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PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL MINORITĂȚILOR  

DIN ORAȘUL DRĂGĂȘANI 

GEORGETA GHIONEA* 

Abstract: In our endeavour, we have tried to shed a new light on the history 
of commerce from Drăgăşani, accentuating the activity of “the foreign 
entrepreneurs”, who functioned in the locality. The information gathered until 
the present moment, indicates the living within the community, besides the 
Romanians of majority, of some families of Italians, Serbians, Macedonians, 
Bulgarians, Germans, not very numerous, but well-organised and who 
became renowned as a significant presence in the economic dynamic of the 
locality. The reconstruction of the most important moments was realised 
owing to the documents kept in the archives, and few written confessions, 
and we have the firm conviction that the lists that we have drawn-up can be 
made complete in the future, with relevant names and facts, in certain periods 
of time. 
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Pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele cinci decenii ale 

secolului al XX-lea, informaţiile privind prezenţa şi statutul economic al 
locuitorilor târgului, ulterior orașului Drăgășani, se înmulţesc. În analiza structurii 
meseriilor acestora, am pornit de la documentele studiate de noi în arhive, izvoare 
din care am desprins diversitatea activităţilor negustorilor şi meseriaşilor locali. 
Sursele inedite au fost completate cu cele edite, care ne-au confirmat faptul că la 
sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea, Drăgăşanii 
şi-au păstrat configuraţia de târg cu aspect patriarhal care, pe lângă faima vinului, 
avea câteva case mai răsărite, câteva trotuare pavate, bănci destule şi prăvălii la tot 
pasul1. După Primul Război Mondial, localitatea era cunoscută ca un centru activ în 
comerţul cu mărfuri, care se vindeau atât în prăvăliile negustorilor locali, cât şi în 
piaţa centrală, amestecul de negustori şi varietatea de mărfuri alcătuind un tablou 
original şi pitoresc. În preajma declanşării crizei economice (1929–1933/1934), 

 
* Cercet. șt. III, dr. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din 

Craiova, al Academiei Române; e-mail: getaghionea@yahoo.com 
1 Mişu Mihăilescu, Bilanţ şi reculegere, în „Gazeta Drăgăşanilor”, nr. 2/6 iulie 1914, p. 1; 

prof. Ionel Mirescu, Liviu Mirescu, Livia Mirescu, Municipiul Drăgăşani. Monografie geografică, 
Verguleasa, Editura KITCOM, 2008, p. 234. 
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Drăgăşanii făceau parte din categoria oraşelor mici ale ţării, specificul economiei 
locale fiind dat de dezvoltarea agriculturii şi, în cadrul acesteia, de viticultură.  

Un rol important în formarea şi consolidarea târgului, ulterior oraşului 
Drăgăşani, şi în evoluţia acestuia l-au avut, alături de localnici, comunităţile de 
străini: italieni, greci, sârbi, germani, bulgari, macedoneni, albanezi, persoane ale 
căror nume, desprinse din statisticile întocmite de Camera de Comerț și Industrie 
Vâlcea, de Comisariatul de poliţie Drăgăşani, de Prefectura județului Vâlcea și 
Primăria orașului Drăgășani2, le vom aminti în paginile următoare. Antreprenori, 
meşteşugari, negustori, muncitori, funcționari sau agricultori, „străinii” existenţi în 
localitate, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, s-au afirmat ca factor de ordine 
și stabilitate, au instaurat raporturi corecte cu majoritatea, raporturi întărite de-a 
lungul timpului de opera caritabilă și culturală. În privința volumului afacerilor 
desfășurate de membrii diferitelor comunități, precum și a capitalurilor vehiculate 
de către aceștia, din păcate nu deținem foarte multe informații. În general, ei au 
pornit cu capitaluri modeste, însă cele mai multe firme au rezistat, dincolo de 
crizele economice sau de climatul politic. În afara afacerilor lichidate, ca urmare a 
decesului fără urmași al titularului, precum și de falimentul acestora în timpul 
crizei economice (1929–1933/1934), cele mai multe dintre firmele particulare s-au 
desființat în anul 1948, în urma naționalizării.  

