiului istoric și parada militară. 

Prefect,(ss) Al. Cartojan 

                                    Primar, (ss) Nicolae Panțu 

 

2) Adresa N: 25254 din 16 Octombrie 1929: 

                                          

                                                                       Domnule  Director, 

Avem onoarea a vă face cunoscut că serbările centenarului 

eliberării orașului Giurgiu, ce fusese suspendate din cauza doiului 

național, au fost fixate pentru ziua de Duminică 20 Octombrie a.c  și 

vă rugăm să binevoiți a  lua parte împreună cu personalul corului la 

festivitățile ce vor avea loc în acest scop. Te.Deumul va avea loc la 

ora 10 dimineața după care vor urma defilare cortegiului istoric și 

parada militară. 
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Prefect,(ss) Al.Cartojan  

                         Primar,(ss) Nicolae Panțu 

 

La aceste serbări ,,Cântarea Dunării și-a dat obolul ei 

îmbrăcând programul serbării artistice- culturale de la orele 16 în 

sala teatrului ,,Modern”  cu cântece populare  și patriotice,-conform 

programului oficial, pe care l-am redat mai sus. Cu acest prilej 

,,Cântarea Dunării” și-a servit din nou, frumos, orașul ei natal, cu 

toată lovitura pe care o primise de curând prin dislocarea 

conducătorului ei în orașul Alexandria de unde cu sacrificii fizice și 

materiale, destul de grele, abia se putea deplasa la Giurgiu câte două 

zile săptămânal, insuficiente pentru acțiunea ce el trebuia să 

desfășoare la societate. După terminarea serbării din sala ,,Modern” 

mulți dintre  spectatori,- atât localnici cât și din alte părți, au ținut să 

exprime ,, Cântării Dunării” cuvinte de admirațiune pentru 

frumoasele ei prestații la această distinsă serbare onorată de 

prestațiile atât de valoare ale lui Nicolae Iorga, Nichifor 

Crainic,Tudor Vianu, I.A.Basarabescu, C.Visarion.-Însuși 

reprezentantul Ministerului școlar d.l I.Ionescu Bujor,-director 

general al învățământului secundar a ținut să-mi adreseze cuvinte 

foarte măgulitoare. Marele ziare din Capitală au cosacrat pagini 

întregi pentru reportajul acestor grandioase serbări. Reproduc mai jos 
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un extras foarte succint din reportajul apărut în marele ziar ,, 

Universul” în numărul său de la 23 Octombrie 1929: 
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Festivaluri literare și artistice 

La ora 4 d.a s-a dat în sala teatrului ,,Modern” o reușită 

serbare artistică-culturală, care s-a deschis prin inmul regal, executat 

de corul soc muzicale ,, Cântarea Dunării” sub conducerea d.lui prof 

Anghel Bărbulescu. am luat parte la serbări, pe lângă un numeros 

public, d.mii miniștrii Voicu Nițescu. D.R.Ioanțescu, generall 

Gorsky și Nicoleanu, prefectul județului Cartojan și Panțu primarul 

orașului, avocat Petre Tudor, scriitorii Nichifor Crainic, Mircea 

Rădulescu, Tudor Vianu, Visarion și prof Basarabescu. 

Conferința d.lui Prof Iorga: 

Dl. prof .Iorga a ținut o interesantă conferință despre istoricul 

Giurgiului. 

Domnia Sa a spus, că ține să spulbere credința că orașul ar fi 

fost întemeiat de genovezi. Dimpotrivă, ca toate orașele noastre, 

Giurgiul s-a dezvoltat dintr-un sat întemeiat de păstori. Numele 

Giurgiu s-a dezvoltat dintr-un sat întemeiat de păstori. Numele 

Giurgiu este traducerea în românește a bizantinului Gheorghe, pe 

care l-am împrumutat din cărțile bisericești. Arată apoi cum în 

demersul vremurilor  populare  de la nord se războiau cu cele de la 

sud (cu turcii) pentru stăpânirea Giurgiului, cu toate că cei de la nord 

(rușii) pretindeau a fi desrobitori. Arată rolul comercial de frunte pe 

care l-a jucat orașul Giurgiu încheind că el trebuie să rămână și de 

aci înainte ceeace a fost, punctul de scurgere al avuțiilor noastre 

naționale, ce se exportă din țară, punctul de legătură dintre Occident 

și Orient. Felicită comitetul de organizare a serbărilor pentru 

frumoasa idee, de a înfățișa marelui public întreaga istorie a orașului 

prin cortegiile istorice ce au defilat, îcepând cu turma de oi condusă 

de ciobanul Giurgiu și tovarășii săi și terminând cu decorarea 

orașului cu crucea de război a Franței. Dl. Prof. Iorga arată, că 

dezrobirea orașului de la 1829 cât și înflorirea și desrobirea din 1918 
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se datorează în total condiției clare naționale a poporului român. A 

urmat apoi lecturi din spusele scriitorilor  giurgiuveni. Dl. prof. 

Basarabescu a citit nuvela sa: ”Într-un oraș mic de provincie,,                                                                      

Dl. Mircea Rădulescu a citit poeziile sale: ”Întoarcerea eroului,, dl. 

Tudor Vianu a citit două poezii: Scriitorul Visarion a citit din 

lucările sale  ,,Cătălina” , dl. Nichifor Crainic a citit trei poezii. 

Elevele școalei profesionale au executat dansuri naționale, sub 

conducerea d.nei Lucia Vasilescu. Au recitat eleva Bujoi Jana și 

elevul Manicatide Florea. Corul  ,,Cântarea Dunării” a executat arii 

populare. Festivalul s-a încheiat cu imnul: ,, Pe-al nostru steag”. 
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  La manifestașia societății ,, Cultul Patriei” 

Secțiunea locală a societății ,,Cultul Patriei” a angajat o manifestație 

culturală națională în orașul Giurgiu. În acest scop a fost invitat d.l 

prof universitar Marin Ștefănescu, președintele Comitetului central 

al societății spre a ține o conferință și s-a apelat și la concursul 
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,,Cântării Dunării”, care ca-ntotdeauna, nu a ezitat o clipă să meargă 

oriunde se lucra ceva pentru Patrie. Manifestația a avut loc în ziua de 

Duminică 10 Noembrie 1929.- conform programului anunțat prin 

afișul a cărui copie urmează: -Ateneul Român ,,Nicolae Bălănescu”. 

din Giurgiu. Duminică 10 Noembrie 1929 ora 4 după amiază sub 

ospiciile ,,Asociației Cultul Patriei” secțiunea Giurgiu va vorbi 

Domnul profesor universitar Marin Ștefănescu Președintele 

Comitetului Cultural despre: 

         Cultul Patriei 

La ora 10 dimineața se va face în prezența delegațiunii din Capitală, 

un serviciu divin la Catedrala orașului pentru pomenirea eroilor 

noștrii în marele război. Înainte de începerea conferinței de la 

Ateneu, Societatea Corală ,,Cântarea Dunării” va cânta imnuri 

patriotice. Onoratul Public Giurgiuveanu este rugat a lua parte atât la 

Te-deum, cât și la conferință, în număr cât mai impunător- 

Comitetul. 

        Șezătoarea muzicală urmată de dans. 

În seara zilei de Sâmbătă 14 Decembrie 1929, la orele 11:30- 

,,Cântarea Dunării” a dat în saloanele Petre Vărbănescu, din 

localitate o șezătoare muzicală urmată de dans. A fost o seară de 

muzică și dansuri românești, așa cum de altfel se și anunțase prin 

afișul a cărui copie urmează: - Salonul Vărbănscu, Sâmbătă 14 

Decembrie 1929, orele 9 jumătate seara.  Șezătoarea muzicală 

urmată de dans dată de societatea muzicală  ,,Câtarea Dunării” 

Giurgiu pentru sporirea fondului său de propagandă culturală 

orchestra cu jazz-band a Reg. 5 Vlașc sub conducera d.lui Căpitan 

Dobrică va delecta pe orice public cu cele mai frumoase Arii de 

Dans. Intrarea: 140 de familie (trei persoane) și 60 de persoană. În 

conformitate cu dispozițiunile Statului toți membrii Societății au 

intrare gratuită. Beneficiul material net, ce a rezultat de la această 

șezătoare, a fost de lei 2358. 
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Activitatea Societății în anul 1930 

Concurs dat studenților Vlășceni. 

Abia intrată în noul an ,,Cântarea Dunării” este solicitată de  cercul 

studențesc Vlașcan cu adresa din 4.I. 1930, a cărui copie urmează: 

Cercul studențesc de Senatul universitar cu Nr: 394/4-VII- 1925 

Sediul Str.Izvor 36  București, Nr:27  din 4. I. 1930. 

      

                                                                    Domnule Președinte, 

Cercul studențesc Vlășcan dând un festival artistic în sala Ateneului 

local, în ziua de 6 Ianuarie 1930 pentru mărirea fondurilor de 

întreținere ale Căminului din București în care se adăpostește 

studenții săraci și merituoși, vă roagă căluros, să binevoiți a aproba 

ca societatea corală ,,Cântarea Dunării ce cu o deosebita cinste o 

conduceți să dea prețiosul ei concurs la acest festival prin  câteva 

coruri din frumosul și bogatul ei material coral. Nădajduind în 

concursul dumneavoastră, primiți asigurarea deosebitei noastre 

recunostinte. 

Președinte, Marian Marinescu 

                                                                                               Secretar 

P.Hristea 
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I. Ateneul român Bălănescu – giurgiu- Luni 6 Ianuarie 

1930, orele 4 jumătate precis 

                  Mare Festival 

Cu binevoitorul concurs al Soc. Corale ,,Cântarea Dunării” dat de 

cercul studențesc Vlășcean pentru mărirea fondului de întreținere al 

căminului din București. Prețurile vor fi: 40 lei loja, 30 lei Rezervat, 

20 lei Stal  și 10 lei pentru elevi. 

II. Festivalul Cultural artistic 

Dat cu cercul studențesc vlășcean cu binevoitorul concurs al Soc 

corale ,,Cântarea Dunării din 6 Ianuarie 1930. 

Partea I 

1. Imnul Regal, de Ed Hiibsch cântat de corul Soc ,,Cântarea 

Dunării” sub conducerea d.lui Anghel Bărbulescu 

2. Cuvânt de deschidere  Dl. Marin Marinescu, președintele 

cercului studențesc vlașcean 

3. Sus în poarta raiului, colind de D.G.Kiriac cântat de corul 

soc. Cântarea Dunării 

4. Revolte de Haralamb Lecca, recitat de dl. Marin Popescu, 

student. 

5. Florile dalbe, colind de C.Baciu, cântat de corul Soc. 

Cântarea ,,Dunării” 

6. Ion prostul, de I. L. Caragiale recitat de d.l Bușculescu, 

student 

7. Colo-n sus , colind de Timotei Popovici, cântat de corul Soc 

,,Cântarea Dunării” 

Partea II 

1. Quartet de viori 
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2. Bacilul Koch, conferință umoristică în versuri de 

G.Topârceanu spusă de d.l Paul Ghican, student. 

3. Quartet de viori 

4. Visuri bolnave, de A.Stamatiad, recitat de d.l Marin Popescu 

5. Lugojana, cor de I.Vidu cântat de corul Soc. ,,Cântarea 

Dunării” 

6. Ileana, cor de G. Muzicescu cântat de corul Soc. ,,Cântarea 

Dunării” 

7. Ăl mai tare  om din lume, Vlad de la Marina, recitat de 

Mircea  Grigoriu, student. 

8. Trecui valea, cor de N.Oancea cântat de corul Soc. ,,Cântarea 

Dunării” 

Dându-și concursul la acest festival ,,Cântarea Dunării” pe de o parte 

a contribuit la educația culturală și națională  auditorilor din sală, iar 

pe de altă parte  în mod indirect a venit în ajutorul studenților săraci 

și merituoși. Pentru acestă contribuție ,,Cântarea Dunării” a primit 

din partea Cercului studențesc vlașcean următoarea adresă N:31 din 

8 Ianuarie 1930: 

                                                                       Domnule Președinte, 

Cercul studențesc vlăscean, adânc recunăscător pentru neprețuitul 

concurs ce i-ați dat, vă roagă să binevoiți a primi din partea-i cele 

mai călduroase mulțumiri, asigurându-vă în același timp, că nu se va 

da nici odată în lături de câte ori prezența lui pentru manifestări 

culturale- artistice va fi cerută. Primiți încă odată Domnule 

Președinte, cele mai recunăscătoare mulțumiri. 

                        Președintele, Marian Marinescu 

                                                    Secretar P.Hristea 
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Falimentul băncii ,,Franco-Română 

La această bancă societatea ,,Cântarea Dunării” depunea spre 

păstrare și fructificare sumele realizate din concerte, subvenții, 

donații, cotizații, etc. Cu carnetul de depuneri Nr:3287. Din suma de 

lei 146.946, capital format din depuneri și dobânzi,- s-a retras: la 30 

aprilie 1929, 130.000 lei care s-au dat cu împrumut d.lui G.Neiciu,- 

secretarul societății spre a-și cumpăra o casă de locuit, - după cum 

am văzut mai sus,- la 3 Octombrie 1929 2046 lei și la 21 Decembrie 

1929 - 2000 lei: deci s-au retras în total 134.046 lei rămânând la 

bancă depuneri în valoare de 12.900 lei. În ziua de 7.III.1930 – data 

Poștei- ,,Cântarea Dunării” primește din partea băncii, Franco-

Română o scrisoare recomandată al cărei cuprins îl redau fidel mai 

jos: 

Domnule Creditor, 

În ziua de 20 Martie 1930 ora 9 dimineața urmează să vă întruniți 

la Secția I Comercială , cu ceilalți pentru a vota concordatul 

preventiv cerut de Bancă. În interesul dvs, ne facem o datorie de a vă 

da oarecare indicațiuni pentru ca reflectând asupra lor să vă puteți da 

avizul în plină cunoștință de cauză. Dela cererea omratoriului, 

conducătorii Băncii au căutat să găsească o soluție care să satisfacă 

pe creditori cu minimul de sacrificii pentru ei din cauza situației 

puțin favorabilă a pieței financiare din țară și străinătate, nu s-a putut 

găsi o combinațiun pentru refacerea băncii. După natură chibzuință 

și după consultarea creditorilor cu care a venit în contact, Banca a 

ajuns la concluzia că singura soluție care poate să dea creditorilor 

maximum de satisfacție este  concordatul preventiv care să dea timp 

și posibilitate unei liniște lichidări.Cum însă pentru realizarea 

lichidării ar trebui un timp mai lung decăt cel acordat de lege, Banca 

pentru a putea satisface pe toți creditorii, a crut ca lichidarea so facă 

prin darea în plată a bunurilor sale prin compesațiuni si alte 

modalități arătate pe larg în cererea de concordat cu care proceda se 

va putea în termen mai scurt chiar decât cel legal satisfac toți 

creditorii. Cota de 80٪ din creantă plătibilă în trei ani, nu implică 
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renunțarea din partea creditorilor la restul creanței, întrucât Banca 

renunțând la unele avantagii ce-i acordă legea înțelege ca după plata 

cotei de mai sus tot ce va mai realiza să rămâie la dispoziția 

creditorilor, pentru acoperirea creanțelor în întregime. Achitarea 

restului din creanță pentru creditorii rămași, va continua în anii 

următori. Insistăm asupra absolutei necesități ca dvs împreună cu 

ceilalți creditori să vă prezentați la termenul fixat de convocarea 

făcută de judele delegate știind că dacă nu vă prezentați fie personal 

fie prin procuror ca să poata întruni minimum de  creditori prevăzuți 

de lege. Banca nu va putea obține concordantul preventiv și în acest 

caz va fi declarată în stare de faliment. De asemenea vă reamintim că 

pentru  a putea obține concordantul este neapărată nevoie ca cel 

puțin două treimi în sumă dintre creditori să fie prezenți în ziua 

concordatului, fie personal fie prin procurator și să voteze pentru 

admiterea concordantului.  Deși consecințele falimentului sunt în 

deobște cunoscute ne facem totuși o datorie să vă reamintim pe cele 

mai grave:   

a) Din activul ce se va realiza înainte de orice altă operațiune, 

Statul încasează cu pecădere taxele cuvenite lui și 

chieltuielile falimentului care în total s-ar ridica la circa lei 

200.000.000, taxe calculate după cum s-a stabilit de 

jurispudența Curtei de Casație la activul brut al falimentului 

adică la activul arătat de experți iar nu  numai la cel realizat. 

Statul încasând primul rând circa 200.000.000 cu precădere și 

după el urmând să se îndestuleze toți creditorii privilegialiați 

și cei ce dețin în rescont polițe ale debitorilor Băncii, 

creditori a căror creante întrece suma de 200.000.000 numai 

ce va rămâne se va împărți deponenților și celorlanți creditori 

chirografari. În acest caz depunătorii nu vor putea încasa 

partea ce eventual le-ar mai rămâne decât după 2 sau 3 ani 

cel puțin. 

b) Un alt inconvient bine cunoscut al falimentului, decurge ți 

din împrejurarea că oricâtă bunovoire ar avea judele Sindic el 

nu are la îndemână nici mijloace și nici pregătire necesară 
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pentru o lichidare așa de complicată cum este aceea a unei 

Bănci și fatalmante va trebui să angajeze specialiști care vor 

costa enorm și în același timp lichidarea făcându-se de 

oameni care nu au răspundere va fi tărăgănită, ceiace în 

foarte multe cazuri echivalează aproape cu o pierdere totală, 

sau vor scoate în vânzare forțați întreg activul, realizând 

prețuri devizorii, ceiace înseamnă de asemenea pentru 

depunători o pierdere aproape totală.     

  

Vă rugăm să nu vă lăsați înfluențați de campania dusă de câțiva 

răi voitori, cari nu au nici o legătură cu Banca și deci nu-și 

peniclitează avutl lor ca dvs, în cazul unui faliment. Bnca posedă un 

activ suficient ca să poată să-și îndeplinească obligațiunile luate în 

cererea de concordat și dacă acest activ nu se poate lichida imediat el 

va putea totuși acoperi la timp obligațiunile Băncii. În ce privește 

condițiunile concordatului, ne permitem a vă atrage atențiunea că așa 

cum se prezintă situațiunea,, acel condițiuni fiind fixate de acord cu 

reprezentanții celor mai importanți creditori și confirmate prin 

admiterea în principiu de către Tribunalele Ilfov sector I Comercială, 

ele urmează să fie primite în întregime, fără modificări și fără 

ștersături, orice modificare sau ștersătură putând fi socotită ca un 

refuz de a vota concordantul, întrucât legea nu mai permte o nouă 

consolare a creditelor pentru a se putea face o nouă deliberare asupra 

modificărilor cerute de către vreunii  din creditori. Dacă eventual dvs 

nu vă puteți prezenta personal la Tribunal, puteți da o procură unei 

persoane care să se prezinte în numele dvs; procura o aveți tipărită 

pe spatele convocării făcută de dl.Jude-Concordator și veți completa 

scriind numele procuratorului în locul lăsat în alb pentru aceasta, 

semnând dvs procura și punând data și adresa. Semnătura va purta 

numele și prenumele scrise cât mai citeț. Va veți folosi pentru 

acordarea procurei  chiar de convocarea dlui  Jude-Concordator 

slujindu-vă de procura tipărită pe verso deoarece e singurul mijloc de 

a da o procură sub semnătura privată, fără cheltuială, unei persoane 

pe care o însărcinați să vă reprezinte la adunarea creditelor. Dacă vă 
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veți folosi de alte procuri, acestea vor trebui să fie legalizate sau cel 

puțin semnătura atestată de un Domn avocat, în cazul când 

procuratorul dvs e avocat. Dacă nu puteți lua parte la adunarea 

creditorilor și nu aveți sau nu cunoașteți o persoană care să aibă 

posibilitatea să vă reprezinte. Vă rugăm să vă adresați cât mai 

degrabă Centrului sau Sucursalei Băncii Franco-Română celei mai 

apropriate și vi-se vor da toate lămuririle, înlesnindu-vă 

reprezentarea Dvs în ziua concordatului. Vă tragem atenția să nu vă 

pierdeți convocarea remisă de DL. Jude-Concordator, deoarece ea va 

sluji ca act de identitate în ziua adunării, cât și ca procură prin 

semnătura ei pe verso.       

    Cu toată stima Banca Franco-Română  

Concordatul cerut neputându-se obține, Banca a fost declarată în 

stare de faliment. În numărul dela 21 Noembrie 1930 a apărut 

următorul comunicat: 

Falimentul Băncii Franco-Română 

Judecătorul sindic al falimentului băncii Franco-Română, d. 

Udrea a fixat ași data și a statornici normele pentru construirea  

massei credale a acestui faliment fiecare să se facă până ziua de 4 

Decembrie a.c. Înlăuntrul acestui termen, toți creditorii cari au să-și 

valorifice drepturi de creanță în acest faliment sunt obligați a adresa 

magistratului sindic petițiunile lor (timbrate cu lei 11), alăturând în 

original(dacă nu intenționeazaă să se prezinte personal spre a-și 

susține cererea) sau în copie ( dacă menționează să se înfățișeze 

personal sau prin procurator, la termen, împreună cu originalele) 

titlurile lor (chitanțe, carnete de depuneri, sentințe judecătorești, 

scrisori de confirmare, etc.) ce posedă îndovedirea creanței și 

apuantumului ei. În cazul când titlurile în chiestiune vor fi fost 

depuse la Sindicat cu prilejul concordatului, petiționarii vor aminti 

aceasta prin petiție referindu-se, pe cât e posibil, la nr de înregistrare  

de la alt element de identificare. 
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 s-a stabilit de asemenea data verificării creanțelor în ziua de 15 

Decembrie a.c. (luni) ora 9 dim. Desbaterie se vor urma în sala de 

ședință a tribunalului Comercial s.I. și vor fi rânduite pe localități și 

după sediile sucursalelor băncii. În urma acestei publicații ,,Cântarea 

Dunării” trimite următoarea adresă N:46 din 2 Decembrie 1930: Dlui 

Jude-sindic al Tribunalului Ilfov delegat cu administrarea 

falimentului băncii Franco-Română București. 

                                          

                                                                  

Domnule Jude, 

Depunem în original alăturatul libret cu Nr 3287/924 al 

Băncii Franco-Română S.A. ai dclarată în stare de faliment în 

valoare de lei 12900 rugându-vă să binevoiți a dispune verificarea 

creantei noastre și înscrierea acestei societăți cu suma de lei 12900 la 

massa falimentului acestei Soc. Binevoind a cunoaște că această 

creanță este sinceră și reală. Declarăm că ne alegem domiciliul în 

București, strada Danielopol Nr 5 Buc.I la dl Simeon Nicolescu. Prin 

petițiunea înregistrată la Nr 15545 din 16 Iunie 1930 formând 

dosarul cu Nr 265/930 al acelui Sindicat am mai cerut înscrierea 

creanțe.           

Cu perfectă stimă        

     Președintele A.Bărbulescu 

        

 Secretar G.Neiciu 

În dosarul ,,Cântării Dunării” pe 1930 există următoarea confirmare 

a primirii la destinație a documentelor de mai sus: 

Adeverință 

S-a primit la registratura Trib. Ilfov. Sindicatul Falimentelor 

petițiunea cu Nr 46/930 a Soc Muzicale ,,Cântarea Dunării” Giurgiu, 

împreună cu originalul libret cu Nr 3287/924 al Băncii Franco-
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Române S.A în valoare de lei 12900,- care s-a înregistrat sub Nr 

28481 din 3 Decembrie 1930. 

                Registrator Sindic Faliment Trib. Ilfov   

     Urmează parafe:  

       

 Tribunalul Ilfov, Sindicatul Falimentelor   

    Primit la 3 luna XII anul 1930 

înregistrat la Nr 28481 

                 

                                    

Concertul Simfonic-coral dat în Giurgiu la 26 Aprilie 1930 

 Societatea simfonică de ,, MUZICA” din București 

În colaborare cu ,, Cântarea Dunării” din Giurgiu 

Primăvara anului 1930 aduce la Giurgiu,- pe aripile vântului 

ei,- un nou suflet de viată muzicală de cel mai înalt gen. Pe la 

sfârșitul lunii Martie a acestui an ,,Cântarea Dunării” primește un sol 

din partea societății simfonice ,,Muzica” din București cu 

propunerea de a colabora la un concert mixt (orchestră simfonică și 

cor) ce ar urma să aibe loc cât de curând în orașul nostru. Propunerea  

ne-a bucurat de 2 ori: întâi că prin acest concert orașul nostru avea să 

primească botezul muzicii simfonice și al doilea, că acest act se 

săvârșise prin ,,Cântarea Dunării” și cu concursul ei efectiv. Pentru 

pregătirea cetățenilor noștri în vederea acestui concert,- ,,Cântaea 

Dunării” a afișat pe străzile orașului următoarea chemare: 

Iubiți cetățeni giurgiuveni 

În ziua de 26 Aprilie 1930 orașul nostru va fi onorat cu vizita uneia 

din cele mai distnse societăți culturale românești.    

       

 Societatea Simfonică ,,Muzica” din Bucurști  
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Pentru a da în acea seară în sala cinema ,,Modern” în colaborare cu 

societatea ,,Cântarea Dunării” din localitatea, -I-ul Concert simfonic 

pe care-l aude orașul Giurgiu. Societatea ,,Cântarea Dunării” își face 

o plăcută datorie de a vă anunța acest mare eveniment artistic și vă 

roagă stăruitor de a lua parte în număr cât de mare atât la 

manifestația de simpatie ce o vom face la primirea distinșilor oaspeți 

la orele 4 p.m, în fața spitalului local ( bariera Bucureștilor ),-cât și la 

grandiosul concert din  acea seară ,unde ne vom putea înălța sufletele 

prin muzica aleasă pe care ne-o va oferi Soc. Simfonică ,,Muzica ” . 

Societatea ,,Cântarea Dunării ”  

  Tot în vederea contextului s-a pipit pe străzile orașului un admirabil 

afiș în culori ,ce ne  fusese trimis de societatea ,,Muzica ” .  

                                Societatea simfonică  

                                           MUZICA  

                                   Stagiunea 1929-1930 

                        SALA TEATRULUI MODERN 

                                            Giurgiu 

                     ÂMBĂTA  26 APRILIE 1930 

ora 9 seara 

UN SINGUR 

CONCERT SIMFONIC 

Cu concursul societății corale ,,CÂNTAREA DUNĂRII ” sub 

direcțiunea 

D-lui Prof. A. BĂRBULESCU 

DIRIJAT DE 
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SIMEON NICOLESCU 

PROGRAM: 

1.Hủbsch                     IMNUL  REGAL ,cor și orchestră (corul soc. 

CÂNTAREA DUNĂRII) 

Dirijat de d.l. A. Bărbulescu. 

2.Beethoven                SIMFONIA II a 

3.Elinescu                   SCENA PASTORALĂ ROMÂNĂ,    (flaut și 

orchestră ) 

4.Caudela                    DIN VREMILE CELE BUNE (, fantezie pe 

motive populare) 

5.Schumann                POPASUL  ȚIGANILOR         Corul societății 

Cântarea Dunării 

6.Strauss                 DUNĂREA ALBASTRĂ     (Vals pentru cor si 

orchestră) Corul societății Cântarea Dunării 

                                                       

 

Prețurile : Loje 400 lei , Rezervat 80 lei ,Stal I 60 lei , Balcon 

numerotat 50 lei , Balcon nenumerotat 20 lei ,inclusiv taxele . 

Biletele de vânzare la membrii soc. ,,CÂNTAREA  DUNĂRII ”  

_ 

 Imediat după primirea și cazarea oaspeților ,toți concertanții ,-cor 

și orchestră ,au ținut la sala ,,Modern ” o reprezentație generală de 

ansamblu. Mare a fost satisfacția și pentru unii și pentru alții ,văzând 
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că într-o singură repetiție corul și orchestra creau minunat sudate .-   

Seara sala de concert erea plină de lume  ;intelectualitatea și 

negustorii orașului au ținut să răspundă cu entuziasm la chemarea 

noastră. 

Succesul moral a întrecut toate așteptările .-    

 A doua zi ,Duminică dimineața ,oaspeții noștri au asistat la sfânta 

liturghie ,la biserica ,,Sf. Treime” ,unde cânta corul ,,Cântarea 

Dunării ” ,iar după masa camaraderească de la Cercul militar, 

membrii ambelor societăți au făcut o excursie de o oră cu vaporul pe 

Dunăre. 

La debarcader înainte de pornirea în larg,  În  largul Dunării 

Înapoiați acasă colegii noștri ne trimit următoarea adresă N:34 din 28 

Aprilie 1930: 

Domnule Președinte, 

În numele întregii societăți ,,Muzica”, ținem ca o înaltă datorie, să vă 

exprimăm încă o dată pofundele noastre mulțumiri, atât pentru 

grandioasa primire ce ne-ați făcut, cât și pentru prețioasa colaborare 

cu care ați asigurat frumoasa reușită a concertului ce am dat în orașul 

Dvs. în ziua de 26 Aprilie . Unind laolaltă cântul Dvs. Cu al nostru, 

am dovedit cu prisosință, pe lângă efectul artistic muzical și ce 

minunate rezultate morale poate da înfrațirea sufletească. Prin 

primirea ce ne-ați făcut, prin bunăvoința și dragostea cu care ne-ați 

înconjurat în tot timpul șederii noastre la Giurgiu, ați lăsat în 

sufletele noastre amintiri gravate cu litere de aur. Profun 

recunăscători, și cu neclintită convingere că înfrățirea artistică și 

sufletească ce leaga deacum înainte societatea ,,Cântarea Dunării” de 

societatea noastră, vor găsi noi prilejuri de a se manifesta laolantă, vă 

rugăm Domnule Președinte, să asigurați pe scumpii noștri colegi, 

colaboratori și prieteni din societatea ,,Cântarea Dunării”, de 

sentimentele frumoase și profunde gratitudine cele vom păstra în 

todeauna. 
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                                                  Președinte, P.N .Pancu 

                                                      Director, S:Nicolescu 

Reproduc mai jos recenziile asupra acestui concert, publicate de cele 

două mari cotidiane din Capitală: ,,Universul” și ,,Dimineața”. 

                                                 Universul din 4 Mai 1930 

Vizita și concertul soc. Simfonice ,,Muzica” la Giurgiu. 

Giurgiu 29 Aprilie 

Orașul nostru a avut cinstea să fie vizitat în ziua de 26 Aprilie, de 70 

membrii ai soc. Simfonice ,,Muzica” din Capitală, cari împreună cu 

membra soc. Corale ,,Cântarea Dunării” din localitate au dat un 

concert simfonic.- Oaspeții au fost primiți la bariera orașului în 

sunetele muzicii militare a reg. Vlasca de către membrii soc. 

,,Cântarea Dunării”, în frunte cu d.prof. Bărbulescu.-  Ambele 

societăți înfrăite au intrat în oraș într-un impozant cortegiu, 

îndreptându-se spre grădina publică ,, Mareșul Foch”. Profesorul 

Bărbulescu le-a urat bună venire. A răspuns d.avocat fotino 

președintele soc ,,Muzica” mulțimind pentru primirea făcută. Seara 

la ora 9 și jumătate în sala teatruui ,,Modern” s-a dat frumoasa 

manifestare artistică, care s-a început prin Imnul Regal”.- cor și 

orchestră, dirijat de profesorul Anghel Bărbulescu-. Apoi orchestra 

societății sub conducerea d.lui Simeon Nicolescu, a executat 

simfonia II-a re major de Beethoven; Scena pastorală română cu solo 

de flaut de Elinescu și ,,Din vremurile cele bune; fantezie pe motive 

populare de Caudella. Modul cum  s-au produs membrii acestei 

societăți merită toată lauda, iar d. Simeon Nicolescu, un distins 

laureat al Conservatoruli din București, a dovedit că posedă cu multă 

prisosință calitățile unui excelent maestru, pentru care numerosul 

public din sală l-a ovaționat înelung. A urmat ,, Popasul țiganilor”  

de Schumann și ,,Dunărea albastră” executate de corul soc. 

,,Cântarea Dunării” și orchestra simfonică ,,Muzica” sub dirijarea 

d.lui Nicolaescu, ambele bucăți fiind bizate de asistență. Concertul a 
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fost bine organizat și a avut un frumos succes, care se atribuie 

muncii neobosite a ambilor dirijori, d.nii S.Nicolaescu și 

A.Bărbulescu, camși modului conștiincios cum membrii acestor 

societăți s-au ahitat de îndatoririle ce au avut. 

Dimineața din 2 Mai 1930 din Giurgiu 

Vizita Societății simfonice ,,Muzica” din București 

Duminică 26 Apriie la orele 4 după amiază au sosit în localitate 

membrii societății simfnice ,,Muzica” din Capitală, sub conducerea 

d.lui avocat Al. Fotino președintele societății. La barieră au fost 

întâmpinați de către membrii societății corale ,,Cântarea Dunării” din 

localitate în frunte cu d.prof Anghel Bărbulscu, președintele 

societății. Apoi însoțiți de cei prezenți au intrat în oraș îndreptându-

se spre grădina mareșal ,,Foch” unde d.profesor Anghel Bărbulescu a 

urat bun venit oaspeților. A răspuns d.avocat Al .Fatimo. 

Concert 

După cum am anunțat în corespndența noastră de azi, cunoscuta 

societate simfonică ,,Muzica” din București cu prilejul vizitei ce a 

făcut orașului nostru, a dat seara un frumos concert în sala ,,Modern” 

cu concursul soc corale ,, Cântarea Dunării” din Giurgiu. 

Deschiderea s-a făcut cu ,,Imnul Regal” aranjat pentru cor și 

orchestră și dirijat de d.prof Anghel Bărbulescu. A urmat apoi sub 

conducerea maestrului Simeon Nicolescu simfonia II-a în re majo de 

Beethoven, bine executată de societatea simfonică ,,Muzica”.Însă 

ceiace a însuflețit și mai mult pe auditori a fost ,,Scena pastorală 

română” de Elinescu, pentru flaut și orchestră, care prin multitudinea 

motivelor populare și prin vioiciunea au tristețea lor caracteristică 

muzicii românești a știut să entuziasmeze și să stăpânească sufletele 

și mințile. Acelaș succes l- avut și fantezia ,,Din vremurile cele 

bune” de Caudella, executată de orchestră. Programul s-a încheiat 

prin două frumoase coruri au companiament de orchestră ,, Popasul 

de Schumann și Dunărea albastră” de Stauss.  În amintirea tuturor va 
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rămâne definitiv fixată reușita primului concert simfonic dat la 

giurgiu de societatea sifonică ,,Muzica” în colaborare cu vrednica 

societate  ,, Cântarea Dunării”. Ambii maeștri – Simeon Nicolecu și 

Anghel Bărbulescu au făcut dovada talentului lor de buni 

conducători muzicali și aniatori artistici. După concert d-a servit o 

masă în saloanele Cercului Militar, la care au luat parte membrii 

ambelor societăți. Au toastat d.mii Simeon Nicolescu-dirijorul sc 

simfonice ,,Muzica” avocat Al. Fotimo și profesorul A.Bărbulescu. 

Duminică dimineața oaspeții din Capitală au asistat la un concert 

religios dat de corul soc ,,Cântarea Dunării” la biserica ,,Sf Treime” 

din localitate. La amiază a avut loc o masă comună la Cercul Militar 

iar în urmă producțiuni muzicale executate de d.mii Fotino și Simeon 

Nicolescu. Ambele societăți au făcut după amiază o excursiune cu 

vaporul pe Dunăre. În tot timpul corul soc corale ,,Cântarea Dunării” 

a executat diferite cântece naționale. La orele 5 după amiază oaspeții 

au părăsit cu mașinile orașul nostru plecând la București și ducând 

cu ei frumoase impresii asupra modului cum au fost primiți de către 

soc. ,,Cântarea Dunării” .                                       (ss) Idem 

 

Ziua eroilor 

La 27 Mai 1930 prefectur județului Vlașca trimite societății 

,,Cântarea Dunării” următoarea adresă: N:1549: 

 

Domnule Director 

Joi 29 Mai ac. urmând a se sărbători ,,Ziua Eroilor” avem onoare a 

vâ ruga să binevoiți, a lua parte împreună cu corul acelei societăți la 

seviciul religios ce se va oficia la ora 10 dimineața în piața ,, Sf 

Gheorghe” din acest oraș, duă care cortegiul va porni la cimitirul 

eroilor. În caz de va ploua la acea oră, serviciul religios va avea loc 

în ctedrala orașului la aceeași oră. În ceia ce privește programul de 



43 
 

bucățile muzicale ce se vor executa vă rugăm să binevoiți a lua 

contact cu Garnizoarea respectivă. 

       Prefect (ss) Al.Cartojan 

                       Șeful serviciului, (ss) I.Predescu 

Am răspuns acestei invitații; corul soc.noastre a dat răspunsurile la 

serviciul divin din piațeta ,,Sf .Gheorghe”. 

 

Vizita corpului didactic secundar din Alexandria 

 În ziua de 2 Iunie 1930 un grup de 25 de profesori și profesoare 

de la liceele de băieți țși de fete și de la școala normală de învățători 

din orașul Alexandria  (Județul Telorman)  au venit să viziteze 

Giurgiul și Rusciucul. Cum acești musafiri erau colegii mei, am 

căutat să le fac o primire mai aleasă și mai cu seamă doream ca ei să 

plece cu impresii cât mai bune despre orașul meu natal. De aceia am 

aranjat un festival artistic-cultural la Ateneul local în cinstea lor. Aci 

președintele Ateneului –savantul Giurgiuvean Nicolae Bălănescu le-

a conferențiat vorbindu-le despre orașul Giurgiu și trecutul lui 

istoric; iar corul societășii ,,Cântarea Dunării” a concertat cu muzică 

clasică și populară. La orele 11 dimineața am mers împreună cu 

oaspeții ă vizităm orașul bulgăresc de partea cealaltă a Dunării 

,,Rusciucul”- Reproduc mai jos grupul de excursioniști fotografiați 

în timpul mesei la restaurantul ,,Izvor” depe strada principală a 

orașului: str Alexandreasca. 

Vizită cercetașă 

 În ziua de 15 Iunie 1930 orașul nostru a fost vizitat de un grup 

numeros de cercetași din București în frunte cu generalul Manolescu, 

Colonelul Sămboteanu – directorul cercetăsiei și profesorul Lefteriu, 

comandantul legiunii ,,Păstorul Bucur” din București.- În cinstea lor 

legiunea de cercetași ,, Călugăreni” din județul nostru a organizat o 
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șezătoare artistică- culturală la Ateneul din localitate.- La această 

șezătoare a conferențiat d.l Nicolae Bălănescu vorbind despre 

,,Patriotism”; iar corul ,,Cântării Dunării” a deschis serbarea cu 

,,Imnul Regal”  și a încheiat-o cu muzică populară și cântece 

patriotice. Ziarul ,,Universul” din 20 Iunie 1930 publicĂ la rubrica 

,,Știri din Țară” următoarea dare de seamă asupra acestei vizite. 

Giurgiu 

Vizita cercetașilor bucureșteni 

 Duminică cu trenul de dimineață au sosit în localitate d.mii 

general Manolescu, colonel Sâmboteanu, directorul cercetășiei și 

profesorul Lefteriu, comandantul legiunei ,,Păstorul Bucur”cu 

numeroși cercetași din cohorta ,,Călugăreni” din orașul nostru.  La 

gară au fost primiți de toți cercetașii și cercetașele din cohorta ,, 

Călugăreni” cu drapel, sub conducerea d.lui căpitan Grig.Georgescu 

din reg. Vlașca și a d.șoarei noastre Ec. Anastasecu. Cu muzica 

militară în frunte, cercetașii s-au dus laCatedrală apoi s-au dus la 

cimitirul eroilor, unde au depus o coroană de flori naturale. 

 La ora 11 au asistat la o ezătoare în sala Ateneului român 

,,N.Bălănescu” la care au luat parte și d.mii N.R.Pantu, primarul 

orașului Traian Dumitriu subprefectul Județului, colonel Iota Ștefan 

din reg Vlașca și public numeros. Șezătoarea s-a deschis prin ,,Imnul 

Regal” cântat de corul societății muzicale ,,Cântarea Dunării”, sub 

conducerea d.lui profesor Anghel Bărbulescu.  Dl.N.Bălănescu 

președintele Ateneului, după ce a salutat pe cercetașii și comandanții 

lor în numele orașului, a vorbit despre ,,Patriotism” și a făcut un 

istoric al Giurgiului. Șezătoarea s-a încheiat cu coruri. 

 

Curs public de vioară 

 Încă dela înființarea ei ,,Cântarea Dunării” printre altele, a înscris 

în programul ei de realizări și deschiderea de cursuri de muzică,-
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bteoretice și practice,- cursuri cari să poată fi fragmentate, cu 

însleniri mari, de orice iubitor de Muzică din Giurgiu. În anul acesta 

,,Cântarea Dunării” face primul pas pe acest drum deschizând un 

curs de vioară,- unde, în schimbul unei mici taxe de frecvență, 

oricine să poată primi lecții serioase de vioară. (În acest timp lecțiile 

de vioară în oraș se plăteau cu 100-150 lei ora). În acest scop 

Societatea a lansat în oraș următorul anunț: 

Societatea Muzicală ,,CÂNTAREA DUNĂRII” din Giurgiu. 

Instituțiune culturală recunoscută de Stat. 

Persoană juridică și morală recunoscută de Tribunalul Vlașca. 

ÎNȘTIINȚARE 

Se aduce la cunoștinșa tuturor celor ce doresc să învețe, să cânte cu 

vioara, că în conformitate cu dispozițiunile art. 3 din Statute 

Societatea ,,CÂNTAREA DUNĂRII” deschide pe ziua de 3 Iulie 

1930.  

 

UN CURS PUBLIC DE VIOARĂ 

În localul Școalei primare Nr 2 de băieți din acest oraș, str. Lt. 

Aviatori Tudose Ionescu (fostă str. Frumoasă). -  Cursul se va ține 

regulat de 2 ori pe săptămână, Joia și Sâmbăta între orele 5-7 după 

amiază. Taxa de înscriere 30 lei, plătită odată pentru todeauna. Taxa 

de fregvență 300 lei lunar, plătită la începutul fiecărei luni. Orice 

cetățean, indiferent de sex, naționalitate sau poziție socială este 

admis la acest curs. Copii mai mici de 8 ani, nu sunt admiși. 

Doritorii se vor adresa D.lui profesor A.Bărbulescu, Directorul 

artistic al Societății, în str. Dunării 72, sau în orele de curs la Școala 

primară Nr 2 de băieți. 

                          Președinte, (ss) A.Bărbulescu 

                               Secretar, (ss) G.Neiciu 
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Cursul a funcționat numai în cele două luni de vară: Iulie și August; 

deoarece în Septembrie prof. A.Bărbulescu care preda acest curs, a 

fost nevoit să plece la catedra sa de la liceele din Alexandria-

Teleorman neputând obține transferarea sau cel puțin detașarea la 

Giurgiu.  
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SERBARE ARTISTICĂ CULTURALĂ ÎN COMUNA  

GRDIȘTEA-VLAȘCA 

  În urma propunerii ce ne-a fost făcută de către Cercul 

studențesc vlăscean, am organizat împreună o serbare culturală și 

artistică în comuna Gădiștea din județul nostru. Serbarea a avut loc 

în sala de festivități a Școaei Normale de băieți din Grădiștea în ziua 

de Duminică 7 Septembrie 1930; iar beneficiul ce a rezultat d aci s-a 

făcut venit la fondul pentru întreținerea căminului studenților 

vlăsceni din Capitală. Sosiți cu trenul la Gădiștea la orele 9 

dimineața, coriștii ,,Cântării Dunării” și grupul de studenți și 

studente au pornit direct la biserica satului, unde corul nostru a dat 

răspunsurile la sfânta liturghie.  La eșirea din biserică d.l profesor 

D.Ionescu , directorul Școalei Normale, ne-a dat explicațiuni asupra 

istoricului satului Grădiștea care datorează din secolul al XV-lea; a 

arătat apoi că biserica a fost construită în stil moldovenesc de către 

boierii ,,Grădișteni” (vistierul Bunea Grădișteanul și soția sa 

Grajdana) a căror fotografie o reproduce mai jos după Anuarul 

școalei normale din1930. 

S-a vizitat apoi impozantul local al Școalei Normale, fost castel al 

familiei Grădișteanul, parcul și ferma școalei. 

 La orele 4 după amiază a avut loc în sala de festivități a Școalei 

Normale  serbarea culturlă și artistică, la care au asistat foarte mulți 

săteni. Serbarea s-a deschis cu ,,Imnul Regal” , cântat de corul 

societății ,,Cântarea Dunării” , după care studentul Marinel 

Marinescu, - președintele Cercului studențesc vlașcean, - a ținut o 

alocuțiune, în care a arătat scopul acestei serbări mulțumind tuturor 

celor  ce au contribuit la reușita ei. – Câțiva studenți și studente au 

recitat versuri de ale marilor nostri poeți, iar ccorul ,,Cântarea 

Dunării” a cântat cântece naționale. În partea a doua a programului 

studenții au jucat comedia ,, Conu Leonida față cu reacțiunea” de 

I.L.Caragiale; iar Corul ostru a cântat: valsul ,, Dunărea Albastră” de 

Srauss, - ,, Trecui valea” de N.Oancea,- ,, Pe al nostru steag” de 

Ciprian Porumbescu și ,,Trăiască România Mare” de A.L. Ivela. 
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Dl.Profesor D.Ionescu, - directorul școalei a mulțumit ,,Cântării 

Dunării” și Cerului studențesc Vlașcean, pentru frumoasa și 

româneasca serbare ce au dat  în localul acestei școli, care din 

nenorocire a fost desființată printr-o Decizie Ministerială sosită 

acum .-  Din partea ,,Cântării Dunării” a vorbit d.l pofesor Anghel 

Bărbulescu care crede că e posibil ca în urma răsunetului acelei 

serbări, oamenii zilei din județul Vlașca vor interveni pentru 

revocarea acestei Decizii și deci pentru menținerea acestei școli, 

singura Școală Normală așezată, după cerințele pedagogiei, în 

mijlocul sătenilor și înzestrată co o fermă de 18 Hectare, în jurul 

școalei pentru practica agricolă a elevilor . În seara aceleași zile a 

avut loc un bal în localul școalei primare din Grădiștea, ca urmare a 

serbărilor  din cursul zilei.- Luând parte activă la aceste serbări 

,,Cântarea Dunării”  a contribuit: 

a) La propagarea printre săteni a artei, culturei și la dezvoltarea 

sentimentului național românesc. 

b) La ajutorarea tinerimei  studioase din orașul și județul nostru. 

c) La mișcarea pentru menținerea  unei școli necesară și bine 

așezată în satul Grădiștea.  

Reproduc mai jos recenziile asupra acestor serbări apărute în maarile 

cotidiane din Capitală: ,,Universul” și ,, Dimineața”. 

                                                                              UNIVERSUL 

                                                                    Din 12 Septembrie 1930 

Serbarea culturală  de la Grădiștea – Vlașca 

Cercul studențesc vlășcean în colaborare cu societatea muzicală 

,,Cântarea Dunării” a dat Duminică o frumoasă serbare culturală în 

com. Grădiștea, pentru mărirea fondului de întreținerea căminului 

studenșesc din Capitală. Apoi d.D.Ionescu, directorul școalei 

normale a dat explicațiuni asistenții asupra originii satului Grădiștea, 

care datorează din secolul al V-lea. A vorbit despre biserica din 

comună, construită în stil moldovenesc, de vechii boieri Grădișteni. 
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Asistența a vizitat impozantul local al școalei normale, parcul și 

ferma acestei școale. – La ora 4 d.a. în sala de festivități a școalei 

normale s-a deschis serbarea culturală prin ,,Imnul Regal” executat 

de corul ,,Cântarea Dunării”. Dl.M. Marinel Marinescu, președintele 

cercului studențesc vlășcean a ținut o cuvântare asupra scopului 

serbării aducând mulțumiri celor cari au contribuit la reușita ei. – 

Dra. Lucia Giorgescu și studenții M.Grigoriu, I.Dobre, N.Bușculescu 

și alții au recitat frumos, iar corul ,,Cântarea Dunării” a executat 

artistic multe și frumoase coruri naționale.- În partea a doua a 

programului studenții au jucat ,,Conul Leonida” față cu reacțiunea” 

de Caragiale, iar corul a executat ,,Dunărea Albastră” cor vals de 

Strauss, - ,,Trecui valea” de Oancea și alte bucăți patriotice.-  Dl.D. 

