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Persoanele cari se interesează Ia publicaţ iunea de fa ţă , suni rugate să bine 
voiasca a semnala autorului, lipsurile' si erorile ce nor dovedi, spre a se putea 
fa c e  rectificările in ediţia viitoare.
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PRECUVÂNTARE

Sunt peste trei ani de atunci. Me găseam într’un local public, la o 
masă cu un tîner licenţiat în drept, cu 0 cultură generală destul de întinsă, 
şi care me ruga tocmai să înserez într’un ziar, conform obiceiului, că a 
trecut cu mare succes teza sa pentru licenţă şi că juriul l’a felicitat foarte 
viu— tot conform obiceiului.— La aceaşi masă cu noi, era alt tîner, un v o 
luntar pe şase luni.

P e când licenţiatul se lăuda cu izbândele sale universitare, intră în 
localul public un medic militar cu trei trese la kepiu. Bacalaureatul volun
tar se scoală, salută respectuos şi apoi se aşează iarăşi.

Ear eu, care am tristul privilegiu de a reprezenta deja o pagină a 
timpului de apoi, me întorsei către cei doui tineri şi le  z is e i :

—  Cum se schimbă vremurile şi moravurile. Vedeţi pe oficerul care
intră acum ? Cu doue-zecî de ani înapoi, nici un militar de la mic până la
mare nu Tar fi salutat, căci pe atunci medicii militari, cu toată uniforma
lor, erau consideraţi ca des intrus în marea familie a armatei.

P e atunci li se  zicea lipitorii* lui Davila.
Cand rostii cuvântul «lipitoare», tovarăşii mei de masă, se  uitară ne- 

domiriţi unul la altul, apoi la mine, şi me întrerupseră zicând :
— Lipitoare? N ’iim înţeles. Lipitorile lui Davila şi maî puţin.
—  Ce fel, urmai eu, nu ştiţi cine a fost Davila ?
—  Mărturisesc că din auzite, cunosc numai picăturile lui Davila, cari

ini s’au recomandat la spiţerie contra colicelor, respunse licenţiatul, dar 
cine a fost Davila şi dacă a fost turc, tătar, sau neamţ, habar nu am.

Eu rămăsei uimit.
Nu’mi venea să crez că douî-spre-zece ani sunt de ajuns în ţara 

noastră pentru ca o dată omul înmormîntat, dacă el n’a fost Kogâlniceanu,
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Brătianu, sau n’a purtat un nume cu vază în politică, să nu se mai ştie
nimic despre densul.

Făcui în puţine cuvinte biografia doctorului D avila şi tălmăcii sensul 
satiric al calificaţivuluî lipitoare, dat medicilor militari eşiţi din şcoala sa.

Dar aceasta nu mi se părea suficient. Din acest moment m’am tot
gândit că precum tînerul licenţiat nu ştia nimic despre cine a fost Davila,
tot ast-fel sunt multî cari nu ştiu nimic despre cine a fost Dinică Golescu, 
Filipescu Consiantin,Filipescu Iordache, jurisconsultul Flechtenmacher, pro
fesorii Vaillant, Roques, Cesar Librecht, colonelul Pisoski şi mulţi, foarte 
multî alţii cari au jucat un rol important în România ‘de la începutul se 
u lu lu i până astă-zî, dar ale căror biografii chiar sumare, nu se găsesc
nicăerî.

Toată lumea n’a fost Bolintineauu, Sion, sau alt literat, spre a i se  
găsivm ţa în numeroasele modelurî de proză şi poezii ce se tipăresc anual 
ou autorizaţia ministerială.

A st-fel mi-a intrat în minte idea de a întocmi un Dicţionar al Contim
poranilor din Rom ânia de la începutul secolului al 19-lea până astă-zî.

M’am pus pe lucru în 1896 şi credeam că vo i termina în şase luni. 
Amar am fost înşelat, căci iată-ne în 1898 şi lucrarea m ea este abia schi
ţată, o recunosc singur.

Dicţionarul de faţă ;ipare incomplect, cu multe lacune, pentru că mi’au 
lipsit elem entele necesare spre a face ce doream să fac, şi ce nădăjduiam 
că  vo î putea să produc.

Spre a m e urni din loc, am găsit trei cărţi. Una este Arhondologia 
Moldovei de paharnicul Constantin Sion, care drept amănunte asupra vieţei 
oamenilor secolului, se  ecsprimă cam de regulă ast-fe l: „X ..., putoare gre
cească, boerit de Vodă Sturdza pentru că i-a netezit m uerea; Ta făcut 
paharnici" Apoi cărticica lui J. Valentineanu Biografia oamenilor mari, scrisă 
d e  un om mic, o colecţie de vre-o doue-zecî nume, în care toţi partizanii poli
tici ai autorului sunt numiţi mari patrioţi, fară a li se  arăta faptele, iar 
toţi adversarii sunt numiţi hoţi, fără a li se  arăta hoţiile.

D e acesto lucrări, bine înţeles că nu m’am putut sluji.
A  treţa carte este a lui Vasile Gr. Popu Conspect asupra literaturei ro

mâne. A ceastă lucrare mi-a tost de mare folos, însă prezenta doue nea
junsuri. E publigatâ acum doue-zecî şi douî de ani şi nu se ocupă de cât 
despre publicişti.

In asem enea condiţiuni m’am gândit atunci să m e adresez publicului 
cu rugăminte să’mî v ie  fie-care în ajutor, trimiţându’mi biografiile ce po

I I
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sedă. Luni întregi toată presa a reprodus apelurile mele desesperate către 
familiile tuturor foştilor sau actualilor fruntaşi ai ţărel.

Se ved e  că proza m ea n’a avut darul să deştepte în public dorul des- 
gropărei trecutului, căci mi-au răspuns cel rault zece  la sută din cei cari 
ar fi trebuit să răspunză. In schimb însă recunosc că am primit biografiile 
unor necunoscuţi cari’mî destăinuiau că de la nasgere până în prezent au 
fost neclintiţi conservatori sau liberali, ba adesea au cumulat aceste două 
credinţe politice cu vre-o  demnitate de membru într’un consiliu judeţean.

Pesnădăjduit, dar hotărât să joc de vreme ce intrasem în horă, am 
întreprins citirea tuturor ziarelor noastre, spre a stoarce dintr’însele vre-o  
biografie. M’am luptat cu slovele chirilice, am citit zi cu zi fie-care articol 
de fond din colecţiile ziarelor pentru că po la 1850 şi chiar mai încoace, în 
'primul Bucureşti, găseai de toate. Articolul începea cu o ecspunere a po
liticei externe, apoi tot într’însul se vorbea mai la vale despre moartea 
Iul Câmpineanu sau a lui Văcărescu, maî departe se istoriseau izbândele 
lui Garibaldi şi articolul închea cu o dare de seam ă despre scumpirea 
zarzavaturilor.

Ca să găsesc ceva, trebuea să citesc tot. Mare lucru n'am găsit, dar 
am dobândit convingerea că de la 1850 pânâ în prezent, presa noastră a 
câştigat mult, cel puţin în arta de a împărţi materia.

Nimic în biblioteci, aproape nimic in ziare; 'mi rămâneau analele par
lamentare. Ca un adevărat oăine de vânătoare în urmărirea prăzel, am 
pus mâna pe tablourile pensionarilor Statului din trecut şi alegându’mi 
acolo numele fruntaşilor, am alergat la izvor, cercetând proectele de logi 
făcute când li s ’au votat pensiile sau recom pensele naţionale.

A şa între altele voi istorisi rezultatul la care am ajuns nădăjduind că 
v o i găsi amănunte asupra vieţeî lui Vasile Sturdza.

L egea şi proectul erau cu desăvârşire laconice; dar am constatat că 
M. Kogâlniceanu luase cuvântul în Cameră spre a susţine proectul.