Pornind de la aceste considerente și având la bază noi date oferite de sursele 
primare ale timpului, ne-am permis o nouă incursiune istorică și economică în 
trecutul „târgului”, mai apoi „orașului dintre vii”, Drăgășani3. 

Apetența italienilor pentru zidărie, tâmplărie, sculptură sau comerț s-a 
conjugat, în mod fericit, cu principalele tendințe economico-sociale înregistrate, în 
general, în societatea românească, încă din primele decenii ale secolului al XX-lea 
și, în particular, cu eforturile de modernizare, depuse la nivel local. Unul dintre 
primii antreprenori stabiliţi la Drăgăşani a fost Giuseppe-Iosif Bogardo, care 
provenea din sudul Italiei, de la Loco Rotondo. Tâmplar, zidar, sculptor, acesta a 

 
2 Încă de la recensământul realizat în anul 1891, în localitatea Drăgăşani era înregistrată 

existenţa altor etnii, dintre care cea mai numeroasă era formată din ţigani (35), urmată de:  germani 
(10), evrei (6), bulgari (7), greci (2). Cele mai multe persoane de altă naţionalitate au fost înregistrate 
în Drăgăşani, la recensământul din anul 1930. Astfel, la data menţionată existau: 227 de rromi, 56 de 
germani, 50 de maghiari, 69 de evrei, 20 de sârbi, 18 bulgari, 12 slovaci, 7 armeni, 6 greci, 5 turci,  
3 albanezi, 2 ruşi lipoveni, 33 de alte etnii. În anul 1938, într-o statistică întocmită de Primăria 
orașului Drăgășani, în localitate erau consemnați: 3 unguri, 2 germani, 1 bulgar, 1 grec, 3 italieni; cu 
pașaport: 1 ungur, 5 germani, 5 bulgari, 4 greci, 16 italieni, 9 cehoslovaci, 2 francezi, 4 iugoslavi,  
1 albanez, 1 armean (Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Vâlcea, fond Primăria orașului 
Drăgășani, dosar 4/1938, f. 98 – în continuare se va cita: SJAN Vâlcea; prof. Ionel Mirescu, Liviu 
Mirescu, Livia Mirescu, op. cit., pp. 187–188; Georgeta Ghionea, Comerțul drăgășenean în perioada 
primei jumătăți a secolului al XIX-lea, în Constanțiu Dinulescu, Eugen Petrescu (coord.), Istoricul 
Dinică Ciobotea la 70 de ani, Craiova, Editura Universitaria, 2017, p. 431).  

3 Georgeta Ghionea, Minorities from Drăgășani. Sole-partnership companies and employees, 
in the inter-war period, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-
Plopșor”, nr. XIX/2018, București, Editura Academiei Române, pp. 186–194. 
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deschis primul „depozit de cherestea” din localitate4. A avut trei fii, a căror 
activitate considerăm că trebuie amintită. Astfel, fiul său cel mare, Horonzo 
(Orenze) Giuseppe Bogardo, absolvent al Facultăţii de Drept din Timişoara, îşi 
începea activitatea ca avocat şi, ulterior, judecător la Drăgăşani. După anul 1939, 
acesta a îndeplinit succesiv funcţiile de judecător şi consilier juridic la curtea 
Financiară din Bucureşti5. Alfredo Bogardo6 (n. 1908, Drăgăşani – m. 1969), ziarist 
și scriitor, a locuit alături de familie până în anul 1920, când tatăl său a decis  
să-l trimită în Italia, pentru a-şi continua studiile. Cel mai mic dintre fraţi, Armando 
Bogardo, a urmat cursurile şcolii confesionale a Bărăţiei din Rm. Vâlcea  
(1918–1920), ulterior studiind în Italia. În intervalul 1929–1934, acesta a locuit la 
Drăgăşani, administrând, împreună cu tatăl său, „depozitul de cherestea”. În anul 
1934, Armando a plecat din localitate, a domiciliat pentru o perioadă scurtă în casa 
tatălui său din Bucureşti, iar în preajma anului 1940, a părăsit ţara, stabilindu-se în 
Italia7. 