Ionecu, direcorul școalei normale a mulțumit societății ,,Cântarea 

Dunării” și cercului studențesc pentru că au ținut să organizeze 

serbarea în localul acestei școale tocmai când o dispoițiune 

ministerială a hotărât desfințarea ei.- Din partea soc. ,,Cântarea 

Dunării” a răspuns d. profesor Bărbulescu, care a spus că apreciind 

însemnătatea și activitatea școalei normale din Grădiștea, singura 

școală așezată conform noilor cerințe pedagogice în mijlocul 

sătenilor, a socotit de a sa datorie, ca prin această manifestare 

culturală să contribuie la revocarea dispozițiunii ministeriale pentru 

menținerea școalei.- Au urmat conuri patriotice, după care asistența a 

trecut în localul școalei primare, unde a fost bal.-  

 

UN CONCERT ,,CÂNTAREA DUNĂRII” LA RUSCIUC 

(BULGARIA) 

Gerul și vânturile din iarna 1927-1928 au făcut, ca Dunărea să 

înghețe.- După un vechi obicei în timpul cât Dunărea e înghețată, 

atât autoritățile române din Giurgiu, cât și cele bulgare din orașul 

Rusciuc situat  vis a vis pe celălalt mal al Dunării, permit trecerea 

locuitorilor fără pașaport a locuitorilor din Giurgiu la Rusciuc și 

viceversa și se părea că ân tot acest timp raporturile dintre români și 

bulgari creau noi amicale.-  Am căutat atunci, să profităm de această 
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situațiune și am proiectat un concert ,,Cântarea Dunării” la Rusciuc 

cum ar avea loc în seara zilei de 28 Ianuarie 1928 în sala teatrului 

comunal de acolo și s-ar prelungi cu o serată dansantă în saloanele  

Cercului militar din Rusciuc.-  În acest scop ne-am adrsat Primarului 

de atunci al orașului nostru. Defunctul avocat Nicu Pascal- ale cărui 

raporturi personale atât cu autoritățile bulgare, cât și cu Consiliul 

general al României l a Rusciuc,- d.l Crețu. Erau cordiale și după ce 

i-am expus intențiunea noastră de a da un concert la Rusciuc, făcând 

să vibreze acolo graiul, cântecul și portul național românesc; 

deoarece la concert coristele noastre ar apărea în costume naționale 

românești;- l-am rugat să intervină personal pentru a putea traduce în 

fapt proiectul nostru. După ce ne-a ascultat propunerea , d.l Pascal 

ne-a felicitat pentru frumoasa inițiativă adăogându-ne că socotește ca 

o datorie de bun român să facă această intervenție, deoarece în gestul 

,,Cântării Dunării” el vede un art de înalt patriotism menit să aducă 

reale servicii țării și neamului, întrucât prin concertul ei la Rusciuc 

,,Cântarea Dunării” va lucra în mod inteligent pentru îndulcirea 

raporturilor de bună vecinătate dintre locuitorii celor două orașe 

dunărene vecine.- În urma intervețiunilor d.lui Pascal, Consiliul 

general român Crețu a și luat contact cu autoritățile bulgare din 

Rusciuc și în ziua de 24 Ianuarie 1928 comunică printr-o scrisoare 

Primarului din Giurgiu rezultatul demersurilor sale. Iată textul acelei 

scrisori: 

Consulatul Regal al României la Rusciuc 

Stimate domnule Pascal, 

Conform dorințelor exprimate de Dvs m-am dus la d.l.Prefect și i-am 

arătat toată chestia venirii societății ,,Cântarea Dunării” și Dns foarte 

drăguț mi-a promis, că va da tot sprijinul și s-a arătat foarte mulțumit  

de începerea a astfel de relațiuni amicale între ambele popoare. – 

Costumul naționa al nostru este binevenit. La jurnal mi-a spus să nu 

dăm până nu fixați definitiv. Veniți cât de curând, doar dacă nu 

cumva întrevedeți vreo amânare.- Totodată Vă rog să aveți grije de 
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vapor. Vorbiți imediat să se spargă ghiața și să scoată vaporul cât 

mai curând. 

                              Cu salutări amicale (ss) Crețu 

Rusciuc 24/I/1928. 

Ducerea tuturor acestor tratative a durat vreo două săptămâni, în care 

timp vremea încălzindu-se anceput să topească ghiața, din care cauză 

circulația pe ghiață s-a oprit;rămânea ca mijloc de transport vaporul 

,pentru aprobarea căruia trebuiau alte intervenții ,deci alt timp 

pierdut . De asemeni intervenție pentru pașeaport . Din această cauză 

am fost nevoiți să amânăm concertul nostru și am comunicat acesta 

Consulatului Regal Român la Rusciuc cu următoarea adresă :N:4 din 

25 Ianuarie 1928 .  

Consulatului general al României  

Rusciuc (Bulgaria ) 

Avem onoare a Vă încunoștiința ,că din cauza ântreruperii 

circulațiunii pe Dunăre ,concertul ce Societatea noastră ,urma să-l 

dea ân acel oraș  în seara de 28 Ianuarie a.c.,s-a amânat pentru o zi 

din luna Martie a.c,când navigațiunea pe Dunăre își va relua cursul.-

Cu această ocaziune Vă rugăm ,să binevoiți a primi expresiunea 

viilor noastre mulțumiri și a transmite mulțumirile noastre 

autorităților locale și tuturor persoanelor ce au dat trimișilor noștri 

binevoitorul Dlor. concurs.- 

      

              Președinte,(ss) Anghel Bărbulescu  

                      Secretar,(ss) G. Neiciu 

Date fiind marile dificultăți ,cu cari am avut de luptat, fără succes, 

pentru obținerea vaporului și a passe-portului, cu tot regretul nu am 

văzut să renunțăm la acest concert. 
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La hramul bisericii din comuna Videle- Vlașca 

Cam pela jumătatea lunei Ianuarie 1928 magistralul Oprișan îmi 

comunică invitația P.C protopop de Videle D.Bădănoiu de a merge 

cu corul societății în comuna Videle din județul nostru (60 km 

departe de Giurgiu) spre a lua parte activă la solemnitatea hramului 

bisericii.. Sf Trei Ierarhi din aceea comună în ziua de 30 Ianuarie 

1928. Peste câteva zile am primit și o carte poștală, în care părintele 

Bădănoiu îmi scria:                                                    18. I. 1928 

 

Stimate domnule Bărbulescu 

                            

 Am rugat pe Domnul Jude Oprișanu ca la 30 Ianuarie 1928 (uni) 

să fiți la Videle, la biserică, unde e hram, agapă și cercul preoțesc. 

Aveți ocaziunea de a da concert religios, după cum vorbim: vine 

multă lume selectă. Noi ne obligăm cu masă și transport. Rog a veni 

neapărat, căci va fi foarte frumosv și veți avea ocaziunea a vă releva. 

Rog a ne răspunde timpul se aproprie și a decide de venire. 

Mulțumesc anticipat. Rog luași contact cu Dl Jude Oprișan și veniți 

împreună. 

Cu bine (ss) D.Bădănoiu 

 Invitația aceasta era foarte surăzătoare pentru ,, Cântarea 

Dunării”; ce îi dădea posibilitate de a face ca cuvântul și cântul ei 

Creștine și Româneșc să răsune cu putere într-un mare cerc sătean 

din județul nostru; în caalea ei însă era o mare piedică; în ziua aceia 

nu era sărbătoare legală și coriștii noștri erau obligați să fie prezenți 

la serviciile lor. Puterea divină a învins și acel obstacol; toți dar 

absolutvtoți coriștii au reușit să facă liberi pentru aceeași zi și astfel 

cu trenul de Duminică seara 29 Ianuarie 1928- întreg corul 
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,,Cântarea Dunării” pornește la drum spre Videle. Ajunși aci pe 

înoptat suntem primiți în gară de preacucernicul Protopop Bădănoiu 

și câțiva învățători. Pe o noapte senină de iarnă, săniile ce ne 

așteptau în gară ne-au dus la un local din sat unde eram așteptași de 

toată protipundada satului: judecători, avocați, medic, profesori dela 

Gimnaziul din Videle,etc. După ce ni s-a servit aci masa de seară, 

coriști au fost conduși pela sătenii cari i-au găzduit cu foarte multă 

ospitalitate. A doua zi, Luni 30 Ianuarie 1928, era hramul bisericii 

,,Sfinșii trei ierarhi” din aceea comună. Aci un sobor de 10-12 preoți 

în frunte cu precucernicul protopop Bădănoiu, au oficiat o sfântă 

liturghie, un Te-deum și un serviciu de pomenire a celor morți pe 

câmpul de luptă pentru întregirea Neamului. Corul nostru a dat 

răspunsuri la toate aceste trei servicii divine. La masa care a urmat 

apoi s-au ținut diferite cuvântări, prin care se elegia acțiunea 

,,Cântării Dunării” Țiu să relevez aci ideia preconizată de învățătorul 

Grigore Petre dela școala din comuna vecină Rădulești, care scoțând 

în relief marele sport cultural și educativ național pe care ,,Cântarea 

Dunării” îl aduce neamului nostru românesc,- propune ca fiecare 

Consiliu comunal din Județ, fiecare Consiliu parohial și fiecare 

Comitet școlar să prevadă în bugetele respective o imfină subvenșie 

de 500 lei anual pentru această Societate, căreia i s-ar da astfel 

posibilitatea de a intensifica cât mai mult nobila ei acțiune de 

întreținerea nestinsă a focalului sacru al sufletului romănesc. 

Frumoasă ideie, dacirealizabilă în lumea asta de cancanuri politice, 

de invidie și de materialism personal! După masă a urmat un concurs 

religios la biserică, cu care ocazie părintele protopop Bădănoiu a 

adus mulțumiri ,,Cântării Dunării” pentru momentele de înălțare 

sufletească ce a pricinuit în acea zi locuitorilor din Videle și din 

comunele învecinate cari au venit aci spre a se adăpa cu apa curată a 

cântului creștin și românesc. Încheind părintele protopop înalță o 

rugăciune către Atotputernicul Dumnezeu pentru prosperitatea 

,,Cântării Dunării” din Giurgiu. Dela biserică mulțimea de popor s-a 

îndreptat spre locul Gimnaziului unde a avut lloc o mică șezătoare 

muzicală la cari corul ,,Cântării Dunării” a îmoărtășit sătenii cu 

frumusețea cântecelor noastre populare. De aci întreaga asistență a 
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însoțit pe trubadurii giurgiuveni pe jos până la gară unde coriștii s-au 

îmbrăcat în trenul cu cari au pornit spre giurgiu în uralele nesfârșite 

ale mulțimii depe personalul gării. În revista preoțească 

,,APOSTOLUL”;curierul Arhiepiscopiei ortodoxe române din 

București, cu data de 15 Februarie 1928, a apărut un articol intitulat 

,, Mișcare misionară”, în care, ocupându-se de vizita noastră la 

Videle srie textual: Ședința cercului pastoral III Baciu Poșta, de sub 

Președinția Pr Președinte Proistos P.Ioanițescu, s-a ținut în cursul 

lunei Ianuarie 1928 în parohia Videle,- sediul protopopesc și anume: 

în ziua de Luni 30 Ianuarie 1928, cu ocaziunea serbării hramului 

bisericii parohiale Videle ,,Sf Trei Ierarhi. P.C.Protopop Bădănoiu a 

invitat pentru un mai  mare fast, Societatea corală ,,Cântarea 

Dunării” din giurgiu, de sub președinția D.lui profesor maestru 

Bărbulescu, care la apelul făcut a și sosit în localitate. Bărbulescu, 

care la apelul făcut a și sosit în localitate. Slujba s-a făcut în sobor de 

P.P.Protopop înconjurat de către preoții Cercului în număr de 12 , iar 

răspunsurile Sf Liturghi au fost date de către Corul Societății ,, 

Cântarea Dunării” din Giurgiu. Predica a fost susținută de către 

P.C.Protopop, tratând despre viața celor trei Sf Ierarhi. După sfârșitul 

Sf Liturghi s-a oficiat î sobor un parastas pentru eroii Comunei, la 

care a cuvântat Părintele Președinte Protos P. Ioanițesu. După aceia 

aurmat ședința intimă obicinuită a Cercurilor Pastorale din acest 

Protopopiat, când se recenzează o carte sau o revistă și apoi Preoții, 

Cântăreții,Corul ,,Cântarea Dunării” format din 30 de persoane, 

Consilierii parohiali și Epitropii din Videle, autoritățile și o parte din 

enoriașii respectivi, în număr total de peste 100 persoane, au trecut 

într-un mare sobor, din Videle, la o agapă frățească dată de către 

enoriașii din Videle stimulați de către un Comitet compus din: 

Protopop Bădănoiu, Comereiantul Boris Buncescu, Coman Condei și 

Stefan Iurasek. În timpul mesei Societatea ,,Cântarea Dunării” a 

executat mai multe cântece religioase și arii naționale. La or 3 după 

masă Cercul Preoțesc al III-lea elevii gimnaziului Videle și cei dela 

cursul primar, enoriașii din Videle, unde a avut loc un concert 

religios dat de către numita Societate Corală, după ce mai întâi s-a  

săvârșit un Te-Deum de mulțumire cu polihroniul cuvenit. Cei 
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prezenți au avut ocaziunea să admire cântece și imnuri religioase 

exemplu: Cât de mărit; De Tine se bucură (Axion); Tatăl nostru; 

Colinde populare la Crăciun: Florile dalbe, etc. Precum și cântecul 

Societății: Cântați cântați Cântarea Dunării, ca și cântece patriotice: 

Pui de lei; Avem o românie  Mare. Eroi au fost, Eroi sunt încă, etc. 

Trăiască Regele și Imnul Patriarhal. Terminând concertul,, Cântarea 

Dunări” Dml Proofesor Bărbulescu dirijor a arătat scopul venirii dela 

Giurgiu la Videle, ca drept răspuns la inițiativa P.P Protopop și-a 

schițat tot deodată programul Societății Corale de evidențiind pe cel 

d-întâi:  precursor al muzicei, anume pe Sf Părinte Ambrozie din 

veacul al IV-lea. Terminând cuvântarea și îndemnând asistența la 

popularizarea muzicii și Cântecelor Românești, promite revenirea 

Societății Corale Videle după sărbătorile Paștelui din acest an. I-se 

răspunde apoi de către P.C.Protopop prin evocarea predecesorilor în 

arta muzicii bisericesti: Ioan Damaschin, Anton Pan, etc. prin 

importanța muzicii pentru dezvoltarea sentimentului religios în 

popor biserica este mama artelor frumoase ca: Arhihectura, pictura și 

muzica. S-a stăruit de P.C Protopop în deosebi asupra celor trei 

bogăți naționale: Limba portul și cântecele pentru care bogății 

suntem admirați și în străinătate și ca un corolar practic a dedus și 

scopul Societății Corale ,,Cântarea Dunării”; care este acela de a face 

educația muzicală pur românească și de a feri poporul de pocirea 

limbii, schimonoirea portului și a cântecelor și jocurilor Românești. 

Mulțumind Societății Corale și în deosebi D.LUI Profesor 

Bărbulescu pentru sacrificiul ce a făcut; devotamentul și abnegației 

depuse pentru binele țării românești, concertul religios și festivitatea 

a luat sfârșit la orele 4 p.m când asistența, la propunerea d-lui 

I.Petrescu, Directorul Băncii Franco-Română din localitate, a condus 

cale de 2 km la gara Videle, într-o atmosferă și entuziasm de 

nedescris, pe membrii Societății Corale ,, Cântarea Dunării” care au 

rămas foarte impresionați și mulțumiți de primirea făcută și mai ales 

de conducerea la gară și cu elevii gimnaziului și școalei primare. 

În seara zilei de 4 Martie 1928 ,,Cântarea Dunărei” dă o șezătoare 

muzicală urmată de bal cu tombolă pentru sporirea fondului ei de 
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propagandă culturală. Șezătoarea s-a ținut în saloanele Petre 

Vărbănescu din Giurgiu și a adus Societății un beneficiu net de 4111 

lei. 

Solicitată de  

Ateneul din Giurgiu ,,Cântarea Dunării” îi oferă și de data acasta, ca-

ntotd-auna concursul ei gratuit la festivalul organizat la festivalul 

organizat de Ateneu pentru ziua de 11 Martie 1928 festivalul care a 

avut următorul 

PROGRAM 

1.Corul ,,Cântarea Dunării” sub conducerea d.lor Bărbulescu și 

C.Voicu 

2.Souvenir Vioară      solo     ...................... d.Vasiliu 

3.Mândruliță dela munte    voce solo    ....................... Patrița Sebe 

4. Recitare                     ...............       Georgescu Lucia 

5. Cara mio   voce solo     .......................Cochinescu Viorica 

7.Basarabeanca                    .....................Dans nașional 

6. Ave verum corpus           Harmoniu      .................  Razi Cleopatra 

8. Elegie    voce solo  ........... Nela Dumitriu 

9.Ciocârlanul 

Ca la ușa cortului ....................... ...   dansuri naționale 

Fedeleșul 

10.Cântecul pribeagului          recitare     ...................M.Brătan 

11.Si vous l aviez compris      voce solo     ...................... Cochinescu 

Viorica 

12.je dea kirche                    Harmoniu   .............. ... Dimitriu Nella 

13.Pierot și Colombine................Dans comic din secolul XVII 

14.Trandafirul din urmă     solo   .......................d.șoara Ionescu. G 

15.Recitare                .....................................d.l Lăzărescu Stelian 

 

Al XII-lea Concert al ,,Cântării Dunării” 

(concert de gală) 
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În seara zilei de Sânbătă 31 Martie 1928 Societatea noastră dă în sala 

,,Europa” din Giurgiu, cel de al XII-lea concert al ei (concert de 

gală), cu concursul D.șoarei profesoară Olimpia Vlădescu (soprană) , 

al Muzicii Regimentului 5 Vlașca sub conducerea căpitanului Ioan 

Dobrică și al d.lor Const Csenzov , G. Ipsilanti (balalaică) și 

N.Ivanov. 

S-a executat următorul program: 

1. Corul Societății sub conducerea d.lui Anghel Bărbulescu: 

a) Imnul Soc ,,Cântarea Dunării”,  de A.Bărbulescu 

b) Îngerul a strigat         de Macacov 

c) Hristos din morți a înviat de      D.G.Kiriac 

d) Pace  de   F. Mendelesohn 

2. D.șoara Olimpia Vlădescu: 

a) Norma   de  V. Bellini 

b) Chi se une scorda cchim        de Rich Bertheleng 

c) Cine trece pe uliță?    De D.G. Kiriac 

3. D.nul Const Csenzov: 

a) Arialului Lensky din opera Eugen Onighim       de 

Tschaikovsky 

b) Ochi Divini       de      Dentz 

4. Muzica Reg.5 Vlașca sub conducerea d.lui căpitan I.Dobrică: 

a) Quveture  ,, Figaros”  de  W.A.Mozant 

b) Suita II-a din  ,,Arlesiana”         de     G.Biset 

5. Corul Societății sub conducerea pe scenă a d.lui 

A.Bărbulescu                                                                                                     

al II-lea cor ........ la balcon....................N.Oprișan 

a) Ecoul   ............. de Orlando      Lasso 

6. D.mii G.Ipsilanty (balalaică și giutară): 

a) Vals N:7.............. Chopin 

b) Vals N:1................Durand 

7. Corul Societății sub conducerea d.lui Const Voicu: 

a) Mână bade boii bine................... Laurian Nicorescu 

b) Foaie verde lămâiță................... D:G:Kiriac 
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Partea II 

1. Corl Societății sub conducerea d.lui Bărbulescu: 

a) Ernani (cora di rebelli montanaci e banditi) 

..................G.verdi 

b) Lângă leagăn (cor popular din țara Moților)  ............ 

N.Oancea 

c) Băbuța cu ochi de drac......................... Em. Gheorghe 

2. D.șoara Olimpia Vădescu: 

a) Das Latterielos (Arie du Adele)....................Nicole Isonard 

b) Dor de ducă ...................A. Giuliani 

c) Draga mami Mărioară..............C.Brăilan 

3. D.l Const Cenzov: 

a) Serenadă........................ de Fc.Abt 

4. D.nii G.Ipsilanty și N.Ivanov: 

a) Ceardaș..............Montg 

b) Mozurea.....................Wieniassky 

5. Muzica Reg 5 Vlașca sub conducerea d.lui căpitan L.Dobrică 

a) Fackentanz............Magebec 

b) Potopuri naționale ardelene.............................Mureșeanu 

c) Dee susse Kavalier.................Lea Fall 

6. Corul Societății sub conducerea d.lui N.Oprișan: 

a) Cine,cine? (concert religios) .............................G.Muzicescu 

b) Omul când e necăjit............N.Oancea 

c) Nevasta care iubește...........G.Muzicescu 

d) Foaie verde ș-un dudău............Th.Theodorescu 

e) Lugojana..............I.Vida 

Și de data aceasta ,,Cântarea Dunării”  a oferit giurgiuvenilor o seară 

de muzică aleasă, o seară de înălțare a sufletului stere eterice 

neîntinate de nimic pe pământesc. În ziarul ,,Dimineața” cu data de 

15 Aprilie 1928 a apărut următoarea recenzie a acestui concert: 
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Din Giurgiu 

Concertul Societății muzicale ,,Cântarea Dunării” 

Societatea muzicală ,,Cântarea Dunării” a dat în sala ,,Europa” un 

reușit concert. Corul societății sub conducerea D.lui Profesor Anghel 

Bărbulescu a executat cu multă preciziune frumoase bucăți din 

Kiriac, Mendelssohn, Mocarov. Dșoara Olimpia Vlădescu cu vocea-i 

caldă de soprană a executat bine, ca întodeauna, bucăți dinBellini, 

Bentheleny,Nicola Isonard, Giuliani și Brăloiu. D.Const Czenzov, 

bariton liric, a cântat cu multă nuanțare dulceață în voce bucăți din 

Tsehaikonsky și Denz. 

Muzica Regimentului Vlașca N:5 sub conducerea d.lui căpitan 

I.Dobrică, a executat artistic bucăți grele din Mozart, Bizet, 

Mureșeanu, Mayabar și Leo  Fall. O piesă corală care a făcut 

succesul serii a fost ;;ecoul” executat de corul societății sub 

conducere d.lui Bărbulescu și al II-lea cor care reda ecoul sub 

conducerea d.lui N.Oprișanu. Execuția de o preciziune uimitoare 

care a atras admirația publicului. Tinerii Ipsilanty și Ivanov, primul 

la balalaică și secundul la chitară au capturat auditorul prin finețea și 

arta cu care au executat bucăți din Chopin, Darand, Monty și 

Wieniasosky. Corul societății dirijat de d.l Costică Voicu a cântat 

frumoase bucăți românești din Nicorescu și Kiriac și acelaș cor 

dirijat de d.N.Oprișanu, magistrat, a executat armonios bucăți din 

Muzicescu, Oancea, Teodorescu și Vidu bine meritate aplauze din 

partea publicului asistent. 

DIMINEAȚA 

de 12 Septembrie 1930 

DIN GIURGIU 

 

 Serbarea studențească... În ziua de Duminică 7 Septembrie a.c. a 

avut loc în comuna Grădiștea-Vlașca o serbare culturală organizată 

de cercul studențesc vlăscean în unire cu societatea muzicală 

,,Cîntarea Dunării” din orașul nostru; scopul acestei serbări fiind 
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strângerea de fonduri pentru Căminul studenților giurgiuveni din 

București. S-a oficiat serviciul liturgic în biserica satului, 

răspunsurile fiind date de corul ,,Cântarea Dunării” sub conducerea 

distinsă a d.lui profesor A.Bărbulescu. A urmat un concert religios, 

după care d. de. Ionescu, directorul școalei normale, a vorbit despre 

origina satului Grădiște, cum și despre biserica satuui, care a fost 

construită de către boierii Grădișteni în stil moldovenesc. Asistența a 

vizitat localul școalei normale, ferma și parcul. La ora 4 d.a s-a 

deschis festivitatea culturală în preența unei numeroase asistențe. 

După intonarea ,,Imnului Regal” de către corul ;;Cântarea Dunării”. 

D.l Marinel Marinescu, președintele cercului studențesc a ținut o 

cuvântare ocazională mulțumind tuturor celor au ajutat la reușita 

serbării. 

 

 

 

dl. Marinel Marinescu 
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Serbarea s-a încheiat prin cuvântarea d.lui D.Ionescu, directorul 

școalei normale, care a ținut să releve faptul că această serbare se dă 

în localul, școalei normale tocmai în momentul când o dispozițiune 

ministerială a hotărât desființarea ei. Amulțumit cercuui studențesc și 

soc muzicale ,, Cântarea Dunării” pentru frumoasa producțiune ce au 

dat. Dl profesor Bărbulescu a răspuns din partea soc C.D spunând că 

această soc. Este singura din țară care este așezată în conformitate cu 

noile cerințe pedagogice și crede că prin această manifestare 

culturală va contribui la revenirea dispozițiunii ministeriale pentru 

desființatea școalei normale din Grădiștea, care este cea mai 

frumoasă și cea mai însemnată școală din țara noastră. 

 

                                                            -------- 
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În după amiaza zilei de Duminică 7 Decembrie 1930 corul societății 

noastre concortează la Ateneul român ,,Nicolae Bălănescu” din 

localitate încadrând cu muzică religioasă conferința P.C preot Ioan 

C:Popescu, care a vorbit despre ,,Raportul dintre Biserică și Stat. 

                                                               CONCERT DE CRĂCIUN 

În dimineața zilei de 26 Decembrie 1930 Ăa doua zi de Crăciun), 

corul societășii noastre dă tradiționalul său concert de Crăciun, în 

biserica ,,Sf Treime” (SmărdaÎ, cu următorul 

 

Program: 

I. Serviciul Sfintei Liturghii. 

1.,,Ectenia mare” și ,,Unule Născut”.............. de G.Muzicescu 

2. ,,Troparul Nașterii Domnului”.....................de Al Podoleanu. 

3.,,Câți în Cristos v-ați botezat”........................Anghel Bărbulescu 

4.,,Aliluia” și ,,Mărire Ție Doamne”.................Anghel Bărbulescu 

5.,,Întreitele”.................................I.Costescu 

6.,,Imnul Heruvimilor” 

7.,,Ca pe Împăratul”                               din liturghia N:1...Anghel 

Bărbulescu 

8.,,Răspunsurile” 

9.,,Pre Tine te lăudăm” 

10.,,Mărește suflete al meu”(axionul Crăciunului)......... G.Muzicescu 

11.,,Ectenia mică” (monodică).................D.G:Kiriac 
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12.,,Tatăl nostru”.......din liturghia N:1...............Anghel Bărbulescu 

 

II. Iisus s-a născut staul. Popoare slăviți-L! 

Predică rostită de S.Sa preotul I. Popescu. 

 

 

III. Colinde. 

1. ,,Astăzi s-a născut Hristos”..............de Timotei Popovici 

2. ,,Sus în poarta raiului”.................D.G.Kiriac 

3. ,,Colo-n sus”...............................Timotei popovici 

4. ,,Trei păstori” 

5. ,, Tollite hostias” 

(corul final din Orătoriul de Crăciun)........................,,C.Saint. Saens 

Soliști: d.șoara Niculina Ionescu (soprană) și d.nii Teodor Atanasiu 

(bariton) și Mihail vizante (bas cantabil) 

Conducerea muzicală: profesor Anghel Bărbulescu 

 

La Spitalul ,,Regina Maria din Giurgiu 

În ziua de Duminică 29 Decembrie 1930 s-a ținut la spitalul ,,Regina 

Maria din Giurgiu o ședință de redresare morală a bolnavilor din acel 

spital, - ședință organizată de societatea ,,Cântarea Dunării”. Preotul 

Ioan Popescu dela biserica,,sf Treime” a oficiat aci în fașa bolnavilor 

și a întregului personal al spitalului,- un serviciu divin, răspunssurile 

fiind date de corul socității,- după care s-a arătat asistenților 

activitatea culturală românească și creștinească a societății ,,Cântarea 

Dunării” . Profesorul Anghel Bărbulescu luând cuvântul spune, că 
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prin această ședință Societatea a căutat să vie în ajutorul medicilor pe 

cale sufletească făcând ca prin muzică bolnavii să uite pentru o clipă 

măcar suferințele lor trupești și să-și înalțe gândul spre bunul și 

marele Creator, dela care trebuie să aștepte cu încredere sănătatea pe 

care le-o va reda prin mâna medicilor. Dl doctor G.Procopiu, 

medicul șef al spitalului a mulțumit călduros societății ,,Cântarea 

Dunării”, atât în numele său și al colegilor săi, cât și în numele 

bolnavilor, cărora Societatea le-a hărăzit astăzi clipe de alinare, de 

înbărbătare și a trezit speranțe noi în sufletele lor. Ziarul ,,Universul” 

în numărul dela 2 Ianuarie 1931 publică în coloana ,,Știri din 

Giurgiu” următoarele; sub titlul Ședință religioasă: Duminică 29 

Decembrie s-a ținut o ședință religioasă la spitalul ,,Regina Maria” 

din orașul nostru, organizată de societatea muzicală ,,Cântarea 

Dunării”: Serviciul divin a fost oficiat de preotul I.Popescu, iar 

răspunsurile au fost date de corul societății ,,Cântarea Dunării”  sub 

conducerea d.lui proferor Bărbulesu. După serviciul divin preotul 

I.Popescu a vorbit despre activitatea culturală românească și 

creștinească a soc ,,Cântarea Dunării”. Dl profesor Bărbulescu a spus 

că întenția societății este să vie pe cale sufletească în ajutorul 

medicilor, făcând ca prin muzică bolnavii să uite pentru câteva clipe 

durerile lor. Dl de. Gh Procopiu, medicul primar al spitalului a 

mulțumit. Apoi corul societății a executat multe și frumoase cântece 

de colind și concerte religioase. 

                                                                               ------------ 

Activitatea Societății în anul 1931 

Șezătoare muzicală 

În seara zilei de Sâmbătă 3 Ianuarie 1931 ,,Cântarea Dunării” dă o 

șezătoare muzicală, urmată de bal, în saloanele Hotel  ,,Europa” puse 

la dispoziție în mod gratuit de antrepenorul localului. Petre 

Vasilescu. În acest scop s-a lansat în oraș următorul afiș mare: 
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Șezătoarea s-a desfășurat într-o sală plină de lume dintre care o bună 

parte o formau membrii amatori (susținători) ai societății. Șezătorile 

acestea urmate de dans au fost întot-deauna pentru noi privilegii ca și 

în ocaziuni de distracții să putem strecura , cât de cât o ședință de 

educație românească și creștinească prin muzică. În șezătoarea dela 3 

Ianuarie 1931 am fost fericiți, că am putut turna în sufletele celor 

veniți acolo o doză oricât de mică din parfumul suav și din 

 

 

SALOANELE HOTEL ,,EUROPA” 

(Petruș Vasilescu) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Sâmbăta 3 Ianuarie 1931 – orele 9 seara- 

ȘEZĂTOAREA MUZICALĂ ÎNCHINATĂ COLINDELOR 

ÎNCHINATĂ COLINDELOR 

Urmată de BAL 

Dată de societatea muzicală 

,,CÂNTAREA DUNĂRII” 

-Din Giurgiu- 

 

 

În programul cântec de colind de: D.G.Khiriac,Timotei Popovici și A.Bărbuescu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Întrarea: 40 lei persoană, 80 lei de familie (3 persoane). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Garderoba obligatorie – Bufet bine asortat. 
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învățăturile creștinești și românești ce se degajează din tradiționalele 

noastre colinde. 

 

SĂRBĂTORIREA P.S ARHIEREU TIT SIMEDREA 

Președintele de onoare al Societății 

În ziua de Duminică 26 Aprilie 1931 ,,Cântarea Dunării” 

sărbătorește cu mare fast prezența în mijlocul ei a Președintelui ei de 

onoare.  Prea Sințitul Arhiereu Tit Simedrea,-vicar al Sfintei Parohii, 

devenit mi târziu Mitropolit al Bucovinei. Încă din ajun Biserica ,,Sf 

Treime” (Smârda) a fost pavoazată cu foarte multe ghirlande e 

verdeață și cu intrigul mare pavoaz de tricoloruri, ce ne-a fost 

împrumutat de serviciul Hydravlie din portul nostru Ramadan. 

Duminică dimineață la orele 9 soseșteceldintâi la Biserică 

Arhidiaconul Evghenie Orghidan dela sfânta Patriarhie, care însoțea 

pe Pre Sfințitul Arhiereu și care a oficiat sfânta liturghie împreună cu 

cei trei preoți ai bisericii și cu corul Societății noastre. Biserica era 

neâncăpătoare a marelui număr de cetățeni veniți la această slujbă 

deschisă. La orele 10 seviciul liturgic începe, iar peste 10 minute își 

face apariția în Biserică PS Arhiereu Tit, împreună cu protopopul de 

vlașca, al. Constantinescu, profesorul Constantin Brăilescu , 

Compozitorul de Muzică din București, ca reprezentant al Societății 

Compozitorilor români. Profesori se muzică! Atanasovici-ca 

reprezentant al soc. Corale ,,Carmen” din București, șefii 

autorităților locale și avocatul Anghel Rădulescu,- președintele activ 

al societății noastre care-i primise în gară. La această solemnitate 

corul ,,Cântării Dunării” a cântat Liturghia N:, în Do major, a 

profesorului Anghel Bărbulescu, directorul  societății. Predica zilei a 

fost ținută de P:S:Arhiereu Tit Simedeon, care a vorbit despre  

,,Însușirea Învierii Domnului asupra omenirii”. După terminarea 

sfintei liturghi a urmat un concert religios, executat de corul 

Societății, iar după amiaă la orele 16 a avut loc o șezătoare artistică-
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culturală la Ateneul din localitate. Reproduc mai jos programul 

ambelor festivități: 

 

 

 

Societatea Muzicală  ,,CÎNTAREA DUNĂREI” 

-din Giurgiu- 

Persoană morală și juridică. Instituție culturală executată de stat 

 

PROGRAMUL 

CONCERTULUI RELIGIOS 

(Concertul al XX-lea și ) 

și al 

ȘEZĂTOAREI ARTISTICE- CULTURALĂ 

DUMINICĂ 26 APRILIE 1931 

Primul în Biserica ,,Sf Treime” la orele 9 dim iar cealaltă la Ateneul Român ,, 

Nicolae 

Bălănescu” la orele 4 p.m. 

Sub Înaltul Patronaj al Prea Sfințitului Arhiereu 

TIT SIMEDREA 

 

Vicarul Sfintei Parohii și Președintele de onoare al  Societății 

,,CÂNTAREA DUNĂREI” 
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 Interiorul programului 

A. Concertul religios. 

Serviciul Sfintei liturghi oficiat în prezența PS 

Arhiereu TIT SIMEDREA. 

Se va cânta liturghia d.lui prof Anghel Bărbulescu, 

directorul artistic al Societății. 

                          PARTEA II 

                          PREDICA 

ținută de PS Arhiereu TIT SIMEDRE 

                           PARTEA III 

                         CONCERTUL 

1. G.Muzicescu............Înoiește-te noule 

Ierusalime 

2. D.Bortniansky  .........În casa Tatălui meu 

3. A.Bărbulescu ................. La Domnul vino 

4. A.Bărbulescu .................... Tatăl nostru 

5. G.Dima..............   Imnul Heruvimilor 

6. D.Bortniansky ...........   Bucurati-vă-întru 

Domnul 

7. I.Vorobchievici...............Cântați Domnului 

cântare nouă 

8. G.Cucu...............Osana, osana. 

9. D.G.Kiriac................Hristos din morți a 

înviat 

10. A.Bărbulescu..............Hristos a Înviat              

 

Șezătoarea culturală- artistică 

    Partea I 

Conferință ținută de S.Sa Preotul Dr GRIGORE 

CRISTESCU 

Profesor universitar 

             Partea II 

1. A.Bărbulescu.......Imnul Soc ,,Cântarea 

Dunării” 

2. D.G: Kiriac.............Foaie verde lămâiță 
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3. N.Oancea..................Are mama fată mare 

4. Al Zirra...............firicel de iarbă neagră 

5. P.Boiagief........... trei cântece oltenești 

6. I.G Brătianu...........Pui de lei 

7. C.Porumbescu.............Pe al nostru steag e 

scris ,,unire” 

Conducerea muzicală: D.l prof A.BĂRBULESCU 

Soliști:D.șoara Niculina Ionescu (soprană) 

            D.nul Teodor Atanasiu    (bariton) 

                         Mihail Vizante  (Bas) 
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La amiază (orele 13) a avut loc în saloanele Clubului ,,Europa” 

(Petruș Vasilescu) masa oferită de Societate în onoarea PS Tit, 

președintele de onoare al ,,Cântării Dunării”- masă la care am 

participat și însoțitorii PS Sale precum și mulți întelectuali din oraș, 

membri în Societatea noatră. Au toastat: prof Bărbulescu, Directorul 

artistic al Societății, avocați Anghel Rădulescu și Constantin 

Stănilă,- președintele și vice- președintele activi ai Societății, 

profesor Brăiloiu în numele Soc. Compozitorilor români și 

Atanasovici în numele soc corale ,,Carmen” din București. Seria 

toasturilor a fost încheiată de PS Arhiereu Tit. Imediat după masă 

comeșșenii au făcut o excursiune de o oră pe Dunăre cu vaporul 

,,Turnu Măgurele” al N:F:R. În tot acest timp corul societății a cântat 

multe și frumoase cântece populare precum și celebrul vals 

,,Dunărea Albastră” de I.Strauss. La orele 4 p.m conform 

programului, a avut loc la Ateneul din localitate o șezătoare culturală 

artistică, la care părintele Grigore Cristescu-profesor universitar a 

dezvoltat o foarte interesantă conferință vorbind despre ,,Aspectele 

vieții sub raportul religios. Corul Societății a fost și aci la înălțimea 

aprecierilor de totd-auna ale ascultărilor lui. Oaspeții Bucureșteni și 

au exprimat admirația lor prntru calitatea și rezistența corului nostru. 

Redau mai jos copii fidele după articolele apărute în marile cotidiene 

din București: ,,Universul” și ,,Dimineața”, asupra acestor festivități: 

 

 

UNIVERSUL 

Din 30 Aprilie 1931 

CONCERTUL RELIGIOS 

Al Soc ,,Cântarea Dunării” 

Giurgiu 27 Aprilie 

Societatea muzicală ,,Cântarea Dunării” a dat Duminica trecută la 

biserica ,,Sf Treime” un frumos concert religios (a Xx-a producțiune) 

sub înaltul patronaj al PS Arhiereu Tit Simedrea, vicarul Patriarhului 

și președintele de onoare al Societății. PS. Sa însoțit de părintele 
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Grigore cristescu,- profesor unversitar,- părintele Firmilian Main, 

diac. Ecghenie Orghidan dela Patriarhie, d.Brăilanu,- profesor la 

Conservator și alți oaspeți din Capitală, au sosit în localitate 

ducându-se la biseica ,,Sf Treime”; unde au fost întâmpinați de 

comotetul societății în frunte cu d.avocat Anghel Rădulescu și 

președintele activ al societății cum și de un mare număr de 

credincioși. Preoții St Burilescu,Ioan Popescu și Vălășanu și 

diaconul Evghenie Orghidan dela Patriarhie, au oficiat sfânta 

liturghie, iar corul societății condus de d. profesor A.Bărbulescu a 

dat răspunsurile. PS Arhiereu Simedrea a ținut o predică despre 

,,Însușirea pe care a avut-o asupra omenirii Învierea Mântuitorului și 

datoriile  ce fiecare creștin trebuie să aibă către biserică.” Concertul 

religios s-a deschis cu Imnul ,,Înoiește-te noule Ierusalime” de 

G.Muzicescu, după care s-a executat un bogat program de cântări 

religioase  din compozițiile autorilor D.Bortniansky D.G.Kiriac, 

G.Cucu, G.Dima, A.Bărbulescu eyc.. Frumoasa manifestare rligioasă 

s-a terminat la ora 12 a.m. La ora 1 s-a servit oaspeților în saloanele 

hotelului ,,Europa” o masă la care au luat parte pe lângă comitetul 

societății, elevul și reprezentanții autorilor.  Au toastat d.nii avocat 

Anghel Rădulescu, prof A. Bărbulescu, profesorul C.Brăiloiu și 

avocat C.Stănilă.  PS Arhiereu Simendrea răspunzând, laudă 

activitatea societății pe terenul cultural-religios făcând urări pentru 

prosperitatea ei. La ora 4 a fost în sala ateneului român 

,,N.Bălănescu” o șezătoare artistică organizată de societate în cinstea 

oaspeților din Capitală. Părintele dr. Gr Critescu, profesor universitar 

, și-a dezvoltat conferința sa despre ,,Aspectele vieții sub raportul 

rligios”, apoi corul societății ,,Cântarea Dunării” a executat bucăți 

naționale. Dl.N.Bălănescu, președintele ateneului, a mulțumit 

conferențiarului și societății muzicale pentru  frumoasa și 

înălțătoarea manifestare cultural-religioasă: 

                 Festivalul s-a terminat la 6 seara.             
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DIMINEAȚA 

din 2 Mai 1931 

Concertul religios dat de soc. Muzicală ,,Cântarea Dunării” din 

Giurgiu. 

 Duminică 26 Aprilie a.c ora 10 dimineața a avut loc în biserica  

,,Sfănta Treime” (Smârda) din acest oraș un concert religios dat de 

către societatea muzicală ,,Cântarea Dunării”, sub patronajul 

Arhiereului Tit Simedrea, vicarul Patriarhiei și președintele de 

onoare al acestei societăți și în prezența unui numeros public. 

Serviciul religios a fost oficiat de către preoții: Ștefan Burilescu, Ion 

Popescu, Vătășanu și cei doi diaconi veniți cu această ocazie dela 

Patriarhie, în prezența vicarului Patriarhiei Tit Simdrea. S-a cântat 

liturghia d.lui profesor Anghel Bărbulescu, directorul artistic al 

societății. După oficierea serviciului religios a urmat o predică ținută 

de vicarul Patriarhiei Tit Simedrea, arătând însemnătatea învierii 

,,Mântuitorului nostru Iisus Cristos. Apoi corul societății a executat 

admirabil diferite cântări religioase, printre cari și câteva bucăți ale 

d.lui profesor  Anghel Bărbulescu, directorul atistic al societății. 

După terminarea Concertului la orele 1 a avut loc în saloanele 

hotelului ,,Europa” din localitate un buchet la care a luat parte 

vicarul patriarhiei, preot dr. Ga Cristescu,- profesor uiversitar din 

București, clerul, membrii societății civile și militare. La banghet au 

toastat d.mii: Anghel Rădulescu,- decanul locului și președinte al 

societății, profesor Anghel Bărbulescu, avocat Stănilă și alții 

relevând activitatea ce desfășoară această societate în oraș și județ pe 

tărâmul cultural și aducând mulțumiri Comitetuui de inițiativă, cât și 

vicarul Patriarhiei care a binevoit a onora cu prezența sa acest 

concert religios. Tuturor acestora a răspuns vicarul patriarhiei 

aducând laude societății pentru marele program făcut până acum. La 

ora 2 jum întreaga asistență plecând cu mașinile din oraș în portul 

,,Ramadan” s-a îmbarcat pe vaporul local ,,Turnu.Măgurele”  făcând 

o excursie pe Dunăre. În tot timpul acestei excursii, pe bordul 

vasului, corul societății sub conducerea d.lui profesor Anghel 

Bărbulesu a executat diferite cântece naționale. La orele 4 după 
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amiază, după terminarea excursiei pe Dunăre, a avut loc în sala 

Ateneului român ,,N. Bălănescu” din acest oraș, o interesantă 

conferință a preotului dr. Gr Cristecu, profesor universitar din 

Capitală, tratând despre ,, ,,Aspectele vieții sub raportul religios”. A 

luat cuvântul d.avocat N.Bălănescu, președintele Ateneului, care a 

adus laude societății ,,Cântarea Dunării”. După aceasta corul 

societății a executat diferite cântece lăsând și de data aceasta o 

frumoasă impresie. Șezătoarea s-a terminat la orele 6 jumătate după 

amiază: 

ZIUA EROILOR 

 În ziua de 20 Mai 1931 Garnizoana Giurgiu ne trimite adresa 

circulară N:775, din care redau un extras: 

-,, Cou onoare vă facem cunoscut că în ziua de 21 Mai 1931, se va 

sărbători,, Ziua Eroilor” în această Garnizoană după următorul 

program: 

1. Trupele ce vor lua parte: Regimentul 5 Infanterie scoate în 

paradă tot disponibilul așa cum a fost și la 10  Mai a.c, cu muzică și 

drapel. 

- Divizionul II/3 Călăraș cu tot efectivul  pe jos. 

-Celelalte unități: Pompieri, Grăniceri, Muzica și cercul Recitare 

Vlașca vor scoate tot efectivul disponibil. 

-Parada militară va fi comandată de unLt. Colonel din Reg.5 Inf. 

2.-Locul de adunare: cimitirul ,,Eroilor” unde trupele  se vor găsi 

adunate la ora 9:30.- Regimentul 5 inf la ora 8 în aceeași zi va da o 

gardă și un reangajat la Cimitirul Eroilor. 

3.- Începerea serbări: la orele 10 prin Imnul Regal. Urmează Te-

Deumul. În timpul cetirii evangheliei muzica va cânta ruga , 

Pomenirea Eroilor, în care scop corpurile vor îngriji a aduce listele 
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de eroi pe care le vor preda confortului Garnizoanei. Răspunsurile 

vor fi date de către Corul societății corale ,, Cântarea Dunării”, 

                     Comandantul Garnizoanei giurgiu 

                                   Colonel (ss) Georgescu 

   ,,Cântarea Dnării” și-a făcut și acum ca-ntotd-eauna datoria către 

Patrie luând parte activă la cinstirea celor ce s-au jertfit pentru ea. 

            

Sărbătorirea Maestrului George Enescu 

În luna August a anului 1931 marele geniu muzical al Neamului 

românesc,- maestrul George Enescu,- a împinit 50 de ani de viață. 

Țara întreagă dela un capăt la altul, a îmbrăcat haina de sărbătoare 

pentru a cinsti cum se cuvine pe acela, care în vioara pe care o ține în 

mână păstrează toate tainele și frumusețil sufletului și simțirii 

românești, pe cari le-a purtat și le poartă prin toate țările civilizației 

pusene, cari nici nu bănuiau până la el atâtea comori ascunse într-o 

țară aproape necunoscută. Maestrul Enescu, în mărimia lui, a 

colindat cu această ocaziune țara întreagă , pentru a oferi întregii 

suflări românești câte un concert de muzică superioară.   Orașul 

nostru s-a bucurat de această favoare, maestrul onorându.l cu un 

concert extraordinar de vioară în seara zilei de joi 22 Octombrie 

1931, în sala teatrului cinema ,,Modern”, - cu un program de 

concerte și sonate. În vederea venirii maestrului la giurgiu ,,Cântarea 

Dunării” a primit dela Agenția teatrală locală următoarea învitație: 

Agenția teatrului 

Afisaj și publicitate 

G. Psăre Giargiu 
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Domnule Președinte, 

Maestrul George Enescu, o glorie a neamului românesc, ne face o 

mare onoare de a concerta în orașul nostru în seara zilei de joi 22 

octombrie 1931. Dșa va sosi în orașul nostru cu trenul de ora........  

Țiu să vă aduc la cunoștință acest mare eveniment rugându-vă în 

același timp a face cinste gloriosului nostru artist  primindu-l în gara 

locală așa cum se cuvine. 

                                 Cu stimă 

                                           (ss) G.Pasăre 

În oraș s-a lansat următorul afiș: 

Sărbătoarea Maestrului  GEORGE ENESCU 

Teatru Modern joi 22 Octombrei ora 9 seara 

                                             CONCERT 

                                     EXTRAORDINAR 

                                              De vioara                          

Cu acompanientul  d.lui  N.CARAVIA 

  (PIANO) 

PROGRAM 

1. Saint-Saens  ...................... Concert stiick la major 

2. Cesar Frank.......................Sonata la major (4 părți) 

3. Const. Nottara...................a)Siciliana 

4. Scărlătescu........................b)Bagatela în stil românesc 

5. Dvorak-kreisler.................c)Largo din Lumea Nouă 

6. Saraste...............................d) Zigeurnerveisen 
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Prețurile locurilor inclusiv taxele legale: Fotoliu rezervat 150 lei, 

Stal I-110 lei, Stal II-70 lei, Balcon numerotat 70 lei, Galeria 40 

lei, Loja (4 locuri) 300 lei. 

                          Biletele la Agenția Teatrală George Pasăre 

Corul ,,Cântarea Dunării” a primit cu cântări în gară pe Maestrul, 

care l-a ascultat cu multă  bunăvoință și cu caracteristicul lui 

surâs pe buze i-a adresat cuvinte ce exprimau înalta sa apropiere. 

Seara – la concert- ,,Cântarea Dunării”, prin Directorul ei artistic, 

a oferit Maestrului o splendidă jertfă de flori naturale, rostindu-i 

și câteva cuvinte de adâncă recunoștință pentru cinstea ce a făcut 

oropsitului nostru oraș cu muzica atât de sublimă, cu care ne-a 

înălțat sufletele în acea seară. 

MAESTRUL ENESCU 

a concertat la Giurgiu 

Giurgiu 22 Oct. 