Deschid „Monitorul Oficial". Luase într'adever cuvântul M. Kogâlni
ceanu, spre a grăi cam ast-fel; „Domnilor, nădăjduesc că nu este nevoe  
să mai susţiu meritele lui V. Sturdza şi că toţi v e  veţi grăbi a vota  
proectul".

Atât şi nimic mal mult.
S ’a grăbit şi cu drept cuvânt toată Adunarea să voteze proectul, 

d e şi am convingerea că mulţi deputaţi nu ştiau maî multe despre V. 
Sturdza de cât licenţiatul meu despre doctorul Davila.

M’aş opri aici, de teamă să nu deviu prea monoton, dar trebue să 
maî adaog un exem plu. La Ministerul de rezbel nu mi-a fost cu putinţă

III
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să găsesc starea civilă şi foaea de serviciu a oficerilor morţi în timpul 
rezbelului Independenţei. Nădăjdueam că aceşti eroi sunt înscrişi într’o 
carte de aur. Nu sunt trecuţi nicăeri. Am reconstituit singur viaţa lor, 
servindu-me de A nuarul arm atei din 1876 şi de cartea D-luî Th.Văcărescu: 
Luptele Rom ânilor.

T oate acestea le-am spus pentru ca să’mi fie ertat dacă în asem enea  
condiţiunî Dicţionarul Contimporanilor din Rom ânia e departe de perfecţiune, 
pentru ca să’mi fie ertat dacă pe unii din fruntaşii ţăreî i-am dat poate 
ca născuţi înainte de vrem e, despre unii n’am vorbit de Ioc, despre alţii 
am vorbit prea puţin, şi pe unii i’am îngropat prea târziu.

Am pus cel puţin temelia Dicţionarului. D e acum înainte, să'mi dea  
iubitorii de adevăr ajutor şi Dumnezeu zile ca să pot îndrepta greşeleie  
într’o ediţie viitoare.

DIM. R. RO SETTI.
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DICŢIONARUL CONTIMPORANILOR

A
A a r o n  (T eo d o r).— Preposit capitular în 

Lugoş (Transilvania), născut în Ardeal la 
6 Februarie 1803, încetat din viaţă în Lu
goş la 6 Aprilie 1859.

A făcut studiile în Sibiu, Blaj, şi Pes- 
tha. Numit la 1828 profesor la gimnasiul 
din Blaj, el trece în 1835 paroch la pro- 
topopia de la Galşa, la 1837 devine cano
nic. onorar iar la 1838 paroch în Arad. 
Ma i  târziu director al gimnasiulu i din Beiuş, 
la 1842 e numit censor si revisor la tipo
grafia Universităţe i  din Buda. După ce a 
trecut prin rectoratul seminarului român din 
Orada mare, a fost numit în 1857 prepo
sit capitular în Lugoş. Aaron a publicat : 
Catechetica practică (184.3) Anotărl la Istoria 
Iul Petra Maior (1828) Anotări din Istoria 
eclesiaslicâ despre urţirea şi lăţirea credinţei 
creştine Intre Români (1850) Cuventărl bi
sericeşti (1847).

A d a m â c h i  (V asile ). —  Filantrop, năs
cut în Iaşi la 1811, unde a încetat din 
viaţă l:i 20 Martie 1892. A făcut studiile ip 
casa părintească şi a ocupat diferite func
ţiuni în judeţul Vaslui. A lăsat Academiei 
române o donaţiune de două milioane şi 
jumătate sub titlul «Fondul Adamachi» al 
cărui venit serveşte în mare parte pentru 
premiarea scrierilor morale, îmbrăcămintea 
copiilor săraci, imprimări de lucrări pre
miate, stipendii, etc. etc.

A d a m e s c u  (G h e o rg h e ) .— Profesor, pu
blicist, născut în Bucureşti la 1869. A făcut 
toate studiile în ţară şi la 1891 a fost nu
m it profesor suplinitor pentru limba ro
mână la liceul din G alaţi; la 1892 a fost 
numit definitiv la aceeaşi catedră, iar la 
1894 a fost transferat în Bucureşti la gim- 
nasiul Sincai.

După ce a colaborat la ma i  multe re
viste literare între 1886 şi 1888, a publi
cat apoi: Studii despre Miron Coslin (1888),

Luptele pentru naţionalitate ale Românilor de 
peste munţi în 1848—  49. (1892), Despre 
dualismul austro-ungar (1892). Poesia po
pulară română (1893), Ideile politice ah cro
nicarilor (1895), Istoria limbel şi literatnrel 
(1894). Modele de discursuri (1896), Poe
tică (1897).

A d r ia n  (G h e o rg h e ) .—  General, născut 
în Transilvania, la 1820, încetat din viaţă 
în Bucurescî la 14 Decembrie 1889. A luat 
parte în 1848 la mişcarea revoluţionară a 
Românilor din Transilvania ; apoi a trecut 
în România şi a intrat în serviciul militar, 
înaintând până la gradul de general. Sub 
domnia Iul Cuz5 la 1863, de şi în neactivitate, 
a fost dat în judecată şi osândit la isgo- 
nirea din armată pentru că refuzase să plă
tească birul. Reintrat în armată k  1866, a 
fost ministru de resbel în cabinetul lu i  Ioan 
Brătianu de la 24 Mai 1867 până la 12 
August 1868, având gradul de colonel. A 
întrebuinţat o parte însemnată a averel sale 
pentru bine-facerî, fondând în Bucurescî 
o frumoasă şcoală primară care poartă nu
mele s£u.

A d r ia n  (Io n . V .)— Profesor, publicist* 
născut în Mihăilenî (DorohoiO) la 1837, 
mort la 14 August 1875 în Botoşani.

A făcut studiile în Fălticeni şi Iaşi. “La 
1856 a fost numit profesor la şcoala p ri
mară publică din Dorohoifi, apoi la 1858 
profesor de istorie la gimnasiul din Galaţf. 
La 1864 îl regăsim revisoţ al şcoalelor din 
Dorohoiu, Suceava, Iaşi, Botoşani, la 1868 
director al liceului din Botoşani. In mal 
multe rânduri, Adrian a fost ziarist, cola
borând la gazeta umoristică Bondarul din 
Iaşi, Independentul din Botoşani şi Steluţa.

A publicat un volum de V e r s u r i (1872) 
şi Postulachl Slugărescu satiră (1874). 
la sfârşitul vieţel sale de la 1871— 1875, 
Adrian se strabilise tipograf în Botoşani.
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a l e —  6 ALE

A lc a z  (E u g en iu ) . —  Colonel, mare in
dustriaş, născut la 1814 în oraşul Huşi, în- 
cct.it din viaţă la Noembrie 1892.

A făcut studiile sale la şcoala Polytec- 
nică şi la Metz (Francia) apoi a întreprins 
o lungă călătorie în America.

întors în ţară, intră în armată în Mol
dova şi este  numit imediat adjutant al 
Domnitorului Mihalache Sturza. In această 
calitate, ia parte la mişcarea revoluţionară 
de la 1848, şi apoi devine adjutantul lui 
Vodă Grigore Ghika, înaintând până la gra
dul de colonel. Mai terziu e numit prefect 
de poliţie la Iaşi (1862) sub domnia lui 
Vodă Cuza, dar ocupă această funcţiune 
foarte puţin timp.

Colonelul Alcaz a fost în mai multe rân
duri ales în parlament deputat şi senator.

Activitatea sa cea mai mare a desvoltat’o 
însă în comerciu, având drept ideal înte- 
meerea unei industrii naţionale. La 1865 
el cumpără fabrica de postav de la Neamţu 
a lui M. Kogălniceanu, o transformă, şi re- 
înfiinţând’o pe moşia, sa Buhoşi, îi dă im
portanţa pe care o are şi astăzi.

A ld u le a n u  ( Io a n ) .— Consilier la curtea 
de Casaţie ungară, născut la 1821 în satul 
Moecii Branului (Transilvania), încetat din 
viată în Buda-Pesta la 1871.