La începutul secolului al XX-lea, se stabileşte în această parte a României, 
Rossi Bolfardo (n. 30 august 1896). El a devenit, în scurt timp, proprietarul 
imobilului de la nr. 35, din str. Carol, unde a deschis, la 18 februarie 1928, sub 
firma socială „Rossi Bolfardo”, un depozit de „binale şi de materiale, cărămidă, 
piatră, var şi ţiglă”8. În anul 1943, a primit autorizaţie pentru „construcţii de clădiri 
mici”9. În Drăgășani, casa negustorului Pişleag a purtat semnătura antreprenorului 
Rossi Bolfardo. A avut „drept de şedere” în ţară până la 13 martie 194610.  

Printre imigranţii sosiţi din Italia, s-a aflat şi familia De Simon. Angelo De 
Simon (n. 12 septembrie 1896, Osoppo, Udina), sosit în România în anul 1908, 
inaugura, la 1 ianuarie 1932, în str. Tudor Vladimirescu, nr. 121, cu un capital 
social iniţial de 40.000 de lei11, un „atelier mecanic de tâmplărie, mobilă şi 
binale”12. În anul 1949, acesta solicita prelungirea „certificatului de existenţă a 
firmei pe încă 6 luni”13. Sosit în Drăgăşani în anul 1912, Giucomo De Simon  
(n. 3 noiembrie 1889, Osoppo, Udina), deschidea, la 1 ianuarie 1932, cu un capital 
social investit de 45.000 de lei, o societate al cărei obiect de activitate a fost 

 
4 Teodor Barbu, Drăgăşani între legendă şi adevăr. Pagini de istorie culturală, Verguleasa, 

Editura KITCOM, 2014, p. 52. 
5 Ibidem. 
6 Absolvent al Academiei Comerciale şi al Facultăţii de Drept din Milano, Alfredo Bogardo se 

remarcă în anii ˊ30 ca redactor al suplimentului săptămânal al ziarului „Corierre de la Serra” şi ca 
autor de romane cu subiecte sportive, dintre care le enumerăm aici pe următoarele: Sportul în anul 
2000, S-a furat echipa naţională, Mingea fermecată sau Clasamentul fatal (Teodor Barbu, op. cit., p. 54). 

7 SJAN Vâlcea, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, dosar 22/1942–1943, f. 35. 
8 Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, dosar 492/1931, f. 1. 
9 Monitorul Oficial, anul CXI, nr. 117/21 Mai 1943, p. 4.512. 
10 SJAN Vâlcea, fond Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, dosar 492/1931, f. 14. 
11 Ibidem, dosar 81/1932, f. 1. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, f. 37. 
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următorul: „Constructor de binale şi diferite lucrări în ciment şi piatră artificială”14. 
În anul 1948, solicita certificat de prelungire a activităţii firmei15. 

Un chestionar întocmit de Comisariatul de Poliție din Drăgășani, în anul 
1938, și completat în anul 1939, cu referire la perioada 1887–1924, atestă existența 
la Drăgășani și a următorilor italieni: Rossi Batista, constructor, patron; Colonna 
Angelo, zidar; Dalseno Antonio, comerciant; Dalseno A. Vittorio, proprietar; De 
Simon Pietro, tâmplar; Pascotti Giovani, mozaicar; Mattinzza Celeste, zidar16. 
Aflăm că au venit în localitate, ca simpli lucrători, dar curând au ajuns în atenţia 
autorităţilor locale nu numai pentru tenacitatea, dar şi pentru onestitatea lor, 
calificarea profesională17 și „buna purtare în comună”18. Salariaţi sau cu mici firme 
de construcţii, membrii acestei comunităţi şi-au pus amprenta asupra lucrărilor 
publice şi private din centrul oraşului. Atrași de farmecul orașului dintre vii, mulți 
italieni „așezați” în Drăgășani au rămas aici și după cel de-al Doilea Război 
Mondial. Astfel, într-o statistică realizată de Primăria orașului Drăgășani, în anul 
1950, găsim în localitate următorii italieni: 

Tabel nominal 

de cetățenii italieni domiciliați în Drăgășani, în data de 10 octombrie 195019 
Tabelul nr. 1 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Profesia 