 Astăzi d.a.a sosit în orașul nostru Beorge Enescu însoțit de 

pianistul Nicu Caravia. În gară a fost întâmpinat de d.N.Pascal, 

primarul orașului, de membrii, soc. Muzicală ,,Cântarea Dunării” și 

deun numeros public.  Dl Prrimar Pascal i-a urat bună venire în 

numele cetățenilor orașului, iar corul soc ,,Cântarea Dunării”,sub 

conducerea d.lui prof. Bărbulescu, a intonat un imn de primire.- 

Seara la ora 9, maestrul Enescu a concertat în sala teatrului 

,,Modern”, în prezența unui numeros public, care l-a ovaționat 

călduros. După terminarea părții întâia a programului.- în pauză- 

d.profesor Bărbulescu a mulțumit maestrului Enescu pentru cinstea 

ce a făcut orașului Giurgiu venind să concerteze aci. Cu această 

ocazie i s-a oferit maestrului unbuchet de trandafiri albi din partea 

societățții ,,Cântarea Dunării”. Aurmat apoi partea II-a a 

programului, acompaniamentul la pian fiind susținut de N.Carava. 
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SĂRBĂTORIREA LITERATULUI  I. A . BASARABESCU 

Profesorul I.A Basarabescu dela liceul ,,Sf Petru și Pavel” din 

Ploiești, literat de frunte și membru al Acadamiei Române, este fiu al 

orașului Giurgiu. Tatăl său a fost un vrednic secretar al Primăriei 

orașului nostru și pentru meritele lui Administrașia orașului a dat 

unei străzi numele său.  În anul 1931 literatul I.A Basarabecu aa 

împlinit 60 de ani de viață. Aceasta a fost un prilej binevenit pentru 

scriitorii vlășceni   ca: Nichifor Trainic,Mircea Den Rădulescu,  Ion 

Barbu, Tudor Vianu, spre a sărbători pe conferatele lor din acelaș 

județ cu ei. În acest scop s-au pus în legătură cu Ateneul din Giurgiu 

stabilindu-se  ca această sărbătorire să aibă loc la Ateneul ,,Nicolae 

Bălănescu” din orașul nostru. Pentru stabilirea în amănunt a 

programulu sărbătorii s-a alcătuit un comitet de înițiativă, care prin 

d-l. G.Constantinescu pe care ,,Cântarea Dunării”  l-a dat fără 

precupețire. Sărbătorirea a avut loc în după amiaza zilei de Duminică 

20 Decembrie 1931, în sala de conferințe a Atneului român ,,Nicolae 

Bălănescu” din Giurgiu într-o sală plină mai ales de intelectuali. 

Festivitatea a fost deschisă de corul soc. Muzicale ,,Cântarea 

Dunării” cu coruri populare și patriotice. În lipsă de alte documente 

redau mai jos- în extenso-reportajul ziarului ,,Universul” din 24 

Decembrie 1931, în care reporterul a reluat pe larg felul cum a 

decurs serbarea: 

 

DELA ATENEUL  DIN GIURGIU 

SĂRBĂTORIREA D-LUI PROF. I. BASARABESCU 

21 Decembrie 

Un comitet de inițiativă a sărbătorit Duminică printr-un festival 

cultural la Ateneul ,,Nicolae Bălănescu” din localitatea, pe concetă-

țeanul nostru d.prof I:Al.Basarabescu,literat membru al Acadamiei  

române. Festivitatea a început prin coruri naționale și patriotice 

executate de soc muzicală ,,Cântarea Dunării” sub conducerea d.lui 
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prof A. Bărbulescu, la care au asistat reprezentanții autorităților 

locale, profesorul universitar I.Patrovici, scriitorii Nichifor Crainic, 

Tudor vianu, Mircea Den Răulescu, Radu Cosmin toată 

intelectualitatea giurgiuveană o delegație din partea liceului ,,Petru și 

Pavel” o delegație a orașului și Județului Prahova, cum și un public 

numeros. D.N Bălănescu deschizând serbarea a citit scrisori 

omagiale pentru sărbătorit din partea d.lor Trancu  Iași, inginer 

inspector T.Stroescu, Jean Bart, Al Govela, Fr Chiriac, contra amiral 

Jean Bălănescu, prof C. Damianovici, Todor Măinescu, etc. Apoi a 

ținut o cuvântare prin care a exprimat omagiul de admirațiune 

sărbătoritului din partea comitetului de inițiativă local în numele 

Ateneului romîn din Capitală și din Giurgiu. Scriitorii Nichifor 

Crainic și Tudor Vianu au conferețiat asupra operei literare a 

sărbătoritului.  D.prof. universitar I.Petrovici analizează viața și 

activitatea sărbătoritului. D.Prof. Radu. Cosmin a vorbit în numele 

corpului profesoral al liceului din Ploiești relevând activitatea 

sărbătoritului atăt în cariera sa de profesor cît și de literat. D. Prof 

Basarabescu vădit emoționant a răspuns mulțumind cetățenilor 

orașului Giurgiu, autorităților, seriitorilor și prietenilor, pentru 

cinstea ce i-au făcut sărbătorindu-l. O elevă dela liceul ortodox ,,Al 

Cantacuzino” a înmânat sărbătoritului, din partea acelei școale,  jerbă 

de Trandafiri albi. Corul soc ,,Lira” sub conducerea d.lui prof. 

Carpis, a executat câteva bucăți corale. D.N.Bălănescu a oferit 

sărbătoritului din partea comitetului de înițiativă o frumoasă statuetă 

în bronz reprezentând pe Dante. Sărbătoarea s-a terminat la ora 7 

seara. La ora 9 s-a dat o masă comună la restaurantul ,,Bragadiru” la 

care au luat parte pe lângă oaspeții din capitală și numeroși inițiați. 

                                                 

CONCERT DE CRĂCIUN 

Urmat de bal 

Activitatea ,,Cântării Dunării” din cursul anului 1931 s-a încheiat cu 

un concert de Crăciun dat în seara de Duminică 27 Decembrie 1931, 



80 
 

în saloanele clubului ,,Unirea” (hotel ,,Europa”) din localitate. 

Scopul urmărit cu acestconcert,- ca și cu toate manifestările 

societății,- a fost pur educativ, astfel: în partea I a programului am 

prezentat auditorilor noștrii ceva din tezaurul ștrămoșeștilor noastre 

colinde de Crăciun, iar partea a doua a programului a fost încheiată 

cântecelor noastre populare. În ambele părți am înscris în program 

cântări, atât din vechiul regat cât și din ardeal,- cu încredințarea că în 

acest fel ne slujim mai bine Neamul căutând ca prin muzică să 

contribuim și noi la sudarea simțimintelor fraților noștri de aci cu ale 

celor din Ardeal. Partea III-a programului s-a adresat mai mult 

tineretului prin balul ce a urmat. Redau mai jos atât afișul mare (în 

două culori) cu care cetățenii orașului au fost înștiințați din vreme de 

acest concert, cât și programul lui. 

                                     SALOANELE CLUBULUI ,,UNIREA” 

                                                       (Hotel Europa) 

                                             Duminică 27 Dec.1931 

                                                   - Ora 9 seara- 

                                         CONCERT DE CRĂCIUN 

                                                        Urmat de  

                                                           BAL 

       Dat de SOCIETATEA MUZICALĂ  ,,CÂNTAREA DUNĂRII” 

                                           ÎN PROGRAM: 

1. Cântece de colind de: I.Costescu,A.Bărbulescu,G.Cucu, 

Timotei Popovici, Tiberiu Brediceanu.. 

2. Cântece populare de: D.G:Kiriac, C.Baciu etc. 

 

                             În timpul dansului va cânta 

                             JAZZ-BANDUL REG.5 VLAȘCA 

                             Bufet bogat la dispoziția amatorilor 
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Contrar obicinuinței pe afișul nostru nu se vede costul biletelor de 

intrare; aceasta se datorește faptului, că acest concert a fost dat 

numai pentru membrii societății (executanși și amatori susținători) 

singurii cari au avut acces în sală pe baza unei legitimații eliberată de 

societate. 
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                     SALOANELE CLUBULUI ,,UNIREA” (HOTEL EUROPA) 

                             Duminică 27 Decembrie 1931,orele 9 seara. 

                              

                                                 

                                               CONCERT DE COLINDE 

                                                              Urmat de 

                                                                 BAL 

                                                                dat de 

               Societatea muzicală ,,CÂNTAREA DUNĂRII” Din Giurgiu 

                                                       cu următorul 

                                                        PROGRAM 

                                                     PARTEAI (colinde) 

1. I.Costescu......................... Bună dimineața la Moș Ajun 

2. A.Bărbulescu................... Bună dimineața la Moș Ajun 

3. G.Cucu............................. Noi umblăm și colindăm 

4. Timotei Popovici..............Astăzi s-a născut Hristos 

5. Tiberiu Brediceanu...........Colind 

6. Idem.................................Liliană trandafir (colind din Banat) 

7. Camille Saint Saens.........Tollite hostias (cor din ,,Orația de Noel) 

8. Tiberiu Brediceanu...........Colindița 

                                        PARTEA II (cântece populare) 

1. Laurean Nicorescu.........Mână bade boii bine 

2. D.G.Kiriac....................Zău,...zău. 

3. C.Baciu.............................Frunză verde iarbă neagră  

(Solistă: D.șoara Niculina Ionescu) 

4. N.Oancea............................. Omul când îi necăjit 

                                                      PARTEAIII 

                                                        BALUL 
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 Ziarul ,,Universul” în numărul dela 1 Ianuarie 1932, la ,,știri din 

țară” publică următoarea relatare asupra acestui concert: 

Giurgiu 

CONCERTUL SOCIETĂȚII ,,CÂNTAREA DUNĂRII” 

Societatea muzicală ,,Cântara Dunării” din orașul notru a dat în sera 

de 27 Decembrie în saloanele hotelului ,,Europa” un concerrt de 

colinde, la care a asistat un public numeros și selut. În partea I-a 

programului corul societății condus de d.pofesor A.Bărbulescu a 

executat un frumos program de colinde de Crăciun, după care au 

urmat cântece populare frumos și bine executate. După terminarea 

concertului a fost dans; orchestra reg. Vlașca a cântat diferite arii. 

Activitatea Societății în anul 1932. 

Anul 1932 este anul, în care ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu are trei 

aniversări și anume: 

a) Aniversarea a 25 de ani dela înființarea corului bisericii ,,Sf 

Treime” (SmârdaÎ cor care a pregătit terenul, pe care era să 

se naască mai târziu societatea ,,Cântarea Dunării”; așa cum 

am arătat la Capitolul I al acestei lucrări. 

b) Aniversarea a 15 ani dela regruparea și reluarea activității 

acelui cor, ce fusese împăițiat în urma evacuării în prima fază 

a războiului din 1916; așa precum am arătat la Capitolu II al 

acestei lucrări, și , 

c) Aniversarea nașterii societăii noastre ,,Cântarea Dunării”, 

despre care tratează capitolul III al acestei lucrări. Consiliul 

de administrație hotărâse o sărbătoare fastuoasă a acestor tei 

evenimente. Pentru realizarea acestui fapt încă dela 

începutulanului am concentrat toată activitatea pentru 

pregătirea unui mare concert ce tebuie dat cu ocazia acestei 

sărbători, la care întenționasem să invităm toate societățile 
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muzicale cu cari aveam legături de colaborare: Am 

intensificat în acest scop repetițiile și am înjghebat și o 

orghestră de salon cu membrii noștri. (vezi fotografia). 

 

Tot pentru acest concert ne asigurasem concursul a două elemente de 

valoare: directorul Anton Maloskitsky (la pian) și profesorul 

G.Popescu. Zimnicea (un minunat tenor solist). 

Am pus în studiu atunei: 

a) Pentru cor: Ah! Se l error t inganha; cor cu orchestră din 

,,Travatore” de verdi: ,,Corul saurdoților” din Aide(Verdi),- 

de asemeni cor cu orchestră și soluri: ,,Ramfis”interpretat de 

basul nostru Mihail Vizante și ,,Radames” intrepretat de 

profesorul G.Popescu. Zimnicea; precum și Cântecul 

luntrașilor depe Volga și Firicel de iarbă neagră, cor de 

C.Baciu cu solo de soprană cântat de solista corului nostru. 

Domnișoara Niculina Ionescu 

b) Pentru orchestră:  ,,Nocturna” de Chopin și  ,,Liebesleid” de 

Kreislu, ambele cu solo de vioară și flaut. Pentru pregătirea 

acelui concert s-a muncit foarte mult, dar spre regretul tuturor 

sărbătoarea proiectată n-a mai avut loc din lipsă de fonduri. 

 

Ziua Eroilor 

În vederea pregătirii Sărbătoririi zilei eroilor am primit dela 

Prefectura județului Vlașca adresa N:10.478 din 22 Mai 1932, în 

care ne scrie: 

Domnule Director, 

Avem onoarea a vă ruga să binevoiți a vă prezenta la această 

Prefectură în ziua de Marți 23 Maiu a.c ora 9 dimineața spre a stabili 

programul sărbătoririi zilei Eroilor. 
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                              p.Prefect,(ss) Tr Dumitriu 

                                      p.Șeful serviciului (ss) G.Stila 

Directorul artistic al societății fiind în acea zi la Alexandria unde 

funcționa ca profesor la liceele de băieți și  de fete, n-a putut lua 

parte la aceea ședință. Tot în legătură cu această serbare națională am 

mai primit dela Prefectură și adresa N:10859 din 7 Ianuarie 1932, cu 

următorul cuprins: 

Domnule Director, 

Joi 9 Iunie a.c, urmând a se sărbători ziua Eroilor, prin oficierea de 

servicii religioase în piața Sf Gheorghe din acest oraș și la Cimitirul 

Eroilor, cu onoare vă rugăm să binevoiți a vă prezenta la ora 10 

împreună cu corul pe care-l-conduceți, la Cimitirul Eroilor, unde veți 

da răspunsurile la serviciul religios. 

                                Prefect, (ss) C.Petrescu 

                                                   Șeful serviciului, (ss) I.Predescu 

Am răspuns acestei chemări corul nostru participând la serviciul de 

pomenirea eroilor, ce s-a oficiat la Cimitirul eroilor. 

 

EXCURSIUNEA la PLOIEȘTI ȘI SNAGOV 

În zilele de 9 și 10 Iulie 1932 corul ,,Cântării Dunării” din Giurgiu, 

îmbarcat în trei autocamionete,- pleacă în excursiune de propagandă 

muzicală la Ploiești și Snagov. La Poiețti am fost întâmpinați de un 

grup de intelectuali: literatul academician, profesor 

I.A.Basarabescu,- Pană Popescu- directorul Școalei Normale,- 

preotul N.Vasilescu- protopop și paroh al bisericii Catedrale ,,Sf 

Ionică” și Gh. Panaitescu- consiliul comunal- cari ne-au urat ,,bun 

venit” și ne-au condus la Școala Normală, unde am fost gazduiți. 

Masa de seară,- luată în grădina unui restaurant din centrul orașului 
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,- a luat caracterul unei adevărate șezători muzicale, la care asista o 

mulțime de lume,- în majoritate intelectuali. A doua zi de dimineață,- 

conform planului dinnainte stabilit corul nostru a dat răspunsurile 

sfintei liturghi în biserica catedrala ,,Sf Ionică nou”, serviciul divin 

fiind oficiat de preotul Gheorghe Chirica- fost profesor și diaconul 

Gheorghe Slioneanu. După terminarea sfintei liturghi S.Sa părintele 

Chirică, în fața ușilor împărătești ale sfântului Altar,- a elogiat 

activitatea societății noastre flatându-ne chiar cu afirmațiunea, că 

interpretarea dată de corul nostru cântărilor bisericești pun ,,Cântarea 

Dunării” din Giurgiu mai presus de toată asociațiunile similare cari 

au fost prin Ploiești.. La eșirea din biserică am fost întâmpinați de un 

număr  respectabil de intelectuali Ploieșteni, cari ne-au felicitat și ne-

au propus o nouă vizită la toamnă, pentru a le oferi și un concert  laic 

la sală.- Lipsa de fonduri – pe de o arte iar pe de alta transferarea pe 

cale politică în alte localități a unora dintre cei mai buni coriști ai 

noștri,- ne au împiedicat de a face această nouă vizită. În după 

amiaza zilei am plecat cu autobuzele noastre la Snagov de unde ,- 

după ce am vizitat pădurea și lacul ne-am înapoiat la Giurgiu. Redau 

mai jos relatările ziarelor ,,Universul și Dimineața” asupra acestei 

excursiuni: 

Universul 

Din 15 Iulie 1932 

GIURGIU 

Excursiunea societății ,,Cântarea Dunării” 

Cunoscuta societate muzicală ,,Cântarea Dunării” din orașul nostru a 

organizat pe timpul vacanței excursiuni de propagandă culturală 

religioasă, atât în județ, cât și în mai multe localități din țară. Prima 

s-a făcut în zilele de 9 și 10 Iulie la Ploiești, Membrii societății au 

sosit la ora 6 d.a deschizând la internatul școalei normale, unde au 

fost primiți de d.mii: director Pană Popescu, prof. I:a: Basarabescu, 

preotul N.Vasilescu, Gh Panaitescu, consilier comunal, etc.   A doua 
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zi Duminică la ora 10 dim, la serviciul liturgic, oficiat la Catedrala 

de pr Chirică, în prezența unei numeroase asistențe, corul societății 

condus de prof.An Bărbulescu, a dat răspunsurile executând liturghia 

compusă de dirijor, cum și alte cântări religioase. După terminarea 

slujbei pr Chirică a adus laude inițiativei luată de societatea 

,,Cântarea Dunării” pentru activitatea de propagandă religioasă ce 

săvârșește spunând că dintre toate acociațiunile similare cari i-au 

vizitat până acum nici una nu s-a  produs așa de bine în executarea 

cântărilor religioase. D.Prof. Bărbuescu, în numele societății, a 

răspuns mulțumind. Apoi excursioniștii giurgiuveni au pornit în 

patru autobuze spre Snagov, și au vizitat pădurea și lacul de unde s-

au înapoiat la giurgiu. 

,,Dimineața” 

Din 15 Iulie 1932 

Din Giurgiu 

Excursiunea soc. ,,Cântarea Dunării”. 

 Cunoscuta sc. Muzicală ,,Cântarea Dunării” din orașul nostru 

organizat pe timpul vacanței, o serie de excursiuni de propagandă 

culturală-religioasă, atât în județ, cât și în mai multe localități din 

țară. Prima s-a făcut în zilele de 9 și 10 Iulie c.la Ploiești unde 

membrii societății au fost la ora 5 d.a deshizând la internatul școalei 

normale. Acolo au fost primiți d.mii director Pană Popescu, prof 

I.A.Basarabescu, literat și membu al Acadamiei Române preotul 

N.Vasilescu, paroohul bisericii catedrale, Gh Panaitescu, consilierul 

comulant etc. A douua zi Duminică la ora 10 dim. La serviciul 

liturgic, oficiat la catedrală de preotul Chirică în preznța unei 

numeroase asistențe corul societății condus de d.profesor An. 

Bărbulescu, a dat răspunsurile executând în mod magistral liturghia 

compusă de dirijor, cum și alte cântări religioase din compozițiile 

maeștrilor D.G.Chiriac, Gh Muzicescu, Gh Cucu, etc. După 

terminatea slujbei religioase, preotul Chirică, într-o frumoasă 
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cuvântare a adus laudă inițiativei luată de societatea ,,Cântarea 

Dunării” pentru activitatea sa de propagandă religioasă ce săvârșește  

spunând că dintre toate asociațiunile  similare cari i-au vizitat până 

acum nici una nu s-a produs așa de bine în executarea cântărilor 

religioase cari sunt întocmite în spiritul curat al bisericii noastre. 

D.profesor Bărbulescu, în numele societății, a răspuns mulțumind 

pentru cuvintele adresate societăii spunând că membrii ei activează 

în această direcție încă de mai mulți ani, în mod cu totul dezinteresat 

numai cu înten/iunea curată de a servi neamul și credința 

ștrămoșească. La ețirea din biserică, notabilitățile orașului cari au 

asistat la producția societății, au propus conducătorilor o nouă vizită 

pentru la toamnă, pentru a oferi orașului Ploiești și un concert laic. 

Apoi excursioniștii giurgiuveni au pornit în patru autobuze spre 

Snagov, unde au vizitat pădurea și lacul și apoi s-au ânapoiat la 

Giurgiu. 

Serbarea nautică la Ramadan 

 În ziua de 9 Septembrie 1932 Liga Navală Română – Secțiunea 

Giurgiu-  ne trimite următoarea adresă N:15: D.lui Președinte al 

societății corale   ,,Cântarea Dunării” 

                                                                          Giurgiu 

Comitetul Ligii Navale Române, Secția Giurgiu organizând pentru 

ziua de 11 e , la plaja C.N.G:  o mare serbare  nautică cu serată 

venețiană, cu onoare vă rugăm să binevoiți a-i acorda prețiosul 

D.voastră concurs, luând parte cu toți membrii societății: 

                                                p.Președinte L.N.R 

                                               Căpitanul Portului  Giurgiu (ss) Lascar 

Răspuzând acestui apel ,,Cântare Dunării” și-a trimis corul să ia 

parte activă la această grandioasă serbare din portul orașului nostru 

din insula ,,Ramadan”,- serbare la care asista o lume imensă, atât din 

Giurgiu cât și din București. Apariția coristelor noastre în frumoasa 
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uniformă a coristelor ,,Cântării Dnării” a fost obiectul de admirație al 

acestei imense asistențe. 

Atât pe plajă, cât și în largul Dunării,- în șalupa S.H3, cu cele două 

gondole remorcate  de ea.- corul ,,Cântării Dunării” își slăvea fluviul 

al cărui nume-l poartă cântând:-,,Dunărea Albastă”,- ,,Povestea 

Marinarului și multe alte cântece populare românești. 

La  plecarea D.l Cons Lascar, Căpitanul Portului,- în cuvinte foarte 

măgulitoare, a mulșumit ,,Câtarea Dunării” în numele Ligii Navale 

Române. 

Desvelirea bustului lui D.G. Kiriac 

La Ateneul român din București 

În ziua de 26 Octombrie 1932 s-a făcut cu mare solemnitate 

dsvelirea bustului decedatuli Maestru D.G.Kiriac în curtea și chiar în 

fața Ateneului român din București. Societatea corlă ,,Carmen”  din 

București fondată de Kiriac în 1901, a învățat la această solemnitate 

pe toți Demnitorii  Statului, Primarul Capitalei Academia română 

Societatea compozitorilor români de seamă; precum și toate 

societățile muzicale din țara întreagă, cu cari soc ,,Carmen” a 

conlucrat dela înființarea ei până la data de 26 Octombrie 1932.  

Societatea ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu care a avut onoarea 

aceasta să se numere rintre invitații de mai sus,- a fost reprezentată la 

această solemnitate de d.l avocat Petre Popescu, membru al societății 

și cântăreț în corul ei. Reproduc după actele aflate în dosarul 

Societății pe 1932 atât adresa N:65, cu care d.l avocat Petre Popescu 

a delegat să reprezinte ,,Cântarea Dunării” la această solemnitate; cât 

și adresa N:66 (ambele din 25 Octombrie 1932), cu care se comunică  

societății ,,Carmen” această delegație. Copie după adresa soc 

,,Cântarea Dunării” N:65 din 25 Oct 1932: 
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D.lui Petre Popescu, Avocat 

Membru al soc ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu 

Consiliul de administrație al acestei Societăți v-a delegat să 

reprezentați Societatea la București în ziua de 26 Octombrie a.c la 

solemnitatea desvelirii bustului maestrului D.G.Kiriac 

Președinte, (ss) Anghel Rădulescu 

                                                  Secretar (ss) G.Neiciu 

Copie după adresa soc ,,Cântarea Dunării” N:66 din 25 Oct 1932,-â 

D.lui Președinte soc corale ,,Carmen” 

                                                      București 

Ca răspuns inițiativei D.voastră avem onoare a vă face cunoscut că 

Consiliul de administrație al acestei Societăți a delegat pe membrul 

său. D.l Petre popescu, Avocat din Giurgiu,- pentru a reprezenta 

această Societate la solemnitatea desvelirii bustului maestrului 

D.G.Kiriac ce va avea loc Miercuri 26 Octombrei. 

                                   Președinte (ss) Anghel Rădulescu 

                                                              Secretar, (ss) G.Neiciu 

 

Conferința dela  Ateneul român din Giurgiu 

P.S.Arhiereu Tit Simedrea 

Președinte de onoare al ,,Cântării Dunării” 

Invitat de Ateneul român ,,Nicolae Bălănescu” din giurgiu, Prea 

Sfințitul Arhiereu Tit Simendrea. Președintele de onoare al ,,Cântării 

Dunării,, ține aci în ziua  de 8 Noembrie 1932 o conferință intitulată 
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,, Focul lu Sâmendru”. Conferința a fost precedată de producțiuni 

muzicale religioase executate de corul societății noastre. Reproduc 

afișazul cu care Ateneul anunța în oraș această conferință: 
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                Ateneul Român ,,Nicolae Bălănescu” din Giurgiu 

              Marți 8 Noembrie a.c ,,ora 4 p.m (sfinții Arhanghieli) 

         

                               P.S Arhiereul Tit Simedrea 

                                  --- va vorbi despre--- 

                                  Focul lui Sânmedru 

Conferința va fi precedată de producțiuni muzicale religioase 

executate  

 

de corul Societății 

                           

 

                                 ,,Cântarea Dunării” 

        Sub conducerea d.lui prof A.Bărbulescu 

Prețurile: un loc în loje 20 lei, stal 10 lei și elevii 5lei.  

N.B Onoratul Public este cu insistență rugat a veni  cu cel puțin cinci 

minute înainte de a începe Conferința spre a nu strica linișstea în 

timpul vorbirii, de oarece la orele 4 ușile vor fi închise. 

 

                                                COMITETUL 
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Concetul dat în Orașul Alexandria (din jud Telorman) 

Pela începutul lunei Decembrie 1932 un grup de intelectuali din 

orașul Alexandria-Teleorman, unde eram profesor la liceele de băieți 

și de fete,- îmi propun să aduc la Alexandria corul ,,Cântării 

Dunării” din Giurgiu, pentru a da un concert acolo. Am supus 

Consiliului nostru de administrație  această propunere și în urma 

mandatului ce mi s-a dat am comunicat la Alexandria acceptarea 

propunerii. Imediat după aceia s-a construit în Alexandria un 

Comitet de patronaj, compus din șefii tuturor autorităților civile și 

militare și numeroși intelectuali din acel Oraș și de comun acord un 

nume s-a hotărât ca concertul ,,Cântării Dunării” să aibe loc în seara 

zilei de Sâmbătă 17 Decembrie 1932 în sala de festivități a liceului 

de băieți ,,Al.Ghica”,- sub auspiciile Fundației culturale ,,Voievodul 

Mihai I”; iar beneficiul ce va rezulta dela acest concert să fie 

întrmbuințat pentru cumpărarea unei orgi pentru liceul de băieți. 

Îmbarcați în trei autobuze mari,- în ziua concertului coriștii ,,Cântării 

Dunării” au plecat din Giurgiu la orele 15, îsoțit de alte trei 

autoturisme cu câțiva intelectuali Giurgiuveni, în frunte cu 

Decanului Baroului de Vlașca-avocatul Anghel Rădulscu,- 

președintele activ  al ,,Cântării Dunării”.la semnalul de hotar dintre 

Județul nostru Vlașca și Teleorman am fost întâmpinați și salutați de 

o delegație a Alexandrenilor,în frunte cu profesorul de Istorie Ioana 

Parfenie de la Școala normală de băieți din Alexandria. Ajunși în 

Alexandria la orele 17și 30 am fost primiți în fașa Primăriei în 

sunetele regimentului 8 Jandarmi,- de o mulțime imensă de lume. 

Aci directorul de atunci al liceului profesorul Corneliu Bana, ne-a 

urmaat bună venire. S-a format apoi un grandios convoi, în frunte cu 

Muzica militară, care ne-a condus la liceul de băieți, unde eream 

așteptați în sala de festivități de toată intelectualitatea din 

Alexandria. Aci am fost salutați de Primarul orașului,  avocatul Dem 

Teodorescu, care într-o frumoasă alocuțiune, a subliniat că societatea 

,, Cântarea Dunării” din Giurgiu schimbând sensul celebrului ,, bez 

Vlașca și Teleormanul” a venit în Alexandria pentru a face legătura 
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culturală  și artistică  între cele două județe limitrofe. Din partea 

societății noastre a răspuns  avocatul Petre Popescu. Aurmat o 

audiție muzicalăî organizată în cinstea noastră de orchestra 

,,Asociația muzicală din Alexandria” sub conducerea avocatului 

Alex Colfescu și corul aceleași Asociații sub conducerea fostului 

profesor de Muzică ,,Siven Botez”.  Concertul ,,Cântării Dunării” 

fusese din timp adus la cunoștința cetățenilor din Alexandria prin 

afișe lipite pe străzile orașului după cari redau mai jos o copie fidelă: 
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La orele 9 seara salaa de festivități a liceului era ticsită de lume toate 

straturile sociale, venită să ne asculte. Într-o liniște perfectă 

,,Cântarea Dunării” și-a desfașurat întregul program anunțat la 

încheierea căruia îndelungata manifestație de simpatie a publicului 

din sală constituia dovada impresiei lăsată de  concertul ,,Cântării 

Dunării”. După concert a urmat un banchet oferit de Primăria 

orașului Alexandria, la care au participat peste 60 de intelectuali 

Alexandreni, în frunte cu Primarul  orasului și Comandantul 

Garnizoanei. Într-o atmosferă de caldă prietenie banchetul a durat 

până la orele 3 din noapte. Coriștii noștri,- deși răzleți așezați la 

mese- au desfașurat aci un nou concert la care s-au alăturat spre 

completarea programului avocații Al. Colfescu, Ilie. Brătescu și 

Dem. Teodorescu din Alexandria. A doua zi, Duminică 18 

Decembrie 1932, conform programului anunțat de noi corul nostru a 

dat răspunsurile sfintei liturghii  în frumoasa biserică Catedrala a 

orașului Alexandria cântând cântări liturgice din compozițiile lui 

I.Costescu , D.G. Khiriac și Anghiel Bărbulescu.- Admirabila 

acustică a acestei biserici a permis o nuanțare impecabilă care a 

impresionat profund pe auditori.- Cu această misiune ,,Cântării 

Dunării” la Alexandria s-a încheiat. Ziarul ,,Dimineața” în N:dela 22 

Decembrie 1932 publică următoarea recenzie: 

Din Giurgiu 

Activitatea societății muzicale ,,Cântrea Dunării” Asociația muzicală 

,,Cântarea Dunării” din orașul nostru a organizat un concert cu 

cântece populare românești în Alexandria, Teleorman, în ziua de 17 

Decembrie . Membrii asociației însoțite de numeroși intelectuali 

giurgiuveni, îmbarcați în 3 autobuze au ajuns în Alexandria la ora 4 

jumătate , deschizând la Primăria orașului, unde au fost primiți de 

reprezentanții autorităților și un numeros public. D.Corneliu Baciu , 

directorul liceului a urat bun sosit în numele intelectualilor din 

Alexandria. Formându-se un impozant cortegiu, în frunte cu muzica 

militară a regimentului 8 jandarmi asistența a pornit la liceul de 

băieți, unde în sala de festivități așteptau toate notabilitățile 

orașului.- După prezentările de rigoare d.avocat Dem. Teodorescu, 
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primarul Alexandriei, a urat bun venit în numele orașului.- A urmat 

apoi o frumoasă audiție muzicală, dată în onoarea societății 

,,Cântarea Dunării”  de ,, Asociația muzicală din Alexandria, 

condusă de d. avocat Al. Colfescu.-  la ora 9 jumătate seara în 

aceeași sală și în fața unei umeroase asistențe s-a desfășurat 

programul anunțat de asociația ,,Cântarea Dunării” care s-a deschis 

prin executarea ,,Imnului Societății” de către corul condus de către 

d.profesor Anghel Bărbulescu, directtorul artistic al societății.- A 

urmat conferința d. lui avocat Al. Calotă- giurgiu, care a vorbit 

despre ,,Alexandria Iudeii divului Crist”  conferențialul făcând o 

paralelă între trecut și prezent, asemăna Alexandria noastră de azi cu 

Capernaumul Iudeii Crist.- Api corul societății ,,Cântarea Dunării” a 

executat cântece de colind de crăciun, corul bandiților din ,,erman” 

corul final din ,,Oratoria de Noel” și ,,Dunărea albastră” bucăți cari 

au fost bisate. În partea finală a programului s-au executat cântece 

populare românești: ,, Frunză verde iarbă neagră” de Baciu, cu solo 

de soprană cântat de d.șoara Niculina Ionescu- ,,Cătălina” și ,,lângă 

leagăn de N.Oancea etc, deasemeni călduros aplaudate.- După 

concert s-a dat o masă comună oferită de primăria orașului și 

intelectualitatea din Alexandria. Au toastat pentru cimentarea 

legăturii culturale dintre orașele Giurgiu și Alexandria d.ni: avocat 

Al. Colfescu din partea Asociației muzicale , d.primar D. Teodorescu 

din partea orașului, d.Corneliu Baciu, directorul liceului, din partea 

corpului profesoral, d.profesor Bărbulescu din partea societății 

,,Cântarea Dunării”, avocații Anghel Rădulescu, Al. Calotă și Petre 

Popescu din partea intelectualității giurgiuvene. A doua zi Duminică 

dimineața s-a oficiat la Catedrala ,,Sf. Alexandru” serviciul liturgic 

de preoții lie Bădulescu și Alexandru Necșești, răspunsurile fiind 

date de corul societății ,, Cântarea Dunării” sub conducerea d.lui 

profesor Bărbulescu. – După ce membrii asociației au mulțumit 

reprezentanților autorităților și publicului alexandrian, pentru 

primirea făcută sau înapoiat spre Giurgiu.  
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Ziarul ,,Universul„ 

Din 21 Decembrie 1932 

Știri din Alexandria 

Muzicale În dorința de a se vedea o cât mai apropriată legăură, pe 

terenul artistic între cele două județe Vlașca și Teleorman societatea 

muzicală ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu de sub conducerea d.lui 

profesor Anghel Bărbulescu a dat Sâmbătă seara în sala liceului de 

băieți din localitate un frumos concert. Primirea  membrilor 

,,Cântării Dunării” s-a făcut în mod oficial în fața primăriei cu 

muzica regimentului  8 jandarmi, de unde formându-se un impozant 

cortegiu s-au îndreptat spre liceul de băieți. Aci au fost primiți de 

membrii ,,Asociației muzicale” din localitate, cum și de numeros 

public. D.Mitică Teodorescu, primarul orașului, a urat oaspeților bun 

venit exprimând în numele populației Alexandrene mare simpatie ce 

o simnte pentru dânșii. Din partea oaspeților a răspuns d.Petre 

Popescu, avocat, care a spus că sunt profund âncântați de primirea și 

simpatia ce li se arată. Apoi ,,sociația muzicală” sub conducerea d.lui 

Al.Colfescu, a executat bucăți din Tanshouser, Waldteufel, uvertura 

din Califful din Bagdad, les Rameaux, marșul Florentina.. La ora 9 

seara în fața unei săli  arhipline, cântăreții giurgiuveni și-au 

desfășurat bogatul program în ordinea următoare: ,,Imnul societății” 

,,Cântarea Dunării” conferința d.lui Alexandru calotă, fost deputat și 

primar al orașului Giurgiu: ,,Alexandria Iudeii divului Crist”,,Bună 

dimineața la Moș Ajun” în la benol major ,,Bună dimineața la Moș 

Ajun” în do major de A.Bărbulescu ,,Sus în poarta raiului” de Kiriac 

,,Colo-n sus” de popovici ,, Florile dalbe” de Baciu ,,Ernani” de 

Verdi ,,Oratorio de Noel” de Saint Soens ,,Dunărea albastră” de 

Stranss ,,Frunză verde iarbă neagră” (solistă d.șoara Niculina 

Ionescu) de Baciu;  ,,Lângă leagăn” de Oancea; ,,Foaie verde ș-o 

lalea” ,,Cătălina” de Oancea și ,,Pui de lei” marș eroic de Brătianu. 

După terminarea concertului la restaurantul Drăgușin s-a dat un 

banchet în cinstea oaspeților. S-au ținut cuvântări de d.mii: 

A.Bărbulescu, C.Bleescu C.Banu, Al. Colfescu, Dem Teodorescu și 

alții. A doua zi Duminică, după ce au cântat la Catedrala orașului, la 

ora 12 oaspeții au părăsit orașul. 
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Concert de Crăciun la Giurgiu 

Urmat de bal. 

Continuând tradiția ce a creiat în oașul nostru ca de Crăciun să ofere 

cetățenilor giurgiuveni ocaziunea de a asculta tradiționalele și 

frumasele noastre colinde ,,Cântarea Dunării” oferă și-n anul 1932 

concetățenilor ei un concert de Crăciun, în seara zilei de Luni 26 

Decembrie în saloanele clubului ,,Unirea” urmat de bal. Concertul a 

fost anunțat din timp cu următorul afiș lipit pe străzile orașului:          

 

                   Saloanele Clubului ,,Unirea” (Hotel Europa) 

                            

                              Luni 26 Dec. 1932 ora 9 seara 

 

                  

                                    Concert de Crăciun 

                                         Urmat de BAL 

                                 dat de societatea muzicală 

                                 CÂNTAREA DUNĂRII 

                                            În program: 

1) Cântece de colind de I.Costescu, A.Bărbulescu, G.Cucu, 

Timotei Popovici și Tiberiu brediceanu. 

2) Cântece populare de D.G.Kiriac. C.Baciu 

 

          În timpul dansului va cânta Muzica Reg 5 de dorobanți 

          Bufet bogat la dispoziția amatorilor 
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Succesul moral  ca și cel material, al acestui Concert a întrecut orice 

așteptare, totul decurgând într-o admirabilă dispoziție până a doua 

dimineață, când balul a luat sfârșit. Ziarul ,,Universul” în număr dela 

4 Ianuarie 1933 publică următorul articol referitor la acest concert: 

Giurgiu 

Activitatea societății muzicale ,,Cântarea Dunării”, Asociația 

muzicală ,,Cântarea Dunării” a dat concert în saloanele hotelului 

,,Europa” la care a asistat un public numeros și select. S-au executat 

de corul societății, condus de către d.profesor Bărbulescu, coruri de 

colinde și religioase din compozițiile maeștrilor D.G.Kiriac, Timotei 

Popovici, Tiberiu Brediceanu, A.Bărbulescu, precum și cântece 

populare de N.Oancea, Kiriac Baciu etc. După terminarea 

producțiunilor a urmat dans în sunetele orchestrei militare  a reg 5 de 

dorobanți. 

Activitatea Societății în anul 1933 

COR PENTRU BISERICA ,,SF GHEORGHE” 

,,Cântarea Dunării” a primit în ziua de 30 Decembrie 1932 

următoarea scrisore din partea Consiliului parohial al bisericii 

,,SF.Gheorghe” din Giurgiu: 

Domnule Președinte, 

În dorința de a înființa, un cor la biserica ,,Sfântul Gheorghe” din 

localitate care să dea răspunsurile sfintei liturghii ce se vor oficia în 

zilele de Duminică și sărbători legale; vă rugăm să binevoiți a 

cunoaște că Consiliul parohial al bisericii noastre este dispus să ofere 

suma de lei 10.000 (zece mii) anual ce este înscrisă în bugetul pe 

anul 1933. Astfel vă rugăm a ne comunica dacă se poate primi 

această ofertă, dislocându-se din corul societății dv, o parte mai mică 

pentru serviciile acestei biserici. Achitarea acestei subvenții se va 

face trimestrial. 
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Primiți asigurarea consideranțiunilor noastre. 

Paroh, (ss) Pr Ioan Georgescu Grama 

Epitrop, (ss) I.Bădoiu Popescu, Ioniță Georgescu și constantin 

rugină. 

Membrii în consiliul Parohial, (ss) C.Ionescu, Andrei Marin, 

M.Pitaru, Chiriță Ionescu, cântăreț I și Gh Săndulescu. 

Consiliul de administrație al ,,Cântării Dunării” găsind că aceasta 

este chiar în spiritul statului societății a acceptat propunerea 

comunicând această acceptare cu următoarea scrisoare: 

Prea cucernicului Paroh 

Epitropiei și 

Consiliului parohial al 

Bisericii ,,Sfântul Gheorghe” 

La adresa dv din 30 Decembrie 1932 avem onoarea a vă răspunde, că 

acceptăm propunerea dv de a disloca o parte din corul societății 

noastre pentru a cânta răspunsurile sf liturghii la acea biserică în 

zilele de Duminică  și sărbători legale cuprinse în intervalul de timp 

dintre 1 Septembrie 29 Iunie ale fiecărui an, lunile Iulie și August 

fiind luni de vacanți. Acceptăm deasemeni pentru anul 1933 suma de 

lei 10.000 plătibilă trimestrului așa precum ați propus Dvsm iar 

pentru primirea sumelor vi se vor libera de către Casierul Societății 

noastre chitanța din registrul  a”sovech al societății. Conform 

înțelegerii verbale avută cu delegația Dv, corul destinat pentru acea 

biserică a și început să cânte acolo dela 1 Ianuarie 1933, dată dela 

care considerăm început angajamentual. Primiți asigurarea 

considerațiunii noastre. 

                 Președinte,(ss) Anghel Rădulescu 
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                                                     Secretar, (ss) G.Neiciu 

De acum ,,Cântarea Dunării” poate spune ca psalmistul: ,,Doamne 

iubit am podoaba casei Tale. Iată de acum Împodobesc încă un locaș 

al Tău cu frumusețea cântărilor pentru slava Ta”. 

La Ateneul din Giurgiu 

În după amiaza zilei de Duminică 29 Ianuarie 1933 corul ,,Cântării 

Dunării” dând concursul Ateneului local, încadrează cu muzică 

conferința preotului profesor Paraschiv Dumitrescu, care a vorbit 

despre ,,Artă și morală”. 

Reproduc copie după afișul respectiv: 

 

              Ateneul Român ,,Nicolae Bălănescu” din Giurgiu 

 

                 DUMINICĂ 29 Ianuarie a.c ora 4 p.m 

          S.Sa Preotul Prof. PARASCHIV DUMITRESCU 

                                           din Capitală 

                                        -va vorbi despre- 

                                     ARTA si MORALA 

 

                Va da concursul Soc Muz. ,,Cântarea Dunărei” 

 Prețurile: un loc în loje 20 lei, Stal 10 lei și elevi 5 lei. 
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Concertul ,,Asociații muzicale” din Alexandria 

La Giurgiu 

Vizita ,,Cântării Dunării” la Alexandria a avut darul de a face 

legătura culturală și artistică între acel oraș și orașul nostru. 

,,Cântarea Dunării” a adus la cunoștința concetățenilor ei acest 

eveniment artistic și prin afișaz și cu adrese speciale de invitații, 

după cum se vede din copiile ce urmează: 
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Timpul ploios din dimineața zilei de 25 Martie precum și defectarea 

pe drum a unuia din cele două autobuze cari transportau pe cântăreții 

Alexandrieni,- au făcut că ei să sosească cu mare întărziere 
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zădărnicind toate planurile noastre de primire. Totuși trecând peste 

toate aceste impedimente  ,,Cântarea Dunării” a făcut tot ceia ce 

omenește se putea face ca să ofere oaspeților o primire cât mai 

agreabilă. Astfel, după ce mai întâi au fost conduși la Școala de Arte 

și Meseri unde au garat mașinile s-a mers în capela bisericii  

,,Adormirea Maicii Domnului”- catedrala orașului nostru unde corul 

oaspeților au cântat  imnele sfintei liturghi, după terminarea căreia au 

fost conduși să viziteze Ateneu, fabrica de zahăr și liceul de băieți 

,,Ion Maiorescu” unde orxhestra școalei a oferit oaspeților un mic 

concert. Conform programului anunțat seara a avut loc în sala ,,Petre 

Vălănescu concertul vocal și instrumental dat de  ,,Asociația 

muzicală” din Alexandria. Înainte de începerea  concertului avocatul 

Anghel Rădulescu, decanul Baroului de Vlașca și Președintele activ 

al societății noastre,- a salutat pe oaspeți în numele ,,Cântării 

Dunării” urându-le bun venit în orașul nostru. Din partea oaspeților a 

răspuns avocatul Constantin.B mulțumind pentru călduroasa primire 

și dovezile de simpatie ale colegilor Giurgiuveni. În fața unei săli 

pline de lume s-a desfășurat apoi concertul după următorul program: 
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                                            CONCERT 

           Dat de Orchestra și Corul ,,Asociației muzicale” din 

Alexandria. 

                                                 PROGRAM 

  PARTEA I 

1) Wagner TANNHAUSER Marș Orchestra 

2) Boieldieu KALIFUL DIN BGDAD 

               (uvertură)       Orchestra. 

3) Bach ARIA, Solo cello d.G.Ștefănescu 

                La piano d.na Jenny Colfescu 

4) Denza SI VOUS L” AVIEZ COMPRIS 

                 d.Colfescu solo voce acomp de cello și piano 

      5) Beethoven EGMONT (uvertură) Orchestra 

 

PARTEA II 

1) Faure LES RAMEU solo voce 

d.Al.Colfescu acomp de orchestră și cor 

       

      2) Rameau IMNUL NOPȚII         corul 

      3) CORURI POPULARE ROMÂNEȘTI   (I.Vidu, D.Dumitru, 

N.Oancea, corul solo     voce   D.ra Florica Ionescu 

       4)Waldteufel ESTUDIANTINA  Orchestra 

       5)Blon HEIL EUROPA                Orchestra 

PARTEA III 

       1)Fucik  FLORENTINER MARȘ  Orchestra 

       2)Popper VITO, solo cello d.G Ștefănescu, La piano d-na Jeany 

Colfescu 

       3) ARII ROMÂNEȘTI, d.Al.Colfescu solo voce cu acomp de 

piano 

       4)Paschil FLOAREA ROMÂNIEI  (ARII POPULARE) 

Orchestra 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Orchestra sub conducerea domnului Avocat Alexandru Colfescu 

Corul        sub conducerea domnului Simion Botez maestru de 

muzică   
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În loc de orice comentar reproduc mai jos articolul apărut în ziarul 

,,Dimineață” referitor la acest concert. 

,,DIMINEAȚA” 

Din 29 Martie 1933 

CONCERTUL ASOCIAȚIEI MUZICALE DIN ALEXANDRIA 

LA GIURGIU 

 ,,Membrii 

Asociației muzicale” din Alexandria Teleorman, au sosit Sânbăta 

trecută în orașul nostru pentru a întoarce vizita făcută acum trei luni 

de membrii asociației muzicale ,,Cântarea Dunării” din localitate. 

Oaspeții au deschis la școala de arte și meserii fiind primiți în 

sunetele muzicii militare, de reprezentanți autorităților și colegii lor 

giurgiuveni. După ce li s-au servit ceaiul s-au dus în corpore la 

biserica catedrală, unde au asistat la serviciul liturgic oficiat de 

părintele protoereu  Al. Constantinescu și preotul Al. Popescu. 

Nușești dela catedrala din Alexandria, răspunsurile au fost date de 

corul asociației muzicale alexanrine, sub conducerea d.lui Simion 

Botez, maestru de muzică. După terminarea serviciului divin oaspeții 

au vizitat liceul ,,Ioan Maiorescu” unde au fost întâmpinați de 

d.Savin Popescu, directorul liceului și corul profesoral, asistând apoi 

la o producție artistică dată de corul și orchestra liceului sub 

conducerea d.lui V.Carpis. S-au executat mai multe bucăți cari au 

fost călduros aplaudate de numeroasa asistență. După masă oaspeții 

au vizitat orașul și portul iar la ora 5 au asistat la o reprezentație 

cinematografică la teatrul ,,Modern” unde a relat filmul 

,,Sărbătorirea centenarului” orașșului Giurgiu. Seara la ora 9 și 

jumătate în saloanele ,,P,Vărbănescu” orchestra și corul asociației au 

dat un frumos și bine organizat concert în prezența unui numeros și 

select auditoriu. Înainte de începerea programului preotul Ștefan 

Burilescu, ajutor de primar, în numele orașului a urat oaspeților 

alexandrieni bun sosit iar d.avocat Anghel Rădulescu,- președintele 

soc ,,Cântarea Dunării” i-a salutat în numele colegilor giurgiuveni. A 

răspuns în numele asociației muzicale d. avocat Const. Al. 
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Bleescu,mulțumind autorităților și membrilor soc. ,,Cântarea Dunării 

” pentru primirea făcută.Apoi orchestra asociației sub conducerea 

d.lui avocat.Al. Colfescu ,a executat marșul din ,,Tannhăuser ” 

uvertura ,,Kaliful din Bagdad” și uvertura ,,Egmont”.- D. avocat Al. 

Colfescu ,acompaniat la pian de d.na Jenny Colfescu ,a executat 

artistic ,,Si vous l”aviez compris” și ,,Les rameaux” fiind călduros 

aplaudat. D.Gh. Ștefănescu a executat la cello ,cu multă artă ,,Aria” 

de Bach și ,,Vito” de Popper. Corul mixt al asociației ,sub 

conducerea d.lui profesor S. Botez ,a executat frumos și bine nuanțat 

cântece populare românești ,cu solo executat de d.șoara Florica 

Ionescu ,toate bucățile fiind bisate.- În partea finală a programului 

orchestra a executat artistic alte bucăți clasice ,concertul încheindu-

se cu ,,Floarea României” ,potpouriu de Paschil. După terminarea 

concertului a urmat o masă colegială dată în onoarea oaspeților 

alexandreni ,cu care ocaziune au toastat d.nii:avocat Al. Colfescu în 

numele asociației ,avocat Anghel Rădulescu ,președintele soc. 