£)upă absolvirea studiilor juridice, s’a sta
bilit în Braşov ca avocat la 1847, apoi la 
1848 a trecut ca notar al districtului Fă
găraş. La 1850 e numit asesor al tribuna
lului de Alba Iulia, la 1858 preşedinte al 
tribunalului Braşov, la 1861 consilier al gu
vernului Transilvaniei in Cluj, Ia 1865 
vice-preşedinte al tablei regesci în M. Vd- 
sîirhely,’la 1867 consilier în ministerul de 
justiţie din Budapesta, şi la 1869 membru 
al curţel de Casaţie din acelaş oraş.

Intre 1863 — 1865 a fost vice-preşedinte 
al dietei din Sibiu.

A le c O 'P a s a .— (vezi V o g o rid e s ) .

A le x a n d re s c u  (D o rn a  A u re l) . —  Pu
blicist, cunoscut sub pseudonimul Dorna, 
născutla 1870 în oraşul Limoges (Francia).

A fslcut studiile sale primare şi secun
dare în Bucurescî, şi apoi a debutat imediat 
în literatură la 1887, publicând novele şi 
versuri prin diferite reviste literare, şi scriind 
cronice teatrale la ziarul Constituţionalii}.

A publicat: Prietenie, comedie într’un

act, După nuntă  1 act, Lumea Nonă 2 acte, 
Dragoste r act, B ă i de mare 1 act. Cinsti'ţi 
3 acte, Craiîi noft poemă.

A tradus Şcoala Bărbaţilor, Tatăl nostru, 
Bolnavul închipuit, Fecioarele, Sapho, Diana , 
Cele trei sultane, De’aş fi. %ege, Orfeii în 
infern, Mignon, etc.

A le x a n d r e s c u  (C o n s ta n tin ) .—  Profe
sor, născut în oraşul Râmnicu-Vâlcea la 1 
Martie 1856. A făcut studiile sale la liceul 
Sfîntul Sava, şi la 1874 a fost numit ins
titutor la Târgovişte.

Ziarist cât va timp, a colaborat la câte-va 
ziare din acest din urmă oraş, precum  şi 
la altele din capitală.

Publicaţiile sale s u n t : Dicţionarele geo
grafice ale judeţelor Muscel, Prahova, Ilfov, 
Vâlcea, Oltu , şi altor judeţe, premiate de 
«Societatea geografică română».

A le x a n d r e s c u  (D im itr ie ) .— Profesor, 
publicist, născut în Iaşi la 1 (Octombrie 
1850. A plecat în Francia la vârsta de 10 
ani şi a studiat acolo declamaţia, medicina, 
dar singurul studiQ pe care Ta term inat în 
Paris, a fost dreptul.

In 1870, fiind student, s’a angajat 
ca militar în armata Parisului, legiunea 
streină uLes ainis de la France» sub ordi
nele generalului belgian Van der Mer.

în tors în ţară la 1875 cu titlul de doctor 
în drept, a fost numit procuror la tribu
nalul Iaşi, unde a funcţionat până la 1 Mar
tie 1880 ca membru de şedinţă, judecător 
de -şedinţă, judecător de instrucţie şi prim 
procuror, când a demisionat.

De atunci până la 1888, exercită pro
fesiunea de advocat luptând în opoziţia- 
unită contra guvernului liberal.

La i888? se raliază la partidul conser
vator şi e ales deputat al colegiului al 
2-lea Iaşi.

La 1891 este numit secretar general al 
Ministerului Justiţiei, post pe care 51 ocupă 
până la 15 Octom brie 1892, când este nu
mit profesor de drept civil la Universitatea 
din Iaşi, .post pe care ’1 ocupă şi astăzi.

D. Alexandrescu a publicat: Pistol başa, 
Domnişoara Trei steluţe, Tţămăşagul zgârci
tu lu i comedii într’un act (1879). Comen
tarii asupra dreptului civil 5 volume. Le 
droit ancien et moderne de la Tţouuianie.

A le x a n d r e s c u  ( G r ig o r e ) .— Poet, fa
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ALE 7 - ALE

bulist, născut în oraşul Tergovişte (Dâm- 
bovija) la 1812, m ort în Bucurescî la 1885.

A fiicut studiile în Bucurescî la liceul 
Sf. Sava şi în pensionatul Vaillant, apoî 
îmbrăţişă cariera armelor, înrolându-se ca 
junkăr. Părăsind oştirea la 1835, începu să 
publice numeroase satire care *î atraseră 
câte-va luni închisoare pentru că eraă în
dreptate în contra guvernului şi Domnului 
Alexandru Ghica.

Alexandrescu a ocupat diferite funcţiuni 
publice precum : censor al presei la 1847, 
m a i  târziu director general al arhivelor, apoi 
la 1860 făcu parte din comisiunea întoc
mită la Focşani pentru unificarea legilor 
celor două ţărî unite.

Scrierile sale sunt: Poesiî originale Ele
g ii ş i Fabule (1838) A nul 1840. lucrare în 
care autorul concretizează aspiraţiunile Ro
mâniei.

0  impresie (1846) odă la armata ro
mână, Memorial, de călătorie (1842) Poesiî 
noni si vechi (1842) Suvenire şi impresii
(1847).

Apoî a tradus operile lui Voltaire A l '  
ţlray Meropa, ear la 1863 a tipărit Medi
taţiile, şi la 1863 Poesii diverse.

La 1895, librarul Socec a publicat ultima 
ediţiune complectă a operilor lu i  Grigore 
Alexandrescu.

A le x a n d r i  ( Io an )— Colonel, fratele poe
tului Vasile Alexandri, născut la r  Ianuarie 
1825. Intrat în armată cu rangul de soldat 
a înaintat până la gradul de Lt. colonel. A 
fost agent al ţăre i  la Paris la 1860. Data 
încetăre i  din viaţă necunoscută.

A le x a n d r i  (V asile ). —  Poet, autor dra
matic, bărbat politic, născut la Bacău în Iulie 
1821, m ort la Mircescî în 22 August 1890. 
A fost cel m a i  mare poet naţional român 
şi în acelaş timp unul dintre bărbaţii poli
tici fruntaşi, cari aă contribuit la regene
rarea, desvoltarea şi înălţarea spiritului pu
blic, la introducerea şi propăşirea reformelor 
şi a civilisatiunel în România, luptând cu 
energie şi succes -pentru unirea Moldovei 
cu Valahia şi pentru ridicarea în faţa strei- 
nătăţe i  a prestigiului şi a demnităţei noastre 
ca popor şi ca Stat. După studiî mal întâiu 
de medicină, apoi de drept, de matematică 
şi m fine de literatură la Paris, el se În
toarse către finele anului 1839 în ţară, unde 
împreună cu C. Negri, M. Kogălniceanu,

Rolla, Docan, Sturzcştiî şi toţî corifeii miş- 
căre i  naţionale de atunci, începu o luptă 
încordată în potriva domniei lu i  Mihaiu- 
Vodă Sturdza, slăvind pentru ântâia oară, 
în versuri frumoase şi într’o limbă curat 
românească, virtuţile poporului, dragostea 
de ţară, vitejia strămoşilor şi dorul de li
bertate. Viaţa şi activitatea lui Alexandri 
fură strîns legate de însuşi viaţa poporului 
român, la strălucirea istoriei căruia el a 
contribuit timp de cincizeci de anî, ca 
bun patriot şi ca poet de mare talent. 
In sufletul lu i au fost înmănunchiate simţirile, 
dorurile, aventurile ţăreî, a căreia glorie a 
buciumat-o, a căreia suferinţă a plâns-o, a 
căreia bunătate a cântat-o. Prima scriere 
românească a lui Alexandri fu o nuvelă : 
Buchttiera din Florenţa, publicată în «Da
cia literară» a lui Kogălniceanu, după care 
urmară cântece şi balade ca : Doina-Doinilă, 
Baba Cloanţa, Andrii-Popa, Groţa şi altele 
cuprinse în Doine şi lâcrămiore, prima sa 
carte poetică, tipărită la laş!, tipografia Ber- 
mann 1852, în care se află şi Marioara 
Florioara, minunata legendă în formă po
pulară.