Cap 

familie/membri 

1. Rossi Amelia casnică cap familie 

2. Dalseno Victor20 viticultor cap familie 

3. Dalseno Elena casnică soție 

4. Dalseno Ison elev fiu 

5. Dalseno Elena elevă fiică 

6. Del Basso Fuvia casnică cap familie 

 
14 Ibidem, dosar 93/1932, ff. 15–21.  
15 Ibidem. 
16 Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, dosar 5/1938–1939, ff. 10, 26, 49; Ibidem, 

dosar 22/1942–1943, ff. 35, 39. 
17 Ibidem. 
18 SJAN Vâlcea, fond Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, dosar 8/1929, f.n. 
19 Idem, fond Primăria orașului Drăgășani, dosar 11/1955, f. 70. 
20 În anul 1941, Dalseno Victor, cap de familie, figurează cu două proprietăți, ocupate de opt 

persoane, în str. Regele Ferdinand I (SJAN Vâlcea, fond Primăria orașului Drăgășani, dosar 10/1941, 
f.n.). 
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Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Profesia 

Cap 

familie/membri 

7. Del Basso Giovanina casnică fiică 

8. Del Basso Ernesto tâmplar fiu 

9. De Simon Geacomo constructor/zidar/patron cap familie 

10. De Simon Asunta casnică soție 

11. De Simon Pietro  tâmplar cap familie 

12. De Simon Magdalena casnică soție 

13. De Simon Angelo tâmplar cap familie 

14. De Simon Franceska casnică soție 

15. Colonna Matilda casnică cap familie 

16. Colonna Gheorghe cismar cap familie 

17. Colonna Orazio magazioner MAT – 

18. Colonna Teodora casnică soție 

19. Lozupone Antonio funcționar MAT cap familie 

 
Sursele pe care le deținem până în prezent, ne indică faptul că un rol 

important în viaţa localităţii Drăgăşani l-au avut și grecii. Numele lor au figurat 
pe listele cu taxele ce formau bugetul urbei, îi găsim printre comercianţii, 
brutarii şi dogarii din localitate. Până în anul 1900, și-au deschis afaceri 
următorii greci: Athanasoiu Torula Gheorghe (din anul 1892); Constantin 
Leonidas (1896)21; Hristea Zistatopol (1899)22. În deceniul următor, statisticile 
îi consemnează pe Nicola L. Ghinopol (1915) și Georgeos Demetroiu (1915), 
ambii comercianți23. Comerțul cu produse de brutărie a constituit principala 
sursă de trai a grecului Cristos D. Crassis. Prin natura activităților practicate, au 
reuşit să se facă cunoscuţi şi Evanghelos Mandos, mecanic, sosit în localitate în 

 
21 SJAN Vâlcea, fond Prefectura județului Vâlcea, dosar 57/1924, f. 266. 
22 Hristea Zistatopol, comerciant, proprietar, căsătorit, a avut 3 copii (SJAN Vâlcea, fond 

Comisariatul de poliţie Drăgăşani, dosar 5/1938–1939, f. 10). 
23 SJAN Vâlcea, fond Prefectura județului Vâlcea, dosar 57/1924, f. 266. 
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anul 1899, Dumitru Lavaris, dogar sau Constantin Vrabua, funcționar 
comercial, sosit la Drăgășani, în anul 190524.  

Un grec bine cunoscut în localitate a fost C. Adamiade (n. 1883). Absolvent 
al Facultăţii de Drept, a fost avocat la Judecătoria de Ocol din Drăgăşani, profesor 
la Şcoala „Fraţii Niculescu” (în anii 20), iar din anul 1929, avocat la Banca 
Comerţului din Craiova, Agenţia Drăgăşani25. În localitate, era cunoscut ca un 
„bărbat distins, înalt, îmbrăcat elegant”26, care descindea dintr-o „familie veche de 
greci şi avea reputaţia unui om cinstit”27. Majoritatea actelor de vânzare-cumpărare 
de case, vii şi pământuri, din perioada interbelică, au purtat semnătura sa. S-a 
bucurat de „simpatia şi respectul oamenilor de ispravă ai târgului”28.   