,,Cântarea Dunării ” în numele societății și profesorul Anghel 

Bărbulescu ,cari au ținut să mulțumească oaspeților alexandreni 

pentru frumoasa și înalțătoarea manifestație artistică ,cu care s-au 

produs.-  

LA LETCA-VECHE ȘI GHIMPAȚI 

 Asociația 

culturală ,,Zorile Ghimpaților” din comuna GhimpațiVlașca,de sub 

președenția judecătorului de acolo Traian-Mireescu,-a avut fericita 

inspirație ,să organizeze pentru a doua zi de Paște o mare sărbătoare 

religioasă în comuna din apropiere Letca-veche,ai cărei locuitori 

părăsiseră credința noastră strămoșească ,care a fost și trebuie să 

rămână piata de temelie a existenței neamului nostru. Adventismul 

își înfiripea adânc ghiarele în sufletele locuitorilor din Letca-veche 

,iar locașul  bisericii ortodoxe se năruiesc rămânând părăsit până în 

vara anului trecut,când s-au executat ceva lucrări de restaurare ei.- 

Pentru trezirea conștiințelor și reducerea la dreapta credință a 

locuitorilor acestui sat crea nevoia imperioasă și urgentă de o 

mișcare misionară cu răsunet cât mai mare. Asociația culturală 
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,,Zorile Ghimpaților” ,în frunte cu inimosul ei președinte ,înțelegând 

acest imperativ și-a propus să inițieze și să ducă la bun sfârșit această 

operă creștinească și românească . În acest scop a lansat prin 

comunele vecine următoarea chemare: 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,ZORILE GHIMPAȚILOR” 

Cu concursul Cercului Preoțesc 

Letca Noua 

și al corului 

,,Cântarea Dunării” din Giurgiu 

Va da Luni 17 Aprilie a.c. orele 3 p.m. 

O mare Serbare Religioasă în Comuna Letca Veche 

În curtea Bisericii ce se restaurează și vă roagă creștinește să luați 

parte D.v însoțit  de familie și prietenii Dv. Serbarea va avea 

următorul program: 

1)Orele 3.30 Serviciul religios al vecerniei din prima zi de Paști 

,ofeciat de toți preoții. 

2)Coruri religioase executate de Societatea corală ,,Cântarea 

Dunării” 

3)Cuvântări pronunțate de reprezentantul Asociației,de 

reprezentantul preoțesc ,de Dl. Prefect al județului ,de d.l avocat 

Verziu,etc. 

Președintele Asociației Traian Mircescu 

După cum se vede de mai sus ,asociația ,,Zorile Ghipaților ” pentru o 

cât mai bună reușită a acestei serbăria făcut apel și la concursul 

,,Cântării Dunării” ,-atât verbal ,cât și cu adresa N:33 din 11 Aprillie 

1933,pe care o reproduc mai jos: 

Domnule Președinte, 

Urmărind aceleași scopuri ca și noi,ați binevoit a primi propunerea 

noastră de a ne da concursul la sărbătoarea religioasă de la 17 Aprilie 

a.c.- Trimițându-vă programul acestei sărbători ,reînoim călduroasele 

noastre mulțumiri pentru dragostea cu care ne-ați primit cererea.-

Președintele Asociației ,(ss) Tr. Mircescu . În ziua de 17 Aprilie 
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1933 ,-coriștii ,,Cântării Dunării” din Giurgiu ,după ce cântase la 

biserica ,,Smârda” răspunsurile sfintei liturghii ,-la orele 14 (2 p.m.) 

îmbarcați într-un autobuz mare,pornesc spre Letca-veche pentru a-și 

face și acolo datoria misionară reclamată de rostul societății din care 

face parte.- După o oră de drum ,parcurs în cântece și glume 

,autobuzul se oprește în fața bisericii Letca-veche ,unde ,,Zoile 

Ghimpaților ”,reușise să adune foarte mult popor ,-atât din Letca,cât 

și din satele vecine.- La orele 3 și jumătate,conform programului 

anunțat ,părintele protopop Alexandru Constantinescu ,înconjurat de 

un mare sobor de proți ,oficiază serviciul divin ,ale cărui răspunsuri 

sunt date de corul ,,Cântarea Dunării ” . După terminarea serviciului 

divin corul a mai cântat pentru sătenii prezenți câteva cântări 

religioase.Au urmat apoi  cuvântări ținute de P.C.Protopop ,avocat 

Diomed Verziu și Traian Mircescu ,președintele asociației ,,Zorile 

Ghimpaților ”. Serbarea s-a încheiat cu câteva coruri populare 

românești și patriotice.- La înapoierea spre Giurgiu corul a făcut un 

popus de ojumătate de oră în mijlocul satului Ghimpați ,unde sătenii 

ereau adunați la horă. Aci corul a cântat din nou ,pentru sătenii din 

Ghimpați ,cântece populare și patriotice încheind cu imnul ,,Pe al 

nostru steag e scris  Unire”  ,în urale necontenite ale sătenilor ;după 

care coriștii ,având în mijloc pe Președintele asociației ,,Zorile 

Ghimpaților ” s-au fotografiat acolo.  

Dau mai jos copie după articolele apărute în ziarele ,,Universul” și 

,,Dimineața ” asupra acestei serbări: 

Acelaș articol apărut în ambele ziare la 21 Aprilie 1993 

Din Giurgiu 

Serbarea religioasă din com. Letca-veche 

A doua zi de Paște a avut loc în com. Letca-veche o serbare cu 

caracter religios,organizată de asociația culturală ,,Zorile 

Ghimpaților” ,pentru regenerarea sufletească  a locuitorilor acelui 

sat,abătuți de la credința strămoșească.- În prezența întregului sat și a 
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unui mare număr de locuitori din satele învecinate  s-a oficiat în fața 

bisericii ,de către preotul Al. Constantinescu protsereul județului 

,înconjurat de un numeros sobor de preoți ,serviciul vecerniei din 

,,Duminica Învierii ” ,răspunsurile fiind date de corul societății 

muzicale ,,Cântarea Dunării” ,sub conducerea d.lui profesor A. 

Bărbulescu. După terminarea serviciului religios ,părintele protoereu 

a vorbit asistenței despre ,,Patimile și învierea Mântuitorului ” 

arătând care sunt datoriile noastre creștinești ,explicându-le că 

revenirea lor la credința strămoșească este singura lor mântuire.- 

Terminând a făcut un apel către populațiune ,să contribuie pentru 

terminarea cât mai curând a bisericii ,care este în reparație.- În acelaș 

sens a vorbit d. avocat D. Verziu ,ilustrând cuvântarea sa cu 

exemplificări din viața reală a creștinismului.- D.Traian Mircescu 

,președintele asociației ,,Zorile Ghimpaților” ,a mulțumit clerului și 

societății ,,Cântarea Dunării” ,pentru concursul dat la reușita acestei 

sărbători creștinești.- Apoi corul a  executat mai multe cântări 

religioase și cântece populare și naționale ,încheind cu imnul ,,Pe-al 

nostru steag e scris-Unire”. Inițiativa asociației culturale ,,Zorile 

Ghimpaților” a avut o influență atât de puternică asupra locuitorilor 

comunei Letca-veche,mulți declarând că vor reveni la credința 

adevărată și credem că ar putea servi ca o pildă pentru toate satele 

abătute de la credința strămoșească.-  

Alt articol apărut în ziarul ,,DIMINEAȚA” din aceiași zi: 

Din Ghimpați-Vlașca 

Asociația ,,Zorile Ghimpaților” întărește speranțele ce se pun în 

instituțiile culturale de la sate.- Modul cum a organizat serbarea 

religioasă din a doua zi de Paști în comuna Letca-veche,dar mai ales 

înțelegerea necesității unde să se producă această manifestre 

,dovedește pricepere la conducătorii ei.- Apelul adresat de Asociație 

,d.lui prefect al județului ,societății corale ,,Cântarea Dunării” din 

Giurgiu ,preoților din cercul pastoral local și tuturor creștinilor 

luminați a fost în întregime îmbrățișat și slujit cu entuziasm și 

sacrificii materiale de toți.- Slujba religioasă efectuată de protopopul 
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județului ,preotul Constantin ,înconjurat de toți preoții din satele 

vecine ;cântările de slavă executate de corul ,,Cântarea Dunării”  ,au 

mulțumit sufletele locuitorilor ,venite din satele vecine și ale 

sătenilor din Letca-veche ,care de doi ani din cauza reparației 

bisericii ,nu au mai auzit slujbe religioase.- Predica protopopului și 

conferința d.lui avocat Verziu din Giurgiu ,au desăvârșit scopul 

urmărit  și expus celor prezenți de președintele Asociației , d.jude-

președinte Traian Mircescu.- Preotul Secăreanu a adresat la sfârșit 

,mulțumiri cetățenilor pentru participarea la solemnitate.- 

 

Sfințirea bisericii catolice 

Vechia bisericuță romano-catolică din localitate ,situată în strada 

P.G. Parizianu ,fostă odinioară școlii ,se deteriorase amenințând să se 

prăbușească ,ceia ce determinase  Consiliul de hygienă al orașului ,să 

dispună închiderea și dărâmarea ei. 

  

COMUNITATEA ROMANO CATOLICĂ DIN GIURGIU 

Comunitatea romano catolică din Giurgiu aduce la cunoștință ,că în 

ziua de 7 Mai (1933) a.c. ora 10 dim. se va oficia 

Sfințirea Bisericii catolice din localitate 

Sfințirea bisericii se va executa de către I.P.P.S. Arhiepiscopul,din 

București,Excelența Sa Alexandru Th. Cisar Mitropolitul romano 

catolic al României .Partea muzicală a acestei sfintei ceremonii va fi 

executată în limba latină de către corul Soc. CÂNTAREA 

DUNĂREI sub conducerea D.lui Prof. A. Bărbulescu . 

      Comitetul 
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Acei care doresc a participa la prima împărtășanie sau la sf. Mir,sunt 

rugați a se înscrie la Parochia catolică din localitate la 5 Mai (Vineri) 

între orele 16 și 18 d.m.  

Tip ULPIU-Giurgiu 

Și acum în locul micuței și modestei bisericuței de ieri,ea erea 

așezată în fundul curții ,s-a ridicat ,chiar la stradă o catedrală 

impunătoare.-Pentru sfințirea ei a fost adus de la București însuși 

Arhiepiscopul Al. Cisar,șeful bisericii romano-catolice din țara 

noastră.-În vederea acestei solemnității,ținând seama de aportul adus 

de corul societății ,,Cântarea Dunării” la serbarea comunității 

catolice de la 21 Noiembrie 1925-despre care am scris mai nainte.-

Comunitatea romano-catolică din localitate a făcut din nou și cu 

câteva luni înainte apel la binevoitul concurs al ,,Cântării Dunării” 

,care și de data aceasta nu i l-a refuzat.Cum noi nu cunoșteam nici 

ritualul și nici vreo missă ale cărei cântări ereau străine de sufletul 

coriștilor noștri ,a trebuit o muncă încordată și perseverentă ,pentru 

învățarea și deprinderea  coriștilor și cu limba latină și cu stilul 

muzical al missei (liturghiei)catolice.S-au studiat și învățat :,,Kyrie” 

,-,,Sanctus”,-,,Benedictus” și ,,Agnus Dei” din missa de Noyon și 

,,Gloria” și ,,Credo” din missa de Gruber și în prima zi de Paști ,la 

orele 10,corul ,,Cântării Dunării” a cântat ,ca o repetiție 

generală,missa în locașul bisericii celei noi ,-cu acompaniamentul la 

harmonium susținut de organistul bisericii –Adolph Abkidinger.- 

Iată programul ,,missei” oficiată atunci: 

1.Sună clopoțelul 

2.,,Preludiu” cu orga 

3.,,Kirie”                                                    cor acompaniat de orgă 

4.Preotul intonează ,,Gloria” ,după care se cântă 
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5. Citirea sfintei Evanghelii de către preot 

6.Predica preotului  

7.Preotul intonează : ,,Credo”.........cor și orgă 

8.,,Neruvie” ..........corul și Capella 

9. ,,Prefațiunea”,-      preotul ,care sfârșește cu verbele :,,sine fine 

dicentes” 

10.Sună clopoțelul 

11.,,Preludiu” la orgă ,după care corul și orga cântă ,,Sanctus” 

,,Prefacerea” 

12.,,Preludiu” la orgă ,după care corul și orga cântă ,,Benedictus” 

13.,,Tatăl nostru”spus de preot 

14.,,Pauză”orga 

15.,,Agnus Dei ”.......cor cu orga  

16.Sfârșitul missei :preotul rostește rugăciuni ,în care timp cântă 

orga 

17. Cuvântarea preotului 

18.Christos a înviat N: de Anghel Bărbulescu ,cor à Capello  

19.Doamne miluiește întreit ,de I. Costescu 

Soliști:dra.Niculina Ionescu,soprană 

d.nul Stelian Petrescu,tenor 

,,Teodor Atanasiu” bariton 
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,,Mihail Vizante”,bas 

Conducerea muzicală : profesor Anghel Bărbulescu 

Imediat după sărbătorile Paștilor Comunitatea romano catolică din 

localitate a adus la cunoștința cetățenilor orașului data când se va 

face sfințirea nouei biserici ,prin următorul afiș împărțit în mii de 

exemplare cetățenilor giurgiuveni: 

În ziua fixată – 7 Mai 1933 –curtea bisericii ,precum și partea de 

stradă din fața ei,-ereau arhipline de lume.- La orele  10 dimineața 

I.P.S. Arhiepiscop sosește pe jos la biserică ,adumbrit de un 

baldachim purtat  de epitropii bisericii și având ca avant  gardă pe 

preoții I, Kaitt și N. Starcke ,veniți de la București pentru această 

solemnitate.- La oprirea Arhiepiscopului în fața bisericii ,corul 

,,Cântării Dunării” îl primește cu imnul arhieresc:,,Pre Stăpânul 

,Arhiepiscopul  nostru,Doamne îl păzește întru mulți ani ” ,-după 

terminarea căruia Arhiepiscopul rostește o rugăciune și apoi ocolește 

noul locaș al Domnului stropindu-l cu aghiasmă. – După terminarea 

ocolirii intrându-se în biserică I.P.S.  S-a ajutat de cei doi preoți 

,oficiază missa solemnă. Corul societății noastre ,acompaniat la orgă 

de d. Adolph Ableidinger ,cântă imnul misseidupă programul  slujbei 

săvârșită în prima zi de Paști.- La sfârșitul missei I.P.S. Sa oferit 

sfânta împărtășanie tinerilor catolici ,care primeau această sfântă 

taină pentru prima oară,după care Înaltu Prelat a rostit  o cuvântare 

de o oră în cursul căreia s-a adresat și ,,Cântării Dunării” – despre 

care a spus că urmând cuvântul psalmistului ce zice:,,Doamne iubit-

am podoaba casei tale”,a ținut să aducă  azi noului locaș al Domnului 

cea mai frumoasă podoabă ,-cântările ei,-executate cu atâta artă și 

religiozitate  ,fapt pentru care o binecuvintez urându-i:,,Vivat” 

,crescut  floreat ,,Cântarea Dunării” din Giugiu .- La eșirea din 

biserică ,deși erea târziu ,I.P.S. Sa  a primit cu multă bunăvoință să 

se fotografieze în curtea bisericii ,în mijlocul coriștilor societății 

,,Cântarea Dunării” . Cu ocazia unui banchet oferit peste câteva zile 

la restaurantul ,, N. Dăcțeanu” în cinstea coriștilor noștri,epitropii 
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bisericii catolice ne-au oferit două exemplare ale acestei fotografii 

,purtând pe ele următoarele autografe: 

1.La colțul de jos din stânga:Alexandru Th. Cisar 

                                                        Erzbischof von Bukarest 

2. De desubtul fotografiei :Zum frenendlichen Gedenkon 

                                            Amläslich der Einwachung am 7 Mai 

1933- 

                                                         

                                 (ss) G. Harich 

                                                                   John. Harich 

                                                                  ,,Frantz 

Solemnitatea sfințirii bisericei catolice din Giurgiu. 

Duminică dim. S-a făcut cu deosebită solemnitate ,sfințirea nouei 

biserici catolice ,costruită în orașul nostru ,prin subscripție publică a 

credincioșilor și din diferite donațiuni din partea autorităților și a 

instituțiunilor partienlare din localitate.- În vederea acestei festivități 

a sosit aci arhiepiscopul Al. Th. Cisar,însoțit de preoții I. Kartt și N. 

Starch de la episcopia catolică din Capitală. La ora 10 ,arhiepiscopul 

Cisar a sosit la Biserică ,frumos împodobită cu verdeață și steaguri 

tricolore și unde a fost întâmpinat de membrii comitetului 

comunității și numeroși credincioși.- Corul asociației muzicale 

,,Cântarea Dunării” de sub conducerea d.lui profesor Bărbulescu ,a 

intonat imnul  arhiepiscopal.-  În fața intrării principale arhiepiscopul 

,după o scurtă rugăciune ,a ocolit sfântul locaș stropindu-l cu 

aiasmă.- Intrând apoi în biserică a oficiat ,ajutat de cei doi preoți ,un 

serviciu divin pentru pomenirea morților și apoi Leturghia 

duminicală.- În tot timpul corul asociației muzicale ,,Cântarea 

Dunării” ,sub conducerea d.lui profesor Bărbulescu ,a dat 
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răspunsurile executând artistic ,,Missa solemnă ,,Mater Dolorosa” de 

Iosef Gruber. Solurile au fost susținute cu multă căldură de d.șoara 

Niculina Ionescu ,soprană și d.nii Stelian Petrescu ,tenor,M. Vizante 

și Th. Atanasiu ,baritoni ,iar la orgă d. Ableidinger,organistul 

bisericii.- După terminarea serviciului divin ,arhiepiscopul Cisar a 

ținut o frumoasă predică vorbind  despre îndatoririle creștinești 

cuprinse în cele zece  porunci ,pe cari le-a analizat cu exemplificări 

din viața reală.- A mulțumit tuturor celor cari au ajutat construirea 

noului local al Domnului ,cum și membrilor asociației muzicale 

,,Cântarea Dunării” care în mod desinteresat a contribuit la măreția 

solemnității prin executarea artistică a frumoaselor cântări 

religioase.-  Dându-le binecuvântarea arhiepiscopală a urat 

membrilor și asociației prosperitate.- A urmat solemnitatea primei 

împărtășanii oferită de înaltul prelat la numeroși copii ,în care timp 

d.șoara Niculina Ionescu ,solista societății ,a cântat ,,Ave Maria” de 

Bach Gounod ,acompaniată la vioară de profesor Bărbulescu și la 

orgă de d. Ableidinger.-Înălțătoarea  solemnitate s-a terminat la ora 1 

d.a – La eșirea din biserică ,arhiepiscopul  s-a fotografiat în mijlocul 

credincioșilor ,retrăgându-se apoi la domiciliul d.lui Carol Gross 

,unde a luat masă împreună cu membrii comitetului comunității 

catolice.- 

Serbarea zilei eroilor 

-25 Mai 1933- 

La 23 Mai 1933 Prefectura județului Vlașca ne trimite adresa: N-

10703 cu conținutul următor: 

Domnule Director, 

Joi,25 Mai ,urmând a se sărbători ziua eroilor ,prin oficierea de 

servicii religioase în piața Sf. Gheorghe din acest oraș și l Cimitirul 

eroilor ,cu onoare vă rugăm să binevoiți a vă prezenta la ora 10 

dimineața împreună cu corul pe care-l conduceți în piața Sf. 

Gheorghe ,unde veți da răspunsurile la serviciul ,religios.- De aci 
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autoritățile împreună cu asistența încolonate ,vor porni spre cimitirul 

eroilor ,unde se va oficia un parastas pentru odihna sufletelor eroilor. 

Prefect ,(ss) Al. Cartojan,Stefan Serviciului ,(ss) I. Predescu 

Tot pentru această serbare am primit invitație și din partea 

Gamizoanei Giurgiu cu adresa N:279 din 22 Mai 1933.- ,,Cântarea 

Dunării” a răspuns invitației ,corul ei a cinstit memoria celor ce s-au 

jertfit pentru țară . La ora și locul ce i s-a indicat corul ,,Cântării 

Dunării” a dat răspunsurile la serviciul divin.- 

La Adunarea națională 

De la 28 Mai 1933 

La 24 Mai 1933 ,,Cântarea Dunării” primește următoarea adresă: 

ADUNAREA NAȚIONALĂ DIN GIURGIU 

Domnule Președinte, 

Duminică 28 Mai crt.,ora 9 dimineața ,având la marea Adunare 

Națională de protestare contra celor care umbresc sfărîmarea 

tratatelor  de pace ,astfel cum se arată în alăturata Chemare ,vă 

rugăm să binevoiți a da concursul Dvs,întrunindu-se ambele coruri 

(N.B. Este vorba aci de corurile celor două societăți muzicale din 

Giurgiu ; ,,Cântarea Dunării” și ,,Lyra”),pentru a executa împreună : 

,,Imnul Regal” ,Pe-al nostru steag ” ,- ,,Eroi am fost ”  și ,,Trăiască 

România Mare” .- Ambele societăți va lua loc pe terasa casei d.lui 

M. Țăranu în fața grădinii din centrul orașului.- 

                      Președinte,(ss) Nicolae  Bălănescu 

Dăm aci și chemarea primiții cu adresa de mai sus: 

ADUNAREA NAȚIONALĂ DIN GIURGIU 
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Chemare 

Duminică 28 Mai se va ține 

O Mare Adunare Națională  începând printr-un  Te-Deum în 

Catedrala orașului nostru,la ora 9 dimineața ,la care vor lua parte 

reprezentații tuturor institutiunilor,asociațiunilor ,întreaga populație a 

orașului și delegațiuni ale comunelor din județ ,pentru cari caută și 

uneltesc ca să sfărâme  tratatele care garantează granițele 

ROMÂNIEI 

Vor lua cuvântul: 

Președintele Comitetului de organizare                           

Reprezentantele învățământuluide fete 

Reprezentantul Ziarului ,,Universul”                               

Reprezentantul Baroului 

Protoereul Județului                                                           

,,Camerei de comerț” 

Primarul orașului                                                               

 ,,Camerei agricole” 

Reprezentantul ofițerilor de rezervă                                   

,,Studenților Vlășceni” 

,,subofițerilor de rezervă”                                 

,,Țărănimii Vlășcene” 

,,învățământul secundar”                                   

Reprezentanții partidelor politice 

,,învățământul primar”                                        

,,Comunit. Elină,israelită și catolică 

Din piața Carol va porni o procesiune la monumentul eroilor francezi 

din grădina ,,Mareșal Foch” unde se vor depune flori. 

În numele comitetului de organizare 

Președinte,NICOLAE BĂLĂNESCU 

Tip. ,,Scrisul Românesc” Giurgiu 

La această mare Adunare Națională corurile ambelor 

societăți,reunite,sub conducerea alternativa a directorilor muzicali 
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respectivi ,au cântat despre terasa caselor d.lui Marin Țăranu 

cântecele enumerate mai sus.- Ulterior Președintele acestei mari 

Adunări Naționale ne-a trimis următoarea adresă: 

Domnule Președinte, 

În numele Comitetului de organizare a meetingului antirevizionist ce 

a avut loc Duminică 28 Mai 1933 în orașul nostru ,vă aduc cele mai 

frumoase mulțumiri pentru binevoitorul Dvs. Concurs ce ni l-ați dat 

cu această ocazie ,datorită cărui fapt această acțiune s-a transformat 

într-o frumoasă sărbătoare națională.- 

Președintele Comitetului de organizare ,(ss) Nicolae Bălănescu 

La Ateneul local 

În după-amiaza zilei de Duminică 15 Octombrie 1933 corul societății 

,,Cântarea Dunării” –condus de Constantin Voicu,-a cântat la 

Ateneul local,cu ocazia deschiderii seriei de conferințe din stagiunea 

de iarnă ,încadrânnd cu muzică populară conferința d.lui profesor 

universitar Marin Ștefănescu cu subiectul:,,Dacă trebuie să fim și să 

rămânem idealiști”. 

În seara de Moș Ajun 

-23 Decembrie 1933- 

Conform tradiției strămoșești ,pe care ,,Cântarea Dunării” își face un 

punct de onoare de a fi reînviat la Giurgiu ,corul ei a mers și în anul 

acesta cu colindeața ,cântând mai întâi la Prefectura și Primăria 

locală în fața șefilor și întregului personal al ambelor autorități,iar 

după aceea la casele câtorva membrii de ai societății.- 

Activitatea Societății în anul 1934 

CONCURS  BENEVOL  DAT 

Societății de economie a funcționarilor judecătorești. 
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În ziua de 31 Ianuarie 1934 ,,Cântarea Dunării” primește din partea 

Societății de economie, credit și ajutor a funcționarilor judecătorești 

următoarea adresă N: din 30.I.1934: 

Domnule Președinte, 

Consiliul de administrație al acestei societăți, a organizat un bal ce 

va loc în seara zilei de 17 Februarie 1934 la orele 9 seara în 

saloanele Petru Vârbănescu din localitate. În dorința de a da un fast 

mai deosebit acestui bal, ne luăm permisiunea de a solicita prețiosul 

concurs al Societății Muzicale ,,Cântarea Dunării” ce ne ar putea da 

cu această ocaziune. În acest scop, vă rugăm să binevoiți, a dispune 

ca, Corul Societății D-voastre să contribuie cu câteva bucăți 

muzicale populare ce se vor găi de cuviință ,ca astfel acest bal să fie 

precedat de un concert ocazional.- Convinși de frumoasele D-voastră 

sentimente,cât și ale tuturor membrior acelei Societăți ,vă rugăm 

Domnule Președinte ,să primiți pe lângă mulțumirile noastre 

anticipate,asigurarea distinsei noastre considerațiuni.- 

    Președinte,(ss)G.R. Neiciu 

                                             Secretar,(ss)Stan Popescu 

Pe această adresă Directorul artistic al ,,Cântării Dunării” a scris 

următorul: 

Referat 

Sunt de părere a se acorda concursul cerut pentru următoarele 

motive: 

1.Scopul Societății noastre este să răspândească cât mai mult posibil 

cântecul românesc în toate straturie sociale.- 

2.Societatea solicitantă are un scop moral,iar mulți din membrii ei 

sunt și membrii societății noastre.- 

        Director artistic,(ss) A. Bărbulescu 
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                                     1.II.1934 

În urma acestui aviz Consiliu de administrație al ,,Cântării Dunării”a 

aprobat acordarea concursului solicitat;-corul ei a deschis baul cu un 

concert de muzică populară românească.- 

LA ATENEUL ROMÂN ,,NICOLAE BĂLĂNESCU” 

Conferința scriitorului Gala Galaction. 

În  ziua de 26 Februarie 1934 ,,Cântarea Dunării” primește din partea  

Ateneului român ,,Nicolae Bălănescu” din localitate adresa 

următoare: 

 

Domnule director, 

În dorința ca viața culturală a orașului nostru să se desfășoare într-un 

ritm cât mai viu,dat fiind că în localitatese găsesc atâtea 

organizațiuni care pot contribui la opera de culturalizare ce se face 

de Ateneul nostru ,am hotărât ca toate conferințele să fie însoțite de 

un program festiv.-Cunoscând activitatea societății d.vs și cum 

Ateneul nostru s-a mai bucurat în trecut de concursul  d.vs prețios 

,dat în diferite ocaziuni ,vă rugăm să binevoiți a participa la 

festivitățile ce am organizat în zilele de 11 și 25 Martie cor. Când 

vor conferenția în loclitate Pr. Gala Galaction profesor universitar și 

Profesor I. Al. Basarabescu membru al Academiei Române.- Pentru 

contribuția d.vs valoroasă vă rugăm să primiți în numele Ateneului 

,cele mai călduroase mulțumiri.- 

                              Președinte,(ss) Nicolae Bălănescu 

                             Secretar general,(ss) G. Constantinescu 

În urma acceptării noastre Ateneul a lansat în oraș următorul afiș: 
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Ateneul Român ,,Nicolae Bălănescu” 

Duminică 11 Martie 1934 ,ora 4 jum. precis 

Scriitorul 

Gala Galaction 

Va vorbi despre: 

COPII NOȘTRI 

În Program: 

Lectură și coruri ,cu concursul Soc. Muzicale ,,Cântarea Dunării” 

sub cnducerea D.lui Prof. Anghel Bărbulescu. 

Onor. Public este rugat a veni cu cel puțin cinci minute înainte de 

începerea conferinței. 

Sala va fi încălzită.- 

 

Corul ,,Cântarea Dunării” a deschis cu muzică religioasă această 

deosebită festivitatea ,la care,-înainte de conferință,d.l 

Bălănescu,președintele Ateneului,a așezat în sala de conferințe 

portretele a doi mari giurgiuveni :general dr. I. Piteștranu și profesor 

universitar G. Materscu.- 

Conferința d.lui profesor I. Al. Basarabescu ,care trebuia să aibe loc 

la 25 Martie 1934,nu s-a mai ținut.- 

Sfințirea Bisericii din comuna Vadulat-Vlașca 

-15 Aprilie 1934- 

 În zorii zilei de Duminică 15 Aprilie 1934 coriștii misionari ai 

,,Cântării Dunării” ,îmbarcați în două autobuze ,părăsesc orașul 

pornind pe șoseaua Giurgiu-Târgoviște,cu destinația în comuna 

Vadulat-Vlașca (60 kilometri) departe de Giurgiu),-spre a asocia 

cântul lor la serviciu pentru sfințirea bisericii nou construită acolo 

prin contribuția sătenilor.-Serviciul divin s-a oficiat de Prea Sfințitul 

Arhiereu Platon Ciosu,-vicarul sfintei Patriarhii,-înconjurat de un 
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mare sobor de preoți,iar răspunsurile au fost date de corul societății 

noastre.-A impresionat puternic când,după ocolirea bisericii și 

terminarea serviciului divin de afară ,la deschiderea ușilor bisericii 

corul a cântat sublimul imn ,,Deschideți mari a cerului porți,ca 

Împăratul Slavei să intre ”,”-operă a compozitorului clasic Gluck.-Pe 

lângă mulțimea de săteni din Vadulat și comunele vecine ereau de 

față;Ministrul de Interne Dumitru Ireea ,Prefesctul județului Vlașca 

Anghel Rădulescu,Medicul primar al județului 

D.G.Mândreanu,Președintele Camerei de Agricultură Nicolae 

Ireea,etc.- La masa ce s-a oferit invitaților ,P.S. Arhiereu,-după ce a 

lăudat fapta creștinească a locuitorilor din Vadulat ,-a ținut să aducă 

mulțumiri și corului soc. ,,Cântarea Dunării”din Giurgiu ,care prin 

cântări îngeriste a împodobit frumos slujba sfințirii noului locaș al 

Domnului.- P.S.Arhiereu observând pe piepturile coriștilor insigna 

tricoloră a ,,Cântării Dunării”,-și-a exprimat dorința de a poseda o 

asemenea insignă,-dorință care i-a fost împlinită imediat.P.S.Sa a 

fost proclamat membru al ,,Cântării Dunării”,după care o insignă și-a 

mutat locul depe haina unui corist pe veșmântul P.S.Sale –Spre seară 

autobuzele,împodobite cu verdeață,conduceau înapoi spre Giurgiu pe 

vrednicii slujitori creștini și români ai ,,Cântării Dunării”. 

-Ziarul ,,Universul” în numărul de la 19 Aprilie 1934,publică un 

articol intitulat: 

SFINȚIREA BISERICII DIN COM. VADU-LAT (VLAȘCA), 

în care scria: 

Duminică dim. s-a făcut ,cu deosebită solemnitate ,sfințirea nouei 

biserici ,cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril ,construită în 

com. Vadu-lat ,prin stăruința unui comitet local ,sub prezidenția d.lor 

Ion Georgescu și Ilie Săndulescu ,cari au colectat de la locuitorii 

comunei suma de peste 800 mii lei,cât a costat monumentala 

biserică.-Serviciul divin ,la care a asistatun mare număr de locuitori 

din comună și din comunele învecinate ,a fost oficiat de 

P.S.Arhiereul Platon Ciosu,vicarul Patriarhiei,preotul consilier 
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referent Iordănescu,arhidiaconul Evghenie Orghidon și diaconul 

Nicolae Goreea de la Patriarhie,protoereul Al. Constantinescu și un 

sobor compus din preoții Ion Stănculescu-parohul 

bisericii,I.R.Nicola-Goleasca,Ion Stănescu-Căscioarele,N. Enescu-

Roata,A. Enescu-Clejani,St. Danielescu-Podison,etc.-Răspunsuile 

liturghice au fost date de corul asociației muzicale ,,Cântarea 

Dunării”  ,sub conducerea d.lui profesor Bărbulescu.-Autoritățile au 

fost reprezentate prin d.nii:Dumitru  Inea,ministru subsecretar de 

Stat,Anghel Rădulescu,prefectul județului,dr. G. Mândreanu,medicul 

primar al județului,N. Inea,președitele Camerei agricole,I. 

Pamfil,prim preot,avocații N. Păunescu și P.M. Popescu,prof. 

Teodorescu,etc.-După terminarea serviciului divin preotul consilier 

Iordănescu a mulțumit comitetului de construcție al bisericii ,cum și 

locuitorilor ,în numele I.P.S.S.Patriar Miron ,pentru contribuția lor la 

ridicarea acestei frumoase biserici.-Preotul Stănculescu,parohul 

bisericii Vadulat,a vorbit în numele locuitorilor asigurând pe 

P.S.Arhiereu ,că în Biserica ce s-a construit își va face cu multă 

râvnă datoria de pastor al credincioșilor ce i s-a necredințat.-D.Ion 

Georgescu ,președintele comitetului de construcție al bisericii,a făcut 

o amănunțită dare de seamă de felul cum s-a colectat și întrebuințat 

fondurile pentru această construcție ,aducând mulțumiri tuturor.-

rotoereul Al.Constantinescu,lăudând frumoasa faptă a sătenilor din 

Vadulat ,le spune că opera lor va fi zadarnică dacă biserica nu va fi 

cercetată de toți locuitorii în toate zilele de sărbători.-Au mai vorbit 

d.nii:Radu I.Iliescu,învățător și Marin Popescu,proprietar.-După 

terminarea cuvântărilor s-a servitlocuitorilor o masă în curtea 

bisericii.-Persoanele oficiale și numeroși invitați au luat parte la o 

masă comună oferită de comitet la d. Ilie Săndulescu.-Cel dîntâi a 

toastat P.S.Arhiereul Platon,care după ce a lăudat fapta locuitorilor 

pentru construcția sf. locaș,a ținut să releve interesul ce poartă 

tuturor operelor din jud. Vlașca d.ministru Inea,căruia îi aduce 

mulțumiri în numele bisericii.-  D.ministru  D.Inea, răspuzând, a 

spus că nu și-a făcut decât datoria de credincios creștin și fiu al 

Județului, asigurând pe  P.S. Arhiereu că așa cum clerul urmează 

pilda înaintașilor vlădici și preoți tot astfel și noi, fii bisericii creștine 
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ortodoxe, urmăm pilda înainașilor noștri. A închinat pentru P.S. 

Arhiereu și pentru comitetul de construcție al bisericii. D.Bărbulescu 

mulțumind P.S. Arhiereu Platon pentru frumoasele aprecieri și elogii 

aduse soc.  ,,Cântarea Dunării” pentru modul cum a executat 

cântările religioase, ține să releve că această contribuție a societății la 

frumoasa manifestare creștinească din Vadu lat,a fost prilejuită de d. 

Anghel Rădulescu,prefectul județului,căruia de asemeni îi aduce 

mulțumiri.D. Georgescu,președintele comitetului de construcție 

,închină pentru sătenii com. Vad.lat ,mulțumind reprezentanților 

autorităților ,cari au răspuns la invitația comitetului.-Mai vorbea 

d.nii:Av. Mândreanu,D.Iliescu ,învățător și preotul Stănescu 

Căscioarele.- 

                                                                    (ss) Șahim 

Împrumutul G. Neiciu 

Am văzut la pagina 217 a acestei lucrări sub titlul ,,Un alt corist 

ajutat de Societate” –cum aceasta a venit în ajutorul coristului ei-

basul Gh. R. Neiciu –acordându-i un împrumut de 130000 lei ,cu 

care și-a cumpărat o casă de locuit.- D.l Neiciu avea obligația să 

restituie acest împrumut în rate de câte o mie lei lunar ,obligație pe 

care și-a respectat-o până în Mai 1934.- La 7 Mai 1934 Tribunalul 

Vlașca trimite recomandat ,,Cântării Dunării” următoarea notificare 

din partea D.lui Neiciu : 

Domnule Prim Președinte, 

Subsemnatul Gh. R. Neiciu ,funcționar și proprietar din Giurgiu,str. 

Lorot aviator T. Ionescu N:13 ,declar că înțeleg să beneficiez de 

dispozițiile legii pentru lichidarea datoriilor agricole și urbane și 

anume de dispozițiile art. 30 și urm. din lege și de aceia face 

prezența în conformitate cu art. 36 combinat cu art. 8 și 9 din lege.-

Activul meu se compune din următoarele lucruri:Imobilul din 

Giurgiu,str. Locot aviatorT. Ionescu N:13,împreună cu mobilierul 

necesar mie și familiei mele.-Alte venituri nu am decât salariul meu 
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lunar de  lei 4955 patru mii nouă sute cincizeci și cinci că-l primesc 

de la Ministerul de Justiție .-Datoria mea este următoarea:La 

Societatea muzicală ,,Cântarea Dunării” din Giurgiu suma de lei 

23.500 (douăzeci și trei de mii cinci sute) de la 29 Aprilie 1929 până 

la achitare.-Această datorie este mai veche decât data de 18 

Decembrie 2931 ,cu act autentic la N:1036/929,iar proprietatea mea 

dobândită în urma acestui împrumut pe ziua pe ziua 1 Mai 1929 ,tot 

cu act autentic.-Alătur copie după prezenta și plic cu marei poștale 

pentru scrisoare,recomandată rugându-vă să se expedieze de către 

Tribunalul creditoarei mele.-Alătur și certificatul N:182/934 și 

procesul verbal de impunere cu N:131/933.- 

                                                           Cu stimă, 

                                                                        (ss) Gh. R. Neiciu 

În baza acestei notificări d.l Neiciu ,prevalându-se de privilegiile ce-i 

acorda legea citată ,nu a mai achitat ca până acum câte 1000 lei lunar 

în comptul datoriei ce avea față de Societate;totuși până la data de 30 

Noiembrie 1937 d.sa a rambursat Societății întreaga sumă 

împrumutată adică 130000 lei ,la care însă n-a plătit nici o dobândă 

,așa cum stipula actul de împrumut.-Abia la 15 Mai 1946 d.sa vine 

cu următoarea scrisoare: 

Domnule Președinte, 

Subsemnatul Gh. R. Neiciu ,fost membru executant al acestei 

societăți ,în calitate de debitor depun suma de lei 20.638 (douăzeci 

mii șase sute treizeci și opt) reprezentând dobânda actuală legală de 

5% la suma de lei 130.000 pe timpul de la 29 Aprilie 1929 la 30 

Noiembrie 1937 ,data achitărei ultimei rate a împrumutului acordat 

de Soe ,la care sumă am achitat şi importul mobiliar respectiv sub 

recipisele N:14.055/929,2905/930 şi N:2632/946 ale Administraíei 

‘Financiare Vlaşca.-Adânc recunoscător pentru generosul 

act,mulțumind Societății ,cât și foștilor și actualilor domni membrii 

ai Consiliului de administrație pentru înțelegerea găsită la aceștia și a 
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sentimentului de binefacere ce i-au animat în tot timpul ,vă rog 

espectuos să binevoiți a supune a easă cerere onor Consiliului de 

administrație pentru soluționarea complectei lichidări a acestei 

creanțe și a încuviința liberațiunea legală a datoriei autorizând 

reprezentanții săi legali a cere Tribunalului Vlașca radierea 

contractului de împrumut și a mențiunei privilegiului prevăzut în 

actul de vânzare autentic la N:12.378/1929 de Tribunalul Ilfov S. 

Notariat și transcris la Trib. Vlașca S.I. La N:2763/929.- 

                                                            Cu stimă,(ss)Gh.R.Neiciu 

Pe această cerere Comisia Juridică a Societății,compusă din 

avocații Petre Popescu,-a pus următorul referat: Comitetul juridic al 

Societăţii, luând în deliberare cererea dlui G. Neiciu. Având în 

vedere că numitul a achitat întreg capitalul de 130.000 lei, până în 

anul 1937. Având în vedere că deşi a survenit legea conversiunii, 

debitorul nu a înţeles a beneficia de dispoziţiunile ei cerând 

reducerea capitalului. Având în vedere şi legea faţă de care debitorul 

nu a făcut uz. Având în vedere că Societatea nu înţelege să facă un 

sistem de beneficii din împrumuturi. Ţinând seama că debitorul oferă 

lei 20.000 drept dobânzi globale. Comitetul este de părere a cere 

Consiliului de administraţie să dea delegaţie unuia dintre membri 

spre a se prezenta în faţa Trib. Vlaşca spre a cere radierea 

privilegiului. 

  

(ss) P. Popescu                                                                                                        

(ss) F. Popescu 

 

În urma acestui referat Consiliul de administraţie al Societăţii a 

desemnat delegat care, prezentându-se în faţa Tribunalului, a cerut şi 

obţinut radierea privilegiului. 
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PRIMIREA LIGEI NAVALE – SECŢIA CĂLĂRAŞI 

 

 

La 15 Iunie 1934, primăria oraşului Giurgiu cu adresa nr. 7745 

apelează la serviciile „Cântării Dunării”, organul reprezentativ al 

gradului de cultură artistică al oraşului: 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Avem onoarea a vă face cunoscut că Societatea Liga Culturală, 

secţia Călăraşi-Ialomiţa, organizează o excursiune pe Dunăre, până 

la Giurgiu, pentru vizitarea oraşului şi a portului şi va veni în 

localitate Duminică 17 iunie, între orele 2-3p.m, în portul Ramadan, 

cu un număr de 200 persoane. Vă rugăm stăruitor să binevoiţi a lua 

parte şi dvs. împreună cu întreg personalul corului , la primirea ce se 

va face. 

 

Preşedinte, (ss) V.J. Kordela 

 

Ca întotdeauna şi de data aceasta „Cântarea Dunării” a purtat cu 

vrednicie făclia civilizaţiei oraşului ei natal şi a fost cartea de vizită a 

oraşului său, pe care l-a servit şi-l va servi cu vrednicie în tot timpul 

existenţei ei. 

 

 

O FOTOGRAFIE A CORULUI SOCIETĂŢII 

 

 

În ziua de 25 iunie 1934, Cântarea Dunării trimite coriştilor ei 

următoarea 

Invitaţiune 

Domnişoarele şi domnii membrii ai corului societăţii noastre sunt 

stăruitor rugaţi să nu lipsească de la biserică Vineri, 29 iunie, 

deoarece după oficierea Sfintei Liturghii vom face o fotografie a 
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corului. Ţinuta: pentru domnişoare uniforma societăţii, iar pentru 

domni haine în culoare închisă. 

Coriştii de ambele sexe au semnat pe această invitaţiune, că au luat 

cunoştinţă de ea, precum urmează: 

Soprane I: Niculina Ionescu, Nuţa Olaru, Didi Vizante, Ana 

Munteanu, Florica Georgescu, Maria Rădulescu, Elena Cristescu, 

Lucia Doronda, Ana Inear, Atena Dobrescu, Elisabeta Ionescu, 

Constanţa Dragne, Viorica Niculescu, Eleonora Dobrescu, Elena 

Niculescu, Sabina Croiac, Milana Voiculescu, Ecaterina Castovanu, 

Aurora Tănăsescu. 

Soprane II: Elena Munteanu, Marioara Aliferi, Elena Drăghici, Jeana 

Enache, Jeaneta Tănăsescu, Elena Pop, Frieda Krentzer. 

Alto: Paula Iliescu, Jenica Cristescu, Angela Rădulescu, Mia 

Ionescu, Elena Eftimescu, Otilia Eustaţiu, Gica Cioroiu, Florica 

Stancu, Marioara Negoescu, Dorondoc Niculae, Bileea Gheorghe. 

Tenori: Constantin Voicu, Stelică Petrescu, Petre Hristea, Traian 

Dragne, Căpitan Anghel Dumitrescu, Ioan I. Gănescu. 

Tenori II: Avocat Petre Popescu, Marin Ioan, Gogu Popescu, Traian 

Predescu, Alexandru Sion, Nicu Neleiu. 

Baritoni: Teodor Atanasiu, Iordan Dumitrescu, Mihalache Vizante, 

Mircea Gheorghiu, Ştefan Şahim. 

Başi: Dumitru Popescu, Lct. Alex. Popoescu, Marin Popescu, 

Gheorghe Neiciu, Ion Dragne, Ion  Dănibanu, Traian Dorondac, 

Constantin Voiculescu. 

După ieşirea de la biserică în ziua de 29 iunie, tot personalul corului 

a mers la şcoala primară Nr. 2 de băieţi din str. Frumoasa, unde se ţin 

repetiţiile corului.  
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Inaugurarea plajei din Giurgiu 

Din îndemnul fostului director D. Luca, primăria oraşului a amenajat 

în vara anului 1934 o plajă şi un parc la Dunăre, în pădurea 

Ramadan. Poziţia pitorească, scăldată tot timpul de soarele 

binefăcător ale cărui raze se reflectau în apele bătrânului Danubiu; 

parcul adumbrit de pomii pădurii, prevăzut cu bănci pentru odihnă şi 

cu un bun şi elegant bufet, atrăseseră nu numai populaţia oraşului, ci 

chiar bucureştenii veneau cu maşinile lor luxoase, să se desfăteze la 

plaja din Giurgiu. Inaugurarea acestei plaje s-a făcut cu mare fast în 

ziua de Duminică, 8 iulie 1934 şi, ca în toate ocaziunile de acest fel, 

primăria oraşului a apelat şi acum la serviciile „Cântării Dunării”, cu 

adresa nr. 9113, din 3 iulie 1934: 

Domnule director,  

Pentru a se da un caracter mai impunător serbărilor ce vor avea loc 

Duminică 8 iulie, pentru inaugurarea plajei de la Dunăre, avem 

onoarea a vă ruga să binevoiţi a participa cu toţi membrii societăţii 

dvs, binevoind a cunoaşte că pornirea cortegiului se va face din 

centrul oraşului la ora 10:30, urmând traseul până la canalul Sf. 

Gheorghe unde va avea loc îmbarcarea pe vapoarele NFR până la 

plaje.  

Preşedinte, V.J Kordella. 

Răspunzând acestui apel, corul „Cântării Dunării” a dat răspunsurile 

la serviciul divin oficiat la plajă, orele 11 dimineaţa, iar după amiază 

pe bordul şalupei SH3 şi spre seară pe bordul vaporului „Turnu 

Măgurele”, a concertat în largul Dunării pentru marele număr de 

spectatori de pe ţărmul fluviului, care a răsplătit cu aplauze 

necontenite şi fluturări de batiste frumoasa manifestare artistică a 

corului. 
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EXCURSIUNEA LA CONSTANŢA 

4-6 august 1934 

Corul societăţii intrând în vacanţă la biserică, pentru timpul 

de la 1 Iulie-1august, gândul nostru se îndreaptă la o nouă evadare 

din Giurgiu, pentru a purta cântul nostru cât mai departe, pe alte 

plaiuri. Şi gândul nostru se îndreptă de data asta, nu la munte, unde 

mai fusesem, ci la mare, la Constanţa. Acolo era acum sub-

administrator financiar, fostul ajutor de judecător Aristide Ioanid, cel 

care ne pregătise în vara anului 1928 strălucita primire din comuna 

Clejani, căruia ăi comunicai printr-o scrisoare intenţia noastră de a 

veni cu corul la Constanţa, pentru a da acolo un concert şi cu această 

ocaziune să cântăm şi imnele Sfintei Liturghii la Episcopia de acolo. 

Pe Ioanid îl ştiam un foarte priceput organizator de asemenea 

manifestări artistic-culturale şi apoi contam mult pe orgoliul lui de 

giurgiuvean. Şi în adevăr, nu ne-am înşelat. Peste câteva zile primesc 

de la el o scrisoare, datată 22 iulie 1934: 

„Până acum am făcut tatonări, am creat atmosferă, am obţinut 

concursul autorităţilor. M-am înarmat cu o scrisoare din partea Dlui 

Ministru Duca către primarul Municipiului Constanţa, ca să fiu sigur 

de reuşită. Primăria ne dă tot concursul cu multă însufleţire şi 

simpatie. Asemenea şi Chestura. Corurile de aici privesc cu ochi 

buni vizita voastră. Toţi sunt băieţi simpatici. Veţi fi găzduiţi gratuit 

la şcoala normală de fete şi la şcoala de marină (băieţi). Sala de 

concert a cazinoului, în care încap 4.500 de scaune o veţi avea la 

dispoziţie gratuit pentru seara de 5 august. Masa o veţi avea la o 

grădină-restaurant, cât mai convenabil (20-25 lei masa de persoană, 

poate şi mai puţin). Biletele le vor plasa autorităţile, în special 

Primăria, care după cum am spus, ne dă un larg concurs. Am 

convingerea că veţi avea pe lângă succesul moral şi succes material, 

deşi lumea de aici caută acum vara mai mult distracţii în aer liber. 

Mâine, luni la 6 după amiaza am întâlnire cu primarul la Primărie, ca 

să punem la punct ultimele formalităţi”. 
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Aristide Ioanid. 