In acelaşi timp el cutreera Moldova, 
aduna din gura ţăranilor, din cântecile lău
tarilor, din poveştile bătrânilor, horile, 
cântecele haiducesc! şi doinele populare, 
pe cari ma i  târziii avea să le dea la lu
mină sub titlul de «Poesiile populare ale 
Românilor. (1865).

Lucrarea poetică şi dramatică ce ne-a 
lăsat este foarte voluminoasă. O  parte nu
mai, deşi cea m a i  mare fu publicată de li
brăria Socec din Bucurescî în anul 1875, 
sub titlul de Opere complecte coprinzend poe- 
siî, prosă şi teatru. Aşa, poesiile sunt cuprinse 
în voi. I. sub numele de : Doine Lăcrămioare, 
Suvenire (1 8 4 2 —  1852), Voi. ,11. Mărgă- 
ritărele (1852— 1862), Voi. III. Pasteluri, 
Varia şi Legende de la 1862 înainte, Voi.
IV. Legende notii, Ostaşii noştri, La Turnn- 
Măgurele, .Prosa: (novele, schiţe, biogra
fii) 1 voi. Teatru Canţonete comice, Doî 
morţi viî, Iorgu de .• Sadagura, Kir Zuliaride, 
Cinel-Cinel, Coroana lui Ştefan c&l mare, Ar- 
vinte şi Pepelea, (feerie), Sgârcitul risipitor, 
Rusaliile, Florain şi Florica, Boeriî şi Ciocoiî, 
Lipitorile satelor, Concina, Ginerile lui 
Hagi-Petcu (1 ocalisarea piesei lui Emile Au- 
gier «Le Gendre de Mr. Poirier»), Drumul 
de fer^Despot Vodă (dramă), FontânaBlan- 
duzie i  (comedie an tică), Ovidiu (dramă
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antică), Adăugăm la acestea volumul poesii- 
lor populare ale Românilor, pomenit mat 
sus, şi mulţime de alte lucrări până acum 
fte date la tipar, plus o corespondenţă pri
vată între dânsul şi Ioan Ghica, amicul lui 
de tinereţe, întreţinută timp de 40 de ani 
neîntrerupţi, corespondenţă care acum se află 
în biblioteca Academie! române şi numeră 
peste 1500 de scrisori legate în 5 volume. 
Celfi ma i  multe scrieri ale lu i  Alexandri 
aă fost publicate în «Convorbiri literare».

In anul 1878 «Societatea pentru stu
diul limbelor romanice» din Montpellier in
stituise un premiu pentru autorul celei 
m a i  bune poesiî asupra «Cântecului Gin- 
te i  Latine», în scop de a- 1 pune în mu- 
sică, şi traducându-1 în toate idiomele ro
mane, să-l împrăştie în lumea latină. Se 
trimiseră poesiî din to/lte părţile locuite de 
Latinî, dar comitetul serbărilor recunoscu 
că poesia lu i  Alexandri îndeplinea singură 
condiţiunile concursului. Pusă în musică de 
Marchetti (Rom a) ea fu cântată în ziua de 
J0/22 Maiu 1878 la Montpellier, în faţa unu! 
public de 60,000 de auditori. Alexandri fu 
serbătorit ca un rege.

In politică, rolul lu i  V. Alexandri a fost 
negreşit cam şters faţă cu activitatea sa li
terară; totuşi nu trebue perdut din vedere 
că la 1848, prin presa franceză, a susţinut 
aspiraţiunile noastre şi că după moartea 
părintelui să£i, rămânănd stSpân pe averea 
sa, de bună voe, cel înteiu în Moldova a 
desrobit pe ţiganii săi.

V. Alexandri a fost Ministru al afacerilor 
străine pe timpul căimăcămie i  lu i  St. Ca- 
targiu, V. Sturza şi A. Panu (1858), mi
nistru la acelaş departament sub Cuza- 
Vodă, în m a i  multe rânduri deputat, sena
tor v.-preş. al Camerei deputaţilor, trimis 
în misiune politică extra-ordinară pe lângă 
împăratul Napoleon, regele Victor Emanuel 
şi guvernul Marii Britanii de amicul şi Dom
nitorul său Alexandru Ion I.

In aniî din urmă ai vieţel sale la 1885, Ale
xandri a ocupat postul de trimis extra-ordinar 
şi ministru plenipotenţiar al M. S. Regelui 
Carol la Paris. El era membru al Acade
miei române încă de la 1867, data înfiin- 
ţăriî eî.

Oraşul Bacău, locul de nascere al poetului, 
a .ridicat în 1896* un m onum ent în gră
dina publică în memoria sa.

Alexandru Ioan I (veil C nza ) .—

Alexi (Artemiu Publiu).—  Profesor, 
născut la 1847 în Sangeorgie (Transilvania), 
încetat din viaţă la 15 Oct. 1896. A fdeut 
studiile sale în Viena şi Gratz, unde a luat 
la 1874 djploma de doctor în ştiinţele na
turale.

De la 1874 până la 1893 a fost profesor 
de ştiinţele naturale la gimnasiul din Naseud.

El a scris şi publicat:
<(Resbelul oriental ilustrata (cu d. M. Pop) 

(1 8 7 8 ); «Românii la Plevna», diserta- 
ţiune, (1880) «O escursiune botanică în Ro
mânia şi Dobrogean, (1883) ((însemnătatea 
şciinţelor natnrale şi reformele ce le reclamă 
studiul lor In şcoalele noastre» (1883) «Des
pre importanţa studiului botanic» (1884) 
((Compendiu de Meteorologiă» (1889) «Hel- 
veţia ş i Wilhehn Tel!», (1889) «<Die St- 
Georger Sânerlinge», (1892).

Alexi (Ioan). — Episcop greco-cato- 
român născut în Maladia (Selagiu) la 24 Iunie 
1801, încetat din viaţă în Gherla la- 29 Iu
nie 1863.

Absolvind teologia la universitatea din 
Viena la 1825, s*a hirotonisit şi în 1856 a. 
ajuns episcop în Gherla.

A publicat Gramatica românească, în lim
ba latină (1826).

Ca episcop el a figurat ca membru în co
mitetul permanent ales de congresul naţi
onal românesc din Sibiu la 1861, pentru do
bândirea drepturilor Românilor.

Alexi (Marin).— Profesor, chimist, năs
cut în Craiova la 1814, încetat din viaţă în 
Bucurescî la 25 Aprilie 1895.

A um lat clasele primare la vechea şcoală 
din Slatina, unde abea având versta de 18 
ani, fu hum it la 1826 profesor suplinitor de 
către Eforia şcoalelor; la 1832 trece ca 
profesor pentru cl. I-a a II-a şi a IlI-â în 
Craiova, ear la 1834, e adus în Bucurescî 
la colegiul sfântu Sava.

Cu începere de la 1850, cariera ştiinţifică 
a lui Alexi Marin se defineşte m a i  bine, 
fiind numit conservator al cabinetului de fi
zică şi laboratorului de chimie la muzeul 
sf. Sava, dupe ce în decurs de cinci ani el 
îşî term inaseşi complectase studiile în Paris.

Profesor aproape la toate şcoalele cari 
s’ati creat în Bucureşti, el intră în 1868 la 
Universitate, şi închee cariera şa la 1893 
când se retrage ca cel mal în verstă din toţi 
profesori noştri.
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Principalele sale lucrări sunt : Astronomie 
populară (1837) Convorbiri de geometrie prac
tică (1839) Principii de mecanică (1840) 
Convorbiri de mecanică usnală (1842) Arit
metica practică cu Tabelele (1843) Fizica de 
Pouillet (1852) Chimia de Pelouţe şi Fremy 
C18 53) Cunoştinţe pentru şcoalele primare 
(18585 Fizica pentru şcoli primare (1863) 
Noţiuni de fizică (1870) Manual de arit
metică (1871) Desen al şcoalelor (1876).