Faptul că întreprinzătorii de orgine germană au găsit, la Drăgășani, teren 
prielnic pentru desfășurarea activităților, o dovedește prezența lor, în număr mare, 
încă de la începutul secolului al XX-lea. Pe str. Traian, la nr. 46, la începutul 
secolului amintit funcționa „depozitul de sobe de teracotă și faianță” administrat de 
către Otto Schirger29, iar la nr. 68, cu începere din anul 1916, a funcționat 
mezelăria lui Petre Erdeli30. În anul 1945, societatea lui Erdeli era înscrisă pe 
numele fiului său, cu emblema „Petre P. Erdeli”, un capital social de peste 5 
milioane de lei și cu următorul comerț: „Băcănie, coloniale, mezeluri, fierărie, 
magazin universal, brânzeturi, lumânări, bomboane”31. Pe aceeaşi arteră comercială 
(Traian), la nr. 110, sub emblema „Mecanica”, a fost înregistrat la Camera de 
Comerţ Vâlcea, începând cu anul 1923, „atelierul mecanic şi maşini de treierat” al 
lui Petre Havel32. Pentru activitatea desfăşurată, Havel a primit recunoaşterea 
meseriaşilor din localitate, care l-au desemnat, ani la rând, preşedinte al Ligii 
Generale a meseriaşilor din România, filiala Drăgăşani33.  

Din anul 1921, Gustav Lerch a administrat şi condus personal hotelul şi 
restaurantul „La Gustav”34, aflat în centrul localităţii, pe str. Tudor Vladimirescu, la 
nr. 56, din anul 1928 s-a impus brutăria lui Iosef I. Velk35, iar pe str. Frații 
Niculescu, la nr. 24, a funcționat sediul constructorului de binale, Laios Vilhelm36. 

 
24 Idem, fond Comisariatul de poliţie Drăgăşani, dosar 5/1938–1939, f. 10. 
25 Georgeta Ghionea, Istoria băncilor urbane din Oltenia în date, statistici şi corespondenţă 

(1880–1948), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2015, p. 416. 
26 Nicu Alexie, Am râs mult şi am plâns puţin. Memoriile unui oltean, Bucureşti, Editura 

Garamond, 2005, p. 156. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 SJAN Vâlcea, fond Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, dosar 1/1945, f. 4. 
30 Ibidem, dosar 358/1931, f. 1. 
31 Ibidem, ff. 4, 101, 111. 
32 Ibidem, dosar 1.231/1931, f. 1. 
33 Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, dosar 2/1935, f. 57. 
34 Ibidem, dosar 355/1931, f. 1. 
35 Idem, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Vâlcea, dosar 418/1931, f. 2. 
36 Ibidem, dosar 358/1931, f. 4. 
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Fig. 1. Gustav Lerch. 
Sursa: Arhiva personală Teodor 
Barbu, istoric local Drăgășani. 

 

 

Fig. 2. Iosef I. Velk. 
Sursa: SJAN Vâlcea, fond Camera  
de Muncă Vâlcea, dosar 174, f. 1. 

 

 

Fig. 3. Carol Richter, 1930. 
Sursa: Arhiva personală Teodor 
Barbu, istoric local Drăgășani. 

 

Fig. 4. Gustav Lerch și Carol Schrap, 
1935. 

Sursa: SJAN Vâlcea, fond Camera  
de Muncă Vâlcea, dosar 174, f. 1 

 

Pentru perioada interbelică, remarcăm un număr însemnat de funcționari de 
etnie germană. În memoria colectivă au rămas: Carol (Iosef) Richter, cunoscut ca 
„electrician al oraşului” și „operator la cinematograful de la restaurantul 
Amzulescu”, Lufi R. Ion, Martin Hell sau Bespaletz Adolf, funcţionari37.  