În urma acestei scrisori ne-am fixat definitiv asupra 

excursiunii noastre la Constanţa, excursiune care a avut loc de 

sâmbătă 4 până luni 6 august 1934, astfel coriştii „Cântării Dunării” 

pornesc cu trenul în dimineaţa zilei de 4 august pentru un nou 

pelerinaj misionaric. Ajunşi în Bucureşti, am vizitat muzeul militar 

din parcul „Carol I” şi apoi palatul marelui ziar românesc 

„Universul”, unde mi s-au dat explicaţii de modul de funcţionare şi 

am asistat la tipărirea unei ediţii a ziarului, după care am fost 

fotografiaţi în curtea „Universului” de personalul ziarului.  
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La orele 7 seara trenul care sosea cu noi în gara Constanţa, este 

primit în sunetele regimentului 34 Constanţa, de o mare mulţime de 

oameni. La descinderea din vagon dl Marinescu, ajutor de primar, 

ne-a urat bun sosit în numele municipiului Constanţa. După 

prezentările de rigoare am fost conduşi la şcolile unde eram cazaţi. 

Pe tot parcursul am văzut lipite afişe foarte mari (1.80/0.90) tipărite 

în 2 culori (negru şi roşu) pe hârtie roşie, galbenă şi albastră, care 

anunţau concertul nostru. Se tipăresc de asemeni pe hârtie în 3 culori 

afişe mici, care se împărţesc cetăţenilor Constanţei. La orele 9 şi 

jumătate seara a avut loc la Cazinoul de la mare concertul „Cântării 

Dunării” din Giurgiu, sub patronajul dnei şi dlui D. Iuca, ministru 

subsecretar de stat la Interne, cu următorul program: 
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Asistă la acest concert lume multă şi aleasă, printre care se numărau 

şi dna Iuca (ea însă o bună cântăreaţă cunoscută sub numele de Rita 

Doria), dnii Horia Grigorescu şi St. Bellu, primarul şi prefectul 

Constanţei, C.S. Dumitrescu, primul preşedinte al Tribunalului 

Vlaşca, ce se afla în vacanţă acolo. 

După terminarea concertului a avut loc un banchet oferit coriştilor de 

primăria Constanţa, banchet care s-a transformat îtr-un nou concert, 

căci aşa sunt deprinşi coriştii noştri, să încălzească în toate 

ocaziunile cu cântecele lor sufletele celor ce-i înconjoară. Accesul pe 

stradă nu mai era posibil din cauza lumii ce se îngrămădise să-i 

asculte în faţa restaurantului. 

A treia zi dimineaţă, corul a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, 

oficiată la Episcopul Tomisului, de către PreaCuviosul Arhim. 

Gherontie, vicarul Episcopiei, înconjurat de un mare sobor de preoţi 

şi 4 diaconi. S-a cântat aici Liturghia nr. 1 în sol major de Anghel 

Bărbulescu, directorul artistic al Societăţii. Cu aceasta s-a încheiat 

opera misionară a „Cântării Dunării” la Constanţa. 

Două fapte mă îndreptăţesc să cred în reuşita ei: 

1. La vreo două săptămâni după aceea întâlnindu-mă la 

Ministerul de Interne, în cabinetul lui D. Iuca, cu prefectul şi 

primarul Constanţei, aceştia m-au felicitat din nou pentru 

concertul nostru şi m-au rugat să le trimit un exemplar din 

statutul Societăţii noastre, precum şi lămuriri cât mai ample 

asupra felului cum funcţionează „Cântarea Dunării”, 

deoarece ar dori să creeze şi la Constanţa un astfel de organ 

de minunată propagandă românească. 

2. Tot cam în acest timp am primit de la Aristide Ioanid o 

scrisoare în care îmi comunica efectul concertului nostru. 

Redau aici spicuiri din acea scrisoare: „Succesul moral a fost 

mai presus de aşteptări. Aţi avut lume selectă, care a ştiut să 

vă aprecieze munca şi talentele. Aţi cântat pe o scenă 

pretenţioasă, pe care mai înainte de război a cântat ansamblul 
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Operei din Paris şi pe care s-au produs multe celebrităţi. În 

sufletul meu sunt mulţumit, căci mi-am făcut datoria.”  

Îmi fac o datorie de conştiinţă să recunosc aici, că succesele 

strălucite ce am avut şi primirile atât de fastuoase ce ni s-au făcut 

atât la Clejani, cât şi acum la Constanţa, se datorează într-o foarte 

largă măsură sufletului cu care Aristide Ioanid a lucrat pentru 

„Cântarea Dunării”, care îi este scumpă. 

        



140 
 

UNIVERSUL 

Din 10 August 1934 

Excursiunea societăţii la Comstanţa 

Giurgiu. Membrii societăţii muzicale „Cântarea Dunării” din oraşul 

nostru, conduşi de dl. Prof. Anghel Bărbulescu, au făcut o 

excursiune de propagandă artistică românească, în zilele de 4-6 

august, în oraşul Constanţa. Îmbarcaţi în 2 vagoane speciale au 

pornit sâmbătă dimineaţa din Giurgiu, oprindu-se câteva ore la 

Bucureşti. Acolo au vizitat palatul ziarului „Universul”, asistând la 

tipărirea unei ediţii. La plecare, dl. Prof. Bărbulescu a mulţumit 

pentru primire făcând urări pentru prosperitatea marelui ziar 

românesc.  

La sosirea în gara Constanţa, excursioniştii au fost întâmpinaţi de 

lume multă care în sunetele muzicii 34 dorobanţi a ţinut să primească 

pe giurgiuveni. În numele municipiului a vorbit dl. Marinescu, ajutor 

de primar, care a urat bun venit giurgiuvenilor. Apoi excursioniştii 

au fost conduşi la internatul şcolii normale de fete şi la şcoala de 

specialităţi a marinei. La orele 21 şi jumătate corul a dat, sub 

patronajul dlui ministru D. Iuca, un concert de muzică clasică şi 

populară, cu concursul dlui Zverea, tenor de la Opera Română. La 

concert au asistat: dna Iuca şi domnii prefect şi primar al 

municipiului Constanţa, cum şi un numeros auditoriu. A urmat un 

banchet oferit de primăria Constanţa. A doua zi, aceştia au vizitat 

plaja din Mamaia, portul Constanţa, farul de la Tuzla, iar după 

amiază plaja de la Carmen Silva. A treia zi, 6 august, corul a dat 

răspunsurile la serviciul liturgic oficiat în catedrala episcopiei 

Tomisului de către P.C. Arhim. Gherontie, vicarul episcopiei. Marţi, 

7 august, excursioniştii au părăsit Constanţa. 
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Inaugurarea parcului din centrul oraşului Giurgiu 

-4 noiembrie 1934- 

 

 În ziua de duminică, 4 noiembrie 1934, cu ocazia unei 

conferinţe administrative a tuturor primarilor oraşelor reşedinţe de 

judeţ, ce a avut loc la Giurgiu sub prezidenţia domnului ministru D. 

Iuca, s-a făcut şi inaugurarea parcului din jurul turnului ce se află în 

mijlocul oraşului, renovat acum după modelul celor din apus.  

 Corul “Cântării Dunării”, în urma invitaţiunii ce i s-a făcut de 

autorităţile locale, a luat parte şi la această solemnitate dând 

răspunsurile la serviciul divin ce s-a oficiat în parc, iar la tăierea 

panglicilor, când parcului i s-a dat numele Regelui ţării, corul a 

intonat Imnul Regal.   

 În lunga relatare a acestor două evenimente, pe care o face 

ziarul „Universul” în numărul de la 6 noiembrie 1934, 

corespondentul ziarului rezervă şi Cântării Dunării câteva rânduri 

scriind: 

- La ora 1 d.a s-a inaugurat parcul din centrul oraşului, dându-

i-se numele M.S. Regelui Carol al II-lea. Corul soc. 

“Cântarea Dunării”, sub conducerea domnului profesor 

Bărbulescu, a intonat Imnul Regal. 

 

 

La Ateneul din Giurgiu 

- duminică 25 noiembrie 1934- 

 

  În după-amiaza zilei de duminică 25 noiembrie 1934 la 

Ateneul „Nicolae Bălănescu” din Giurgiu a conferenţiat domnul 

general C. Dragu vorbind „Despre Patriotism”. 
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În urma apeleului făcut de preşedintele Ateneului, Corul 

societăţii “Cântarea Dunării” a dat şi de data aceasta concursul 

său Ateneului cântând înainte de conferinţă imnurile patriotice 

„Pe-al nostru steag” de Ciprian Porumbescu şi „Trăiască 

România mare” de A.L. Jvela. 

Reproduc mai jos afişul cu care Ateneul a anunţat  

Poze 6 plus afis 
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Serbarea Unirii tuturor românilor 

- 1 decembrie 1934 - 

 

În dimineaţa zilei de 1 decembrie 1934, cu ocazia aniversării 

unirii tuturor românilor, secţiunea locală a Ligii antirevizioniste 

române a ţinut în sala cinematografului “Modern” din Giurgiu o 

mare Adunare Naţională, pentru a protesta împotriva celor ce 

uneltesc sfărâmarea tratatelor de pace, care au pecetluit unitatea 

neamului românesc sub sceptrul marelui rege decedat, Ferdinand I.  

 Pentru organizarea acestei manifestaţii s-a ţinut în ziua de 30 

noiembrie o consfătuire la Prefectura judeţului, consfătuire la care a 

luat parte şi directorul artistic al “Cântării Dunării” în urma 

invitaţiunii ce i s-a făcut de Prefectură cu adresa Nr. 31329 din 30 

noiembrie 1934, al cărui text îl reproduc mai jos: 

Domnule Director, 

 Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a lua parte la o 

consfătuire ce se va ţine astăzi vineri 30 noiembrie ora 6 jumătate 

d.a. în localul acestei Prefecturi. 

 p.Prefect, (si) Traian Dumitriu 

 În lipsă de alte documente redau un extras din lungul articol 

publicat de ziarul „Universul” în numărul de la 3 decembrie 1934: 

 „În vederea sărbătorii  zilei unirii Ardealului cu patria mumă, 

oraşul nostru a fost frumoa pavoazat cu drapele naţionale şi franceze. 

 La toate şcoalele primare şi secundare, la şcoala de meserii şi 

cea comercială au fost serbări, la care au luat parte corpul profesoral 

şi elevii. 
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 La ora 11 dimineaţa în sala teatrului Modern s-a ţinut o mare 

Adunare Naţională, organizată de secţia locală a Ligii 

Antirevizionisete Române, la care au luat parte mai multe mii de 

oameni din oraş şi judeţ. 

 Măreaţa solemnitate s-a deschis prin imnul regal, executat de 

corul societăţii muzicale “Cântarea Dunării” şi de elevii şcoalei de 

meserii, sub condulcerea d-lui prof. Bărbulescu. ” 

REDESCHIDEREA BISERICII din comuna ADUNAŢII 

COPĂCENI 

- Duminică 16 decembrie 1934 - 

 

În dimineaţa zilei de duminică 16 decembrie 1934, coriştii 

“Cântării Dunării” sfidând asprimea timpului de iarnă îşi 

părăsesc din nou căminele pornind o nouă treabă creştinească şi 

românească. 

Îmbarcaţi în două autobuze pornesc în zorii zilei pe şoseaua 

Giurgiu Bucureşti, pentru a participa activ la sfinţirea bisericii 

din comuna Adunaţii Copăceni din județul Vlașca (42 km 

departe de Giurgiu).  

Biserica fusese reclădită aproape în întregime cu sumele 

colectate de preotul paroh Gh. Petrescu de la Săteni, Prefectură, 

etc. Serviciul divin s-a oficiat de Preacuviosul Arhimandrit 

Filaret Jocu de la sfânta Patriarhie, asistat de preacucernicul 

protopot al județului Al. Constantinescu, un sobor de preoți și 

diaconii Lavru și Gherontie de la Patriarhie. Răspunsurile au fost 

date de corul “Cântării Dunării” atât la serviciul sfintei liturghii, 

cât și la acela pentru pomenirea eroilor din acea comună morți în 

războiul din 1916-1918, precum și la Te Deum-ul de mulțumire 

pentru ctitorii bisericii.  
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La această creștinească solemnitate asistau, pe lângă un mare 

număr de locuitori din comună și din satele vecine, doamna și 

domnul Anghel Rădulescu, prefectul județului Vlașca și invitați 

din București.  

După terminarea serviciului divin, toți invitații au fost 

conduși la școala satului, li s-a oferit masa, servită de Casa 

Herdan din București, după care ieșind în curtea școalei unde se 

adunase mulțime de lume, corul “Cântării Dunării” – în aer 

deschis – a oferit sătenilor un concert gratuit de cântece populare, 

colinde și cântece patriotice; după care, îmbarcați în autobuze 

plecau în uralele îndelungate ale mulțimii ce-i ascultase. 

“Cântărea Dunării” și-a servit și de data aceasta biserica și 

neamul. 

Dau mai jos un extras din articolul intitulat ,,Sfințirea 

bisericii dim Adunații Copăceni”, apărut in nr. de la 19 

decembrie 1934 al Ziarului ,,Universul”:  

„Duminică dimineața s-a făcut cu deosebită solemnitate, 

sfințirea bisericii din com. Adunații Copăceni ( Vlașca) care a 

fost reclădită aproape în întregime, din inițiativa unui comitet, în 

frunte cu pr. Gh. Petrescu, parohul bisericii.  

Serviciul divin a fost oficiat de Arhimandritul Filaret Jocu, 

pr. Al. Constantinescu, protoiereul județului, un sobor de preoți 

și diaconii Lavru și Gherontiede la Sf. Patriarhie. 

Răspunsurile au fost date de Soc. Muzicale ,,Cântarea 

Dunării” din orașul nostru condus de Dl. Prof. Anghel 

Bărbulescu.” 

După ce relatează cum a decurs serviciul divin, cuvântările și 

masa, articolul încheie: ,,apoi corul societății, trecând în grădina 

școlii, unde erau adunați locuitorii satului, a cântat numeroase 

bucăți patirotice, naționale și de colind... 

Solemnitatea s-a încheiat la ora 3 jum. d.a. în mijlocul unei 

vii însuflțiri”. 
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Concetul tenorului Mircea Zverca cu concursul ,,Cântării 

Dunării” 

29 decembrie 1934 

 

 Corul Societății își încheie activitatea din anul 1934 cântând 

în seara de sâmbătă 29 decembrie la concertul dat de tenorul Mircea 

Zverca în sala cinematografului Europa din Giurgiu, după cum se 

vede din afișul și programul respectiv de urmează:  
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Activitatea Societății de la 1.01.1935—31.08.1936 

Vizita episcopilor anglicani 

Vineri 31 mai 1935 

 Prefectura județului Vlașca cu adresa nr. 11007 din 29 mai 

1935 scrie ,,Cântării Dunării” următoarele:  

Domnule Director,  

În vederea sosirii în portul Ramadan în ziua de 31 mai a.c. a 

episcopilor anglicani, pentru o vizită în țara noastră, avem onoare a 

vă ruga, să binevoiți a lua parte la consfătuirea ce va avea loc la 

reședința acestei Prefecturi astăzi, 29 mai ora 6 p.m. 

Prefect, (ss), Anghel Rădulescu 

                                                          Șeful serviciului (ss) I.Predescu 

 A doua zi – 30 mai – cu o noua adresă ce poartă tot nr. 11007 

Prefectura ne scrie: 

Domnule Diriginte, 

 Ca urmare la adresa noastră nr. 11007/935, avem onoare a vă 

face cunoscut, că înalții oaspeți episcopi anglicani și însoțitorii lor, 

vor sosi în portul Ramadan, vineri 31 oct.la ora 11.30 și vă rugăm să 

ieșiți neapărat în întâmpinarea lor împreună cu membrii acelei 

Societăți. 

p. Prefect, (ss.) Traian Dumitriu. 

Șeful serviciului (ss)G. Stila  

Tot în vederea acestui eveniment Liga antirevizionistă româna a 

lansat în oraș următoarea chemare: 
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Cetățeni ai Giurgiului 

  Vineri, 31 mai a.c. la orele 9 dimineața vor sosi în orașul 

Giurgiu iluștri profesori universitari englezi, reprezentanți ai 

Bisericii Anglicane Lord Bishop Nugent Hicks de Lincoln, 

Președintele delegației Bisericii Anglicane și profesorii universitari 

englezi Canon Duglas și Canon Sharp  

 Ei vin să ne viziteze țara și Biserica Națională 

 Venirea acestora ilustre personalități engleze este cel mai 

nimerit prilej, să arătăm nobilei națiuni engleze sentimentele de 

admirație și iubire, pe care i le poartă poporul român.â 

 Veniți deci cu toții, cu flori și cu însuflețire să primim pe 

iluștrii fii ai marelui și puternicului popor englez, pentru a le da toată 

dovada măreției de suflet a românismului. 

 Cetățeni ai Giurgiului și Vlașcăi, arătați și cu acest prilej 

puterea conștiinței voastre naționale nobililor reprezentanți ai 

Angliei, marea noastră aliată din timpul războiului și ale cărei 

simpatii caută să ni le înstrăineze sistematic propaganda revizionistă 

maghiară. 

Liga antirevizionistă română 

 Și de data aceasta ca în toate ocaziunile, de altfel ,,Cântarea 

Dunării” a fost, aci la Giurgiu prima carte de vizită a țării, care a 

înfățișat cu toată vrednicia sufletul românesc înaintea nobililor 

oaspeți ai țării noastre. 

 Cred, că este interesant să redau aci reportajul marelui ziar 

,,Universul” cu data de duminică 2 iunie 1935, în care este zugrăvită 

cu mult talent grandioasa primire, pe care giurgiuvenii au făcut-o 

iluștrilor oaspeți, precum și partea de contribuție a ,,Cântării 

Dunării” la această măreață manifestare.  

 Iată ce scrie ,,Universul”, sub semnătura Dl. G. Lungulescu:  

Impunătoarea primire a oaspeților englezi în România 

 Primirea entuziastă pe care populația orașului Giurgiu, fără 

deosebire de condițiune socială, a făcut-o ieri iluștrilor noștri oaspeți 

englezi și prin ei nobilei națiuni engleze, va rămâne una din paginile 

cele mai grandioase din analele vechiului oraș, dovedind puternicul 
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răsunet, pe care l-a avut în sufletul mulțimii chemarea ,, Ligii 

antirevizioniste române”. 

 Într-o deplină și entuziastă unitate, școli de fete și băieți, de 

toate gradele, părinții elevilor, populațiunea și oficialitatea au făcut 

din primirea triunfală a înalților prelați englezi un act de minută 

afirmare națională. 

„N-am cunoscut niciodată în viața mea emoțiuni atât de 

puternice”imi declara ilustrul episcop Lord Bishop Nugens al 

Lincolnului, care la aclamațiunile nesfârșite ale mulțimii de 

,,Trăiască Anglia”, ,,Trăiască nobila națiune engleză”, răspundea cu 

același suflet ,,Trăiască România”. 

 Două momente au fost cu deosebire simbolice și mișcătoare. 

Primul în marele pavilion al portului, când răspunzând vorbitorilor, 

ilustrul episcop a avut o emoție prelungită. În aceste clipe de 

profundă plăcere nu se auzea decât ciripitul puternic al rândunelelor, 

care-și au zeci de cuiburi sub înaltul acoperiș și păreau că se bucură 

de înfrățirea sufletească a celor două popoare creștine. 

 Al doilea moment a fost al binecuvântării. Înalții oaspeți 

după ce au trecut prin mulțimea care-i acoperea cu flori s-au urcat 

apărând la ferestrele vagonului special. În lumina soarelui de vară 

mantia episcopală strălucea puternic în violetul ei. În fața acestei 

aparițiuni ovațiunile mulțimii au luat caracterul unor urale. 

Impresionat, aplecându-se pe fereastră ilustrul episcop a ridicat ochii 

plini de lacrămi spre cer și în timp ce rostea solemn ,,Trăiască 

România” a făcut deasupra mulțimei semnul crucii. Uralele au 

contenit pe dată și într-o profundă cucernicie simțind toată puterea 

mistică a clipei și a binecuvântării, imensa mulțime și-a făcut aceiași 

religiozitate semnul crucii. A fost momentul culminant. Înalt și 

transfigurat de emoție, așa cum se proiecta între limpezimea cerului 

și a Dunării, în nimbul luminii solare de amiază, Lordul episcop al 

Lincolnului părea în clipa aceia solemnă și sfântă însăși 
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personificarea marei Anglii binecuvântând România și hotarele ei 

de-a pururi întregite. 

Sosirea la Giurgiu 

 Vaporul cu oaspeții a acostat la portul Ramadan la ora 12 

fiind primiți cu Imnul Regal Englez cântat de muzica Regimentului 5 

Vlașca. 

 La intrarea oaspeților în sala de recepție a portului, corul 

societății muzicale ,,Cântarea Dunării”, sub conducerea dl profesor 

Bărbulescu, a intonat imnul religios ,,Pre Stăpânul”. 

 P.S. Tit Simedrea, Vicarul Sfintei Patriarhii, a urat înalților 

prelați englezi în numele Înalt Preasfințitului Patriarh, bun sosit pe 

pământul creștin și ospitalier al României întregite. 

 Dl. Vasile Kordella, primarul Municipiului, a salutat pe 

înalții oaspeți, urându-le bun sosit pe pământul țării românești. 

 A răspuns mulțumind pentru frumoasa primire făcută 

Lordului episcop Hicks de Lincoln, care și-a manifestat bucuria 

nețărmurită și profundă mulțumire pe care o simte văzând dragostea 

poporului român pentru națiunea engleză și a mulțumit pentru 

cuvintele cu care a fost întâmpinat exprimându-și încrederea în 

atotputernicia apropierii între cele două națiuni și biserici, apoi s-au 

făcut prezentările de rigoare și oaspeții s-au retras în vagonul salon. 

 În fața vagonului cercetașele cohortei, domnița Maria și 

cercetașii cohortei ,,Călugăreni” sub conducerea d.relor prof Kafi 

Anastasescu și Stener, au executat diferite coruri, iar corul ,,Cântarea 

Dunării”, cântece populare românești. 

 La ora 12 jumătate trenul s-a pus în mișcare spre București în 

uralele nesfârșite ale asitenței, iar muzica militară a cântat ,,Imnul 

Regal”. 
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Serbarea Zilei Eroilor 

Joi 6 iunie 1933 – 

 

Și în anul acesta, ca-n toți anii, Ziua Eroilor s-a sărbătorit cu tot 

fastul și cu toapietatea cuvenite. Organizarea ei și invitațiile necesare 

s-au făcut numai de Garnizoana locală. 

În ajunul serbării, la 5 iunie – Garnizoana a trimis ,,Cântării Dunării” 

adresa nr. 370 cu următorul curprins: 

Soc. Corale ,,Cântarea Dunării” 

Cu onoare vă facem cunoscut că sunteți invitați a lua parte la Te 

Deumul ce va avea loc la Catedrala orașului Giurgiu mâine la 6 iunie 

1935, pentru comemorarea eroilor căzuți pentru Patrie. 

Te Deumul va avea loc la ora 10 dimineața. Festivitatea începe prin 

intonarea ,,Imnului Regal”, de către soc. corală ,,Lyra” și Muzica 

militară. 

După Te Deum urmează procesiunea la cimitir, pe tot parcursul până 

la cimitir corurile și muzica vor cânta imnuri patriotice alternând. La 

cimitir răspunsurile vor fi date de Societatea corală ,,Cântarea 

Dunării”. 

Comandantul Garnizoanei Giurgiu 

   Colonel (ss) Mazarini N. 

Conform acestui program corul ,,Cântarii Dunării” a dat răspunsurile 

la serviciul de pomenire ce s-a oficiat la cimitirul eroilor, dupa care a 

cântat imnuri patriotice, încheind cu ,,Voința Neamului” de I.C. 

Danielescu. 
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Ziua Tineretului 

8 iunie 1935 – 

 

       În vederea serbătoririi acestei zile ,,Cântarea Dunării” a primit la 

6 iunie 1935 adresa Prefecturii nr. 10344 în care scrie: 

Domnule Director, 

       Avem onoare a vă inainta alăturat un exemplar din programul 

definitiv al serbării zile de 8 iunie a.c., alcătuit de Comitetul restrâns 

desemnat de Comitetul de organizare a serbării, rugându-vă să luați 

cunoștință de el și să dispuneți măsurile de pregătire și de executare 

a părții programului ce vă privește. 

Prefect, (ss) Anghel Rădulescu 

Șeful Serviciului (ss) I. Predescu 

 Pe colțul acestei adrese e scrisă următoarea rezoluție: 

,,Din cauza dezastrului pricinuit de uraganul și grindina ce au bătut 

orașul în zorii zilei de 7 iunie, serbarea s-a contramandat. 

Director artistic (ss) A. Bărbulescu 

Hramul Bisericii Smârda 

- Luni 17 iunie 1935 – 

În anul acesta hramul bisericii ,,Sfânta Treime”, din cartierul 

Smârda, s-a făcut cu o deosebită solemnitate. Biserica era 

împodobită pe dinafară cu ghirlande de verdeață, iar pe dinăuntru 

pardoseala de piatră era complet acoperită de covoare și preșuri 

aduse pentru această zi de enoriași. Spre a se da și serviciului liturgic 

o mai mare amploare, a fost adus de la Sf. Patriarhie Arhidiaconul 

Evghenie Orghidan, care a slujit împreună cu cei doi preoți ai 
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bisericii: Ștefan Burilescu și Constantin Vasilescu. Corul ,,Cântării 

Dunării” a dat răspunsurile cântând liturghia în Nr.1 în Do major, de 

Anghel Bărbulescu, iar la sfârșit câteva bucăți de concert religios, 

ascutate cu multă evlavie de numeroșii credincioși care umpluseră 

biserica. 

După terminarea Slujbei Consiliul parohial al Bisericii a împărțit la 

15 copii săraci haine, rochițe, ghete și ciorapi. 

Ziua Apelor 

Duminică 7 iulie 1935 

 În ziua de 4 iulie 1935, Primăria municipiului Giurgiu trimite 

,,Cântării Dunării” o adresă cu Nr. 6607, în care scrie: 

Domnule Președinte, 

 Duminică, 7 iulie a.c, fiind ziua apei și deschiderea plajei 

Municipiului, la care va lua parte și domnul Ministru Dumitru Iuca, 

avem onoarea a vă ruga să binevoiți a dispune, ca întregul cor al 

acelei Societăți să ia parte la această solemnitate, în care scop va fi 

prezent împreună cu Dvs. la grădina „Centru” la ora 10 dimineața, de 

unde va porni spre canalul Sf. Gheorghe și de acolo cu vaporul la 

plajă. 

Primar, (ss) V. Kordella 

Secretar general, (ss) Const. Georgescu 

Cu toate că de la 1 iulie corul era în vacanță (până la 31 august), s-a 

răspuns totuși invitației. Corul a participat la solemnitate dând 

răspunsurile la serviciul divin ce s-a oficiat pe plaje și concertând în 

largul Dunării pe vapor. 
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La Ateneul „Nicolae Bălănescu” din Giurgiu 

Duminică 20 octombrie 1935 

 

În ziua de 12 septembrie 1935 Ateneul „Nicolae Bălănescu” 

din localitate trimite „Cântării Dunării” adresa Nr. 112 cu următorul 

cuprins: 

   Domnule Președinte, 

 

Duminică, 20 octombrie a.c, ora 4 jumătate p.m. 

inaugurându-se prima serie a conferințelor acestui Ateneu, binevoiți 

a participa și Dvs., rugându-vă ca distinsul cor al Societății muzicale 

Cântarea Dunării să ne acorde ca-ntotdeauna concursul său atât de 

prețios. 

Președinte, (ss) Nicolae Bălănescu 

Secretar general, (ss) G. Constantin 

Cântarea Dunării a satisfăcut cererea Ateneului; corul ei a încadrat 

cu muzică conferința d-lui profesor universitar Ion Simionescu, după 

cum se arată în afișul cu care Ateneul anunta această ședință, afiș pe 

care îl dăm aci mai jos: 
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Iată cum este descrisă această solemnitate în numărul de la 

22 octombrie 1935 al ziarului Universul Giurgiu. 

Festivitatea de la Ateneu. Duminică d.a., în cadrul unei frumoase 

festivități s-a făcut inaugurarea seriei conferințelor ce se vor ține la 

ateneul N. Bălănescu, din localitate. 

Festivitatea s-a deschis prin Imnul regal, executat de corul societății 

muzicale Cântarea Dunării și orchestra militară a reg. Vlașca, 

conduse de d. prof. Anghel Bărbulescu. 

Eleva Navrea Teodora, de la Liceul Ortodox, a recitat 

poezia „Ginta Latină” de Vasile Alecsandri, iar corul cu 

acompaniament de orchestră a executat melodia aceleiași poezii, 

compoziţia lui F. Marchetti. 

D.prof. Ion Simionescu relevând activitatea culturală 

desfășurată de ateneul local, aduce mulţumiri în numele Comitetului 

Ateneului din Capitală, conferenţiarilor și celor care se interesează 

de această activitate. 

Apoi își dezvoltă conferinţa sa: „Frumuseţile patriei noastre”. 
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D.I.B. Ionescu face o dare de seamă asupra activităţii 

ateneului popular din Vida. 

D.președinte Bălănescu mulţumește d-lui prof.Simionescu 

pentru documentata conferinţă, d-lor reprezentanţi ai ateneului din 

Vida, cum și Societăţii muzicale „Cântarea Dunării”, pentru 

concursul dezinteresat ce-l dă în toate ocaziunile Ateneului. 

Festivitatea s-a încheiat cu imnul antirevizionist „Voinţa 

Neamului” executat de corul „Cântarea Dunării”. 

N.B. Am subliniat tot ce se referă la „Cântarea Dunării”. 

Protopopul Alexandru Constantinescu, sprijinit de Prefectul 

Anghel Rădulescu a organizat o mare adunare în acea comună pentru 

combaterea acestei rătăciri a sătenilor. La această adunare, care s-a 

ţinut în după amiaza zilei de Duminică 3 Mai 1936, erau de faţă nu 

numai locuitorii satului, ci și din satele vecine. 

Ca întotdeauna s-a apelat și la serviciul „Cântării Dunării”, 

care n-a ezitat o clipă măcar să-l ofere din plin și astfel la orele 15 

corul „Cântării Dunării” pornește la drum pentru o nouă treabă 

misionarică. 

In lipsa altor documente reproduc mai jos reportajul respectiv 

apărut în ziarul „UNIVERSUL’ cu data de 9 Mai 1036, intitulat: 

ACTIVITATE CULTURALA - RELIGIOASA LA VLASCA 

Giurgiu 5 Mai 

1. Din iniţiativa Preotului Protoereu Al.Constantinescu s-a făcut 

Duminică dimineaţa o vizită la Spitalul „Regina Maria” din 

orașul nostru, la care au luat parte numeroși  credincioși, etc. 

2. După amiază, în comuna Remuș (Vlașca) s-a organizat o 

adunare creștinească, la care au luat parte și d-nii Anghel 
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Rădulescu, Prefectul județului, Protoereul Al.Constantinescu, 

deputatul D.Verziu, profesorul Anghel Bărbulescu cu 

membrii societății „Cântarea Dunării”, cum și numeroși 

credincioși din comună și  din comunele învecinate. 

Adunarea s-a ţinut în curtea școlii și a început cu un serviciu 

religios oficiat de clerul prezent răspunsurile fiind date de corul 

societății „Cântarea Dunării”, condus de prof. Anghel 

Bărbulescu; apoi corul a executat un program de bucăţi 

religioase. 

D. prof. Anghel Bărbulescu a vorbit sătenilor, arătându-le 

cum Mântuitorul nostru Isus Hristos a trimis pe apostolii săi în 

lume, arătându-le calea mântuirii și cum aceștia, adică apostolii, 

au transmis această poruncă din generaţie în generaţie (adică 

păstorilor noștri sufletești, preoţilor). 

Dl. Anghel Rădulescu, Prefectul județului, a spus că 

Guvernul a înțeles să nu ia până acum măsuri de pedepsire 

împotriva stiliștilor, socotind că aceștia vor vedea rătăcirea în 

care au căzut și vor renunța să mai tulbure ordinea publică cu 

neroziile lor. 

Anunțăm că Guvernul studiază măsurile ce trebuie să le ia în 

contra acestor agitatori. 

Pr. Protoereu arată marea durere pe care o simte clerul, când 

vede că din trunchiul viguros al bisericii se desprind ramuri ce se 

usucă în bătaia vântului abătut și peste ţara noastră. 

Cere enoriașilor să fie alături de parohul local pentru 

adunarea celor rătăciţi în sânul sfintei noastre biserici. 

Dl. Deputat D.Verziu spune că, rătăcirea stilistă, ca și multe 

altele, care sapă de câtăva vreme temelia bisericii și a statului, 

este nebunia vremii, dar care în fond nu constituie un mare 

pericol bisericesc naţional.  
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Apoi corul a executat bucăţi religioase și naţionale. 

 

ZIUA EROILOR 

Joi 21 Mai 1936 

In vederea comemorării din anul acesta a eroilor ce s-au 

jertfit pentru patrie, Prefectura judeţului Vlașca a trimis tuturor 

autorităţilor, comunităţilor și societăţilor din următoarea adresă 

circulară nr. 8735 din 20 Mai 1936: 

Domnule Președinte, 

Joi 21 Mai a.c. urmând a se sărbători ziua eroilor, avem 

onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua parte la serviciul religios, ce se 

va oficia la Catedrala Municipiului Giurgiu în acea zi la ora 9 

dimineaţa, în prezenţa tuturor autorităţilor civile și militare din 

localitate. 

De aici, autorităţile și asistenţa încolonate vor porni spre 

cimitirul eroilor, unde se va oficia un parastas pentru odihna 

sufletelor eroilor. 

Dată fiind importanţa acestei sărbători, vă rugăm a vă 

prezenta la solemnitate, cu toţi membrii acelei comunităţi, în frunte 

cu drapelul societăţii. 

p.Prefect, (ss) Traian Dumitriu 

Seful serviciului, (ss) I. Predescu 

Răspunzând acestei invitaţiuni corul „Cântării Dunării” a luat 

parte activă la pioasa solemnitate dând răspunsurile la serviciul 

parastasului ce s-a oficiat la cimitirul eroilor, după terminarea căruia 

a cântat imnuri patriotice. 
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CONCERT RELIGIOS 

Luni 1 Iunie 1936 

Cu ocazia sărbătoarei „Sfânta Treime”, - când își serbează 

hramul biserica din cartierul „Smârda”, - unde corul „Cântării 

Dunării” cântă în fiecare Duminică și sărbători legale, - Consiliul de 

administraţie al societăţii „Cântarea Dunării” a hotărât ca în anul 

acesta corul ei, - care s-a născut și dezvoltat în această biserică, - să 

dea în această zi, - chiar în biserică, - un concert religios, spre a da 

hramului un fast deosebit. 

In acest scop s-a lansat în oraș următorul afiș: 
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In ziua concertului biserica era plină de lume: enoriașii bisericii, șefi 

ai autorităţilor locale în frunte cu Prefectul judeţului, intelectuali și 

credincioși din celelalte parohii din oraș. 
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In faţa acestui public numeros s-a săvârșit slujba Sfintei 

Liturghii, căreia i-a urmat concertul, ambele după următorul: 

Pentru felul cum s-a executat acest program las cuvântul 

ziarelor: 

Ziarul CURENTUL 

Giurgiu, 2. Cu ocazia serbării hramului bisericii „Sfânta 

Treime” din orașul nostru, a avut loc un concert religios, dat de 

societatea muzicală „Cântarea Dunării”, care deservește nevoile 

religioase le această biserică de peste 30 de ani de intensă activitate. 

Serviciul divin a fost oficiat de preotul Stefan Burilescu, 

parohul bisericii, aisitat de preoţii Al. Vătășanu și C. Vasilescu, în 

prezenţa unui mare număr de credincioși, în frunte cu d-nii Anghel 

Rădulescu, Prefectul județului și Gh. Geraniu, președintele 

consiliului județean. 

După oficierea sfintei slujbe, părintele Stefan Burilescu a 

ţinut o frumoasă predică, aducând apoi mulţumiri membrilor 

societății „Cântarea Dunării” și d-lui prefect Anghel Rădulescu, 

pentru opera creștinească și concursul acordat întru păstrarea religiei 

noastre ortodoxe. 

Apoi a urmat concertul religios sub conducerea d-lui profesor 

Anghel Bărbulescu, directorul societății, a cărui activitate 

neîntreruptă a creat societății un prestigiu care face cinste orașului și 

județului nostru. 

In prima parte s-au executat bucăți religioase de compozitorii 

G. Cucu, Anghel Bărbulescu, Costescu, D.G.Kiriac, Lamakin, etc., 

corul dovedind o pregătire serioasă și o armonie impresionantă. 

In partea a II-a a programului, s-au remarcat: „Tatăl nostru” 

de Niedermayer, cu solo de bas executat cu prestanţă de basul Mihail 
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Vizante şi „La Domnul vino” de A.Bărbulescu, cu solo de soprană 

executat de d-na Niculina Ionescu. 

Execuţia întregului concert merită toată lauda, dovedind încă 

o dată că societatea „Cântarea Dunării” este în plin progres, graţie şi 

concursului dat de dl.prefect A. Rădulescu, preşedintele acestei 

societăţi. 

Ziarul UNIVERSUL 

CONCERT RELIGIOS. Cu ocaziunea sărbătoririi hramului 

bisericii Sf. Treime, asociaţia muzicală „Cântarea Dunării” a dat un 

reuşit concert religios în biserică, la care a luat parte un numeros 

public. 

Serviciul a fost oficiat de pr.paroh Stefan Burilescu şi preoţii 

Al. Vătăşanu şi C. Vasilescu, iar predica ocazională a fost ţinută de 

pr.Burilescu. 

Corul asociaţiei, condus de prof. Anghel Bărbulescu a 

executat un bogat program. 

Atât maestrul Bărbulescu, cât şi membrii asociaţiei, în mod 

cu totul dezinteresat, întreţin de aproape 28 ani mişcarea cultural- 

religioasă în oraşul nostru. 

SERBAREA de la 8 IUNIE 1936 

De la revenirea în ţară şi urcarea pe tron a regelui Carol al II-

lea, ziua de 8 Iunie a fost decretată sărbătoare naţională, sub 

denumirea de „Ziua Restauraţiei”. 

Ca la toate serbările organizate de autorităţi „Cântarea 

Dunării” a fost chemată şi acum să-şi dea partea ei de contribuţie. 

Astfel, la 27 Mai 1936 Prefectura Vlaşca trimite „Cântării Dunării” 

următoarea adresă nr. 8864: 
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Domnule Director, 

Ca urmare la adresa noastră nr. 8608 din 23 Mai a.c. avem 

onoare a vă ruga să binevoiţi a lua parte la a doua şedinţă a 

comitetului de organizare şi  patronaj a serbărilor zilei de 8 Iunie 

a.c., ce se va ţine la primăria municipiului Giurgiu, în ziua de Joi 28 

mai a.c., la ora 18, pentru a se lua la cunoştinţă de programul 

serbărilor indicat de O.E.T.R. şi adoptat pentru municipiul Giurgiu 

de comitetul restrâns ales în şedinţa de la 25 Mai a.c. şi a se lua 

ultimele dispoziţiuni pentru organizarea programului definitiv al 

serbărilor acelei zile. 

.Prefect, (ss) T. Dumitriu 

Seful serviciului, (ss) I. Predescu 

Directorul artistic al societăţii a răspuns acestei invitaţii luând 

parte la şedinţă. 

La 7 Iunie 1936 Prefectura trimite „Cântării Dunării” o nouă 

adresă cu nr. 9858 cu următorul cuprins: 

Domnule Director, 

Avem onoare a vă ruga să luaţi măsuri ca la serviciul religios 

ce se va oficia la serbările din ziua de 8 Iunie a.c., în cadrul 

programului ce se anexează, corul de sub conducerea dvs. să dea 

răspunsurile, luând în această privinţă contact cu dl. profesor 

I.V.Mateescu conducătorul serbărilor. 

Prefect, (ss) Anghel Rădulescu 

p. Seful Serviciului, (ss) 

G.Stila 

 În dimineaţa zilei de 8 Iunie, - la orele 9, -  corul „Cântării 

Dunării” era la datorie, pe terenul sportiv al asociaţiei diviziei de 
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dragaje din stânga şoselei Giurgiu - Ramadan, unde s-a desfăşurat 

serbarea. 

Erau prezenţi acolo: toate şcolile de băieţi şi fete din oraş 

împreună cu corpul didactic respectiv, asociaţiunile sportive, 

cercetaşi, cercetaşe, premilitari, autorităţile civile şi militare, tot 

clerul oraşului şi mulţime de lume. 

La orele 9,45 s-a oficiat un serviciu religios, ale cărui 

răspunsuri au fost date de corul „Cântării Dunării”. 

A urmat apoi desfăşurarea serbării sportive după programul 

stabilit. 

Fotografie 

 

ZIUA APELOR 

Duminică 5 Iulie 1936 

În ziua de 25 Iunie 1936 Secţia Giurgiu a Ligii Navale  

Române trimite  „Cântării Dunării” adresa nr.8 în care scria: 

Domnule Preşedinte, 

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că anul acesta 

tradiţionala „ZIUA APELOR” se va sărbători în localitate în ziua de 

5 Iulie cu tot fastul cuvenit, rugându-vă, în numele comitetului să 

binevoiţi a lua parte şi dvs. împreună cu întreaga societate corală ce 

prezidaţi. 

Programul de desfăşurare a serbării vi se va comunica la 

timp. 

p.Preşedinte, (ss) C.Lascăr, Căpitanul Portului Giurgiu 
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„Cântarea Dunării” a răspuns şi acestei invitaţii, corul ei a dat 

răspunsurile la serviciul divin oficiat pe plaja municipiului Giurgiu. 

 

 

Activitatea Societăţii de la 1.IX. 1936 – 31.VIII.1937 

LA ATENEUL „NICOLAE BĂLĂNESCU” 

Duminică 25 Octombrie 1936 

În vederea deschiderii seriei de conferinţe din toamna anului 

1936, Ateneul „Nicolae Bălănescu” din localitate a apelat şi de data 

aceasta la concursul „Cântării Dunării” trimiţându-i în acest scop, 

încă de la 30 August adresa nr. 201, în care scria: 

Domnule Preşedinte, 
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Participarea corului societăţii „Cântarea Dunării” la 

solemnitatea deschiderii conferinţelor noastre, care va avea loc în 

ziua de 25 Octombrie a.c. (duminică), având o deosebită semnificaţie 

culturală naţională, vă rugăm să binevoiţi ca şi în anii precedenţi a 

dispune în consecinţă. 

Preşedinte, (ss) Nicolae Bîlînescu 

   Secretar General, (ss) 

G.Constantinescu 

Având în vedere marea operă de culturalizare a Ateneului, 

„Cântarea Dunării” a răspuns cu toată însufleţirea la apelul ce i s-a 

adresat; corul ei a deschis solemnitatea cu „Imnul Regal”, urmat de 

câteva cântece populare româneşti. 

SĂRBĂTORIREA PREŞEDINTELUI SOCIETĂŢII 

-Sâmbătă, 5 Decembrie 1936- 

În cursul lunii decembrie 1936 Preşedintele activ al „Cântării 

Dunării”, avocatul Anghel Rădulescu, părăseşte funcţiunea de 

Prefect al judeţului Vlaşca, fiind numit Consilier la Curtea 

Superioară Administrativă din Bucureşti. 

Plecarea sa din mijlocul nostru lăsa un gol, ce nu se putea 

umple; căci Anghel Rădulescu a fost un Preşedinte activ în cea mai 

desăvârşită accepţiune a cuvântului. 

În semn de adâncă recunoştinţă pentru tot ce el a înfăptuit la 

„Cântarea Dunării” în tot timpul cât a fost cârmaciul ei, în semn de 

neclintit devotament pentru el, Consiliul de administraţie al 

societăţii, într-o şedinţă ţinută fără el, a hotărât ca Societatea 

„Cântarea Dunării” să-l sărbătorească printr-un banchet care a avut 

loc în salonul hotelului „Europa” în seara zilei de sâmbătă 5 

decembrie 1936. 
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La acest banchet au luat parte toţi coriştii şi coristele, mulţi 

membri cotizanţi şi de onoare, noul Prefect al judeţului G.Geraniu, 

Primarul oraşului Vasile Kordella, etc. 

Sala de mâncare era frumos pavazată cu drapele tricolore, iar 

coriştii în ţinută de seară. 

La intrarea în sală doamna şi domnul Rădulescu au fost 

primiţi de Consiliul de administraţie al societăţii în sunetele unui 

marş cântat de Muzica Regimentului 5 de dorobanţi. Două coriste au 

oferit doamnei Rădulescu o splendidă jerbă de flori naturale.După 

aceea coriştii în picioare au cântat Imnul societăţii „Cântarea 

Dunării”. 

Banchetul s-a desfăşurat într-o atmosferă neîntâlnită încă în 

oraşul nostru: cuvântări, cântece ce nu mai conteneau, fie de cor, fie 

individual, se întreceau parcă să strecoare cât mai adânc în sufletul 

sărbătoritului mărturisirea dragostei profunde pe care toţi o purtau 

scumpului lor Preşedinte, a cărui fotografie o dau aici 

Pe vremea aceea „Cântarea Dunării” avea de încasat de la 

Primăria oraşului 60.000 lei, subvenţie acordată prin bugetul 

comunei, dar a cărei plată Primăria se lăsa foarte greu să o facă şi 

cabinetul de atunci al societăţii, răposatul Ştefan Şahim, raportase 

Preşedintelui aceasta; ba, în timpul mesei din seara banchetului a 

ţinut să repete raportul chiar în faţa Primarului. Preşedintele l-a 

ascultat cu un aer grav şi o ţinută marţială, iar după terminarea 

raportului, când toţi aşteptam să vedem şi auzim ce urmează, 

Preşedintele zâmbeşte şi cu un gest de bună prietenie scoate din 

buzunar şi predă casierului cei 60.000 lei, pe care el îi încasase chiar 

în ziua aceea de la Primărie. 

Iată cum lucra Anghel Rădulescu în toate ocaziunile. 

Reproduc aci mai jos reportajul ziarului local „Biruinţa” în 

nr. 1 anul I intitulat: 
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CÂNTAREA DUNĂRII SĂRBĂTOREŞTE PE 

PREŞEDINTELE EI,  

D.I.ANGHEL RĂDULESCU 

Societatea corală „Cântarea Dunării” din Giurgiu, persoană 

juridică, este compusă din 60 de membri, de la cele mai tinere 

elemente până la oameni cu situaţie în oraşul Giurgiu; astfel, din 

această societate fac parte ca membri: dl. Luca Economu, şeful 

Agenţiei N.T.R.; Petre Popescu, avocat; pr. Ştefan Burilescu; Costică 

Voicu, taxator vamă; St. Popescu, şef de secţie; Grigore Dumitriu, 

prim grefier Trib. Vlaşca; preotul Vătăşanu; G.R.Neiciu, şef de 

portărei;T.Atanasiu, şef de serviciu admin.financiară; căpitan 

pensionar Dumitrescu, Iordan Dumitrescu, fost prim grefier, 

pensionar; A.Şahim, şef de serviciu în Prefectură; Vizante, comisar 

şi alţii. 

Această societate are ca prezident pe dl. Anghel Rădulescu 

de mai bine de 7 ani şi ca director pe dl. Anghel Bărbulescu. Ea are 

ca scop promovarea culturii muzicale române şi, în special, a celei 

populare, urmând în totul calea trasă de defunctul Kiriac şi societatea 

„Carmen” din Bucureşti. 

A reintrodus în Giurgiu colindele originale de Moş Ajun, în 

locul lui „A ruginit frunza din vii”, cu care începuse să se colinde. 

A dat mai multe concerte în fiecare an; prin corul bisericesc 

dă răspunsurile la biserica „Smârda”, unde a dat şi mai multe 

concerte religioase, fiind azi singurul cor bisericesc din Giurgiu. 

În toate aceste manifestări pornite din dragostea membrilor 

societăţii, a fost puternic ajutată şi sprijinită moralmente şi 

materialmente de dl. Anghel Rădulescu, încă înainte de a fi prezident 

al societăţii, dar desigur cu mai multă dragoste s-a interesat de 

aproape de activitatea ei de când este prezidentul ei activ. 
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Membrii societăţii, cu ocazia trecerii d-lui Anghel Rădulescu 

la Curtea superioară administrativă, au ţinut, ca o mărturisire a 

dragostei lor şi a deosebitei mulţumiri pentru tot ceea ce domnia sa 

făcuse pentru societate, să-l sărbătorească printr-un banchet pe care i 

l-au dat în seara de 11 decembrie 1936, în sala hotelului „Europa”. 

Au luat parte, pe lângă toţi membrii societăţii, - corişti şi 

coriste - sărbătoritul cu doamna, apoi d-na şi dl. V.Kordella, 

primarul municipiului, dl. Geraniu, prefect. 

La sosire dl. Anghel Rădulescu este primit cu entuziaste 

aplauze. D-şoara Niculina Ionescu i-a oferit un mare şi splendid 

buchet de flori. 

Au vorbit: dl.director artistic al societăţii, dl. Anghel 

Bărbulescu, mulţumind d-lui Anghel Rădulescu pentru sprijinul de 

tot felul, ce le-a dat până acum, de prezenţa, demnitatea şi, în acelaşi 

timp de înţelepciunea cu care i-a prezidat, pe de o parte ajutând 

societatea să prospere şi să asigure un cor frumos bisericii 

„Sf.Treime”, iar pe de altă parte aplanând de multe ori micile 

fricţiuni inerente în sânul oricărei societăţi. 