Alexi a colaborat la Galeta învăţătorului 
Satului (1845— 1850) şi a întemeiat foaea 
Muzeul Naţional (1856 la 1859).

A le x i (T e o c h a r) .—  Născut la 1843 în 
Braşov; a studiat sciintele comerciale, con
ducând apoi pana la 1868 tipografia I. 
t'Veiss din Bucureşti, iar de la 1869 până 
la 1882 Prima Bancă Transilvană, A scris: 
«Dicţionar germano-roman-a (1886); «Ro- 
mănische Poeten», traducere în nemţeşte 
din mai mulţi poeţi români; a redigiat doi 
ani «Noua Bibliotecă română».

A le x ia n u  (Crheorghfc).—Medic, născnt 
în Bucureşti la 10 Iunie 1830. A început 
studiile sale la Sfîntu Sava şi le a terminat 
la Paris, de unde s’a întors cu titlul de doc
to r în medicină la 1863.

A fost numit medic secundar la Mater
nitate, apoi ajutor de primar al Capitalei 
în 1864 şi profesor la şcoala de medicină.

La 1865 G. Alexianu e numit medic le
gist al Capitalei şi Tribunalelor Ilfov, post 
pe care *1 ocupa până la 1890. El a m ai 
fost medic al consultaţiunelor gratuite la 
spitalul Coltzea de la 1869 până la 1883, 
membru în comitetul sanitar superior, di
rector general al serviciului sanitar de la
1889, până la 1892.

Doctorul G. Alexianu ocupă şi astăzi 
funcţiunea de profesor la facultatea de Me
dicină, post care i s’a încredinţat de la 1872.

A lg iu  (Io an ).— General de divisie, năs
cut în Bucureşti la 10 Noembrie 1834. 
Fost elev al şcoalei militare în 1854, e în- 
naintat sub-locotenent cu promaţia de la
1856 şi ajunge la gradul de maior în 
1864. Pus în disponibilitate la 1866, e re
chemat în activitate la 1873, şi înaintat co
lonel la 1877. La 1888, e numit prefect al 
poliţiei Capitalei şi ocupă această funcţiune 
până în 1891 când e înaintat general de 
brigadă, şi i se încredinţează comandemcn-

tul diviziei Buzeu. La 1896 a dimisionatdiu 
armată.

In timpul resbelului Independenţei, a fost 
şef de stat major al corpului al Il-a de ar
mată, a participat la luptele din faţa Ple- 
vnei şi a fost numit chear ‘comandant al 
pietzel al acelol cetăţi cucerită.

A l im ă n e ş t ia n u  (C o n s ta n tin ) .—  Ingi
ner de mine, născut la 27 Septembre 1865 
în comuna Alimăneştî (O lt). A făcut stu
diile primare şi secundare în ţară, tcrmi- 
nându-le la Paris în liceul Saint-Louis. 
Elev al şcoalei de mine din Paris, s’a în
tors în ţară la 1891 când a fost numit in
giner asistent în serviciul docurilor şi a 
procedat la reconstrucţia liniei ferate Bacăti- 
Piatra. Detaşat în 1892 la serviciul mine
lor din Ministerul Domeniilor, a condus son
daj iul pentru căutarea apelor artesiane pe 
Baragan, şi i s’a încredinţat conducerea şi 
controlul exploatărilor minere.

A publicat: Raport sumar pentru reorga- 
nisarea serviciului minelor (1894) Comuni
care asupra sondaginlui din Baragan, făcută 
la congresul naturaliştilor germani (1895).

Raport asupra organisărei serviciului mi
nelor (1895) Conbustibilii minerali din Ro
mânia (1896).

A lp a r  (Ioan ). Pictor payşagist, născut 
în Bucurescî la 1857. A făcut studiile sale 
în ţară, urmând duoî ani cursurile facultă- 
ţe i  de drept. Apoî a început să se ocupe 
de pictură, fără profesor, făcând studiile 
sale singur după natură, între Campina şi 
Câmpinitza, cu primele noţiunî ce l-a dat 
pictorul Andreescu.

A expus pentru prima dată la Intim-Club 
în 1886, fiind unul din iniţiatorii acestui 
cerc artistic ; de atunci a figurat la toate 
exposiţiile. Lucrările sale mai importante 
su n t: O casă la Câmpina, Pe marginea băl- 
{ei, O turmă de oi. Acest din urmă tabloii, 
medaliat, a fost cumpărat de Minist. Instr. 
Publice pentru Pynacotecă.

A m a n  (T eo d o r). Profesor, pictor, năs
cut în Câmpulung (Muscel) la 1832 Mar
tie, m ort îu Bucurescî la 19 August 1891. 
A făcut studiile sale în Paris urmând -cur
surile profesorilor Droleng şi Picot.

Reîntors in  ţară la 1858, Aman a fost 
numit Director al şcoalei de Bele-Arte din 
Bucurescî la 1864 şi profesor de pictură
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la această şcoală, funcţiuni pe cari Ie a o- 
cupat p.ină Ia moartea sa.

Principalele tablouri ale acestui artist s u n t: 
Vlad Ţepeş ş i Solii care se găseşte la Pi- 
nacotcca din Iaşte Capul lu i Batori Ia Pi
nacoteca din Bucurescî, Bătălia de la Olte
ni t^a, care se găseşte în palatul Sultanului 
din Constantinopole. Acest tablou a fost fă
cut de Aman la 1853, când însoţea pe ge
neralul Canrobert în C rim ea; Bătălia de la 
Călugăreai, aşezat la Pinacoteca din Bucu
rescî.

Artistul a lucrat peste 3000 tablourî cu 
subiecte istorice, naturi moarte, flori, dife
rite interioare de haremuri. EI a făcut de- 
semnurile cari au servit pentru turnarea 
Coroanei şi sceptrului regal, pentru statuca 
ridicată în memoria Iui Mihai Viteazu şi 
pentru decoraţiunea «Coroana României».

Aman a ma i  fost sculptor şi muzicant 
amator.

Tabloul Bătălia de la Ohenitţa, a fost 
reprodus de litograful Goupil din Paris.

A n a g n o s t i  (M).— Publicist. Data nas- 
cerei şi încetărei din viaţă, necunoscute. A 
publicat în diferite ziare şi cu deosebire în 
cBncininnl numeroase scrieri istorice între 
altele Mănăstirile închinate (1863).

A n a n e s c u  (D im itr ie ) .— Profesor, năs
cut în Craiova Ia 1831, încetat din viaţă 
la Bucurescî în 19 Februarie 1885. A făcut 
clasele primare şi gimnasiale în oraşul său 
natal şi apoi a intrat copist la prefectura 
locală.

La 1848 isbucnind revoluţia, Ananescu 
în etate de 16 ani se introduce în cance
laria generalului Magheru şi ’ 1 urmează cu 
trupele sale. Când intrară Ruşii în ţară, el 
trecu Ia Sibiu cu Magheru, apoî se întoarse 
earăşi la Craiova şi trăi d:înd 2 ani lecţiunî 
particulare. In 1851 Ananescu vine în Bu- 
curescî şi termină cursurile colegiului sfîntu 
Sava; apoi la 1856 e numit custode la bi
blioteca naţională. După acea, obţine prin 
concurs o bursă de Ia Eforia spitalelor şi 
pleacă la Paris spre a studia ştiinţele naturale.

Reîntors în ţară, Ananescu e numit pro
fesor la şcoala de medicină şi la şcoala mi
litară, apoi profesor de ştiinţe fisico-natu- 
rale, la cursul superior de la sfîntu Sava 
şi în sfîrşit director al acestui liceu.