Dintre macedonenii aşezaţi în Drăgășani, începem prezentarea noastră cu 
Dumitru Neciu, venit în localitate în anul 1918, şi care a administrat şi condus 
personal două unităţi farmaceutice. Una dintre ele a fost luată în arendă de la 

 
37 Idem, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, dosar 10/1943–1944, f. 97. 
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Ema Bălăşoiu, iar pe a doua a construit-o pe un teren achiziţionat de la 
negustorul Nae Petcu Ioan38. Unitatea farmaceutică construită a condus-o între 
anii 1919–1934. După intervalul menţionat, a arendat-o farmacistului Gheorghe 
Stoian zis Gogu. Din anul 1931, Dumitru Neciu s-a dedicat şi activităţilor 
politice. Astfel, între anii 1931–1938 a ocupat de patru ori „fotoliul de 
primar”39, funcţie care i-a permis să decidă asupra ridicării turnului de apă aflat 
în piaţa centrală a oraşului şi a construcţiei care a adăpostit hala de carne şi de 
peşte a localităţii40. Sub egida unei embleme semnificative, „La Salvator”, pe 
str. Regele Mihai, la nr. 9, a funcţionat farmacia macedoneanului Teodor Nanci. 
Unitatea sa farmaceutică a funcţionat de la 18 octombrie 1928 până în anul 
1949, când a fost naţionalizată41.  

 

 
Fig. 5. Farmacia Teodor Nanci. 

Sursa: SJAN Vâlcea, fond Camera de Comerț și Industrie Vâlcea,  
dosar 368/1931, f. 7. 

 
Prin natura afacerii practicate – brutar – a reuşit să se facă cunoscut de către 

marea majoritate a populaţiei locale și Simion Stoica, care şi-a început activitatea 
în anul 190942. La începutul anilor ˊ30, acesta era proprietarul celui „mai rafinat 
magazin pe care oraşul l-a avut în prima jumătate a secolului trecut”43. Tot 
macedoneni de origine şi având acelaşi obiect de activitate (brutărie), în localitate 
au activat Traian Ristici zis Hristea, care îşi începea negustoria la 3 aprilie 1913, pe 

 
38 Emil Istocescu, Teodor Barbu, Constantin Şerban, Monografia Municipiului Drăgăşani, 

Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004, p. 188. 
39 Dumitru Neciu a fost primar al oraşului Drăgăşani în următoarele intervale: ianuarie–mai 

1931, iunie–august 1932, octombrie 1932–decembrie 1933, ianuarie 1938. 
40 SJAN Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar 31/1931, ff. 7–24. 
41 Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, dosar 368/1931, f. 1. 
42 Ibidem, dosar 396/1931, f. 1. 
43 Nicu Alexie, op. cit., p. 182. 
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str. I.C. Brătianu, la nr. 2344, și Hairum Suliman, care își înscria firma la Camera de 
Comerț și Industrie Vâlcea, în anul 193145.  

De rolul de centru comercial al oraşului au fost atraşi şi sârbii şi bulgarii. 
Negustori, comercianţi sau brutari, sârbii din localitate nu au trecut neobservaţi. 
Pentru perioada interbelică, documentele de arhivă menţionează: plăcintăriile lui 
Atanasie Naidovici şi a lui Beget Z. Mustafovici46; brutăriile lui Traian Ristici, 
Stoian Silianovici (sosit în România în anul 190047), Naum R. Calovici, Smeico și 
Anghel Petrovici48; covrigăria lui Ilie Pătru; băcănia lui Beget Zendel49. Sârbii din 
localitate s-au remarcat şi ca buni zidari; dintre aceştia îi putem enumera pe 
următorii: Mitre Pasici, Ţerpu Marcovici, Huseinovici Issa, Anghel Velcovici50.   

Ocupaţiile de bază ale bulgarilor au fost cele legate de cultivarea pământului, 
apoi viticultura şi pomicultura. Se pare că bulgarii erau şi buni meseriaşi. Dintre 
reprezentanţii acestei etnii am reuşit să-i identificăm, pe următorii: Stoiciu Petcof 
(sosit în Drăgăşani în anul 191351), Pacicov Paraschiv Hristo, Lefterof D. Penni52, 
toţi muncitori; B. Simionoff, (sosit în anul 1924), D. Bratef (1924), C. Raicu,  
B. Babanef, Dobri Garnidolof, Tudor I. Hadjief, Mihail I. Mintehel, Ivan  
I. Puşcarof, Marin D. Colef, grădinari – salariaţi53; Dumitru I. Dumitru, Dumitru 
Velicof, croitori.  