Domnia sa declară că membrii societăţii înţeleg a-l ruga, să 

păstreze calitatea de prezident şi de aci înainte, fiind sigur că oriunde 

s-ar afla dl. Anghel Rădulescu, nu i-ar uita, nu i-ar lăsa nici un 

moment din grija sa. 

Au mai vorbit: preotul Ştefan Burilescu, spunând că dl. 

Anghel Rădulescu este şi un creştin, care cu toate ocupaţiunile sale, 

găsea timp să asiste de foarte multe ori la slujbele religioase de 

duminică şi în alte sărbători. Îi urează aceeaşi primire acolo unde se 

duce şi este sigur că un suflet de creştin va întâlni voie bună peste 

tot. 

Mai vorbeşte dl. Ştefan Şahim, rugând pe dl. primar să 

protejeze şi domnia sa societatea. 
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Dl. V.Kordella, primarul municipiului, elogiază pe sărbătorit 

scoţând în relief pe lângă celelalte calităţi şi aceasta de a sprijini o 

societate corală aşa de frumoasă, aducând chiar domnia sa mărturia 

stăruinţelor cu care sărbătoritul caută s-o ajute, punând inimă pentru 

succesul ei. 

La urmă răspunde sărbătoritul, dl. Anghel Rădulescu, 

declarând că-i vine greu să se despartă de o asemenea societate, în 

care are prieteni de copilărie, colegi de şcoală, colegi de barou şi-l 

leagă amintiri duioase, ce nu se pot uita. 

Făgăduieşte că, oriunde va fi, va purta acelaşi interes 

societăţii, îi va purta de grijă ca şi până acum, urându-i să se ţină pe 

calea ce urmează acum, cu preocupări înalte, numai de muzică 

românească şi, mai ales, populară, naţională. 

În tot timpul s-au cântat diferite cântece şi coruri de către 

corişti sau corul întreg, întreţinându-se un entuziasm cald şi 

prietenos, timp de mai multe ore. 

COLINDEŢA DE MOŞ – AJUN 

-Miercuri 23 decembrie 1936 - 

„Cântarea Dunării”, care a reînviat la Giurgiu şi a redat 

populaţiei oraşului frumoasele noastre cântece de colind, nu uită că 

tot ei îi incumbă datoria de a menţine nestins focul divin, pe care ea 

l-a scos de sub cenuşa uitării; de aceea corul ei merge în fiecare an 

cu colindeţa pe la diferite autorităţi locale, pe la casele membrilor 

societăţii şi tot pentru aceia a dat şi va da concerte de colinde sau va 

cânta aceste colinde după terminarea slujbei Sfintei Liturghii în 

biserică, în zilele de Crăciun. 

În anul 1936 s-a mers cu colindeţa la primnăria oraşului, 

unde primarul, cu care aranjasem aceasta, adunase în seara 

respectivă (23 decembrie) întregul personal al instituţiei, de la primar 
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până la ultimul cotigar. Erau prezenţi acolo şi doamna şi domnul 

Ministru de Interne D.Iuca, pe care îi invitase primarul, ca să asculte. 

În faţa acestei mulţimi corul „Cântării Dunării” a executat un 

bogat şi frumos program de colinde. Doamna Iuca, cunoscuta 

cântăreaţă sub pseudonimul Rita Doria, adânc impresionată a trecut 

în rândurile sopranelor din cor cântând alături de ele până la sfârşitul 

concertului. 

Directorul artistic al societăţii (scriitorul acestor rânduri) a 

vorbit celor prezenţi despre originea, frumuseţea şi rolul educativ al 

acestor colinde în viaţa poporului român. Implorând îndurarea Celui 

care acum aproape 2000 de ani s-a născut pentru mântuirea neamului 

omenesc, înalţă o rugăciune, ca El să reverse mila, îndurarea şi 

ajutorul Lui asupra ţării noastre, asupra oraşului nostru încercat de 

atâtea ori şi să ţie în paza lui sfântă pe toţi cei ce s-au adunat la 

această creştinească serbare. Corul intonează „Mulţi ani trăiască” de 

G.Cucu. 

A răspuns primarul, dl. V.Kordella, mulţumind în numele, nu 

numai a personalului primăriei, ci în numele întregului oraş, 

societăţii „Cântarea Dunării”,  care prin activitatea ei de culturalizare 

şi educaţie naţională şi-a înscris numele cu litere de aur în istoria 

oraşului Giurgiu. Terminând face urări pentru prosperarea „Cântării 

Dunării”. 

Domnul ministru Iuca laudă de asemeni frumoasa şi rodnica 

activitate a „Cântării Dunării”, căreia îi promite tot sprijinul său. 

S-a servit apoi tuturor celor prezenţi „bobârnaci”: covrigi, 

mere şi nuci, după datina noastră strămoşească, iar câtorva copii de 

ai personalului primăriei li s-au dat haine şi ghetuţe. 

Am plecat de la primărie cu sufletul împăcat, că opera 

creştinească şi românească a „Cântării Dunării” atinsese şi aci 

obiectivul ei. 
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Cî a impresionat frumoas aceasta, o dovedeşte şi faptul că, 

după sărbători directorul artistic al societăţii a fost invitat la primărie 

pentru a i se propune de primar un concert al corului „Cântării 

Dunării” la radio, cerându-i în acest scop o adresă către Societatea de 

radio-difuziune, pe care primarul se obliga s-o prezinte personal, 

ceea ce a şi făcut, dându-i adresa următoare a „Cântării Dunării” cu 

nr. 31 din 11 februarie 1937: 

 

D-lui Director al postului de Radio-difuziune Bucureşti, 

Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a îngădui ca în 

programul concertelor ce se radio-difuzează, să fie înscris şi corul 

mixt al societăţii noastre, binevoind a ne comunica şi nouă data ce 

ne-aţi fixat. 

În ce ne priveşte, am dori să fim puşi în program într-o 

sâmbătă sau duminică, după orele 9 seara. 

Primiţi, vă rugăm Domnule Director, asigurarea distinsei 

noastre consideraţiuni. 

Preşedinte, (ss) Anghel Rădulescu 

   Secretar, (ss) G.R.Neiciu 

La această adresă s-a primit următorul răspuns: 

MINISTERUL DE INTERNE 

Direcţiunea Ad-ţiei de Stat 

Către Societatea muzicală „Cântarea Dunării”   

 Nr.1252 A  

Str. Cuza Vodă nr. 15 Giurgiu    

 16 februarie 1937 
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În referire la adresa dvs. nr. 31/937, prin care solicitaţi 

Societăţii de radio-difuziune să fie înscris şi corul mixt al societăţii 

dvs., vă rugăm să înaintaţi Ministerului programul concertului 

respectiv. 

Director, (ss) Nedescifrabil 

   Şeful Serviciului, (ss) C.Donescu 

La această adresă nu s-a răspuns, deoarece din cauza lipsei de 

fonduri necesare pentru transport şi întreţinerea la Bucureşti, s-a 

renunţat la radio. 

ANGAJAMENTUL SOCIETĂŢII CU BISERICA 

CATEDRALĂ 

În dimineaţa zilei de 22 ianuarie 1937 sunt chemat la 

Prefectură. Acolo, în cabinetul prefectului era şi preotul Alexandru 

Constantinescu, parohul bisericii catedrale „Adormirea Maicii 

Domnului” din Giurgiu şi protopop al circumscripţiei I din judeţul 

nostru Vlaşca. 

Prefectul îmi spune că am fost chemat pentru a fi rugat ca, 

împreună cu corul „Cântării Dunării” să venim în ziua de 24 Ianuarie 

spre a cânta la Te-Deum-ul, ce se va oficia în acea zi la orele 11 în 

biserica catedrală şi, fiindcă 24 Ianuarie căzuse duminica, protopopul 

adaugă rugămintea de a cânta în acea zi şi la Sf.Liturghie acolo; 

deoarece corul soc. „Lyra” cu care biserica avea angajament, a 

denunţat acest angajament. 

„Cântarea Dunării” a satisfăcut cererea prefectului şi a 

Protopopului. 

A fost destul o singură zi de slujbă împreună, pentru ca după 

scurt timp părintele protopop să propună „Cântării Dunării” 

formarea unui cor pentru biserica catedrală. 
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Această cerere verbală a fost supusă examinării şi deliberării 

Consiliului de administraţie al societăţii într-o şedinţă special 

convocată. După examinarea ei părerile consilierilor s-au împărţit 

astfel: 

 

1.G.Neiciu    trecerea corului societăţii la 

Catedrală 

2.Tică Atanasiu   „  „  „ 

3.Guluţă Dumitriu   corul să cânte alternativ la 

ambele biserici 

Iordan Dumitrescu   plecare cu titlu de încercare 

Ion Dragne    rămânerea corului întreg la 

Smârda 

Preotul St.Burilescu   mărirea corului, ca să poată fi 

divizat 

G.Constantinescu   „  „  „ 

Const.Voicu    corul să cânte alternativ 

Preşedintele, Anghel Rădulescu: a.să nu părăsească biserica 

Smârda 

b.alternarea, ca provizorat 

c.mărirea corului, din care să se facă o filială 

d.încercare de plecare, ca provizorat 

Directorul artistic, A.Bărbulescu trecerea definitivă la Catedrală 
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Părerile de mai sus au dus la hotărârea ca, deocamdată, corul să 

cânte o sărbătoare la o biserică, iar următoarea la cealaltă. 

Hotărârea consiliului a fost comunicată bisericii catedrale cu 

adresa următoare: 

Giurgiu, 11 februarie 1937 

„CÂNTAREA DUNĂRII” din GIURGIU 

SOCIETATE CULTURALĂ 

Recunoscută de Ministerul Artelor 

PERSOANĂ JURIDICĂ recunoscută 

de Trib.Vlaşca S.I prin sentinţa N.241/925 

N.32 

 

P.C.Sale 

Părintele paroh Alex.Constantinescu 

 Preşedintele Consiliului parohial al bisericii „Adormirea 

Maicii Domnului” Giurgiu 

Prea cucernice părinte, 

 Ca răspuns cererii verbale făcute de P.C.Voastră, ca această 

societate să înfiinţeze un cor la acea biserică, 

 Avem onoare a vă face cunoscut că, Consiliul de 

administraţie al acestei societăţi, luînd în deliberare această chestiune 

a hotărât următoarele: 

 Cu începere din luna aceasta, corul societăţii noastre va cânta 

alternativ: o zi sărbătoare la această biserică, o zi sărbătoare 

următoare la biserica „Sf.Treime” din localitate, de care Consiliul de 

administraţie găseşte că, în nici un caz nu ne putem despărţi şi unde 

corul societăţii cântă încă de la înfiinţarea bisericii. 

 Aranjarea sărbătorilor sunt fixate pe alăturata listă scrisă în 

dublu exemplar, pe care vă rugăm a o consulta şi în caz de convenire 

să fie vizată de P.C.voastră, din care un exemplar îl veţi păstra, iar 
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celălalt ni-l veţi restitui, care face parte integrantă din contractul scris 

ce va lua fiinţă din momentul acceptării. 

 Această măsură provizorie tinde la angajarea de elemente 

absolut necesare pentru formarea unui cor care să rămână permanent 

la biserica P.C.voastre. 

 Subvenţia respectivă va fi de 40.000 (patruzecimii) lei anual, 

pentru 10 luni, adică 4.000 (patrumii) lei lunar. 

 Termenul acestui provizorat este până la 1 iulie a.c., cu 

subvenţia arătată mai sus. 

 Dacă posibilitatea va permite, societatea noastră va 

permanentiza corul chiar mai înainte de expirarea acestui termen. 

 În acest termen, adică atunci când societatea va putea pune la 

dispoziţia bisericii „Adormirea Maicii Domnului” corul permanent, 

aveţi obligaţia expresă de a primi şi perfecta contractul pentru viitor, 

care va fi pe un termen de cel puţin 5 (cinci) ani şi cu subvenţia ce se 

va stabili în momentul contractării. 

p.Preşedinte, (ss) C.Voicu 

  Secretar, (ss) G.R.Neiciu 
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Tablou 

de aranjamentul sărbătorilor din cursul anului 1937 

 

Februarie    Martie   

    Aprilie 

7  la bis. Smârda   7  la bis. Smârda  

 4  la Smârda 

14  „   „  Adormirea   14  „   „ Adormirea  

 11  „   „ Adormirea 

21  „   „  Smârda   21  „   „  Smârda  

 18  „   „  Smârda 

25 „   „ Adormirea   23    „   „ 

28  „   „ Adormirea   25 „   Adormirea 

30  „  Smârda 

 

Mai      Iunie 

2  la Adormire     6  la Adormire 

3  „  Smârda     8    „   „  

(Restauraţia) 

7  „   „  (Hram)    10  „   „  (Ziua 

eroilor) 

9  „ Adormirea    13 „  Smârda 

10  „   „     20  „   

Adormirea 
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16 „  Smârda     21  „  Smârda 

21  „   „     27 „   „ 

23  „ Adormirea    29 „ Adormirea 

30  „  Smârda 

 

În ziua de 23 februarie biserica catedrală ne trimite următorul 

răspuns: 

Parohia bisericii „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” 

Nr.23 1937 luna febr. ziua 23 

Onor. 

Societăţii muzicale „Cântarea Dunării”, Giurgiu 

 

 Supunând deliberării consiliului parohial al acestei biserici, 

adresa dv. cu nr. 32/11 febr. 1937, avem onoarea a vă face cunoscut 

că în şedinţa sa de la 17 febr.a.c., consiliul a aprobat să formaţi un 

cor la biserica noastră, care la început să cânte alternativ şi la 

biserica „Sf.Treime” Giurgiu după itinerariul ce l-aţi anexat la oferta 

dvs., cu singura deosebire ca prohodul să se cânte de cor la biserica 

noastră, cum şi rîspunsurile din noaptea de Înviere - dar numai la 

slujba introductivă - urmând ca răspunsurile la Sf.Liturghie să le dea 

la biserica „Sf.Treime”; de asemeni a doua zi de Paşti, corul va da 

răspunsurile la Sf.Liturghie la biserica noastră. 

 Consiliul parohial, deşi a aprobat ca ansamblul coral să cânte 

alternativ şi la biserica „Sf.Treime” şi-a exprimat îmsă dorinţa ca 

acest provizorat, aşa cum l-aţi numit dv. să înceteze cât mai curând, 

rugându-vă să binevoiţi a vă da toată osteneala să formaţi un cor 

permanent numai pentru această biserică, cel mai târziu până la 23 

aprilie 1937, astfel ca răspunsurile la sf.liturghie de sărbătorile de 

Paşti să se dea de acest cor. 
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 Pentru acest serviciu, parohia vă oferă o subvenţie anuală de 

40.000 lei, ce vi se va plăti lunar. Şi cum averea bisericii se 

administrează după un buget, al cărui an financiar începe la 1 

ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecărui an, urmează ca 

subvenţia ce vi se va plăti pentru acest an, să se socotească de la 1 

februarie 1937. 

 În cazul când acest răspuns al consiliului parohial vă convine, 

vă rugăm să binevoiţi a desemna persoanele ce au dreptul să 

reprezinte societatea, pentru a semna un angajament în sensul celor 

arătate mai sus. 

 Primiţi, vă rugăm, Domnule Preşedinte, binecuvântările 

noastre în Domnul nostru Iisus Hristos. 

Paroh, (ss) Pr.Al. Constantinescu 

 Atât de arzătoare era pentru biserica catedrală chestiunii 

venirii corului „Cântării Dunării” la acea biserică, încât părintele 

paroh mi-a făcut, în acest scop, două vizite acasă; iar într-o seară am 

fost aşteptat în gară, de consilierul parohial Petre Georgescu cu 

rugămintea insistentă de a merge la părintele paroh, care m-a rugat 

din nou şi foarte stăruitor, să accelerez rezolvarea problemei corului 

permanent pentru biserica catedrală. 

 La 18 mai 1937 P.C.Sa trimite „Cântării Dunării” adresa 

următoare: 

           Parohia bisericii „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” 

Giurgiu 

Nr.46 1937 luna mai ziua 18 

Domnule Preşedinte, 

 Motive serioase de ordin pastoral cer imperios prezenţa 

corului societăţii „Cântarea Dunării” în fiecare duminică şi 

sărbătoare până la 30 iunie a.c. 
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 Vă rugăm să binevoiţi a dispune să se ia în discuţiunea 

consiliului cererea noastră în acest sens. 

 Primiţi vă rugăm, Domnule Preşedinte, binecuvântările 

noastre în Domnul nostru Iisus Hristos. 

Preot Paroh, (ss) Prof.R.Al. Constantinescu 

 Un incident regretabil petrecut şi provocat într-una din 

duminici de către preotul care oficia sf.liturghie la biserica 

„Sf.Treime”, incident jignitor pentru „Cântarea Dunării”, - asupra 

căruia parohul n-a avut nimic de spus, - a determinat societatea să-şi 

mute corul definitiv la Catedrală. 

CONCERTUL CU BARITONUL AL. LUPESCU 

 În seara de joi 18 februarie 1937 corul „Cântării Dunării” 

concertează în sala cinematografului „Modern” din Giurgiu, 

împreună cu Al. Lupescu, prim bariton al Operei Române şi cu 

profesorul Ion Baston (acomp.la pian). 

 Concertul a fost anunţat cu următorul afiş mare în 2 culori, 

lipit pe străzile oraşului: 
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 În dosarul societăţii pe anul 1936/937 la documentele acestui 

concert este un exemplar din acest program, pe dosul căruia 

partenerii noştri concertatori au lăsat câte un autograf, mărturii 

pentru felul cum s-a produs corul „Cântării Dunării” la acest concert: 

1. 18 febr.1937 - Giurgiu - seara concertului 

O amintire însufleţită şi cea mai bună aducere aminte 

- pentru succesul „Cântării Dunării” - Prof.Baston Ion 

2. Amicului Bărbulescu 

Bunului dirijor şi tot aşa de animator, cu drag şi prietenie de 

la A.I.Lupescu 

ŞEDINŢA DE MORALIZARE LA PENITENCIARUL 

DIN GIURGIU 

- Luni 3 mai 1937 - 

A doua zi de Paşti - luni 3 mai 1937, după terminarea sfintei 

liturghii s-a ţinut la Penitenciarul din localitate o şeinţă de moralizare 

pentru deţinuţii din acest penitenciar. 

La această şedinţă au luat parte: clerul bisericii catedrale, 

numeroşi enoriaşi ai acestei biserici şi corul „Cântării Dunării”. 

Ziarul „Universul” în numărul de la 7 mai 1937 publică un 

articol al corespondentului său din Giurgiu, care zugrăveşte cu 

îndemânare această şezătoare creştinească, articol pe care-l reproduc 

mai jos: 

GIURGIU 

VIZITA MISIONARĂ DE PAŞTI LA TEMNIŢĂ 

 Încă de acum 3 ani, din iniţiativa pr.Al.Constantinescu, 

protoereul judeţului, temniţa oraşului nostru este vizitată de 

sărbătorile Crăciunului şi ale sf.Paşti, de clerul catedralei şi de 

credincioşi. 

 Anul ascesta, această vizită s-a bucurat şi de concursul 

societăţii muzicale „Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui 

prof.Bărbulescu, care, dealtfel, a stat întotdeauna la dispoziţia 
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organelor bisericeşti, care se preocupă şi muncesc activ pentru 

propaganda credinţei şi moralităţii în popor. 

 După oficierea sf.liturghii la Catedrală, asistenţa în număr 

foarte mare s-a încolonat într-un impozant cortegiu, în frunte cu 

clerul, pornind spre temniţă, unde s-a oficiat un serviciu divin. 

 După terminarea slujbei, cu răspunsurile date de corul 

„Cântarea Dunării”, părintele protoereu a vorbit arătând deţinuţilor 

că şi în această temniţă trebuie să răsune astăzi imnul de bucurie, 

prin care creştinătatea vesteşte „Învierea Domnului”. Evocă după 

aceea tristeţea celor de acasă în contrast cu libertatea firii. Trece apoi 

la liberarea omului de păcat, prin jertfa Domnului şi cere celor 

întemniţaţi să creadă că la pragul mormântului gol al lui Hristos, îşi 

vor găsi şi ei libertatea, pe care pe pământ au pierdut-o. Cuvântarea a 

stors lacrimi nu numai în rândurile deţinuţilor, dar şi în ochii 

celorlalţi asistenţi. 

 Apoi, părintele protoereu, împreună cu credincioşii, a 

împărţit daruri deţinuţilor, dându-le ouă, cozonaci, friptură, pâine, în 

timp ce corul intona „Cristos a înviat” şi „Îngerul a strigat”. 

 S-a colectat o sumă pentru mărirea bibliotecii făcută de 

protoerie încă de acum câţiva ani. 

 

CONCERT RELIGIOS ÎN DUMINICA TOMII 

-9 mai 1937- 

 În după amiaza zilei de 9 mai 1937 (Duminica Tomii), corul 

„Cântării Dunării” dă un concert religios în biserica catedrală a 

oraşului Giurgiu, cu binevoitorul concurs artistic al domnişoarei 

Nella Dimitriu, contraltă la Opera Română din Bucureşti şi cu 

preţiosul concurs oratoric al părintelui Nae Popescu, profesor la 

Facultatea de Teologie din Bucureşti, membru al Academiei Române 

şi preşedinte al societăţii corale „Carmen” din Bucureşti. 

 Concertul a fost anunţat giurgiuvenilor cu următorul afiş 

mare: 



193 
 

 



194 
 

 



195 
 

 



196 
 

 

 Deşi zi frumoasă de primăvară, când giurgiuvenii obişnuiesc 

să se plimbe în jurul turnului din centrul oraşului, totuşi marea 

Catedrală a oraşului Giurgiu era plină de lume - mai ales intelectuali 

şi negustori - care veniseră să asculte acest concert. Printre asistenţi 

erau şi domnii: Ministru D.Iuca, P.Nicoleanu, prefectul judeţului, 

Anghel Rădulescu, preşedintele societăţii, preoţi, profesori, medici, 

etc. 

 În faţa acestui auditoriu s-a desfăşurat următorul: 

 După concert întreaga asistenţă a fost fotografiată în faţa 

bisericii. 
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 Cu această ocazie părintele profesor mi-a adresat cuvinte 

foarte măgulitoare pentru umila noastră societate, iar mult mai târziu, 

când i-am solicitat pentru prezenta lucrare câteva rânduri, mi-a trimis 

o scrisoare, pe care o vom întâlni la cap. IV, plină de cuvinte 

elogioase pentru „Cântarea Dunării”, şi pentru albinele ei - coriştii. 

 Iată ce au scris şi ziarele despre acest concert: 

Ziarul UNIVERSUL din 26.V.1937 

 Duminică d.a. corul asociaţiei muzicale „Cântarea Dunării”, 

condus de dl.prof.A.Bărbulescu, a dat un reuşit concert religios în 

biserica catedrală „Adormirea Maicii Domnului”, cu concursul pr. 

Nicolae Popescu, membru al Academiei Române şi prof. universitar 

şi al d-şoarei Nella I.Dimitriu, contraltă. 

 A asistat pe lângă un public numeros şi select şi d-nii: D.Iuca, 

fost ministru, P.Nicoleanu, prefectul judeţului, primar V.Kordella, 

col. Traian Ghigorţ, comandantul garnizoanei, pr. Al.Constantinescu, 

protoereul judeţului, clerul oraşului şi preoţii din comunele 

învecinate. 

 Concertul s-a deschis prin corul „Cristos a înviat”, după care 

s-a executat „Imnul Heruvimilor” de Gh.Dima, cu solo cântat de d-

şoara Nella I.Dimitriu. 

 A urmat „Pre Tine te lăudăm” de Lamakin, „Îngerul a strigat” 

de Macarov şi „Tatăl nostru” de Niedermeyer, cu solo executat de d-

ra N.Dimitriu. 

 Pr. Nicolae Popescu a conferenţiat despre „Ortodoxia 

voevozilor români”. 

 Corul a executat artistic „Răspunsurile liturgice”, de Anghel 

Bărbulescu, cu rolurile susţinute de T.Atanasiu, bariton şi d-şoara 

Niculina Ionescu, soprană şi concertul „Nu pricep Curată”, de 

Gh.Cucu, solist d.M.Vizante, bas. 
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 Protoereul Constantinescu a mulţumit în numele 

credincioşilor pr.N.Popescu pentru conferinţa ţinută şi membrilor 

societăţii corale pentru modul cum au executat programul 

concertului. 

Ziarul  CURENTUL din 26.V.1937 

 Astăzi a avut loc la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” 

din oraşul nostru un concert religios, dat de soc.muzicală „Cântarea 

Dunării”, sub conducerea d-lui prof.Anghel Bărbulescu, la care a 

luat parte un numeros public. 

 În asistenţă am remarcat pe d-nii: D.Iuca, fost ministru, 

Anghel Rădulescu, consilier la Curtea superioară administrativă şi 

preşedintele societăţii, P.Nicoleanu, prefectul judeţului, 

V.I.Kordella, primarul municipiului, col.Tr.Ghigorţ, 

comand.garnizoanei, N.Iuca, preşed.Camerei agricole, C.Stănilă, 

prodecanul baroului, K.Kiriţescu, avocat, Al.Ciorănescu, inspector 

şcolar, C.Voicu, taxator vamal, etc. 

 În prima parte s-au executat bucăţi religioase din Kiriac, 

Muzicescu, Anghel Bărbulescu, etc. 

 S-a relevat modul cum s-a cântat „Pre Tine te lăudăm”, - 

soliste fiind d-rele Niculina Ionescu, Elena Munteanu şi Paula 

Iliescu. 

 Executarea „Imnului Heruvimilor”, precum şi a bucăţii 

„Tatăl nostru” de Niedermeyer, cu solo cântat de d-ra Nella Dimitriu 

a produs o profundă impresie asupra asistenţei. 

 În partera a II-.a a concertului s-au executat în cea mai mare 

parte bucăţi religioase de dl.prof. Anghel Bărbulescu, directorul 

artistic al acestei societăţi, cu tradiţie de peste 30 ani în oraşul nostru. 

 A urmat „Cerurile spun” de Davidov, cu solo bine executat 

de d-ra Niculina Ionescu şi valorosul bariton Tică Atanasiu. O 
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menţiune onorabilă se cuvine pentru basul Mihail Vizante, care a 

executat cu prestanţă „Nu pricep Curată” de Cucu. 

 Concertul a fost precedat de conferinţa părintelui prof. Nae 

Popescu, membru al Academiei Române, care a vorbit despre 

„Ortodoxia voevozilor români”. 

 Dl.prof.Anghel Bărbulescu, care a organizat şi condus 

concertul, se menţine pe linia tradiţională a frumoaselor realizări. 

 

ŞEDINŢA DE MORALIZARE LA SPITALUL DIN GIURGIU 

-Duminica Slăbănogului 23 mai 1937- 

În  cea de-a treia duminică după Paşti, numită Duminica 

Slăbănogului, după Evanghelia ce se citeşte în acea zi, după 

terminarea sfintei liturghii,  clerul şi credincioşii aflaţi atunci în 

biserica Catedrală, împreună cu corul „Cântării Dunării”, au mers în 

pelerinaj la spitalul din localitate. Aci s-a oficiat pentru bolnavi un 

serviciu religios, li s-au rostit cuvinte de îmbărbătare, iar corul, pe 

lângă răspunsurile la serviciul religios, le-a oferit un mic concert de 

muzică populară românească. 

 Reproduc mai jos articolul apărut în ziarul 

UNIVERSUL din 26.V.1937 intitulat „VIZITA MISIONARĂ DE 

LA SPITALUL „REGINA MARIA” DIN GIURGIU” 

Duminică după liturghia ce s-a oficiat la biserica catedrală, 

P.C.păr.Protoereu Al. Constantinescu, însoţit de P.C.Vasilescu, 

duhovnicul spitalului, preot I.Popescu şi diaconul C.Anuţii de la 

biserica catedrală, precum şi de un mare număr de credincioşi, s-au 

îndreptat spre spitalul „Regina Maria” din localitate. Aci au fost 

primiţi, după toate rânduielile creştineşti de dl. dr.Popov şi de 

întregul personal al spitalului. 
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Pe peronul sălii de operaţii s-a oficiat o slujbă religioasă, 

răspunsurile fiind date de corul societăţii muzicale „Cântarea 

Dunării”, de sub conducerea d-lui profesor Anghel Bărbulescu. La 

slujbă au asistat pe lângă personalul de serviciu al spitalului şi 

credincioşii vizitatori, precum şi bolnavii, care-şi fac convalescenţa 

în spital. Ceilalţi bolnavi, care n-au putut părăsi patul, au ascultat 

sf.slujbă din camerele lor, uşile fiind deschise, în tot timpul 

liturghiei. 

S.S.păr.protoereu într-o vibrantă cuvântare a arătat că în acest 

fel, s-a realizat un colţ al Împărăţiei lui Dumnezeu în casa de alinare 

a suferinţelor fizice, care este spitalul „Regina Maria”. Hristos, Cel 

care a înviat din morţi, Cel care a vindecat pe slăbănogul care bolea 

fără putinţă de lecuire de mulţi ani, va vindeca în mod neîndoielnic 

pe toţi cei ce cred şi îşi pun nădejdea în El. 

Noi pentru aceasta am venit, continuă C.Sa, pentru ca să-l 

aducem pe El în mijlocul vostru, cu puterea Lui cea tămăduitoare. 

„Credeţi într-însul şi vă veţi tămădui”. 

A răspuns dl.dr.Popov. mulţumind preoţilor şi credincioşilor 

pentru osteneala ce şi-au dat de a veni aci şi arată că ştiinţa medicală 

este un instrument, de care se serveşte Pronia divină pentru 

revărsarea binelui terapeutic în lume. 

Propune ca Duminica slăbănogului să devină zi de vizitare 

generală a spitalelor din ţară, în spirit creştinesc, aşa cum se face în 

Giurgiu. 

După aceea s-a făcut o colectă de bani pentru mărirea 

bibliotecii religioase şi morale, la înfiinţarea căreia a contribuit şi 

I.P.S.Patriarh, opferind gratuit Sf.Scriptură şi alte cărţi. 

Apoi s-au împărţit bolnavilor alimentele aduse de credincioşi. 

 

LA SERBAREA STRĂJEREASCĂ 

-Marţi 8 iunie 1937- 

În vederea acestei serbări, ca-n toţi anii, Prefectura judeţului 

Vlaşca a invitat şi „Cântarea Dunării”, ca să-şi dea partea ei de 
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contribuţie. În acest scop, în ziua de 7 iunie (deci în ajun), trimite 

următoarea adresă nr. 12.079, în care scrie: 

Societatea corala 

„Cântarea Dunării” 

Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a da răspunsurile la 

serviciul divin ce se va oficia pe terenul de la Moara Giurgiului, 

bariera Cârligeanu, mâine 8 iunie a.c. în cadrul serbărilor străjereşti, 

la ora 8.30. 

Prefect, (ss) P.C.Nicoleanu 

Adresa primindu-se abia la orele 10 noaptea, cu foarte multă 

greutate s-au putut anunţa şi strânge doar o parte din corişti, cu care 

totuşi s-a putut satisface, destul de onorabil, serviciul solicitat de 

Prefectură. 

Reproduc şi un extras din articolul SĂRBĂTOAREA 

RESTAURAŢIEI LA GIURGIU din numărul de la 11 iunie 1937 al 

ziarului  

UNIVERSUL 

 „La ora 9 dim. din stolurile străjerilor Liceului „Maiorescu”, 

liceului de fete al soc.ortodoxe, liceului de fete „Regina Maria”, 

şcoalei de comerţ, gimnaziului industrial de băieţi, gimnaziului 

industrial de piscicultură, gimnaziului industrial de fete, sub 

comanda d-lui prof.I.Manoliu şi a d-rei prof.Ecaterina  Anastasescu, 

comandanţii legiunilor de străjeri Vlaşca, premilitarii din oraş şi 

elevii de la şcoalele primare erau aranjaţi într-un frumos careu pe 

terenul de la bariera nouă 

După ridicarea pavilionului naţional, cu ceremonialul 

obişnuit, protoereul Al.Constantinescu, înconjurat de clerul oraşului, 

a oficiat serviciul divin, răspunsurile fiind date de corul soc.muzicale 

„Cântarea Dunării”, condus de dl.prof.Bărbulescu”. 
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Urmează descrierea desfăşurării restului programului, la care 

„Cântarea Dunării” n-a mai figurat. 

 

VIZITA MISIONARICĂ ÎN SATUL VIERU 

În după amiaza zilei de duminică 13 iunie 1937 o echipă 

misionară, în frunte cu protopopul Al.Constantinescu, porneşte din 

Giurgiu spre satul Vieru, situat la km 11 în stânga şoselei judeţene 

Giurgiu - Alexandria. 

Obiectivul acestei vizite era combaterea adventismului, ce se 

înfiripase şi începuse să se înrădăcineze în acest sat. 

Ca-ntotdeauna şi de data aceasta autorităţile - prin glasul 

protopopului au apelat la „Cântarea Dunării”, care n-a ezitat să-şi 

ofere cu toată bunăvoinţa serviciile pentru cauze de interes obştesc. 

În lipsă de alte documente reproduc mai jos articolul apărut 

în numărul de la 17 iunie 1937 al ziarului UNIVERSUL, intitulat: 

 

VIZITA MISIONARĂ A CLERULUI ÎN COMUNA 

VIERU 

Dumninică d.a., din iniţiativa pr.Al.Constantinescu, 

protoereul judeţului, clerul Catedralei a făcut o vizită misionară, 

împreună cu numeroşi credincioşi din oraşul nostru, credincioşilor 

din comuna Vieru. 

La această manifestare s-au ataşat şi membrii societăţii 

muzicale „Cântarea Dunării”. 

Primirea s-a făcut la biserica din comuna Vieru, de locuitorii 

din comună şi din cele învecinate, în frunte cu clerul respectiv şi 

autorităţile. 

S-a oficiat un serviciu divin de către soborul de preoţi, 

răspunsurile fiind date de corul societăţii „Cântarea Dunării”, condus 

de dl.prof.A.Bărbulescu. 
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Apoi protoereul Al.Constantinescu a vorbit credincioşilor 

spunând că scopul acestei vizite este ca serbarea duminicii să fie 

făcută cum se cuvine şi să se întărească credinţa strămoşească. 

Dl.M.Huşanu, subprefectul judeţului, a elogiat activitatea din 

trecut şi prezent a bisericii, subliniind rolul cel mare pe care l-a 

îndeplinit în toate ocaziunile. 

Dl.av.D.Verziu a spus că este nevoie ca românii de azi să-şi 

revizuiască conştiinţa lor, apropiindu-se cât mai mult de biserică 

pentru a salva ţara sub toate raporturile. 

D-na prof.Aurelia Ştefănescu a arătat greşelile 

luteranismului, din care au izvorât sectele religioase, care constituie 

un pericol pentru neam şi biserică. 

Pr.Tudor Popescu-Ghizdaru spune că preoţii au fost şi vor fi 

la datorie pentru îndeplinirea misiunilor apostolice şi naţionale 

pentru binele patriei. 

Pr.Al.Constantinescu, protoereul judeţului, a îndemnat pe 

credincioşi să trăiască numai în învăţăturile bisericii creştine 

ortodoxe. 

Pr.I.Niţulescu, parohul bisericii Vieru, în numele 

credincioşilor a mulţumit clerului şi tuturor credincioşilor din 

Giurgiu, pentru osteneala ce şi-au dat-o venind în comună şi oferind 

locuitorilor clipe de mare înălţare sufletească. 

Corul a cântat apoi diferite concerte religioase, care au 

impresionat mult asistenţa. 

ZIUA APELOR 

Duminică 27 iunie 1937 

În ziua de 22  iunie 1937 Liga navală română - secţia Giurgiu 

- trimite „Cântării Dunării” adresa nr. 79 cu următorul cuprins: 

Domnule Preşedinte, 

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că anul acesta 

tradiţionala „Zi a apelor” se va sărbători în localitate duminică 27 

iunie. 

În numele comitetului secţiunei L.N.R., vă rugăm să 

binevoiţi a lua parte şi d-voastră, împreună cu toţi membri societăţii 
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ce prezidaţi, la sărbătorirea acestei zile care se va desfăşura, pe uscat 

şi pe apă, potrivit alăturatului program. 

Preşedinte Colonel, (ss) I.Georgescu 

  Secretar, (ss) C.Lascăr 

 

PROGRAM: 

Ora 9,30: Din centrul oraşului vor pleca în procesiune spre 

cheiul bazinului „Sft. Gheorghe”: elevii şcoalelor secundare din 

localitate sub conducerea profesorilor respectivi; organizaţiile locale 

de cercetaşi şi de străjeri; corpul profesoral al şcoalelor din 

localitate; membrii baroului local; clerul; reprezentanţii autorităţilor 

civile şi militare; societăţile corale; reprezentanţii Ligii Navale 

Române şi ai Clubului Nautic Giurgiu; reprezentanţii presei; muzica 

militară. 

Ora 10: Îmbarcarea întregii procesiuni pe vapoare care, după 

oficierea unui serviciu religios pe bord şi ţineri de cuvântări 

ocazionale, vor porni spre largul Dunării în excursiune, având ca 

obiect principal trecerea prin faţa porturilor Giurgiu şi Rusciuc. 

Ora 12: Înapoierea şi debarcarea la locul plecării (bazinul 

Sf.Gheorghe). 

„Cântarea Dunării” a răspuns invitaţiei; corul ei a dat răspunsurile la 

serviciul divin. 

 

ADUCEREA ÎN ŢARĂ A OSEMINTELOR EROILOR 

ROMÂNI MORŢI ÎN BULGARIA 

-Duminică 1 august 1937- 

În ziua de 27 iulie 1937 „Cântarea Dunării” primeşte adresa 

următoare: 

ROMÂNIA /  Nr.576 

Corpul II Armată, 1937, luna iulie, ziua 27 

GARNIZOANA GIURGIU     

GARNIZOANA GIURGIU 

 

Către, 
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Soc.Corală „Cântarea Dunării” 

 Am onoare a vă face cunoscut că în ziua de 1 august 1937, 

are loc în această Garnizoană solemnitatea transportării de la 

Rusciuc la Giurgiu a osemintelor ostaşilor români şi depunerea lor în 

mausoleul din localitate. 

La această solemnitate iau parte toate autorităţile civile şi 

militare, reprezentanţii ministerelor respective, şcolile, diferite 

societăţi, etc. 

Cu această ocaziune vă rugăm să binevoiţi a ne onora cu 

prezenţa la această solemnitate, împreună cu întregul cor al acelei 

societăţi şi a da răspunsurile cuvenite la serviciul religios ce se va 

oficia cu această ocazie, serviciu la care ia parte şi 

P.S.S.XXX.Vicarul Patriarhiei. 

Solemnitatea va începe în portul Ramadan în ziua arătată mai 

sus, orele 10 dimineaţa, de unde va urma procesiunea până la 

mausoleu. 

Comandantul Garnizoanei Giurgiu 

 Colonel, (ss) I.Georgescu 

Pe un colţ al acestei adrese este scrisă următoarea apostilă: 

„Deşi în vacanţă, majoritatea coriştilor a putut fi adunată şi cu ea s-a 

cântat atât în portul Ramadan, cât şi la Cimitirul eroilor”. 

   Direcor artistic, (ss) A.Bărbulescu 

 

Dată fiind importanţa acestei pioase solemnităţi din punct de 

vedere naţional, socotesc necesar să reproduc aci fotografii şi 

spicuiri din ziare relative la această solemnitate: 

 

Ziarul UNIVERSUL din 3 august 1937: 

REÎNHUMAREA OSEMINTELOR A 1400 EROI 

Pioasele solemnităţi de la Rusciuc şi Giurgiu 

Fotografia nr.1 din Universul 

 

Sicriele eroilor pe nalul Dunării la Rusciuc. 

Monitorul „Bucovina” dă onorul prin salve de tun 
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 Giurgiu, 1 august. Azi dimineaţă s-a făcut la Giurgiu, cu 

pioasă solemnitate, reînhumarea osemintelor a 1400 eroi români, 

morţi în timpul captivităţii în mai multe localităţi din Bulgaria.   

Osemintele acestea au fost deshumate din iniţiativa soc. 

„Cultul eroilor”, prin mijlocirea d-lui Radu Cruţescu, ministrul 

României la Sofia şi cu sprijinul acordat de ministerul armatei 

bulgare. Osemintele au fost aduse la Rusciuc acum două săptămâni. 

Solemnitatea de la Rusciuc 

În faţa debarcaderului portului, primăria oraşului a construit o 

tribună împodobită cu drapele române şi bulgare şi cu ghirlande de 

flori şi verdeaţă, în jurul căreia erau aşezate cele 64 sicrie, acoperite 

cu tricolorul român şi cu flori. 

Încă de la ora 8 dim.au început să sosească reprezentanţii 

autorităţilor civile şi militare, clerul în frunte cu I.P.S.Mitropolitul 

Mihail al Ruseiukului, cum şi d-nii Radu Cruţescu, ministrul 

României la Sofia, C.Nicolau, consulul general al României la 

Rusciuk, etc. 

La ora 8 jum.îşi fac apariţia în largul Dunării, monitorul 

militar „Bucovina”, monitorul „Ardeal” şi vedetele „Şonţu” şi 

„Romana”. 

De pe monitorul „Bucovina” s-au tras 21 lovituri de tun, la 

care a răspuns monitorul bulgar „Cerven Mor”. 

Monitorul „Bucovina” acostează apoi la debarcader. Au 

descins de pe vasul „Bucovina” P.S.Arhiereu Veniamin Ploieşteanu, 

vicarul patriarhiei, însoţit de diaconul C.Păunescu; colonel 

I.Georgescu, comandantul Garnizoanei Giurgiu; colonel Manolescu, 

cpt.Mircescu de la statul major al marinei militare, etc. 

După facerea prezentărilor, asistenţa s-a îndreptat spre 

tribună, unde s-a oficiat un serviciu divin de către I.P.S.Mitropolit 

Mihail, înconjurat de un sobor numeros de preoţi. Răspunsurile au 

fost date de coruzl metropolitan, condus de dl.Mancieff. 
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Serviciul religios la Rusciuk 

Îmbacrarea sicrielor cu oseminte 

 

Personalităţile oficiale române şi bulgare, în frunte cu 

mitropolitul Mihail, corpul ofiţeresc român şi bulgar, merg apoi spre 

debarcader, îmbarcându-se pe monitorul „Bucovina”. 

Cele 64 sicrie sunt ridicate de soldaţi români şi bulgari şi 

depuse cu onoruri şi salve de arme, trase de compania de onoare, pe 

un şlep N.F.R., frumos ornat cu tricolorul ţării şi coroane de flori. 

Îmbarcarea s-a terminat la ora 10 jum., când monitoarele au 

pornit spre Giurgiu, în sunetele muzicilor militare bulgare, care 

intonau Imnul Regal român şi al muzicilor militare române, care 

intonau Imnul Regal bulgar. 

Solemnitatea de la Giurgiu 

La ora 11 vasele au acostat la debarcaderul Ramadan, frumos 

pavoazat cu drapele şi verdeaţă. 

Au ieşit în întâmpinare d-nii: P.Nicoleanu, prefectul 

judeţului, V.Cochinescu, primarul municipiului; M.Chirculescu, 

preşedintele tribunalului, corpul ofiţeresc din garnizoană, C.Lascăr, 

căpitanul portului, clerul oraşului şi din comunele vecine, cu 

păr.protoereu Constantinescu, reprezentanţii autorităţilor din oraş, 

membrii Uniunei ofiţerilor de rezervă din Capitală şi din localitate, 

membrii asociaţiilor: „Virtutea militară” din Capitală; „Bărbăţie şi 

credinţă”; surorile de caritate  din Capitală; Asociaţia orfanilor de 

război din localitate, Asociaţia demobilizaţilor, cohortele de străjeri 

şi cercetaşi, elevii şcoalelor secundare, Asociaţia subofiţerilor 

pensionari, etc. 

O companie din reg.5 Vlaşca a dat onorurile militare. 

 

Transportarea sicrielor 

În timp ce soldaţii scoteau sicriele eroilor, corul soc. 

„Cântarea Dunării”, condus de dl.prof.Bărbulescu, a intonat cântări 

religioase şi Imnul eroilor. 

 

 



208 
 

Debarcarea sicrielor la Giurgiu 

Sicriele au fost apoi aşezate în 8 care, frumos ornate cu 

tricolorul ţării şi verdeaţă. 

S-a format un impunător cortegiu, în frunte cu clerul şi urmat 

de persoanele oficiale şi mai multe mii de locuitori, pornind spre 

oraş. 

 

Spre mausoleu 

După ce a parcurs străzile principale, cortegiul s-a îndreptat 

spre cimitirul de onoare din şoseaua Bucureşti (curtea bisericii 

eroilor). 

Aci P.S.Veniamin, vicarul Patriarhiei, a oficiat prohodul pentru 

odihna sufletelor eroilor. Răspunsurile au fost date de corul 

„Cântarea Dunării”. 

 

 

Activitatea Societăţii de la 1.X.1937 - 31.VIII.1938 

 

 Despre activitatea „Cântării Dunării” în timpul de la 1 

septembrie 1937 până către sfârşitul lui martie 1938, nu există în 

dosarele societăţii nici un act, pe baza căruia să se scrie ceva 

documentat. Singurul act găsit în arhiva societăţii, pe baza căruia 

sunt scrise cele ce urmează, este darea de seamă făcută Adunării 

Generale a membrilor Societăţii  în şedinţa de la 19 octombrie 1940, 

în care este expusă şi activitatea societăţii în acest timp. 

Reproduc mai jos o parte din cuprinsul ei: 

Onorată Adunare Generală, 

Activitatea societăţii noastre în timpul de la 1 septembrie 1937 - 31 

august 1938 este următoarea: 

1. Prin trecerea de la biserica „Sfânta Treime” (Smârda) la 

biserica catedrală „Adormirea Maicii Domnului”, corul societăţii 

noastre devenind corul oficial al oraşului şi judeţului, nu s-a mai 

rezumat numai la cântările sfintei liturghii, ci a participat activ la 

toate solemnităţile oficiale; astfel: 

a) La Te Deum-urile din zilele de: 
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Luni 8 noiembrie 1937 cu ocazia aniversării zilei Marelui Voievod 

Mihai de Alba Iulia 

Vineri 1 decembrie 1937 cu ocazia aniversării luării Ardealului şi 

reîntregirea Patriei 

Sâmbătă 1 ianuarie 1938 cu ocazia Anului nou 

Joi 6 ianuarie 1938 la Bobotează 

Vineri 24 ianuarie 1938, aniversarea Unirii Principatelor 

Marţi 10 mai 1938 cu ocazia aniversării proclamării Regatului 

Român 

Joi 2 iunie 1938, la Ziua eroilor, când corul nostru, împreună cu 

Muzica Regimentului 5 Vlaşca, sub conducerea directorului artistic 

al societăţii, au cântat în centrul oraşului Imnul Regal şi apoi numai 

corul Te Deum. 

Duminică 12 iunie 1938, cu ocazia Zilei copilului, în prezenţa 

autorităţilor şi a membrilor soc. „Principele Mircea” 

b) La serviciul de pomenire oficiat în biserica catedrală. 

Duminică 24 iunie 1938, cu ocazia înmormântării Reginei Maria a 

României 

c) La serviciul de pomenire oficiat în biserica catedrală. 

Sâmbătă 27 august 1938, cu ocazia parastasului de 40 zile de la 

moartea Reginei Maria a României 

Cele ce urmează de aci înainte sunt scrise pe bază de documente 

aflate în dosarul societăţii pe 1937/938: 

Consiliul de administraţie al societăţii în şedinţa de la 12 februarie 

1938, pentru a împlini golul rămas prin moartea regretatului 

preşdinte al societăţii Anghel Rădulescu, proclamă ca membru de 

onoare pe P.C.protopop Alexandru Constantinescu; îl cooptează ca 

membru în consiliu şi-l alege preşedinte al societăţii. Adunarea 

Generală în şedinţa de la 13 martie 1938 ratificat acest act al 

Consiliului de administraţie. 

 

SOLEMNITATEA RELIGIOASĂ LA CATEDRALĂ 

Duminică 27 martie 1938 

Secţiunea culturală a sfintei Patriarhii a organizat o mare 

manifestaţie religioasă la Giurgiu. In acest scop, duminică 27 martie 
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1938 au venit la Giurgiu P.S.Arhiereu Irineu Mihălcescu, vicarul 

Patriarhiei, împreună cu un grup de preoţi din Capitală, descinzând 

la biserica catedrală a oraşului. Aci, în prezenţa a unui foarte mare 

număr de credincioşi, P.S.Arhiereu, înconjurat de un mare sobor de 

preoţi, a oficiat sfânta liturghie. Corul „Cântării Dunării” a dat 

răspunsurile cântând liturghia nr.1 în Do major, de Anghel 

Bărbulescu. 

Însoţitorii P.S.Vicar s-au împărţit pe la toate celelalte biserici 

din oraş, oficiind sf.liturghie împreună cu clerul bisericilor 

respective. 

Reproduc mai jos un fragment din articolul publicat de ziarul 

UNIVERSUL cu data de 30 martie 1938, intitulat: 

 

Înălţătoarea solemnitate religioasă din Giurgiu 

Giurgiu 28 martie 

 Duminică a fost în localitate o înălţătoare manifestare 

religioasă, organizată de secţiunea culturală a sfintei Patriarhii, cu 

ocaziunea sărbătoarei zilei Sfintei Cruci. 