Scrierile sale s u n t: Natura, ziar sciinţific, 
Contemplaţia nahneî, Omul şi rasele umane,

Curs elementar complect de istorie naturală, 
Geologie, Zoologie şi Botanică.

A n a s ta s ie v ic I  (M isa).— Cunoscut sub 
numele de maior Mişa, milionar sârbesc; 
născut Ia 1803; agonisi prin comerciu o 
enormă bogăţie sub principele Milos Obre- 
novicl şi cumpără tn  România bunuri foarte 
întinse. A fost amestecat în toate mişcările 
politico-dinastice ale Serbiei. După omorî- 
rea principelui Mihail în 1868 voi să 
câştige tronul pentru ginerele său Garaşa- 
nin, dar nu isbuti. De atunci se aşeză 
în România, unde şi muri, lăsând ave
rea sa moştenire membrilor familiei Kara- 
georgievicl. Sub Vodă Gr. Ghica, Moldova 
a făcut la AnastasievicI unul din primele ei 
îm prum uturi (1855) în sumă de 2,500,00» 
Iei vechî.

A n d re e s c u .  — Pictor, născut în Bucu
rescî la 1852, încetat din viaţă la 1884 în 
Paris.

Principalele sale tablouri sun t: «împreju
rimea Bntnrescilor», proprietatea colonelului 
P erticari; «Cârciuma de pe marginea dru
mului», «Pădure de fagii), ambele în pose
siunea d-lu i  Take Ionescu ; «După ploae», 
în posesia d-lui I. Kalinderu, şi altele. N um ă
rul tablourilor lui Andreescu se rklică Ia 400.

A n d r ie v ic iu -M o ra r iu  (S i l iv e s tru ) .—
Mitropolit, teolog, născut Ia 14 Novembre 
1818 mitocul Dragomirnei (Bucovina), în
cetat din viaţă la Cernăuţi Ia 3 Aprilie 
1895. După ce termină studiile teologice, 
se preoţi la 1842 şi în 1862 ajunse re
ferent provisor Ia consistoriul episcopesc din 
Cernăuţi unde fu numit definitiv In  1866.

In 1874, se călugăreşte, în 1877 ca
pătă demnitatea de arhimandrit, iar în 1880 
e numit mitropolit al Bucovinei şi Dalma
ţiei.

A publicat «Cuvântări bisericeşti pe toate 
Duminecile ş i sărbătorile peste ana (1860); 
«Psaltichie» (1S79) ; «Tipiconul bisericii orto
doxe orientale» (1883); «Epistole pastorale» 
(între 1S80 şi iS p j ,  şi «Apologii» 1848
i SSj  şi 1890).

A n g e le s c u  (E lie). Inginer, profesor, 
publicist, născut Ia 4 Iulie 1836 în satul 
Berteştî (Brăila), încetat din viaţă în Bucu
rescî Ia 1882. A făcut primele sale studii 
în Bucuressi şi Ie a term inat la Paris de
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unde s’a întors la 1865 cu diploma de in
giner al şcoalei centrale. N um it la 1 Maiu 
1871 membru al consiliului tecnic pentru 
administrarea pădurelor Statului, a fost îna
intat la 1872 inspector silvic, apoî la 1876 
inginer hotarnic la creditul funciar rural 
şi peste curând în aceiaş calitate la Minis
terul Domeniilor.

Ca profesor, a fost însărcinat cu catedra 
de geometrie la şcoala de Poduri şi Şosele 
în 1867, cu acceaşî catedră la şcoala de la 
Pantelimon în 1868. A ocupat provisoriQ 
şi direcţiunea acestei şcoli unde era la urmă 
profesor de mecanică de la 1877.

El a publicat : Elemente de aritmetică ra
ţională (1868) Elemente de geometrie în co
laborare cu I. M. Rânreanu (1865) Curs 
de algebră elementară (1869).

A n g h e le s c u  (A le x a n d ru ) . —- General, 
născut la 183,9. Elev al şcoalei militare din 
Bucurescî. A luat parte cu gradul de colo
nel în resbelul Independentei din 1877— 1878 
la luptele de la Grivitza şi Vidin. Minis
tru de resbel în cabinetul Ion Brătianu de 
la 21 Feb. 1886 până la Noembre 1887, 
este dat în judecata'Curţei de Casaţie prin- 
tr’un vot al Senatului şi osândit la 7 De
cembre 1888 la 3 luni închisoare 5000 lei 
amendă, 25,000 lei despăgubire către Stat 
pentru acte de mituire săvârşite în calitate 
de ministru, pedeapsă care i-a atras şi şter
gerea din controalele armatei.

A n g h e le s c u  (G h e o rg h e ) .—  General de 
divisie, născut la 6 Ianuarie 1839. Elev al 
şcoalei militare la 1854, sub-locotenent la
1856, Maior la 1865, Colonel la 1870, 
General de brigadă la 1877. In timpul res- 
belulu i  Independenţei (1877— 1878) a co
mandat cu gradul de colonel divisia 3-a la 
atacul de la Grivitza, şî la Plevna, ear cu 
gradul de, general, divisia 4-a de infanterie 
la Smârdan-Vidin. In anul 1882, Ianuarie 
25 a fost câte-va luni ministru de resbel în 
cabinetul de -sub presidenţia lui Ion Brătianu; 
la 1891 a fost înaintat la gradul de gene
ral de divisie, comandant al corpului i-iu 
de armată. Retras din armată la 1894, în 
urma punere! sale în disponiblitate, gene
ralul Anghelescu a fost ales senator în 
1895.

A n t ip a  (G rig o re ). Naturalist, născut 
în Botoşani la 27 Noembre 1867. A ftcut

studiele liceale în Iaşj, iar pe celc univer
sitare în Germania. Doctor în ştiinţele na
turale de la 1891, a lucrat ma i  mulţi ani în 
diferite staţiuni geologice în Francia, Italia, 
Heligoland.

Director al muzeului de istorie naturală 
din Bucurescî, delegat al Ministerului Do
meniilor cu direcţiunea şciinţifică a pescă
riilor din România, G. Antipa a publicat: 
Die Lucernarîden der Bremer Expedition 
nach Ostpitţbergen im Jabre 1889. Zoolo- 
gisebe Jabi'biicher, VI. ‘Bd, Jena, Verlag von 
Gustav Fîscber 1891. Ueber das Vorkommen 
von rudimentăren «Principaltentakeln» bei 
Lucernarîden. Zoologische Jabrbucber, VI. Bd. 
Jena 1891. Eitte nene Art von Drymonema, 
Jenaiscbe Zeitscbrift fu r  Naturvjissenschaft. 
XXVII. ‘Bd . Jena 1892. Eine nene Slauro- 
meduse. Mittheilungen atis der Zoologiscben 
Station ţu  Neapel, 10 ‘Bd. 4 Heft 1892. 
Ueber die Beţiehtingen der Tbymus ţit den 
sog. Kiemenspaltenorganen bei Selacbiern. A - 
natomischer Anţeiger, VIII Jahrgang 1892. 
Lacul Raţim , Starea actuală a pescăriilor 
din el ş i mijloacele de îndreptare. Bucurescî
1894. Studii asupra pescăriilor din România. 
Bucurescî (1895). Legea pescuitului votată 
în sesiunea legislativă 1895— 1896.

A n to n e ll i  (Iâ a n ),— Născut în Valasut 
la 1827, încetat din viată la Făgăraş în 
1888.

