Брана Димитријевић

Подаци о породици Антула
Константин Антула, (1819-1886 ). Трговац, народни посланик. Рођен је у
Клисури, недалеко од Битоља. Отац Стеван послао га је свом брату
бакалину у Земун, где је свршио грчку основну школу, а потом неко време
радио у Будимпешти. 1850. године настанио се у Београду. Живо је
учествовао у јавним пословима. Био је општински одборник, члан
Трговачког суда, посланик.
Јован Антула (1854-1890 ), трговац, одборник, јавни радник. Био је члан
одбора Коларчеве задужбине, један од оснивача Народне банке, и члан
одбора за железнице, који је склапао уговоре са француском фирмом
Бонту. Као угледан и врло просвећен човек изабран је за општинског
одборника. Када је требало да се у Београду уведе трошарина, и сакупи
новац за увођење канализације, водовода и осветљења ( на гас и електрику
) био је као одборник један од три члана комисије која је формулисала
предлог о организацији трошарине. После српско-бугарског рата та иста
комисија обишла је неколико европских земаља ( Аустрија, Немачка,
Француска, Енглеска, Румунија ) да би проучила организацију трошарине и
упознала се са за Београд најподеснијим системом водовода, канализације
и осветљења.
Никола Антула (1884-1916 ), историчар књижевности, позоришни критичар,
преводилац, син Јована Антуле.
Драгомир Антула, правник, генерал. (1873-1947, рођен и умро у Београду. )
Помиње се околишно код Ђорђа Жујовића, као ујак Раде Данића. У то
време (1916-1918 ) био је начелник судског одељења Друге српске армије,
чији је Штаб био повремено стациониран у Драгоманцима, недалеко од
''Петровићеве'' болнице. ( А повремено у селу Тресина, уз сам фронт, на
домаку противникове артиљерије! Ето, како је војвода Степа ратовао. )
У чин судског бригадног ђенерала унапређен је 1923. године, а 1927.
пензионисан. Потом је био жупан Подунавске области и окружни инспектор.
За собом је оставио дела: Опште државно право (1923) и Опште државно
право са основама нашег устанвног и административног права (1927).
Милорад Антула ( 1865-1934 ) рођен и умро у Београду. Био је чиновник
Народне банке а потом директор Државне класне лутрије. Брат је потоњег
ђенерала Драгомира. А син трговца Јанка.
Димитрије Антула ( 1870-1927, рођен и умро у Београду ) геолог, директор
Генералне рударске дирекције Краљевине СХС. Отац Јанко, мајка Живка.
Један од најзначајнијих послова које је обављао било је и вођење

Геолошко-рударског музеја. Био је доктор наука. Оставио је за собом низ
стручних и научних радова на српском, немачком и француском језику
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