 În acest scop au sosit aci cu trenul de dimineaţă P.S.S.Irineu 

Târgovişteanu, vicarul Patriarhiei, însoţit de pr.Stoica Ionescu, 

protopopul Capitalei, pr.prof. Mihail Bulacu, pr.M.Şerbocanu, 

pr.M.Cristescu şi pr.Paschia, fiind întâmpinaţi în gară de protoerii 

Al.Constantinescu şi Ion Popescu. 

La ora 10 dim., în prezenţa unui mare nunăr de credincioşi, s-

a oficiat la Catedrală, într-un cadru solemn, Sf.Liturghie de către 

P.S.S.vicarul Irineu şi soborul de preoţi, răspunsurile fiind date de 

corul asociaţiei muzicale „Cântarea Dunării”, condus de 

dl.prof.A.Bărbulescu. 

Erau de faţă şi d-nii colonel Traian Ghigorţ, prefectul 

judeţului, I.Ionescu-Gulian, prim prezident al Tribunalului şi primar 

al municipiului, colonel Ion Popescu, comand.garnizoanei, cu 

întregul corp ofiţeresc şi reprezentanţii celorlalte autorităţi din 

localitate. 

În timpul serviciului divin a fost hirotonisit în diacon teologul 

Ion Popescu, din comuna Uzunu (Vlaşca), pe seama sf.Patriarhii. 
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După serviciul divin P.S.S.Vicarul Irineu a rostit o înălţătoare 

predică vorbind despre însemnătatea sărbătorirei şi puterea Sf.Cruci, 

simbolul creştinătăţii. 

Apoi a explicat evanghelia zilei, dând sfaturi credincioşilor asupra 

îndatoririlor ce trebuie să păstreze în postul cel mare al Paştilor. 

                                                                                                                 

ŞEDINŢĂ DE MORALIZARE LA PENITENCIAR 

-Marţi 26 aprilie 1938- 

 

Păstrând drumul trasat de câţiva ani-nainte, clerul bisericii 

catedrale, corul „Cântării Dunării”şi credincioşii din parohia 

Catedralei, au mers a treia zi de Paşti la Penitenciarul din localitate, 

pentru a duce deţinuţilor de acolo o rază din lumina învierii Celui ce 

s-a răstignit pentru răscumpărarea păcatelor noastre. 

Preoţii au oficiat acolo un serviciu divin, iar corul a dat 

răspunsurile trebuitoare, deschizând şedinţa cu creştinescul „Cristos 

a înviat”. 

Protopopul Al.Constantinescu a vorbit deţinuţilor despre 

învierea Mântuitorului, după care s-au împărţit deţinuţilor alimente 

aduse de credincioşii veniţi acolo. 

În ziarul UNIVERSUL din 1 mai 1938, la rubrica „Din 

Giurgiu”, a apărut un articol intitulat „RELIGIOASE”, cu următorul 

cuprins: 

„A treia zi de Paşti, după oficierea serviciului religios de la 

catedrala municipiului, întreaga asistenţă în frunte cu protopopul 

Al.Constantinescu şi soborul de preoţi au mers la arestul preventiv al 

judeţului, unde credincioşii au adus alimente pentru deţinuţi. 

S-a oficiat un serviciu divin cu răspunsurile dare de corul 

soc.muzicale „Cântarea Dunării”, condus de dl.prof.Bărbulescu. 

Protopopul Constantinescu a ţinut o predică asupra învierii 

Mântuitorului dând sfaturi creştineşti condamnaţilor”. 
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CONCERT RELIGIOS LA CATEDRALA DIN GIURGIU 

-Duminica Tomii, 1 mai 1938- 

 

În după amiaza zilei de 1 mai 1938 corul „Cântării Dunării” dă un 

reuşit concert religios în biserica catedrală a oraşului Giurgiu. La 

acest concert „Cântarea Dunării” s-a bucurat de strălucitul concurs 

oratoric al scriitorului Nichifor Crainic, profesor la Facultatea de 

Teologie din Bucureşti. 

Societatea a anunţat din timp concetăţenilor ei acest concurs 

cu următorul afiş: 
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În ziua şi la ora concertului marea Catedrală a oraşului 

Giurgiu era plină de lume, mai ales intelectuali şi negustori. În faţa 

lor s-a desfăşurat următorul program: 
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În ziarul UNIVERSUL din 4 mai 1938 a apărut un articol 

special, în care se face recenzia acestui concert. Articolul este 

intitulat: 

CONCERTUL SOCIETĂŢII  „CÂNTAREA DUNĂRII” 

DIN GIURGIU 

Giurgiu, 2 mai 

 Duminică, corul soc.muzicale „Cântarea Dunării” din 

localitate, de sub prezidenţia c.s.protopopul Al.Constantinescu, a dat 

la catedrală un reuşit concert religios, în prezenţa unei numeroase şi 

selecte asistenţe. 

Concertul a început prin imnul „Cristos a înviat”, executat de 

corul condus de dl.prof.A.Bărbulescu. 

A urmat imnul de slavă „Pre Tine te lăudăm” de Bărbulescu 

şi axionul „Îngerul a strigat” de Macarov, executate cu multă artă. 

În partea a doua a concertului dl.prof.universitar Nichifor 

Crainic a vorbit despre „Probleme religioase actuale” arătând că, 

credinţa în Dumnezeu nu poate exista fără iubire, dar nu iubire 

sentimentală, ci iubire reală. Nu putem iubi pe Dumnezeu, dacă nu 

iubim pe aproapele nostru, iubire care reclamă cercetarea şi 

ajutorarea lui în nevoi. 

Conferinţa a fost urmărită cu un interes neobişnuit de 

numeroasa asistenţă. 

Apoi corul a executat concertele „Miluieşte-mă Dumnezeule” 

de G.Cucu şi „Tatăl nostru” de Niedermeyer, cu solo executat 

frumos de dl.Mihail Vizante, concertul „Doamne buzele mele vei 

deschide” de Muzicescu şi concertul „Pleacă Doamne urechea ta” de 

Bortniansky. 

Modul cum s-a executat programul concertului a impresionat 

mult asistenţa şi merită să relevăm munca depusă de membrii 

societăţii în frunte cu dl.prof.Bărbulescu, directorul artistic. 

Concertul s-a încheiat cu „Imnul Regal”. 
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O VIZITĂ LA SPITAL 

-Duminică, 15 mai 1938- 

 

Ca o completare a vizitei de la Penitenciar, în a treia 

Duminică după Paşte (Duminica slăbănogului), corul „Cântării 

Dunării”, preoţii şi credincioşii bisericii catedrale, după terminarea 

sfintei liturghii, au mers la spitalul din localitate, pentru a împărţi 

bolnavilor bucuria Învierii Domnului nostru Isus Christos, care, 

sălăşluindu-se în sufletele lor, le va zice ca slăbănogului din 

Evanghelie: „ia-ţi patul tău şi umblă”. 

Preoţii au oficiat un serviciu divin, cu răspunsurile date de 

corul „Cântării Dunării”, care, după aceea a mai cântat bolnavilor şi 

câteva cântece de alean; protopopul Al.Constantinescu le-a vorbit 

despre tămăduirea slăbănogului de la Betezda, care, prin credinţa sa 

şi-a recăpătat sănătatea pe care o pierduse şi o căuta de 38 de ani. 

„Credeţi în Cristos - zice protopopul - şi el vă va mântui”. 

Credincioşii veniţi acolo au distribuit bolnavilor alimente. 

 

ZIUA PATRONULUI PREMILITARILOR 

-Sâmbătă 21 mai 1938- 

 

În anul acesta Subinspectoratul Pregătirii Premilitarilor din 

judeţul Vlaşca a ţinut să dea o mai mare amploare serbării patronului 

respectiv, serbare care a avut lor în curtea Regimentului 5 Vlaşca, în 

prezenţa reprezentanţilor tuturor autorităţilor civile şi militare din 

oraş. 

În acest scop a solicitat şi concursul „Cântării Dunării” cu 

următoarea adresă: 

 

Nr.105 din 15/5/938 

Subinspectoraul P.P.Vlaşca 

Către 

Societatea muzicală „Cântarea Dunării”, 
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Am onoare a vă ruga, să binevoiţi a dispune, să ni se pună la 

dispoziţie corul societăţii pentru a răspunde la serviciul religios ce va 

avea loc sâmbătă 21 mai orele 11, cu ocazia zilei Patronului 

Pregătirii Premilitare. 

Anul acesta este primul an ce se serbează şi M.A.N. Insp.P.P. 

doreşte a se desfăşura într-o atmosferă înălţătoare. 

Subinspector al P.P.Vlaşca 

Lt.Colonel, (ss) Al.Mavrache 

 Pe un colţ al acestei adrese Directorul artistic al Societăţii 

scrie: 

„La dosar corul societăţii a răspuns invitaţiei cântând 

răspunsurile la serviciul religios ce s-a oficiat în curtea Regimentului 

5 Dorobanţi în ziua şi ora indicată în invitaţie”. 

Director artistic, (ss) Anghel Bărbulescu  22.V.938 

Reproduc mai jos o parte din articolul intitulat „SERBAREA 

PATRONULUI PREMILITARILOR DIN GIURGIU”, apărut în 

numărul de la 27 mai 1938 al ziarului UNIVERSUL: 

„Duminică dim. premilitarii Subinspectoratului Vlaşca, din 

oraşul nostru, şi-au sărbătorit patronul printr-o frumoasă manifestare 

militară desfăşurată pe terenul sportiv al Reg.5 dorobanţi. 

După trecerea în revistă a companiei premilitare şi a trupelor, 

care s-a făcut de către d-nii col.Traian Ghigorţ, prefectul judeţului, 

col.I.Popescu, comand.garnizoanei şi col.A.Mavrache, subinspector 

premilitar, s-a oficiat un serviciu divin de către protopopul 

Al.Constantinescu şi pr.căp.N.Popescu, confesorul garnizoanei, 

răspunsurile fiind date de corul asociaţiei muzicale „Cântarea 

Dunării”, condus de dl.prof.Bărbulescu”. 

 

ZIUA EROILOR 

-Joi 2 iunie 1938- 

Felul cum a decurs în anul acesta sărbătorirea eroilor români, 

care şi-au jertfit viaţa pentru ţară, o voi face reproducând mai jos 

articolul apărut în numărul de la 5 iunie 1938 al ziarului 

UNIVERSUL: 
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„Ziua comemorării eroilor s-a făcut în localitate cu tot fastul 

cuvenit, solemnitatea desfăşurându-se în grădina publică „Regele 

Carol al II-lea” din centrul oraşului, frumos ornată cu drapele şi 

verdeaţă, iar în jurul grădinii se ridicase 8 amfore în care ardea 

tămâie. 

La ora 10 au sosit d-nii colonel Traian Grigortz, prefectul 

judeţului şi colonel Ion Popescu, comandantul garnizoanei, care au 

trecut în revistă trupele, premilitarii, străjerii şi străjerele şcoalelor 

secundare şi societăţile culturale, care erau aranjate într-un careu 

rotund, în faţa grădinii. 

Solemnitatea s-a deschis prin „Imnul Regal” cântat de corul 

societăţii „Cântarea Dunării” şi muzica reg.5 dorobanţi, sub 

conducerea d-lui prof. Anghel Bărbulescu. 

Apoi protopopul Al.Constantinescu şi clerul oraşului au 

oficiat un Te Deum, în prezenţa d-lor: col. Ghigortz, prefectul 

judeţului, I.Ionescu Gulian, primarul municipiului, col. Ion Popescu, 

comandantul garnizoanei, col. Mavrache, subinspector premilitar, 

general. P.Fotescu, preşedintele uniunii ofiţerilor de rezervă, 

N.Bălănescu, preşedintele Ateneului, d-na Ana Urlici, preşedinta 

societăţii ortodoxe, Savin Popescu, comandantul legiunei de străjeri, 

d-ra K.Anastasescu, comandanta legiunei de străjere, Al.Ciorănescu, 

inspector şcolar împreună cu corpul didactic, prof.N.Teodorescu, 

directorul licelului comercial împreună cu întreg corpul profesoral, 

Gh.Constantinescu, directorul gimnaziului industrial, d-na 

prof.Aurelia Ştefănescu, preşedinta soc.”Crucea roşie”, 

M.Chirculescu, prim preşedinte al Tribunalului, I.Dobrescu, prim 

procuror, P.Drăgănescu, judo instructor, Al.Dedu, poliţai, 

reprezentanţii celorlalte autorităţi şi un public foarte numeros. 

După terminarea serviciului divin întreaga asistenţă s-a 

încolonat într-un impunător cortegiu având în frunte icoanele 

bisericilor şi coroanele, pornind spre cimitirul eroilor din şos. 

Bucureşti. 

Aci, în faţa mausoleului în care se odihnesc osemintele a 

peste 3000 eroi, clerul a oficiat parastasul pentru pomenirea lor, 

răspunsurile fiind date de corul asociaţiei „Cântarea Dunării”. 
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Dl.col.Georgescu Constantin, ajutor comand.reg.5 dorobanţi, 

a vorbit în numele armatei, arătând însemnătatea zilei şi evocând 

faptele glorioase ale eroilor care s-au jertfit pentru ţară, pentru 

înfăptuirea idealului naţional. 

După ce s-a păstrat un moment de reculegere, au defilat: 

societatea voluntarilor de război, străjerii şi străjerele şcoalelor 

secundare, reg.5 dorobanţi, reg.10 obuziere şi escadronul 3 călăraşi. 



221 
  



222 
 

 

 



223 
 

 

 



224 
 

Joi 2 iunie 1938 corul soc. „Cântarea Dunării” după ce a dat 

răspunsurile la Te Deum-ul oficiat în grădina din centrul oraşului, în 

drum spre cimitirul eroilor, unde a dat răspunsurile la serviciul divin 

pentru pomenirea eroilor români, morţi pentru întregirea neamului”. 

Director, Anghel Bărbulescu 

 

În ziua de 26 august 1938 „Cântarea Dunării” primeşte 

următoarea adresă: 

PREFECTURA JUD. VLAŞCA 

Serrviciul Administrativ 

26 august 1938 Nr. 16494 

Domnule Preşedinte, 

Sâmbătă 27 august a.c. ora 12 se va oficia parastasul de 40 

zile pentru odihna sufletului Reginei Maria, la Catedrala Curtea de 

Argeş şi, în aceeaşi zi şi oră, urmând a se oficia un serviciu religios 

şi la Catedrala din acest oraş, avem onoare a vă ruga să binevoţi a lua 

parte la acest serviciu religios la care vor asista reprezentanţii 

autorităţilor civile şi militare din localitate. 

Prefect, colonel,(ss) Ghigorţ 

Pe colţul de sus din dreapta acestei adrese e scrisă următoarea 

însemnare: 

„Participat la serv.divin cu tot corul, care a dat răspunsurile” 

Director artistic, (ss) A.Bărbulescu    

 27.VIII.1938 

 

SERBAREA DE LA CĂLUGĂRENI 

-Duminică 28 august 1938- 

Serbarea de la Călugăreni pentru comemorarea a 343 de ani 

de la epocala victorie a lui Mihai Viteazu asupra trupelor lui Sinan 

Paşa, a avut caracterul unei mari şi grandioase manifestări naţionale; 

ea a fost o strălucită lecţie de istorie şi de educaţie naţională, nu 

numai pentru cele câteva mii de asistenţi - tineri şi bătrâni, ci pentru 

întreg poporul românesc de pretutindeni. Neamul întreg şi-a cinstit în 

acea zi eroii, care, prin avântul lor, prin jertfa lor, au scris evanghelia 

neamului românesc. 
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„Cântarea Dunării”, acest izvor de apă vie a simţirii 

româneşti, a fost şi de data asta, ca întotdeauna, la datorie pentru 

patrie şi neam . 

După terminarea serviciului divin, corul „Cântarea Dunării” a 

făcut ex. pe dealurile şi văile Călugărenilor, unde cu 343 de ani în 

urmă răsunau sunetele armelor, acum să răsune: „Ca un glob de aur 

luna strălucea” şi „Trăiască România Mare”. 

Reproduc mai jos fragmente din lungile articole apărute în 

marile ziare din capitala ţării, referitoare la această grandioasă 

serbare naţională de la Călugăreni din judeţul Vlaşca: 

Ziarul CURENTUL din 30 august 1938: 

 

Comemorarea marei izbânzi a lui Mihai Viteazu la 

Călugăreni 

„Din iniţiativa d-lui colonel Ghigorţ, prefectul judeţului 

Vlaşca, ieri dimineaţă s-a desfăşurat o măreaţă serbare la Călugăreni 

pentru comemorarea bătăliei încheiată la 13 (28) august 1595 cu 

izbânda lui Mihai Viteazu împotriva oştilor lui Sinan Paşa. 

Amintirea acestui mare eveniment istoric nu se mai făcuse de 

mulţi ani. Dl.colonel Ghigorţ apreciind valoarea patriotică a 

comemorărilor istorice, a eroicelor fapte de arme ale românilor din 

veacurile trecute, a hotărât să reia firul întrerupt al proslăvirii 

epocalei lupte de pe Neajlov. Idee strălucită pentru educaţia 

naţională a tineretului, împlinită ieri în chip sărbătoresc. 

Comemorarea a 343 de ani de la al doilea Termopile s-a făcut 

în condiţiuni înălţătoare. Serbarea a decurs impresionant şi într-o 

ordine pe care n-o întâlneşti în asemenea manifestări, exaltând 

sentimentul naţional la miile de persoane prezente. 

În vederea serbării au venit la Călugăreni elevi şi eleve cu 

învăţătorii lor din 20 de comune, delegaţii de străjeri de la şcolile 

secundare din Giurgiu, delegaţii de ofiţeri din reg.10 artilerie şi 5 

dorobanţi, un batalion de premilitari, preoţii din satele vecine şi 

foarte mult popor. 

Serbarea a avut loc lângă monumentul lui Şerban 

Cantacuzino, ridicat pentru comemorarea luptelor lui Mihai Viteazu. 
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Serbarea a început prin oficierea unui serviciu divin de către 

protoereul Al.Constantinescu, înconjurat de 16 preoţi.  

Răspunsurile religioase ireproşabile au fost date de corul 

soc.muzicale „Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui prof.Anghel 

Bărbulescu. 

Urmează cuvântările, defilarea, etc.” 

Ziarul UNIVERSUL din 30 august 1938 

 

Solemnitatea de la Călugăreni 

Giurgiu, 28 august 

  

Azi dim. s-a făcut într-un cadru solemn, comemorarea 

luptelor de acum 343 de ani de şoimii lui Mihai Viteazu, pe dealul 

Călugărenilor, din judeţul nostru. 

Spre a se da caracterul unei cât mai frumoase sărbători, 

dl.col.Traian Ghigorţ, prefectul judeţului, a întocmit programul 

având concursul învăţătorimii vlăşcene, al străjerilor, premilitarilor şi 

al asociaţiei corale „Cântarea Dunării”. 

Solemnitatea s-a desfăşurat în faţa crucii ridicată de Şerban 

Cantacuzino unde s-a construit tribuna oficială, împodobită cu 

drapele şi verdeaţă. 

La ora 10,30 s-a oficiat serviciul divin de un sobor de 15 

preoţi, în frunte cu preotul Al.Constantinescu, protopopul judeţului. 

Răspunsurile au fost date de corul asociaţiei muzicale „Cântarea 

Dunării”, condus de dl.prof.Bărbulescu. 

Erau de faţă d-nii: D.V.Ţoni, subsecretar de stat la ministerul 

educaţiei naţionale; general Skeletti, inspector general premilitar; 

Marin Drăcea, secretar general la domenii; general Ion Manolescu, 

consilier străjer; col. Traian Ghigorţ, prefectul judeţului; o delegaţie 

de ofiţeri din reg.5 inf. în frunte cu dl.col.I.Marinescu; 

col.I.,Popescu, comandantul garnizoanei, cu o delegaţie de ofiţeri din 

reg.10 obuziere; corpul învăţătoresc, în frunte cu d.Ceapraz, revizor 

şcolar; prof.Savin Popescu şi d-na prof.Ecaterina Anastasescu, 

comandanţii străjerilor vlăşceni împreună cu o delegaţie de străjeri şi 

străjere de la şcoalele secundare; reprezentanţii autorităţilor din 
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Giurgiu; elevii şi elevele de la şcoalele primare din oraş şi comunele 

învecinate, purtând frumoase costume naţionale şi steguleţe şi un 

mare număr de săteni. 

Onorurile militare au fost date de o companie de premilitari 

în frunte cu dl.col.Al.Mavrache, subinspector premilitar şi muzica 

militară a reg.5 dorobanţi. 

 

Activitatea Societăţii de la 1.IX.1938 - 31.VIII.1939 

ZIUA MARINEI 

Joi 8 septembrie 1938 

În dimineaţa zilei de joi 8 septembrie 1938, cu ocazia 

sărbătoririi „Zilei Marinei” s-a oficiat în biserica catedrală a oraşului 

un serviciu pentru pomenirea eroilor marinari, ce au murit ân 

războiul pentru întregirea nemaului. Corul „Cântării Dunării” a dat 

răspunsurile la acest serviciu divin, după care, îmbarcat în 2 

autobuze puse la dispoziţie de primăria oraşului a mers în portul 

Ramadan, unde a avut loc sărbătorirea zilei. 

Toate clădirile autorităţilor din port erau frumos pavoazate; 

de asemeni vasele aflate în port ridicaseră marele pavoaz. 

Autorităţile şi corul „Cântării Dunării” au luat loc în marele 

şi elegantu yacht „Regele Carol al II-lea”, iar publicul în diferite alte 

vase din port. 

Pe bordul yachtului s-a oficiat un Te Deum de către 

protopopul Al.Constantinescu, înconjurat de tot clerul oraşului; 

răspunsurile au fost date de corul „Cântării Dunării”. 

După ce s-au ţinut câteva cuvântări ocazionale, vapoarele au 

pornit în excursiune pe Dunăre. 

Deşi nu era prevăzut în program, totuşi în largul Dunării 

corul societăţii a ţinut să cinstească cu cântări fluviul al cărui nume îl 

poartă societatea. Pentru acest frumos divertisment, colonelul 

Ghigorţ, prefectul judeţului, un om foarte reţinut, a venit totuşi 

personal în faţa corului pentru a felicita şi mulţumi coriştilor şi 

conducătorului lor. 

Iată dum este descrisă această solemnitate de ziarele din 

capitala ţării: 
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Ziarul UNIVERSUL din 14 septembrie 1938: 

Ziua Marinei 

Festivitatea de la Giurgiu 

Sărbătorirea zilei marinei s-a făcut în localitate cu deosebit 

fast. 

Dimineaţă la ora 9 s-a oficiat un serviciu de pomenire a 

eroilor marinari, morţi pentru patrie, de către clerul oraşului în frunte 

cu protopopul Al.Constantinescu, răspunsurile fiind date de corul 

asociaţiei muzicale „Cântarea Dunării”, condus de 

dl.prof.Bărbulescu. 

Erau de faţă d-nii: colonel Traian Ghigortz, prefectul 

judeţului, colonelul T.Munteanu, primarul municipiului, colonel 

I.Popescu, comandantul garnizoanei, întregul corp ofiţeresc, 

M.Chirculescu, prim prezident al Tribunalului, C.Lascăr, căpitanul 

portului, corpul didactic primar şi secundar, delegaţiuni de elevi şi 

eleve străjeri, cum şi un public numeros. 

După terminarea serviciului divin persoanele oficiale şi 

asistenţa au pornit cu automobilele în port descinzând la 

debarcaderul Ramadan. Îmbarcându-se pe vaporul „Regele Carol al 

II-lea” al N.F.R., „Basarabia”, „Dobrogea”, „Maramureş” ale 

serviciului hidraulic, frumos decorate. 

La ora 11 vasele au pornit spre plaja municipală. Aci, pe 

cheiul plajei se afla o companie de onoare cu drapel din reg.5 

dorobanţi. 

Pe bordul vasului „Regele Carol al II-lea” şi în faţa 

autorităţilor civile şi militare, clerul oraşului a oficiat un Te Deum, 

cu răspunsurile date de corul „Cântarea Dunării”... 

După terminarea cuvântărilor dl.col.Ghigortz, prefectul 

judeţului, col.I.Popescu, comandantul garnizoanei, col. Munteanu, 

parimarul oraşului şi căpitan C.Lascăr, desfăcând de pe catargul 

vaporului o ancoră de flori naturale, o aruncă în Dunăre, în timp ce 

muzica militară intonează Imnul eroilor morţi pentru ţară. 

După terminarea solemnităţii, toate vasele pe bordul cărora se 

afla o numeroasă asistenţă, au făcut o excursie de două ore pe 

Dunăre. 
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Ziarul CURENTUL din 11 septembrie 1938: 

Cum s-a serbat Ziua marinei la Giurgiu 

 

Spre deosebire de alte dăţi Ziua Marinei s-a serbat anul 

acesta în condiţiuni cu totul deosebite. 

În dimineaţa zilei s-a oficiat la Catedrala oraşului un parastas 

făcându-se apoi pomenirea tuturor marinarilor, care au căzut în 

războaiele de la 1877, 1913 şi 1916/918. 

După terminarea serviciului divin asistenţa a pornit în portul 

Ramadan pentru a asista la desfăşurarea solemnităţii. 

Întregul port, împreună cu debarcaderul este împodobit cu 

drapele, dând un aspect de mare sărbătoare. 

La pontonul principal a fost tras de cu vreme, elegantul vapor 

„Regele Carol al II-lea”, de asemeni splendid pavoazat cu pavilioane 

marinăreşti, datorită d-lui cpt.principal I.Floricel, comandantul 

vasului, distins recent de M.S.Regele cu „Virtutea Marinărească”. 

Pe puntea vasului iau loc şefii autorităţilor, urmaţi de o 

imensă mulţime ce număra la peste 2000 persoane. 

Cei care n-au putut pătrunde pe acest vapor, se îmbarcă pe 

celelalte vase puse la dispoziţie de N.F.R., S.R.D. şi S.H.în urma 

stăruinţelor dedpuse de dl.C.Lascăr, căpitanul portului şi delegatul 

Ligii Navale, căruia i se datorează organizarea festivităţii. 

Primul se desprinde de la debarcader vaporul „Regele Carol 

al II-lea”, care-şi poartă măiastra siluetă pe luciul albastru al 

bătrânului Danubiu. 

Urmează în escortă vapoarele „Basarabia”, „Dobrogea”, 

„Taslău”, „Rodna”, etc. 

În apropiere de plaja municipală vasele fac un rondou şi 

acostează. 

Se oficiază un nou serviciu religios de cler, răspunsurile fiind 

date de corul soc. „Cântarea Dunării”, sub conducerea d-lui prof. 

Anghel Bărbulescu. 

Apoi d-nii: col. Ghigortz, col. Popescu, col. Munteanu şi cpt. 

portului C.Lascăr ridică ancora de flori din faţa altarului şi o aruncă 
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în Dunăre. Şi ancora de flori dispare în valurile care au primit jertfa 

marinarilor noştri în războaiele trecute. 

 

O INVITAŢIE A SOCIETĂŢII „CARMEN” din Bucureşti 

 

Către sfârşitul lunii septembrie 1938 „Cântarea Dunării” este 

onorată  cu următoarea invitaţie:  

Societatea corală română     

 Bucureşti 23 septembrie 1938 

 

„CARMEN” 

Fondată în anul 1901  

Persoană juridică 

Nr.99 

INVITAŢIE 

 

 Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a lua parte la deschiderea 

anului de activitate 1938 – 1939 al Societăţii „CARMEN”, care timp 

de 38 de ani, continuă frumoasa operă culturală de a răspândi în ţară 

şi străinătate, cântările curat româneşti şi clasice. 

Solemnitatea va fi marţi 27 septembrie 1938, ora 6 d.a.la 

sediul din str.Ing.Saligny nr.2 pentru când ne-am simţi prea fericiţi 

să vă vedem în mijlocul nostru, ca astfel legătura sufletească să fie 

cât mai apropiată şi trainică în vederea continuării mai cu folos a 

nobilului scop ce societatea urmăreşte. 

     Comitetul 

 

Consiliul de administraţie al „Cântării Dunării” luând act de 

această invitaţie, care constituie o nouă mărturie a preţuirii şi stimei 

pe care marile foruri muzicale ale ţării le au pentru activitatea ei, a 

delegat pe directorul artistic al societăţii ca s-o reprezinte la această 

solemnitate. 
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A DOUA INVITAŢIE A SOCIETĂŢII „CARMEN” 

 

Societatea corală      

Bucureşti, str.ing.A.Saligny nr.2 

„CARMEN” 

1938 octombrie 20     

 

D-lui Prof.Bărbulescu 

Societatea corală „Cântarea Dunării” Giurgiu 

 

INVITAŢIE 

 Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a lua parte la comemorarea 

Medstruloui Dimitrie G.Kiriac, fondatorul şi îndrumătorul societăţii 

corale „Carmen”. 

Solemnitatea va avea loc la bustul din grădina Ateneului 

Român în ziua de miercuri 26 octombrie (Sf.Dumitru) a.c. la ora 12 

a.m. 

   Comitetul Societăţii corale „Carmen” 

 

La această solemnitate „Cântarea Dunării” a fost reprezentată 

de Prea Sfinţitul Arhiereu Tit Simedrea, preşedintele ei de onoare şi 

de profesorul Anghel Bărbulescu, directorul artistic al societăţii. 

 

 

CONCERT DE CRĂCIUN 

-Marţi 27 decembrie 1938- 

 

 

A treia zi de Crăciun corul „Cântării Dunării” dă după prânz 

în biserica catedrală a oraşului, un concert religios şi de colinde, pe 

care l-a anunţat din vreme cu următorul afiş şi program: 
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Din cauza viscolului, care a înzăpezit linia ferată, 

P.S.Arhiereu a fost împiedicat vă vină la Giurgiu, spre a-şi dezvolta 

conferinţa, cu care se înscrisese în programul concertului „Cântării 

Dunării”. În locul P.S.Sale, părintele protopop Alexandru 

Constantinescu a rostit o conferinţă ocazională. 

S-a remarcat însă că, cu toată asprimea vremii, biserica era 

plină de lume, venită mai ales să asculte cântările de colinde. 
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Scopul concertului, deci, a fost atins. 

În ziua de 6 aprilie 1939 Prefectura judeţului Vlaşca trimite 

următoarea adresă nr. 5507: 

 

Domnului Preşedinte al Societăţii corale „Cântarea Dunării” 

Giurgiu 

 

Conform ordinului telegrafic al Ministerului de Interne nr. 

7068/939, avem onoare a vă ruga cu insistenţă să binevoiţi a lua 

parte la serviciile religioase ce se vor oficia la Catedrala oraşului 

Giurgiu, în serile de Vinerea mare 7 aprilie a.c.ora 19,30 şi Sâmbăta 

mare 8 aprilie a.c., la ora 24, pentru patimile şi Învierea Domnului 

nostru Isus Cristos, la care vor asista toate autorităţile civile şi 

militare din localitate. 

Ţinuta de vineri seara: frac, cravată albă, vestă neagră, 

mănuşi negre, decoraţiuni sau uniforma F.R.N. 

Cea de sâmbătă seara: frac, vestă, cravată şi mănuşi albe, 

decoraţiuni. 

Prefect Colonel, (ss) Ghigorţ 

 Seful Serviciului, (ss) I.Predescu 

 

Pe colţul de sus din dreapta al acestei adrese, directorul 

artistic al „Cântării Dunării” a scris: la dosar. Am luat parte cu întreg 

corul soc. cântând în ambele seri.  

Director artistic, (ss) A.Bărbulescu 

 

PARASTAS PENTRU FOSTUL PATRIARH MIRON 

-Sâmbătă 22 aprilie 1939- 

 

La 20 aprilie 1939 prefectura judeţului Vlaşca trimite o nouă 

adresă cu nr.6116: 

D-lui Preşedinte al Societăţii Corale „Cântarea Dunării” 
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 Potrivit ordinului telegrafic al Ministerului de Interne nr. 

7766 A/939, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a lua parte la slujba 

de pomenire pentru 40 de zile de la trecerea la cele veşnice a 

răposatului Miron Cristea, fost Patriarh al României şi Preşedinte al 

Consiliului de Miniştri, ce se fa oficia la Catedrala oraşului Giurgiu, 

în ziua de sâmbătă 22 aprilie a.c. la ora 11, în prezenţa tuturor 

autorităţilor civile şi militare. 

Ţinuta, de preferinţă în uniforma F.R.N. cu centura şi mănuşi 

de piele maron, cămaşă şi cravată albastre, decoraţii comandorii şi cu 

mari cruci, fără cordon. 

Prefect Colonel, (ss) Ghigorţ 

Şeful Serviciului, (ss) I.Predescu 

 

Pe colţul de sus din dreapta al acestei adrese, directorul 

artistic al „Cântării Dunării” a scris: La dosar. Am luat parte; corul 

soc.noastre a dat răspunsurile. 

   Director artistic, (ss)A.Bărbulescu 

 

În ziua de 13 mai 1939 Subinspectorarul Pregătirii 

Premilitare Vlaşca trimite următoarea adresă nr. 5576 către: 

 

Societatea muzicală „Cântarea Dunării” Giurgiu 

Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua parte în ziua de 21 

mai a.c. ora 16 la serbarea patronului pregătirii premilitare şi a ne da 

preţiosul dvs.concurs, la slujba religioasă făcută de preotul 

garnizoanei, cu această ocaziune. 

Lt.colonel, (ss) Mavrache Alexandru 

Ajut.Subinsp.P.P.Vlaşca 

   Căpitan, (ss) Mihăescu C. 

 

Pe colţul de sus din stânga  acestei adrese, directorul artistic 

al „Cântării Dunării” a scris: 21.V.1939. Am răspuns invitaţiunii 

participând cu corul la serviciul divin. Director artistic, (ss) Anghel 

Bărbulescu 
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PROPAGANDA MISIONARĂ din comuna BRANIŞTEA 

– Vlaşca 

-Duminica 11 iunie 1939- 

Îm dimineaţa zilei de duminică 11 iunie 1939 coriştii 

„Cântării Dunării”, îmbarcaţi în autobuze, pornesc la un nou 

pelerinaj misionar în comuna Braniştea, la 9 km depărtare de 

Giurgiu. 

În acest sat se cuibărise adventismul. 

Prin vredinicia preotului N.Marin, din acea comună, s-a 

reuşit la spargerea cuibului şi readucerea la dreapta credinţă ortodoxă 

a patru săteni rătăciţi. 

Sf.Arhiepiscopie a Bucureştilor luînd cunoştinţă de aceasta a 

organizat o solemnitate deosebită, al cărei răsunet să-şi facă loc şi în 

sufletele altor rătăciţi şi să împiedice noi rătăciri. În acest scop a 

trimis la Braniştea pe P.C.consilier patriarhal preotul Dumnitru 

Cristescu, care, împreună cu Protopopul Al.Constantinescu, preoţii 

din satele vecine şi corul „Cântării Dunării”, au făcut mai întâi 

oficierea sfintei liturghii în biserica satului, după care s-a făcut slujba 

de reprimire în sânul bisericii ortodoxe a celor 4 rătăciţi. 

La ieşirea din biserică s-a format un impozant cortegiu, în 

frunte cu clerul, îmbrăcat în odăjdii, care a străbătut uliţele satului cu 

cântări ale corului „Cântarea Dunării” din Giurgiu. 

Ziarul UNIVERSUL în numărul de la 14 iunie 1939 relatează 

aceasta într-un articol special, intitulat: 

 

PROPAGANDA MISIONARĂ A ARHIEPISCOPIEI 

BUCUREŞTILOR 

 

Duminică s-a desfăşurat în comuna Branişte, jud. Vlaşca o 

manifestare religioasă. După sfânta liturghie s-a făcut cu o deosebită 

solemnitate, reprimirea în sânul bisericii ortodoxe a patru credincioşi 

foşti adventişti, convertiţi prin stăruinţa şi râvna părintelui N.Marin 

din acea comună. A ţinut cu acest prilej o cuvântare părintele 

Dumitru Cristescu, consilier cultural al Sf.Ashiepiscopii a 
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Bucureştilor, care a scos în lumină izvoarele ţâşnitoare de apă vie ale 

credinţei ortodoxe şi comorile ei nepieritoare. 

S.-a organizat o impresionantă procesiune religioasă în care 

soborul de preoţi în odăjdii, cu prapuri, cruci, icoane şi Sfânta 

Evanghelie a străbătut, urmat de o mare mulţime de credincioşi, în 

cântări şi în psalmi, uliţele satului Branişte. Corul Catedralei din 

Giurgiu, sub conducerea d-lui Bărbulescu a executat coruri 

religioase. 

După amiază s-a ţinut în curtea şcolii o şedinţă publică la 

care a luat parte tot satul, precum şi un număr mare de credincioşi 

din Giurgiu. Cu acest prilej au ţinut cuvântări: pr.Dumitru Cristescu 

despre credinţa strămoşească şi rătăcirea sectară; 

pr.Alex.Constantinescu despre importanţa reconvertirii celor patru 

credincioşi; dl.av.Verziu, care a combătut sectele şi a dat sfaturi de 

întărirea credinţei şi pr.paroh N.Marin. 

S-au împărţit credincioşilor gratuit din partea 

Sf.Arhiepiscopii 700 broşuri cu conţinut religios, iar celor patru 

reconvertiţi cărţi şi câte o frumoasă icoană. 

 

ZIUA APELOR 

-Duminică 25 iunie 1939- 

 

Prefectura judeţului Vlaşca trimite la 23 iunie 1939 

următoarea adresă nr.9729: 

D-lui Director artistic al Societăţii Corale „Cântarea Dunării” 

  Loco 

„Ziua Apelor”, zi închinată jertfei adusă de către eroii ţării 

noastre care au luptat pe apă şi care are de scop să dezvolte dragostea 

tineretului notru pentru apă, se va sărbători anul acesta la Giurgiu, la 

25 iunie a.a., potrivit următorului program: 

La ora 10,30 se va oficia un serviciu religios pe vase, în 

portul Ramadan, în prezenţa tuturor autorităţilor civile şi militare din 

localitate, după care va urma o excursiune pe Dunăre. 

La ora 17,30 vor avea loc concursuri de înot şi alte exerciţii 

pe apă, la canalul Sf.Gheorghe, din stânga podului de fier. 
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La ora 21,30 va avea loc o seară veneţiană la canalul 

Sf.Gheorghe. 

Importanţa din punct de vedere patriotic şi naţional a acestei 

serbări, fiind îndeajuns de cunoscută, fără a mai stărui asupra ei, 

avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua parte la întreg programul 

zilei, la care vor asista toate autorităţile civile şi militare locale şi alţi 

înalţi oaspeţi care vor onora serbarea cu prezenţa lor. 

Prefect Colonel, (ss) Ghigorţ 

Şeful Serviciului, (ss) I.Predescu 

 

Pe colţul de sus din dreapta acestei adrese directorul artistic 

al „Cântării Dunării” a scris: Am participat la serviciul religios de 

dimineaţă, dând răspunsurile cu corul la serviciul religios. 

(ss), A.Bărbulescu, 25.VI.939 

 

Corul societăţii muzicale „Cântarea Dunării”din Giurgiu pe 

vaporul”Turnu Măgurele”, cu ocazia serbării „Zilei apelor”, de la 25 

iunie 1939, la care a participat dând răspunsurile la serviciul divin, 

ce s-a oficiat pe vapor cu acea ocazie. 

În numărul de la 28 iunie 1939 ziarul UNIVERSUL relatează 

această serbare într-un articol apărut la ştiri din Giurgiu sub titlul: 

 

SERBAREA ZILEI APELOR 

Duminică dim.s-a făcut în localitate sărbătorirea zilei apelor, 

organizată de liga navală română, secţiunea locală, de sub prezidenţa 

d-lui colonel Traian Ghigorţ, prefectul judeţului. 

Solemnitatea s-a desfăşurat în portul Ramadan, începând cu 

un serviciu divin oficiat de clerul oraşului, în frunte cu protoerii 

Al.Constantinescu şi Ion Popescu, răspunsurile fiind date de corul 

societăţii muzicale „Cântarea Dunării”, condus de 

dl.prof.A.Bărbulescu. 

Erau de faţă d-nii colonel Traian Ghigorţ, prefectul judeţului, 

Al.Navrea, primarul oraşului, col.I.Popescu, comandantul 

garnizoanei, col.V.Pascu, comandantul reg.5 dorobanţi, 

col.A.Mavrache, inspector premilitar, Savin Popescu, comand.leg.de 
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străjeri, d-şoara prof.Kafi Anastasescu, comandantul leg.de străjere, 

I.R.Popescu, prim prezident al tribunalului, M.Zeleş, prim procuror, 

Paul Drăgănescu, jude instructor, I.Drinceanu, căpitanul portului, 

col.Pelianu, comandantul f.r.n., Ionel Ionescu, agentul n.f.r., 

V.Marinescu, şeful vămii, Al.Dedu, şeful poliţiei, reprezentanţii 

celorlalte autorităţi, detaşamente de premilitari, străjeri şi străjere, 

elevii şcoalelor secundare şi un public numeros... 

În dimineaţa zilei de duminică 2 iulie 1939, după terminarea 

sfintei liturghii, la biserica catedrală a oraşului Giurgiu s-a ofociat un 

Te Deum cu ocazia alegerii I.P.S.S.Nicodim Munteanu, ca Patriarh 

al României, în locul rămas vacant prin decesul fostului patriarh 

Miron Cristea. 

Cu toate că era în vacanţă corul „Cântării Dunării” a luat 

parte la solemnitate dând răspunsurile şi la liturghie şi la Te Deum. 

La rubrica „Ştiri din Giurgiu” ziarul UNIVERSUL cu data de 

9 iulie 1939 publică un articol intitulat TE DEUM  PENTRU NOUL 

PATRIARH, în care scrie: 

Duminica trecută, după terminarea sfintei liturghii, preotul 

Al. Constantinescu, protoereul judeţului, înconjurat de clerul 

Catedralei, a oficiat un Te Deum, cu ocazia alegerii I.P.S.S.Nicodim, 

ca Patriarh al României, răspunsurile fiind date de corul asociaţiei 

muzicale „Cântarea  Dunării”, condus de dl.prof.A.Bărbulescu. 

După serviciul divin P.C.protopop Constantinescu, a ţinut o 

cuvântare, vorbind despre personalitatea noului Patriarh al României. 

La solemnitate au luat parte d-nii: colonel Traian Ghigorţ, 

prefectul judeţului, reprezentanţii autorităţilor şi un numeros public. 

 

Activitatea Societăţii de la 1.IX.1939- 31.VIII.1940 

 

Anul acesta, ca şi-n anii trecuţi, societatea corală 

„CARMEN” din Bucureşti onorează „Cântarea  Dunării” cu două 

invitaţii: 

1. La deschiderea anului de activitate 1939-1940 în ziua de 

vineri 6 octombrie 1939, ora 7 d.a., la sediul ei din str. 

Ing.Saligny nr.2 şi 
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2. La comemorarea maestrului Dumitru G.Kiriac la bustul 

din grădina Ateneului Român, în ziua de joi 26 octombrie 

1939 (Sf.Dumitru), ora 12 a.m. 

Directorul artistic al „Cântării Dunării” a reprezentat-o la 

ambele solemnităţi. 

 

În dimineaţa zilei de duminică 24 septembrie 1939 corul 

„Cântării Dunării” a dat răspunsurile la serviciul oficiat în biserica 

catedrală a oraşului Giurgiu cu ocazia înmormântării fostului prim 

ministru Armand Călinescu. 

Asistau la această pioasă ceremonie şefii tuturor autorităţilor 

civile şi militare, străjeri, străjere, premilitari şi n detaşament din 

Garda Naţională a F.R.N. 

În dimineaţa zilei de duminică 15 octombrie 1939 corul 

societăţii a cântat răspunsurile serviciului de Te Deum, oficiat la 

Catedrală în ziua naşterii Regelui Carol al II-lea al României. 

În aceeaşi zi după amiază corul „Cântării Dunării” dă 

concursul său neprecupeţit Atenelui „Nicolae Bălănescu”, din 

localitate, deschizând cu Imnul Regal inaugurarea deschiderii seriei 

de conferinţe din toamna acestui an. A conferenţiat apoi doctorul 

Dem.Paulian, delegatul Ateneului Român din Bucureşti, care a 

vorbit despre „Glandele cu secreţiune internă şi boalele lor”. 

În duminica următoare, 22 octombrie 1939, sfânta liturghie la 

catedrală s-a oficiat cu un fast deosebit. Ea a fost oficiată de Prea 

Cuviosul Arhimandrit Iuliu Scriban, înconjurat de un sobor de preoţi 

şi un diacon. Răspunsurile au fost date de corul societăţii „Cântarea 

Dunării”, care a cântat liturghia în Do major de Anghel Bărbulescu. 

Cu această ocazie P.C.Arhimandrit a predicat mulţimii de 

credincioşi vorbindu-le despre „Viaţa veşnică prin puterea 

credinţei”. 
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LA CONFERINŢA d-lui GR. TRANCU – IAŞI 

-Duminică 29 octombrie 1939- 

Tribuna Ateneului „Nicolae Bălănescu”, din localitate, a fost 

onorată în această zi de o conferinţă plină de poezie şi învăţăminte, 

ţinută de dl.Gh.Trancu Iaşi şi intitulată „După un sfert de veac”. 

„Cântarea Dunării” a dat şi de data aceasta concurs 

Ateneului, după cum se vede şi în afişul respectiv al Ateneului, pe 

care îl reproduc mai jos: 

 

Conferinţa a fost precedată de un mic concert, executat de 

corul „Cântării Dunării”, concert care a început cu compoziţia 

profesorului Anghel Bărbulescu, cu textul de Gr.Trancu Iaşi, 

intitulată „Vrem prin muncă altă soartă”. 

După terminarea concertului compozitorul acestei lucrări a 

oferit d-lui Trancu Iaşi manuscrisul lucrării, cu următoarea dedicaţie: 
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D-lui Gr.Trancu Iaşi 

Primului Ministru al muncii în România Mare 

„Firei distinse de artist, adânc cunoscător şi iubitor al muncii, 

în semn de respectuos omagiu de admiraţie”. 

Refrenul versurilor acestui cântec suna astfel: 

Munţii noştri aur poartă, 

Vrem prin muncă altă soartă. 

Dar, să vedem ce scrie marele ziar UNIVERSUL în numărul 

de la 1 noiembrie 1939, sub titlul: 

DUPĂ UN SFERT DE VEAC 

Conferinţa d-lui prof.Gr.Trancu Iaşi la Ateneul din Giurgiu 

 Înainte de conferinţă dl.profesor Trancu Iaşi, invitat de 

dl.N.Bălănescu, a vizitat clădirea noului Ateneu. Această clădire, 

făcută pe terenul d-lui N.Bălănescu din Giurgiu va fi gata anul viitor 

şi va face podoaba marelui port dunărean. 

După aceasta, în localul vechiului Ateneu dl.prof.Anghel 

Bărbulescu, în fruntea unui cor a remis d-lui Gr.Transu Iaşi, primul 

ministru al muncii în România Mare, cîntecul „Vrem prin muncă altă 

soartă”, cu dedicaţia următoare: „Firei distinse de artist, adânc 

cunoscător şi iubitor al muncii, în semn de respectuos omagiu de 

admiraţie.Refrenul cântecului este: 

Munţii noştri aur poartă, 

Vrem prin muncă altă soartă”. 
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Intrând în subiect dl.prof.Trancu Iaşi dezvoltă conferinţa d-

sale asupra Regelui Carol I în legendă şi istorie. 

A vorbit de Regele despre care se poate spune că, puţine 

nume sunt în istoria universală, de care să fie legate atâtea înfăptuiri 

pentru o naţie, câte au fost înfăptuite de El. 

El trece pe rând în revistă primul contact cu Ţara nouă, cu 

Capitala, grija de armată, războiul de la 1877, etc. 

Nimeni altul decât poetul astăzi uitat, Grigoriu, a caracterizat 

figura marelui Domnitor: 

„Sire! După veacuri negre scrise în străveche carte 

A poporului, ce falnic ocroteşti şi duci departe... 

După un amurg de Chaos, noapte fără fund şi tristă 

De urgie, ce spun în lume că acest popor există... 

Salutăm, în Tine Sire, raza smulsă dela soare, 

O scântee ce-a dus svonul peste nori, peste hotare, 

Că sub Carol înţeleptul, un popor aşa de mic, 

Mare e în timp de pace şi-n război e tot voinic...” 

Suveranul îşi iubea noua Patrie cu pasiune. Nu era vorba 

numai de îndeplinirea unor sfinte obligaţii, ci mai mult decât atât. 

A pus pe altarul ei toate darurile sufletului Său. 

Nu l-au speriat nici greutăţile obiective şi nu l-au dezarmat 

opunerile oamenilor. 

Sunt semnificative rândurile pe care le scrie regelui Prusiei 

cu ocazia trimiterii fotografiilor din noua şi frumoasa lui ţară: 

„Fotografiile din Moldova, cari nu sunt încă terminate, vor 

înfăţişa vederi şi mai minunate, precum marile mânăstiri din munţi şi 

vestita vale a Bistriţei, care se poate măsura cu cele mai frumoase 

regiuni ale Elveţiei; lipsesc numai gheţarii! Şi panorama oraşului Iaşi 

e admirabilă; poziţia lui reaminteşte pe aceia a oraşului Tiflis”. 