A studiat la Cluj, Oşorheift şi Blaj.
La 1848 până în 1849 e căpitan pe lîngă 

Axente Severu. La 1852— 1855 e profesor 
la şcoalele normale din Blaj, apoi profesor 
la gimnasiu ; de la 1863 — 1865 protopop în 
Turda, după aceea paroch şi vicar archie- 
piscopesc în Făgăraş. La 1872 a fost ales 
canonic. luat parte în comisiunea de 12, 
aleasă în- 1861 pentru inaugurarea Asocia- 
ţiunil transilvane. A tradus cartea I. şi II. 
din T itu , Liviu, a ţinut disertaţiunl în adu
nările Asociaţiunii asupra temei : «Poporul 
roman'în constitufmne», «Monografia Făgă
raşului». In 1865 a fost ales deputat la 
dieta din Cluj, iar în 1869 la dieta din Pesta 
la care n’a luat parte.

A p o s to l  M ă rg ă r i t .  —  Vezi M ă r g ă r i t .

A rb o re  (Z a m fir  C.).—  Publicist, născut 
la 14 Noembre 1848 la Cernăuţi. A fîicut 
liceul la Moscova şi a intrat la 1866 ca 
student la academia militară din Petersburg
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în secţiunea m edicinei; Ia 1869 a luat parte 
la conspiraţiuneapolitică a iu l Neciaeff şi a 
fost întemniţat în fortereţa Petru şi Pavel, 
dc unde a eşit numai la 1871 şi a fost 
trimis în exil. La 1872 a fugit din exil s’a 
stabilit în Elveţia, unde a colaborat Ia Geo
grafia Universală a lu i  Elisâe Redus volu
mul f<La Russie» ; apoî a scris în limba rusă : 
Schiţe din istoria Rusiei, 1874. I voi. Revo- 
luţiunea din Paris 1S71. Poveşti pentru Po
por 3 voi. 1875. In anul 1876 a dirigiat 
împreună cu Dragomanow ziarul r u s : Ob- 
scina iar în anul 1877 s’a stabilit în R o
mânia, intrând ca colaborator la Românul, 
de sub direcţiunea repausatului C. A. Ro- 
setti. Apoi, a colaborat Ia Telegraful lui C. 
Fundesctt şi Telegraful Român dirigeat de 
I. G. Bibicescu. Cu încetarea acestui ziar 
a părăsit ziaristica, şi a publicat trep ta t: 
Temniţa 1895; In Exil 1896; Nihiliştii 1896, 
şi m a i  multe broşure privitoare Ia Basa
rabia.

Dupe ce a fost cât-va timp funcţionar 
Ia Arhiva Statului, a intrat în 1896 Ia Pri
măria Capitalei ca şef al serviciului statistic.

A r g e to ia n u  (Io an ).— G eneialde brigada, 
născut în Craiova Ia j  Ianuarie 1841.T lev 
al şcoalei militare, a eşit Ia 1861 cu gra
dul de sub-Iocotenent de geniu şi a plecat 
Ia Paris unde a urmat şcoala polythecnică 
şi şcoala de aplicaţie de Ia Metz. Ajuns la 
gradul de căpitan, demisionează din armată 
Ia 1867 şi e numit mal târziu inginer şef 
al circonscripţinnei din Craiova. Cu ocasiu- 
nea resbelulul Independenţei, reia serviciul 
cu gradul dc maior, în statul-major al di- 
visie i  Il-a şi ia parte Ia operaţiile dm giu- 
m l Plevne i  şi Vidinulul.

La 1888, fiind colonel, e numit secretar 
general al Ministerului de Resbel, iar în 
1890, director al lucrărilor de fortificaţii 
din Bucurescî.

La 1894, e înaintat general de brigadă 
şi în 189-5 e numit Inspector general al 
geniului.

A rg h y r o p o lu  .(G h eo rg h e  G r).—  Pu
blicist născut la Bucurescî Ia 1853. Elev al 
pensionatului Schewitz, a urmat pe urmă 
cursurile liceului Sfântn Sava şi facultăţel 
de litere din Bruxelles

întors în ţară la 1873 a fost numit în 
1874 profesor Ia ghnna.siul Lazăr pentru 
limb.i franceză şi Ia 1875 profesor de lite

ratură franceză la liceul din Craiova. A 
m a i  ocupat în urmă diferite funcţiuni pu
blice, director al prefecture i  Brăila, comisar 
de poliţie, sub director al serviciilor peni
tenciare, prefect de judeţ până în 1895.

G. Arghyropolu a publicat: Gramatica 
franceză  (1871) Model de regulamente de 
poliţie comunală, Faute d’une bougie comedie 
în limba franceză (1875) A u feu , comedie 
to t în limba franceză (1876). El a colabo
rat Ia ziarele Journal de Bucarest, La Rou- 
manie, Le Conrrier de Roumanie, Fanalul 
lu i Diogen broşură politică ebdomadară care 
apăru în 1876 câte-va luni.

A r g h y r o p o lu  (G rig o re ). — Magistrat, 
bărbat politic, născut-în Bucurescî Ia 1825, 
m ort în Bucurescî la 2 Septembre 1892. 
A făcut studiile sale liceale şi de drept Ia 
Paris, de unde s’a întors la 1848 spre a 
lua parte la mişcarea revoluţionară.

La 1850 a fost numit judecător Ia Trib. 
Ilfov, apoi succesiv preşedinte, membru Ia 
Curtea de Apel şi Ia înalta Curte de Jus
tiţie, de unde a trccut ca membru la Co- 
misiunea centrală, dupe convenţiunea de Ia 
Paris.

In 1861 sub prezidenţia Iui Ştefan Go- 
lescu, a fost Ministru al Justiţiei, apoî de
putat în Constituantă şi vice-preşedinte al 
C am erei; în 1867 a fost Ministru al Jus
tiţiei de Ia 1 Oct. până Ia 13 Nov. avend 
câte-va zile şi interimnl Financelor.

La 1876 s’a retras din politică.

A rg h y r o p o lu  (M a n o la ch e ) .— Om  po^
litic, de origină grec, president al divanu
lui de Ia 1838, judecător lag secţia criminală 
in 1840, Ministi’u al dreptăţei de la 1851 
până Ia 1853. Data naştere! şi încetărei 
din viaţă necunoscute.

A r ic e s c u  (D. C o n s ta n t in )—  Publicist, 
născut Ia Câmpulung (MnsceL) în 1823, 
încetat din viaţă Ia 1886. Elev al şcoalei 
Sfântu Sava, capătă Ia 1845 titlul de inginer, 
dar îşi părăşeste cariera spre a se ocupa 
de ziaristică colaborând la Pruncul român. 
Exilat Ia monăstirea Snagovul in  timpul 
ocupaţiune i  ruseşti, petrece acolo 1111 an, 
şi apoî Ia 1851 deschide un teatru în Câm
pulung. pe care îl închide peste cât-va tinip 
spre a intra caredactorla Românul (1859)-

Ma i  târziu a ocupat câţi'va ani funcţiunea 
de director la Domeniile Statului şi revi-
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sor şcolar până în 1866. El a publicat: 
Harpa română (1852), Lira  (1858;, Expli
carea alegoriilor din Harpa română (1859), 
Trinibiţa unirii versuri (1860), Şoimul Car

iaţilor, poesiî istorice, Sora Jgapia, roman, 
in care se vede corupţiunea morală a mă
năstirilor din România, (1871), Octav ro
man prelucrat (1856), O preumblare prin  
m anii (1872), Misterele căsătoriei (1862), 
Călătorie împrejurul camerei mele- (1856), 
Scrieri istorice: Istoria Câmpulungului, 2 
volume (1 8 5 5 —  1856), Capii revoluţiunii 
române de la iS j.8  judecaţi dupe proprielelor 
acte (1866), Corespondenţa secretă a capj- 
lor revoluţiei de la 1848 (1873), Corespon
denţa "secretă şi acte inedite ale capilor re 
volnţiel de la 1S4S (1874), România sub 
prinţul Bibescn (1862;, Carbonarii (1873), 
Tudor Vladimirescn saii revohiţiitnea de la 
1822 (1874), Actele justificative la istoria 
revoluţiunii de la 1S21 (1874) Scrieripolitice: 
Procesul ş i exilul meu la Snagov (1859), 
Despotismul şi constituţinnea (1861). Qnes- 
tinnea proprietăţii (1862), Reforma legii e- 
lectorak (1862), Disolvarea camerei elective
(1866), Politica d-Uii Ion Ghica, ex-beiude 
Samos. (1870).