În anul 1943, în localitate erau înregistrate două familii de bulgari, cu cinci 
membri, capi de familie fiind următorii: Ivan Cosoff şi Decu Peneff, iar în anul 
1950, într-o statistică întocmită de Primăria orașului Drăgășani figurau următorii: 
Hadjef Tudor (grădinar), Dumitru Velicof și Dumitru I. Dumitru (croitori)54. 

 
44 SJAN Vâlcea, fond Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, dosar 347/1931, ff. 1–5; 

Georgeta Ghionea, Comerţul drăgăşenean în perioada primei jumătăţi a secolului al XX-lea, în 
Constanţiu Dinulescu, Eugen Petrescu (coord.), Istoricul Dinică Ciobotea la 70 de ani, Craiova, 
Editura Universitaria, 2017, p. 432. 

45 Supliment la Buletinul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, nr. 7–9/1931, p. LVII. 
46 Beghet Z. Mustafovici a părăsit ţara în anul 1941 (SJAN Vâlcea, fond Comisariatul de 

Poliţie Drăgăşani, dosar 22/1942–1943, f. 66). 
47 SJAN Vâlcea, fond Prefectura județului Vâlcea, dosar 57/1924, f. 266. 
48 Anghel Petrovici (n. 1910), obiectul comerțului „brutărie și patiserie”, sediul în str. Regele 

Ferdinand, nr. 37, își începea activitatea la 15 noiembrie 1938 (SJAN Vâlcea, fond Camera de Comerț 
și Industrie Vâlcea, dosar 169/1938, f. 1). 

49 Beget Zendel a practicat comerțul de „băcănie și bragagerie”, în str. Regele Mihai, la nr. 36, 
cu emblema „La Zendel”. Data de începere a activității sale: 5 decembrie 1923 (SJAN Vâlcea, fond 
Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, dosar 296/1931, f. 1). 

50 Anghel Velcovici (sosit în România, în anul 1898), Mitre Pasici, (în anul 1910), Țerpu 
Marcovici (în anul 1910), Huseinovici Issa (în anul 1922) (SJAN Vâlcea, fond Prefectura județului 
Vâlcea, dosar 57/1924, f. 266). 

51 SJAN Vâlcea, fond Comisariatul de Poliţie Drăgăşani, dosar 5/1938–1939, f. 10. 
52 Ibidem, dosar 22/1942–1943, f. 35. 
53 Ibidem, dosar 5/1938–1939, f. 101; Idem, fond Prefectura județului Vâlcea, dosar 57/1924,  

f. 266. 
54 Idem, fond Primăria orașului Drăgășani, dosar 11/1955, f. 70. 
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Pe lângă naţionalităţile menţionate mai sus, într-o evidenţă din anul 1924 a 
cetăţenilor străini rezidenţi în Drăgășani, figurează albanezul Ischinder Velli, 
îngrijitor de vii55, până în preajma anului 1940 și proprietar în Drăgășani, în anul 
1950. Aceeași evidență ne indică și prezența conaționalilor săi: Arif Islam, 
„comerciant, bragagiu”, sosit în România în anul 191256 și Eseref Achmed, 
„comerciant, alvițar și bragagiu”57. 

În anumite perioade istorice şi din diverse motive, au ajuns în Drăgăşani 
reprezentanţi ai unor etnii. Italienii s-au dovedit buni zidari, pietrari, tâmplari sau 
antreprenori, sârbii, bulgarii, macedonenii au fost buni negustori şi agricultori, în 
timp ce germanii s-au dovedit buni funcţionari. Am reuşit să aducem, cu această 
ocazie, în atenţia publicului, câteva unităţi comerciale, administrate de străinii care 
au poposit în localitate, şi să realizăm, în funcţie de informaţiile oferite de sursele 
primare, o scurtă prezentare a lor. Avem convingerea că orice statistici am întocmi, 
ele pot fi mereu completate cu nume noi şi fapte care au prezentat relevanţă în 
anumite perioade.  
 

 
55 Idem, fond Prefectura județului Vâlcea, dosar 57/1924, f. 266. 
56 Ibidem. 
57 Supliment la Buletinul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, nr. 7–9/1931, p. XXII. 