Greutăţile au fost mari Externe şi Interne. Veleităţi 

separatiste în Moldova. Turcia nu voia să ţie seamă că destinul ei s-a 

împlinit. Suveranitatea ei asupra ţării nu mai putea fi menţinută. La 

răsărit imensa Împărăţie a tuturor Ruşilor, de altă parte Austro.-

Ungaria ţinea şi ea ca ţara liberă să nu se dezvolte prea repede spre a 

nu atrage forţele centrifugale. 
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Nici un moment din viaţa ţării nu e trecut cu vederea. E 

semnificativă analiza făcută prin mesajul din 1878 în care era vorba 

despre ratificarea schimbului între Dobrogea şi Basarabia. 

„Energia naţiunilor tari se dovedeşte în timpul ispitelor. 

Energia noastră, în loc dar de a îngenunchia înaintea restriştei, să o 

îndoim prin experienţa dobândită că putem conta pe noi înşine, să o 

oţelim prin unirea noastră, să o dezvoltăm într-o continuă stăruire de 

a vindeca ranele patriei, ca aşa să dovedim lumii vitalitatea naţiunii 

latine dela gurile Dunării!” 

„Da, domnii Mei, după ce pe câmpul de onoare am dovedit, 

că braţul care a purtat sapa ştie a purta şi arma, să ne punem cu toţi la 

lucru şi să facem pe toţi fiii ţării de a se bucura de bunurile păcii!. 

O domnie de mai bine de patru decenii, legată de dezvoltarea 

unei naţiuni, rămâne în istorie. 

A intrat în istorie marele Domnitor şi alăturea de El, Doamna 

despre care poetul moldovean mai sus amintit se exprimă astfel: 

„Şi acum sufletele noastre, către Tine se închină, 

Către Tine, Maestate, Tu de două ori Regină, 

Tu Regina cea mai dulce, mult slăvită, iubitoare 

Unui neam prea mic la număr, dar la inimă prea mare! 

Tu, Regina României, şi Regină peste-o lune 

Mare, mare, nesfârşită, fără ţermuri, fără nume”. 

Gândurile noastre se îndreaptă după un sfert de veac către 

cripta regală de la poalele Carpaţilor, unde la umbra credinţei 

străbune dorm somnul de veci marele Rege şi marea Regină. 

Ei au făcut Ţara, pe care noi trebuie să ne silim, să o apărăm, 

ca să fim la înălţimea marilor înaintaşi. 

 

La SFINŢIREA BISERICII din comuna BILA – VLAŞCA 

-Duminică 5 noiembrie 1939- 

 

În dimineaţa zilei de duminică 5 noiembrie 1939, pe un timp 

friguros şi pe drumuri noroiase, corul „Cântării Dunării” ia din nou 

toiagul pribegiei, în slujba Domnului. 
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Se sfinţea o biserică în judeţul nostru, în comuna Bila, 

aproape 40 km departe de Giurgiu. La sfinţire era nevoie de cor şi la 

apelul P.C.Protoereu al judeţului, „Cântarea Dunării” n-a stat o clipă 

pe gânduri, ci, cu toată bunăvoinţa şi dezinteresarea, a pornit la lucru 

în slujba lui Dumnezeu şi a Neamului. 

Comuna Bila este un sat izolat; totuşi, prin destoinicia 

fostului ei preot Ion Brăila şi a urmaşului său pr.Ion Săndulescu, 

drept credincioşii din acea comună au contribuit cu bani şi în natură, 

ca să ridice în satul lor o biserică monumentală. 

Sfinţirea bisericii s-a făcut de P.S.Arhiereu Emilian Antal, 

Vicarul sfintei Patriarhii, înconjurat de un sobor de preoţi, iar 

răspunsurile sfintei slujbe au fost date de corul „Cântării Dunării”. 

După terminarea serviciului divin P.S.Arhiereu a vorbit celor 

de faţă despre însemnătatea mistică a sfinţirii unei biserici. 

Reproduc mai jos fragmente din articolele apărute în marile 

ziare din Bucureşti, referitoare la această sfinţire: 

Ziarul UNIVERSUL din 7 noiembrie 1939: 

 

Sfinţirea bisericii monumentale din Bila, jud. Vlaşca 

 

Prin râvna de 12 ani a părintelui Ion Brăila şi cu contribuţia 

în bani şi muncă în natură a locuitorilor, s-a ridicat în comuna Bila, 

jud. Vlaşca, o monumentală biserică, în care intră 2000 de persoane. 

Aşezată pe înălţimea ce predomină locurile împrejmuitoare 

satului, biserica se apropie ca stil cu catedrala domnească a Curţii de 

Argeş. 

Cu toată vremea neprielnică, la sfinţirea care s-a făcut 

duminia, au luat parte mii de credincioşi din comună şi satele 

învecinate. 

Ceremonia de sfinţire a fost săvârşită de P.S.S.arhiereul 

Emilian Târgovişteanu, vicarul sfintei Patriarhii, secundat de un 

mare sobor de preoţi. 

Răspunsurile au fost date de corala „Cântarea Dunării” din 

Giurgiu, sub conducerea d-lui prof.Anghel Bărbulescu. 
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P.S.S.arhiereul Emilian Târgovişteanu a relevat însemnătatea 

mistică a sfinţirii unei biserici şi faptul că în timp ce în alte ţări 

războiul distruge biserici şi catedrale, la noi ţărănimea şi clerul de 

mir ridică pretutindeni altare Dumnezeirii, ca un semn de 

superioritate spirituală a sufletului românesc. 

Ziarul ROMÂNIA din 7 noiembrie 1939 scrie: 

Nu demult s-a sfinţit cu mare solemnitate monumentala 

biserică din comuna Bila, jud. Vlaşca, ridicată prin deosebita râvnă 

de păstorire, timp de aproape 12 ani a părintelui Ioan Brăila, azi 

slujitor la biserica „Sf.Treime Ghencea”, din Capitală, şi cu 

contribuţia în bani şi muncă a evlavioşilor locuitori bileni. Lucrarea a 

costat peste patru milioane lei. 

Ceremina sfinţiri a fost săvârşită de P.S.S.arhiereul vicar 

Emilian Târgovişteanu, înconjurat de un sobor de preoţi. 

Răspunsurile la sf.liturghie au fost date de corul „Cântarea 

Dunării” din Giurgiu, de sub conducerea prof.A.Bărbulescu. 

 

Abia înapoiat de la Bila, corul „Cântării Dunării” este chemat 

la o nouă contribuţie de către prefectura judeţului Vlaşca, cu adresa 

nr. 18465 din 7 noiembrie 1939, în care scrie: 

Domnule Director, 

Potrivit ordinului telegrafic al Ministerului de Interne nr. 

19672/939, ziua numelui Măriei Sale Marelui Voievod Mihai de 

Alba Iulia, miercuri 8 noiembrie a.c., urmând a se sărbători în oraşul 

Giurgiu printr-un serviciu religios, ce se va oficia la Catedrala 

oraşului, la ora 11 dimineaţa, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a 

lua parte la acest serviciu religios, la care vor asista toate autorităţile 

civile şi militare din localitate. 

Prefect, delegat, (ss) M.Petrescu 

Şeful Serviciului, (ss) Ion V.Dimitriu 

Pe colţul de sus din dreapta acestei adrese Directorul artistic 

al Societăţii a scris: La dosar. Corul societăţii a dat răspunsurile la Te 

Deum. 

Director, (ss) A.Bărbulescu  9.XI.1939 
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Ziarul UNIVERSUL în numărul de la 10 noiembrie 1939 

confirmă aceasta în articolul special, ce a publicat cu ocazia acestei 

sărbători, scriind: 

Ziua numelui Măriei sale Marelui Voievod Mihai a fost 

sărbătorită în localitate cu deosebit fast. 

Oraşul şi toate edificiile publice au fost frumos decorate. 

La ora 11 dim.s-a oficiat la Catedrală, de 

pr.Al.Constantinescu, protopopul judeţului şi clerul oraşului, un Te 

Deum. Răspunsurile au fost date de corul asociaţiei „Cântarea 

Dunării”, condus de dl.prof.A.Bărbulescu. 

 

 

ANIVERSAREA UNIRII ARDEALULUI 

-Vineri 1 decembrie 1939- 

În lipsă de alte documente reproduc mai jos un fragment din 

articolul publicat de ziarul UNIVERSUL, în numărul de la 2 

decembrie 1939, referitor la această sărbătorire naţională, articol în 

care se pomenşte şi de contribuţia „Cântării Dunării” cu acest prilej: 

Giurgiu, 1 decembrie 

 Comemorarea Unirii Transilvaniei s-a sărbătorit în localitate 

cu deosebit fast. Oraşul şi toate edificiile publice au fost frumos 

pavoazate. 

La ora 11 s-a oficiat la Catedrală un Te Deum de către 

pr.Al.Constantinescu, protoereul judeţului şi clerul oraşului, 

răspunsurile fiind date de corul soc. muzicale „Cântarea Dunării”, 

condus de dl.prof.A.Bărbulescu. 

 

SERBAREA BOBOTEZEI 

-Sâmbătă 6 ianuarie 1940- 

(după ziarul „Universul” din 10 ianuarie 1940) 

 

Serbarea sfinţirii apelor s-a făcut în localitate cu deosebit 

fast. Oraşul a fost frumos decorat cu drapele. 

La ora 10 s-a oficiat la Catedrală un serviciu divin de preotul 

Al.Constantinescu, protoereul judeţului şi clerul oraşului, 
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răspunsurile fiind date de corul asociaţiei „Cântarea Dunării”, 

condus de dl.prof.A.Bărbulescu. 

Erau de faţă d-nii: colonel C.Greceanu, prefectul judeţului, 

Al.Navrea, primarul oraşului, generalul Ionescu Sinaia, colonelul 

V.Pascu, colonelul Gh.Constantinescu, col.Al.Mavrache, 

col.D.Bartolomeu, col.I.Marinescu şi întregul corp ofiţeresc din 

garnizoană, Paul Drăgănescu, primul prezident al tribunalului, 

N.R.Panţu şi prof.V.Glonţ, secretar F.R.N., colonel M.Pelianu, 

comandantul gărzii F.R.N., I.Dorobanţu, prim procuror, N.Buzagiu, 

directorul Băncii Naţionale, Savin Popescu, comand.leg.străjeri, 

corpul didactic secundar şi primar, etc.etc... 

 

 

ANIVERSAREA UNIRII TUTUROR ROMÂNILOR 

-Miercuri 24 ianuarie 1940- 

 

Prefectua judeţului Vlaşca invită „Cântarea Dunării” la 

această sărbătorire cu următoarea adresă nr.1036, pe care am primit-

o chiar în dimineaţa de 24 ianuarie: 

Domnule Preşedinte, 

Potrivit ordinului telegrafic al Ministerului de Interne nr. 

903/940, avem onoare a vă ruga, să binevoiţi a lua parte la serviciul 

religios, ce se va oficia la Catedrala oraşului Giurgiu, în ziua de 24 

ianuarie a.c. la ora 11, pentru aniversarea „Unirii tuturor Românilor”. 

La acest serviciu religios, vor asista toate autorităţile civile şi 

militare din localitate. 

Autorităţile şi şcolile vor fi închise. 

p.Prefect, (ss) Ion V.Dimitriu 

p.Şeful Serviciului, (ss) G.Stila 

 Pe colţul de sus, din dreapta, al acestei adrese a scris: La 

dosar. Corul societăţii noastre a dat răspunsurile la serv.divin de la 

Catedrală. Director, (ss) A.Bărbulescu, iar ziarul UNIVERSUL în 

numărul de la 27 ianuarie 1940 scrie: 

   Giurgiu 24 ianuarie 
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 Sărbătorirea Unirii tuturor românilor s-a făcut în oraşul 

nostru cu tot fastul cuvenit. 

Oraşul şi toate edificiile publice au fost frumos decorate cu 

drapele şi verdeaţă. 

La ora 11 dim.s-a oficiat la Catedrală, de către protopopul 

Al.Constantinescu şi clerul oraşului un Te Deum, răspunsurile fiind 

date de corul asociaţiei muzicale „Cântarea Dunării”, condus de 

dl.prof.A.Bărbulescu. 

 

La 22 februarie 1940 „Cântarea Dunării” primeşte 

următoarea adresă nr.3 din partea Frontului Renaşterii Naţionale, 

jud. Vlaşca: 

Domnule Preşedinte, 

Având în vedere că în ziua de 27 februarie 1940 se împlinesc 

doi ani de la promulgarea noii Constituţiuni şi urmând a se serba cu 

mare fast, vă rog să binevoiţi a lua parte la această festivitate cu 

întreg corp funcţionăresc ce aveţi. 

Programul serbării este: 

1.La ora 10 a.m. se va oficia un Te Deum la biserica 

catedrală din licalotate. 

2,.La ora 11 a.m., după ce se va trece în revistă Garda 

Naţională, va avea loc în sala cinematografului „Modern” un festival 

artistic în prezenţa membrilor Gărzii Naţionale şi a tuturoir 

autorităţilor civile. 

Preşedintele Organizaţiei F.R.N. al jud. Vlaşca, (ss) 

D.Iuca 

În colţul de dus din dreapta acestei adrese Directorul artistic 

al „Cântării Dunării” a scris: La dosar.Corul soc.noastre a dat 

răspunsurile la Te Deumul oficiat în biserica catedrală. 

Director artistic, (ss) A.Bărbulescu 
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O VIZITĂ CREŞTINEACĂ LA REGIMENTUL 5 

-Duminică 5 mai 1940- 

 

După terminarea slujbei sfintei liturghii la biserica catedrală a 

oraşului nostru, clerul, credincioşii din biserică şi corul „Cântarea 

Dunării”au mers la regimentul 5 de dorobanţi, de pe şoseaua Giurgiu 

- Bucureşti, unde, în faţa trupei şi a întregului corp ofiţeresc., s-a 

oficiat un serviciu divin, ale cărui răspunsuri au fost date de corul 

„Cântării Dunării”. 

În lipsa altor documente reproduc mai jos articolul publicat 

de ziarul UNIVERSUL în numărul de la 10 mai 1940, sub titlul 

Religioase: 

Duminica trecută enoriaşii catedralei din oraşul nostru, în 

frunte cu pr.Al.Constantinescu, revizor bisericesc şi parohul 

catedralei, pr.N.Popescu, confesorul garnizoanei, pr.Ion Popescu şi 

diaconul Const.Anuţii, au făcut o vizită creştinească la cazarma 

regimentului de infanterie, ducând soldaţilor diferite articole 

alimentare, ouă roşii, cozonac, ţigări, etc. 

Aci au fost întâmpinaţi de corpul ofiţeresc, în frunte cu 

dl.col.V.Pascu, comandantul regimentului. 

Clerul a oficiat un serviciu divin în prezenţa trupelor, iar 

răspunsurile au fost date de corul Asociaţiei „Cântarea Dunării”, 

condus de dl.prof.Bărbulescu. 

După serviciul divin pr.Constantinescu a binecuvântat trupele 

şi a citit pastorala de Paşti a I.P.S.S.Patriarhul Nicodim. Apoi a arătat 

că scopul acestei vizite este ca contactul dintre civili şi militari să 

întărească cât mai mult sentimentul creştinesc şi naţional, care în 

împrejurările de azi trebuie să formeze pavăză tare sub scutul 

înţeleptului nostru Rege, pentru apărarea patrimoniului strămoşesc. 

Muzica militară şi corul a intonat „Imnul Regal” şi „Cristos a 

înviat”. 
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SERBAREA ZILEI DE 10 MAI 

În ziua de 9 mai 1940 Prefectura judeţului Vlaşca trimite 

„Cântării Dunării” următoarea adresă nr. 7367: 

Domnule Preşedinte, 

Potrivit ordinului telegrafic al Ministerului de Interne nr. 

6348/940, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua parte la serviciul 

religios, ce se va oficia la Catedrala oraşului Giurgiu, în ziua de 10 

mai a.c., la ora 10, pentru sărbătorirea acestei zile. 

La această serbare vor lua parte toate autorităţile civile şi 

militare din localitate. 

Ţinuta: de ceremonie. 

După serviciul religios va urma defilarea trupelor, care se va 

primi de către Domnul General Comandant al Garnizoanei, în faţa 

Cercului militar. 

Domnii şefi de autorităţi sunt rugaţi a asista la această 

defilare, luînd loc în tribuna special amenajată în acest scop. 

PREFECT 

Colonel, /ss) D.Greceanu 

p.Şeful serviciului, (ss) Eug.Dragne 

 Pe colţul de sus din dreapta acestei adrese e scrisă următoarea 

rezoluţie: La dosar. Corul Soc.a dat răspunsurile la Te Deum. 

Director, (ss) A.Bărbulescu 

 Dau mai jos un fragment din articolul respectiv apărut în 

numărul de la 13 mai 1940: 

        

 Giurgiu 

 Sărbătorirea zilei de 10 mai s-a făcut în localitate cu tot fastul 

cuvenit. Oraşul şi toate edificiile publice au fost frumos decorate cu 

drapele şi portretul M.S.Regelui. 

La ora 9 dim.trupele şi premilitarii au fost aranjaţi în jurul 

grădinei din centrul oraşului, iar în faţa Catedralei era compania de 

onoare cu drapel şi muzică. 

La ora 10 s-a oficiat un Te Deum la Catedrală de clerul 

oraşului, în frunte cu c.protoerii Al.Constantinescu, I.Hurduc şi 
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P.Georgescu, răspunsurile fiind date de corul soc.muzicale „Cântarea 

Dunării”, condus de dl.prof.A.Bărbulescu. 

 

ÎNMORMÂNTAREA LUI C.VOICU 

-Duminică 19 mai 1940- 

Despre colegul nostru Constantin (Costică) Voicu şi marele 

rol pe care el l-a jucat atât la înfiinţarea şi viaţa fostului cor al 

bisericii „Smârda”, cât şi la înfiinţarea şi viaţa „Cântării Dunării”, 

am scris atât la Capitolul al II-lea cât şi la începutul capitolului al III-

lea ale acestei lucrări. 

Costică Voicu, una din pietrele pe care s-a zidit „Cântarea 

Dunării”, fost dirijor secund al corului ei, doborât de boală şi-a dat 

obştescul sfârşit vineri 17 mai 1940. Corpul lui neînsufleţit a fost 

depus în biserică, în al cărei consiliu parohial era membru şi unde, 

când era în viaţă, a cântat şi a condus corul spre a înălţa imnuri de 

slavă bunului Dumnezeu. 

Înmormântarea lui s-a făcut în după amiaza zilei de duminică 

19 mai 1940. La serviciul de prohodire corul „Cântării Dunării” a 

cântat imnele funerare, iar scriitorul acestor rânduri, cu ochii 

înlăcrămaţi şi vocea tremurândă, a rostit următorul panegiric: 

Întristată asistenţă, 

Costică Voicu, distinsul şi dragul nostru prieten, ne-a adunat 

împrejurul lui; dar...vai! de data aceasta nu ne-a mai chemat, ca să 

petrecem împreună clipele frumoase pe care le anima, aşa cum 

numai el putea s-o facă. De data aceasta ne-am strâns împrejurul 

corpului său neînsufleţit, care pleacă dintre noi, pentru ca să nu mai 

vie niciodată... 

Soţia, copilul lui drag, rudele, prietenii, nu-l mai pot 

impresiona cu nimic, căci, deşi îl vedem, el nu mai este... 

Fiu de negustor modest, dar cinstit, creşte cu aceste calităţi 

distinse, moştenite de la părinţi. 

Rămas orfan şi de mamă şi de tată, după ce termină şcoala 

comercială din localitate, intră în Serviciul tehnic al judeţului Vlaşca, 

pe care îl părăseşte după un an pentru a intra în Vamă, unde a rămas 
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până-n octombrie trecut, când a ieşit la pensie, de care însă n-a avut 

parte; căci, aşa i-a fost lui sortit, ca răsplata să nu-i vie pe pământ. 

Suflet ales şi darnic, a împărţit inima sa toată celor ce-l 

înconjurau. Iată de ce Costică Voicu era iubit de toţi. 

 Şi-a iubit familia, şi-a iubit prietenii, şi-a iubit ţara, a iubit pe 

Dumnezeu, în biserica căruia a slujit cântând aproape toată viaţa. 

În împrejurări grele, în timpul ocupaţiei germane, Costică 

Voicu regrupează în jurul lui corul bisericii „Sf.Treime”, unde, 

reluînd activitatea întreruptă de război, cântă în fiecare sărbătoare 

imnuri de slavă lui Dumnezeu. 

Cu această modestă, dar vrednică de laudă grupare de 

cântăreţi, însoţiţi de părintele Ştefan Burilescu, singurul preot 

existent atunci în Giurgiu, merg şi ţin şedinţe religioase de 

moralizare, la spital şi în lagărul de prizonieri români. 

În acest timp, când sufletul românesc era înăbuşit de durerea 

stăpânirii străine, Costică Voicu are curajul civic de a face să vibreze 

coardele lirei românşti, dând un concert de muzică românească 

pentru români, în sala cinematografului „Europa” din localitate. 

La primirea triumfală a trupelor româneşti reîntoarse acasă 

după victoriile de la Mărăşti, Oituz şi Mărăşeşti, corul lui Costică 

Voicu le iese în întâmpinare cu cântece patriotice. 

Odată restabilită liniştea în ţară, Costică Voicu simţind că 

vremurile  noi cer o altă îndrumare a acestui cor şi cum Luca 

Economu, care-l înfiinţase, era împiedicat de nevoile serviciului său 

de a mai activa, face apel la mine, ca să ducem mai departe opera lor 

şi astfel în august 1922, dând o altă faţă lucrurilor, înfiinţăm 

Societatea corală „Cântarea Dunării”, la a cărei alcătuire şi 

dezvoltare Costică Voicu a contribuit cu tot sufletul. 

Fiecare succes al acestei Societăţi a fost pentru el prilejul 

unei noi fericiri, căci persoana lui se contopise în alutaul Societăţii 

„Cântarea Dunării”, în care reuşise să înscrie ca membri amatori sau 

executanţi pe aproape toţi cunoscuţii săi. 

Pe coriştii şi coristele Societăţii îi iubea cu cea mai curată 

dragoste părintească. La rândul lor toţi aceştia îl stimau şi îl iubeau 
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ca pe un părinte bun şi, parcă li se umplea gura, când ziceau: „Vine 

domnul Voicu”. 

De acum ei nu te-or mai vedea niciodată, dragă Costică; dar 

amintirea ta va fi veşnică în sufletul nostru, al tuturor, căci sufletul 

tău va veghea în fiecare clipă asupra Cântării Dunării”, care ţi-a fost 

atât de dragă. 

Şi-acum, înainte de a ne despărţi pentru totd’auna de corpul 

neînsufleţit al celui ce ne-a fost atât de drag, rog întreaga asistenţă, 

să păstreze un minut de reculegere, în care să se roage în taină pentru 

odihna sufletului său. 

......Fie-ţi somnul lin, frate Costică şi amintirea în veci 

neştearsă.” 

 

CONCERTUL CU MUZICA REG.5 DOROBANŢI 

-Luni 20 MAI 1940- 

De la 18 februarie 1937 „Cântarea Dunării” nu mai dăduse 

nici un concert la sală, unde putea aborda şi muzică clasică. Se 

impunea deci un astfel de concert şi în consfătuirile noastre am 

hotărât să dăm un concert, la care să asociem concursul Muzicii 

Regimentului 5 Dorobanţi şi al tenorului Alexandru Grozuţă, 

comisar în poliţia Giurgiu, care concerta foarte des la „Radio”. 

În acest scop în ziua de 19 aprilie 1940, însoţit de căpitanul 

Anghel Dumitrescu, tenor în corul Societăţii noastre, m-am prezentat 

Domnului Comandant al Regimentului 5 de dorobanţi din localitate, 

căruia i-am înmânat următoarea adresă nr. 13/940 a „Cântării 

Dunării”: 

 

 

Domnule Comandant, 

Călăuziţi de gândul că, în pregătirea lui sufletească stă 

chezăşia vieţii unui Neam, de dragostea de ţară şi cu sufletele pline 

de elanul specific rasei şi mai ales Neamului nostru, în anul 1922 ne-

am constituit în Societate muzicală, al cărei scop este, să contribuie 

pe calea cântecului la educarea sentimentului estetic, moral şi 

naţional al maselor populare din acest colţ de ţară. 
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Ministerul Artelor apreciind opera cultural-naţională ce 

înfăptuim, cu ordinul nr. 19436 din 17 mai 1927 a recunoscut 

Societatea noastră ca Societate culturală. 

În şedinţa de la 16 aprilie a.c. Consiliul de administraţie al 

Societăţii a hotărât ca în seara zilei de 17 mai a.c.corul Societăţii 

noastre să dea un concert în sala „Modern” din acest oraş concert la 

care să se solicite colaborarea Muzicii Regimentului ce cu onoare 

conduceţi şi cu care să se împartă, în mod egal, beneficiul net, ce va 

rezulta de la concert. 

În acest scop avem onoarea a vă ruga domnule Comandant, 

să binevoiţi a aproba, ca Muzica Regimentului să ne dea concursul la 

acest concert în condiţiunile de mai sus. 

În programul concertului Muzica va cânta atât singură, cât şi 

cu corul Societăţii noastre. 

Primiţi, vă rugăm domnule Comandant, încredinţarea 

distinsei consideraţiuni ce vă păstrăm. 

Director artistic,  (ss) Prof.Anghel Bărbulescu 

Intervenţia noastră s-a bucurat de cea mai largă înţelegere şi 

bunăvoinţă, atât din partea d-lui colonel V.Pascu, comandantul 

Regimentului, cât şi a c-lui locotenent I.Stănescu, şeful muzicii, cu 

care am pregătit apoi concertul, care a avut loc luni 20 mai 1940. 

Concertul a fost anunţat din timp publicului giurgiuvean cu 

următorul afiş mare lipit pe străzile oraşului: 
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Numerele 1 şi 2 din partea I a programului au fost conduse de 

profesorul Bărbulescu directorul artistic al „Cântarea Dunării”, iar 

Nr.1 din partea a doua de locotenentul I.Stănescu, şeful Muzicii 

Regimentului 5. 
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Iată ce scrie ziarul UNIVERSUL din 25 mai 1940 despre 

acest concert: 

CONCERTUL SOCIETĂŢII MUZICALE „CÂNTAREA 

DUNĂRII” DIN GIURGIU 

Luni seara, corul cunoscutei soc.muzicale „Cântarea Dunării” 

din oraşul nostru, condus de dl.prof.A.Bărbulescu, a dat în sala 

teatrului „Modern” un reuşit concert, cu concursul muzicii militare şi 

a d-lui Al.Grozuţă, tenor, la care a asistat un numeros şi select 

auditoriu. 

Concertul s-a deschis cu „Imnul Regal”, după care s-a 

executat cu multă artă de către cor şi muzica militară „Valurile 

Dunării”, vals de Ivanovici, condus de dl.prof.Bărbulescu, călduros 

aplaudat. 

Dl.Al.Grozuţă, acompaniat la pina de d-ra Letiţia Schuller, a 

cântat frumos arii din operele „Carmen” şi „Turandot” şi „La fântâna 

cu găleată” de Monţia, care au plăcut mult asistenţei. 

În partea a doua a programului corul şi orchestra militară, 

conduse de dl.locot.Ion Stănescu, şeful muzicii, a executat cât se 

poate de bine valsul „Dunărea albastră” de Strauss. 

Au urmat diferite arii cântate de dl.Al.Grozuţă, remarcându-

se „Arde-mi-te-ai codru des” de Budiceanu şi „Ducea’m-aş şi m-aş 

tot duce” de Monţia. 

Apoi corul a executat „Smaranda” de C.D-trescu Tita, cu solo 

cântat de d-şoara Paula Iliescu, alto şi D.Popescu - bas, cum şi 

„Voinţa Neamului”. 

Programul s-a încheiat de muzica militară, condusă de 

dl.locot.I.Stănescu, care a executat cu multă artă „Dansul orelor” din 

opera „Gioconda”, „Fantasie din Faust” şi „Menuet” de Paderewsky. 

Reuşita acestei producţiuni artistice, organizată de către soc. 

„Cântarea Dunării”, care de aproape 25 ani se manifestă atât în oraş, 

cât şi în judeţ, răspândind gustul muzical românesc în popor, merită 

toată lauda, cu atât mai mult cu cât trebuie să se ştie că, această 

societate este formată numai din diletanţi, care muncesc cu totul 

dezinteresaţi. 
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ZIUA EROILOR 

-Joi 6 iunie 1940- 

 

Ca’n toţi anii şi acum „Cântarea Dunării” a fost chemată, să 

preamărească prin cântece memoria celor ce s-au jertfit pentru Patrie 

şi Neam şi ca’ntotdeauna şi acum, „Cântarea Dunării” a fost la 

datorie. 

Prefectura judeţului Vlaşca îi trimite la 5 iunie 1940 (deci în 

ajun) adresa nr. 8988, cu următorul cuprins: 

 

Domnule Preşedinte, 

Avem onoarea a vă ruga, să binevoiţi a lua parte la 

festivitatea comemorării eroilor, în ziua de Înălţarea Domnului, joi 6 

iunie a.c., care se va sărbători printr-un Te Deum şi parastas la ora 

11 la biserica Înălţarea Eroilor Neamului, în prezenţa tuturor 

autorităţilor civile şi militare din localitate. 

Prefect, (ss) R.P.Popescu 

  p.Şeful Serviciului, (ss) Eug.N.Dragne 

 

Pe colţul de sus, din dreapta acestei adrese, se citeşte (scris de 

mână): La dosar. Corul soc.noastre a dat răspunsurile la ambele 

servicii. Director, A.Bărbulescu 

 

Iată cum descrie această solemnitate ziarul UNIVERSUL în 

numărul său de la 9 iunie 1940, la rubrica „Ştiri din Giurgiu”: 

 

Ziua comemorării eroilor, morţi pentru ţară, s-a sărbătorit 

în localitate cu tot fastul cuvenit. 
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Oraşul şi toate edificiile publice au fost frumos decorate cu 

drapele şi verdeaţă, de asemeni biserica eroilor „Înălţarea” şi 

cimitirul în care se odihnesc osemintele celor 3000 eroi. 

La ora 11 dim.clerul oraşului în frunte cu C.S.preotul 

Al.Constantinescu, rezivor bisericesc şi protoereii I.Hurduc şi 

P.Gongescu, au oficiat un Te Deum în biserica eroilor, răspunsurile 

fiind date de corul asociaţiei muzicale „Cântarea Dunării”, condus de 

dl.prof.A.Bărbulescu. 

Erau de faţă d-nii: D.Iuca, preşedintele organizaţiei F.R.N., 

Radu P.Popescu, prefectul judeţului, Al.Navrea, primarul oraşului, 

col.V.Pascu, col.G.Constantinescu, col.D.Bartolomeu, M.Zeleş, prim 

prezident al tribunalului, N.R.Panţu şi V.Glonţ, secretari F.R.N, 

dr.G.Mândreanu, medic primar al judeţului, Savin Popescu şi d-ra 

E.Anastasescu, comand.leg. străjeri, Paul Drăgănescu, prezident 

Trib.II, I.Nicolaid, prim procuror, col. Nae Dumitrescu, preşedintele 

uniunii ofiţerilor de rezervă... 

Onorurile militare au fost date de trupă. 

După terminarea Te Deum-ului asistenţa a trecut în faţa 

mausoleului, unde clerul a oficiat un parastas pentru pomenirea 

eroilor. 

În numele armatei a vorbit dl.col.D.Bartolomeu preamărind 

faptele vitejeşti ale celor care s-au jertfit pentru ţară. 

A urmat defilarea membrilor soc. „Avîntul ţării” din capitală, 

străjerele liceului ortodox, liceul „Regina Maria”, gimnaziul 

industrial de fete, străjerii liceului „I.Maiorescu”, liceul comercial, 

trupele din garnizoană şi detaşamente de premilitari. 

 

A doua zi, 7 iunie 1940 „Cântarea Dunării” este chemată de 

Prefectura Vlaşca cu adresa nr. 9052 la o altă contribuţie: 

 

Domnule Preşedinte, 

Potrivit ordinului telegrafic al Ministerului de Interne nr. 

771/940, avem onoare a vă ruga, să binevoiţi a participa la serviciul 

religios ce se va oficia la Catedrala oraşului Giurgiu în ziua de 8 

iunie a.c. „Ziua Restauraţiei”, la ora 11 a.m. 
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La aceată solemnitate vor lua parte toate autorităţile civile şi 

militare din localitate. 

Prefect, (ss) Radu P.Popescu 

  Şeful Serviciului, (ss) Ion V.Dimitriu 

Pe colţul de sus din dreapta acestei adrese, directorul artistic 

al Societăţii a scris: „La dosar. Corul soc.noastre a dat răspunsurile la 

Te Deum”. 

 

 

Deschiderea noului an de activitate al „Cântării Dunării” nu 

s-a mai bucurat de mediul prielnic de altă dată, ci, dimpotrivă: doliul 

aruncat asupra ţării noastre de dictatul de la Viena, care sfâşiase 

trupul Patriei noastre prin înjumătăţirea Ardealului, iar pe de altă 

parte intrigăriile, subminările machiavelice ale unor concetăţeni, 

constituiţi şi ei într-o societate similară, care aruncau cu perseverenţă 

mărul discordiei printre coriştii noştri; în această atmosferă începerea 

unei noi campanii de lucru, mai ales pe tărâm muzical, cerea multă 

prudenţă, răbdare şi mai ales ajutorul bunului şi dreptului nostru 

Dumnezeu. 

Mi-am dat seama atunci că, deocamdată este imperios 

necesar să dau coriştilor noştri un fortifiant moral şi în acest scop am 

trimis fiecăruia următoarea adresă, ce poartă  nr.1 din 6.IX.1940: 

 

Scumpi şi dragi colaboratori, 

 

Începem un an nou de activitate, al nouăsprezecelea an de 

activitate al Societăţii noastre. 

Fie aceasta într-un ceas bun! 

Dumnezeu să binecuvânteze munca noastră, ca să dea roade 

cât mai bune. 

Trăim vremuri excepţional de grele şi de dureroase pentru 

Neamul nostru. Inimile frânte ale tuturor românilor au acum, mai 

mult ca oricând, nevoie de fortifiante morale, pentru ca, redresându-

ne moraliceşte să putem contribui prin muncă dârză şi continuă la 

procesul moral şi material al ţării noastre. 
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Genialul Beethoven a înscris ca „Moto” al lucrărilor sale 

următoarele: „Nimic nu este mai sublim, decât să te înalţi pe aripile 

muzicii până la tronul Dumnezeirii, pentru ca de acolo să-i 

răspândeşti razele asupra umanităţii”. 

Iată dragii mei, ce misiune nobilă ne-a încredinţat nouă 

Societatea noastră, scumpă inimilor noastre, misiunea de a ne înălţa 

sufletele prin Muzică până la Dumnezeu, de la care să primim har 

întăritor, pe care să-l împărtăşim cu dărnicie cât mai multă fraţilor 

noştri români. 

Fiţi mândri de acest nobil apostolat, la care nu oricine poate 

fi chemat. Fiţi mândri, că voi aţi fost aleşi pentru aceasta şi căutaţi, 

ca prin munca voastră continuă, cu râvnă şi cu drag, să vă faceţi 

vrednici de această alegere divină. 

Iubiţi din adâncul vostru societatea „Cântarea Dunării”, pe 

care s-o slujiţi cu mândrie şi să o apăraţi cu toate puterile voastre de 

toate uneltirile vrăjmaşilor ei, care au încercat, încearcă şi vor 

încerca să pescuiască în apă tulbure, să bage intrigi printre voi, să 

defăimeze Societatea, pe conducătorii ei, pe unii dintre voi, etc., cu 

intenţia de a produce disensiuni, pentru a slăbi şi nărui Societatea 

noastră, care e mai presus de puterile şi nemernicia lor şi pe care ei 

vor s-o distrugă tocmai pentru aceste motive. 

Nu vă lăsaţi amăgiţi de glasul acestor sirene, care din cauza  

micimei sufletelor lor, din cauza neputinţei lor, ne pismuiesc, fiindcă 

nu pot face şi ei ca noi 

Evitaţi prietenia acestor oameni netrebnici  şi periculoşi, care 

nu vă onorează, ci dimpotrivă vă scad. 

Strângeţi cât mai mult rândurile voastre, a celor de aci, din 

„Cântarea Dunării”. Alungaţi dintre voi toate necazurile şi 

neînţelegerile. Iubiţi-vă ca nişte fraţi buni, aşa cum v-am iubit pe voi 

totdeauna. Stimaţi-vă şi respectaţi-vă unii pe alţii, aşa cum vă stimez 

şi vă respect eu. Apăraţi-vă unii pe alţii împotriva duşmanilor, aşa 

cum v-am apărat eu întotdeauna. Aveţi încredere în destinele 

Societăţii şi în conducătorii ei, care pun tot sufletul lor în slujba 

Societăţii şi nu pregetă să facă tot ce le este cu putinţă, ca să vă 
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asigure cât mai bine situaţia morală şi materială reclamată de munca 

şi vrednicia voastră, ca şi de prestigiul Societăţii. 

În anul pe care-l începem, să ne hotărâm cu toţii, ca să 

lucrăm mai mult, mai cu drag, ca să producem şi mai mult şi mai bun 

decât până acum. În Societatea noastră toţi au muncit cu drag 

întotdeauna, iar cei ce n-au pus sufletul în slujba Societăţii, s-au 

simţit ei singuri stingheri şi au plecat singuri. Acei ce au rămas, sunt 

cei ce simt că au zidit suflet din sufletul lor la edificiul acestei 

Societăţi. Lor li se cuvine cinstea existenţei şi frumosului prestigiu al 

Societăţii, adică vouă dragii mei corişti, în care pun toată încrederea 

şi toată nădejdea viitorului. 

Toată lumea bună v-a lăudat pentru concertul de la 20 mai 

a.c. şi aşteaptă, pe bună dreptate, altul şi mai bun. Noi să le dăm nu 

altul, ci altele cât mai bune. Pentru aceasta este nevoie, ca toţi să 

veniţi la repetiţii foarte regulat şi la ora fixată, ca nu prin întârzierea 

sau aşteptarea unuia, să stingherească lucrul celorlalţi. În felul acesta 

la fiecare şedinţă se face de toată lumea câte un pas înainte; altfel se 

stă pe loc, se bate apa’n piuă şi ar fi păcat şi de timpul pierdut şi de 

strădania mea şi de tot trecutul glorios al Societăţii noastre. 

Veniţi de asemenea regulat şi la oră fixă la biserică şi 

pretutindeni unde corul Societăţii noastre este angajat moraliceşte 

sau materialiceşte să cânte. 

Lucrând cu spor fiecare din noi, vom avea satisfacţia de a fi 

pus un umăr sănătos la înfăptuirea unei mari opere de redresare 

morală a Neamului românesc, aci la porţile Orientului. 

Repetiţiile se vor ţine la Şcoala primară nr.2 de băieţi din 

localitate în ziele de luni şi vineri, între orele 19,30 – 20,30 (7,30-

8,30 seara), în fiecare săptămână, iar cântarea la biserica „Adormirea 

Maicii Domnului” din localitate începe la orele 9,45 dimnineaţa în 

fiecare duminică şi sărbători legale. Sper, că duhul cel bun al 

vredniciei, cuminţeniei şi dragostei frăţeşti pentru Societate, pentru 

conducătorii ei şi pentru fiecare din camarazii noştri din „Cântarea 

Dunării”, vă vor călăuzi paşii în al 19-lea an de activitate al 

Societăţii, căreia îi veţi asigura astfel o nouă pagină glorioasă. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu!” 
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DIRECTOR ARTISTIC: Anghel Bărbulescu 

 

Ținta vizată cu această adresă a fost atinsă. O foarte bună 

destindere s-a produs; fracțiunea coriștilor, pe care mâna vrășmașă 

,,Cântării Dunării” reușise să o abată de la datoria ce voluntar și-o 

impusese față de Societate, atunci când s-au înregimentat în ea, s-au 

trezit acum la realitate, au scuturat praful ispitei în care căzuse și și-

au reluat locurile alături de camarazii ce nu s-au lăsat pradă 

instigărilor și ademenirilor din afara Societății. În scurt timp lucrurile 

au intrat în normal și ,,Cântarea Dunării”, în ciuda celor ce lucrase 

pentru năruirea ei, și-a reluat liniștită cursul ei, ca și Dunărea după 

furtună. 

     *** 

La 13 Septembrie 1940 Prefectura județului Vlașca trimite 

,,Cântării Dunării” următoarea adresă N: 15.260: 

     

 

Domnule Președinte, 

Duminică 15 Septembrie crt (?) orele 11³⁰ cu prilejul sosirii 

în Capitală a M. S. Regina mamă Elena, se va oficia un Te Deum de 

mulțumire, în biserica Catedrală ,,Adormirea Maicii Domnului” din 

acest oraș, și vă rugăm să binevoiți a lua și Dvs. parte la această 

solemnitate. 

După începerea serviciului divin, când clopotele bisericilor 

vor suna, poporul va îngenunchia, spre a se ruga lui Dumnezeu 

pentru Țară și Tron, așa cum va face la Sft. Patriarhie M. S. Regina 

mamă și toți înalții demnitari ai Statului.  

Prefect, Colonel C. Greceanu 

   Șeful Serviciului, Ion V. Dimitriu 

 

Pe colțul de sus, din dreapta acestei adrese, e scris: La dosar 

Corul Soc. noastre a dat răspunsurile la Te-Deum, - Director, Anghel 

Bărbulescu. 

*** 
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 La 24 Septembrie 1940 marea Societate corală ,,Carmen”, 

din București, cinstește ,,Cântarea Dunării” cu următoarea  

       

INVITAȚIE N⁰: 71 

 

 Cu onoare vă rugăm să binevoiți a lua parte la deschiderea 

anului de activitate 1940-1941, al Societății ,,Carmen”, care timp de 

40 de ani, continuă frumoasa operă culturală de a răspândi în țară și 

străinătate, cântările curat românești și clasice. 

 Solemnitatea va fi Luni 30 Septembrie 1940, ora 6 d.a. la 

sediul din str. Ing. Saligny N⁰:2, pentru când ne-am simți prea fericiți 

să vă vedem în mijlocul nostru, ca astfel legătura sufletească să fie 

cât mai apropiată și trainică în vederea continuării, mai cu folos a 

nobilului scop ce societatea urmărește. 

         

 COMITETUL 

 

       

 

LA SFINȚIREA BISERICII DIN ASAN – AGA 

– Duminică 13 Octombrie 1940 – 

  

  

 Satul Asan-Aga este situat pe șoseaua națională București-

Alexandria, la distanță de 43 kilometri de Giurgiu. Prin osârdia 

preotului Ion Popescu-Slăvuță și cu contribuția creștinilor din sat și 

din alte comune din toată țara, s-a construit în acest sat o biserică 

nouă a cărei sfințire s-a făcut în ziua de Duminică 13 Octombrie 

1940, de către PS. Arhiereu Veniamin Pocitan (? Pag 430), cu 

următorul cuprins:  

Domnul Președinte, 

 Preotul parohiei bisericii din comuna Asan-Aga, solicită ca în 

ziua de 13 Octombrie a.c. când se va face sfințirea bisericii din 

numita comună să ia parte și corul ,,Cântarea Dunării”, ce deos. îl 

dirijați. 
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 În consecință, avem onoarea a vă ruga să binevoiți a ne 

comunica, dacă acceptați să luați parte la această solemnitate cu 

corul. 

 p. Prefect, Ion V. Dimitriu  

  p. Șeful Serviciului, Eug. N. Dragne 

  

Am acceptat propunerea și în zorii zilei de 13 Octombrie coriștii 

,,Cântării Dunării”, îmbarcați într-un auto-camion mare al 

Prefecturii, pornesc spre Asan-Aga, unde aveau să împodobească cu 

cântările lor slujba sfințirii noului locaș al Domnului, înscriind cu 

aceasta încă o pagină frumoasă în istoria dragii lor Societăți. Ajunși 

la destinație coriștii, sub conducerea directorului lor artistic, dau 

răspunsurile atât la slujba pentru sfințirea bisericii, cât și la sfânta 

liturghie; iar la masa creștinească din curtea bisericii, corul ,,Cântării 

Dunării” a oferit mulțimii ce umplea curtea, un concert gratuit de 

cântece românești, populare și patriotice. 

 Iată ce scriu marile ziare din Capitală referitor la această 

solemnitate:  

Ziarul ,,CURENTUL” din 16 Octombrie 1940: 

Sfințirea bisericii din com. Asan-Aga – Vlașca 

 Giurgiu 14. Ieri a avut loc în com. Asan-Aga din județul 

Vlașca, solemnitatea sfințirii bisericii din acea comună, ridicată de 

un comitet de săteni în frunte cu C. Pr. I. Popescu Slăvuță și cu 

contribuția unui mare număr de credincioși.  

 În acest scop au sosit din Capitală și din județul nostru, 

numeroși credincioși, în mare parte donatori, ceea ce a făcut ca 

solemnitatea să ia caracterul unei mari sărbători creștinești. 

 Județul este reprezentat de însuși d. prefect, colonel Anibal 

Dobyansky (? Pag 431), la care s-au alăturat ceilalți șefi de autorități 

din comunele învecinate. 

 Solemnitatea sfințirii s-a săvârșit de P.S. sa Arhiereul 

Veniamin Ploeșteanu, vicarul sf. Patriarhii, înconjurat de un sobor de 

preoți, în frunte cu protoiereii Petru Gongescu, I. Hinduc (? Pag 431) 

, I. Voicu – consilier referend și pr. Cpt Aurel Ijacu. 
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 Răspunsurile au fost date de corul soc. muzicale ,,Cântărea 

Dunării” de la Catedrala din Giurgiu, sub conducerea d-lui prof. 

Anghel Bărbulescu. 

 După terminarea serviciului religios a vorbit cucernicul preot 

I. Popescu Slăvuță, parohul bisericii, care a expus în accente 

emoționante modul cum a conceput ridicarea sf. locaș și greutățile 

întâmpinate.  

 În continuare arată că vechea bisericuță, ce datează din anul 

1780, construită din bârne, devenise improprie și în imposibilitate de 

a satisface nevoile credincioșilor.  

 A pornit la executarea lucrărilor cu un fond de numai 25.000 

lei pentru ca în anul 1936 să poată pune temelia, iar astăzi să se 

ajungă la sfințirea ei, cheltuielile însumând total lei 1.800.000. 

 ,,Am înțeles să-mi jertfesc tot, pentru că orice jertfă duce la 

izbândă, spune vorbitorul, Am avut în față întodeauna jertfa 

Mântuitorului, care a pecetluit cu jertfa lui mântuirea creștinătății.  

 La baza altarului stă crucea lui Hristos. 

 Cu aceste gânduri am mers până acolo încât am solicitat 

concursul minissterului aurului (? Pag 432), care mi-a pus la 

dispoziție un avion, cu care am răspândit pe tot cuprinsul țării apelul 

terminării acestei biserici. 

 Astăzi, când totul s-a realizat, aduc mulțumire lui Dumnezeu, 

pentru că m-a învrednicit să pot termina acest sfânt locaș. Mulțumesc 

din suflet tuturor donatorilor din toate părțile pentru generoasele lor 

daruri, cât și credincioșilor mei, care m-au ajutat să realize ceea ce se 

vede.  

 Urmăează cuvântările: prefectului județului, generalului 

Const. Iacob și a P.S. Arhiereu Veniamim.  

 

Ziarul ,,UNIVERSUL” din 16 Octombrie 1940: 

Sfințirea bisericii din comuna Asan-Aga (Vlașca) 

 

 Giurgiu, 14 Oct. Duminica trecută s-a făcut cu deosebită 

solemnitate sfințirea bisericii cu hramul Sf. Parascheva, construită în 

comuna Asan-Aga, din județul nostru, prin stăruința unui comitet 
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local, în frunte cu preotul Ion Popescu-Slăvuță și având concursul 

unui număr mare de credincioși, care au făcut diferite donațiuni.  

 Solemnitatea s-a desfășurat în prezența unei numeroase 

asistențe sosită din Capital și din comunele învecinate. 

 Autoritățile erau reprezentate prin d.nii Colonel Anibal 

Dobyansky (? Pag 432), prefectul județului, pretor Cătuneanu, 

primarii și notarii din __________ 

 Serviciul divin a fost oficiat de P.S. Arhiereu Veniamin 

Pocitan (? Pag 432), vicarul patriarhiei, și un sobor de preoți în 

frunte cu protoereii P. Gongescu și I. __________  (? Pag 432), iar 

răsounsurile au fost date de corul soc. muzicale ,,Cântarea Dunării”, 

condus de prof. A. Bărbulescu. 

 Urmează cuvântările -  

 Comerciantul Marin Glăvan, fost primar  în comuna vecină 

Drăgănești, ne-a rugat după terminarea solemnității și a mesei ce i-a 

urmat, ca la înapoierea spre Giurgiu corul să se abată și prin comuna 

Drăgănești, spre a oferi un concert de muzică românească și sătenilor 

din comuna sa. Propunerea i-a fost primită și în mijlocul sătenilor 

din Drăgănești coriștii ,,Cântării Dunării” din Giurgiu au desfășurat 

un bogat program de cântece populare și patriotice, după care în 

aplauzele și uralele necoontenite ale sătenilor autocamionul a pornit 

spre Giurgiu.   
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