A r io n  (E rac le ) . —  General de divisie, 
născut în Bucurescî xa 25 Februare 1838. 
Intrat în şcoala militară la 1855, a eşit la
1857 cu gradul de sub-locotenent şi peste 
câte-va luni a părăsit armata. — La 1860 e 
reprimit earăşi în oştire şi la 1868 e înăl
ţat la gradul de maior, ear la 1875 la gra
dul de colonel.

In timpul resbelulul «Independenţei» ge
neralul Arion, atunci colonel, fâcea parte din 
comisiunea însărcinată cu construirea p o 
dului peste Dunăre necesar trecere i  trupe
lor. Apoi a comandat artileria din brigada
2-a a corpului i-iu de armata care se dis
tinse în to t timpul campaniei. La 1883, 
colonelul Arion este înaintat la gradul de 
general de brigadă şi la 1892, general de 
divisie.

A r i s t a r c h i  (N ico lae ).—Născut la Con- 
stantinopolc în 180O dintr’o familie gre
cească, încctat din viaţă la 2 Februare 
1866. —  Lipscsc ariănunte precise asupra 
evenimentelor care l'au adus în ţară, însă 
fiind încă foarte ten&\ la 18 ani începu 
prin a fi mnhurdar al lui Vodă Alexandru 
Soutzo, cu care plecă în exil la 1821, în Asia.

Reîntors în Bucurescî, fu numit la Con- 
stantinopole pe timpul regulamentului or
ganic, aeentul lui Vodă Alexandru Ghica 
domnul Munteniei (1854). Urmele sale s’afi 
perdut mal târziu.

A r is t i a s  (C o n s ta n tin ) .— Poet, profesor 
născut în Bucurescî la 1800 din părinţi 
greci, încetat din viaţă la 1880 Aprilie 18 
în Byicuresci. A filcut studiile sale la şcoa- 
lcle greceşti şi apoi fiind încă aproape copil 
a participat la mişcarea Hteriei din Bucu
rescî la 1821, ridicând pe casele lui Barbu 
Bellir stindardul emanicipărei Greciei. La 
intrarea Turcilor în ţară se retrase cu Ip- 
silante peste O lt şi luptă cu Eteriştii în bă
tălia de la Drăgăşanî. Apoi trecu graniţa şi 
cu ajutorul filo-elenului lordul Ghilfort 
urmă studiile sale.

După resbelul Ruso-Turc (1828) Aris
tias se reîntoarce în ţară, şi e numit pro
fesor de limba franceză şi elenă la liceul 
Sf. Sava. La 1835 el este unul din mem
brii cei mai activi al societăţei filarmonice 
înfiinţată de colonelul I. Câm pineanu; tra
duce mal multe opere pentru teatru şi joa
că chiar câte-va roluri.

In timpul revoluţiei de la 1848, Aristias 
numit comandant al guardei naţionale, e a- 
restat de Turci şi apoi se retrage în Fran
cia. Reîntors în ţară e numit la 1856 biblio
tecar al Statului, apoi la  1863 profesor. 
La bătrâneţe el perde vederile şi trăeşte orb 
opt ani de zile.

Aristias a scris : Omer şi Plutarche, tra
ducerile întregi,. Prinţul Român, epopee. Har- 
modios şi Aristogiton, tragedie in versuri în 
limba elenă, Saul şi Orest de Alfieri, tradu
ceri, Săteanul creştin, etc.

A ro n  (A. V a s i le ) .^ p o e t  popular, năs- 
sut în 1770 în Glogovăţ lângă Blaj, înce
tat din viaţă la 1822.

A făcut studiile sale liceale în Blaj, iar 
cele juridice la facultatea din Cluj.

Stabilindti-se ca avocat^ în Sibiu, s’a fă
cut cunoscut ca apărător al Românilor îna
intea Tribunalelor, dar a lăsat mai ales un 
nume prin poesiele sale populare.

El a scris : Piram şi Tisbe (1808), Nar
cis (1808), douS poeme al căror subiect 
este luat din metamorfosele lui Ovidiu, 
cartea III. 22 şi cartea IV. 23; Patimile 
domnului nostru Isus Christos., în versuri 
(1808); Leonat şi Dorofata, poemă satirică
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în contra bfţiel (1815); A nul cel mănos 
(1820), poemă didactică. Istoria lu i  Sofro- 
iiim şl narileî, în versuri (1821). Afară de 
acestea, după moartea sa, aii remas şi alte 
scrieri ne tipărite, între cari se scie Eneida 
I11I Virgiliu, şi părţi din ‘Bucolicele lu i  Vir- 
giliu.

A r ta c h in o  (C o n s ta n tin ) .— Pictor, năs
cut la Giurgiu în 1870. Freqnentând mal 
întâi u şcoala comercială, a intrat în 1886 
la şcoala de bele-arte din Bucurescî, şi is
prăvind aici cursurile, s’a dus la Paris, unde 
lucră în atelierul Julien. De aici trimitea 
primele sale tablouri la salonul din Bucu
rescî. D intre pânzele I11I mal cunoscute 
s u n t : Byblis preschimbată în isvor, Ţiganul 
rîzend, Portretul d-nel C... Colţ de Atelier.

A rs a c h i  (A p o s to l) .— Doctor, bărbat po
litic, de origină elenă, născut -în Epirii la
1789 încetat din viaţă în Bucurescî la De
cembre 1869.

Venit în ţară ca medic, dnpe ce îşi ter
minase studiile în străinătate, a fost consi
lierul intim al domnitorilor cari s’au suc
cedat în Muntenia dc la 1830 pană la 1860 
şi a fost secretar de stat sub Vodă Alexan
dru Ghica şi Alexandru Cnza. La 1849 în 
timpul ocupaţiunei ruseşti el a fost secre
tarul intim al generalului D nham el; ales în 
m a i  multe rânduri deputat a făcut parte din 
Ministerul de sub presidenţia lui Barbu Ca- 
targiu ca miniştrii de externe şi ad-interim 
la control de la 22 Ianuarie 1861 până la 
8 Iunin din acelaş an.

La această epocă Arsaki ia preşedenţia 
consiliului de miniştrii dar nu o ţine de 
cât 16 zile şi apoi demisionează şi se re
trage din politică.

A s a k y  (G h e o rg h e ) .— Literator, născut 
la 1788 Martie 1 în comuna Herţa (Doro- 
hoiu) încetat din viaţă în Iaşi la 1869 Noem- 
brie 12.

Studiile sale le-a făcnt în Lemberg, Vi- 
cqa şi Roma, ocupându-se mai cu seamă 
cu matematica, ingineria şi istoria. în tors 
în ţară la 1812 el deschise un curs de ingine
rie in limba romănă la şcoala grecească din 
Iaşi, unde predă lecţinnî 5 ani, întocmindu-.şl 
singur toate tractatele de trebuinţă. In 1817 
organiză un teatru de diletanţi în casele 
h.rtmannlul Costachi Ghica, primul teatru 
român în Moldova; pentru acest teatru scrise

şipreliicră mai multe piese. In 1820* voind să 
ridice seminarul de la Socola întemeiat de me- 
tropolitul Veniamin Costache, aduse din Ar
deal ca profesor pe Vasile Pop, Ioan Cos- 
tea, Vasile Fabian Bob şi Ioan Manfi, cari 
funcţionară până la începutul Eteriei din
1821. După potolirea Eteriei, noul domn al 
Moldovei Ioan Stnrza, trimise pe Asaki 
ca representant al ţerei la Viena. Aici ră
mase el timp de 5 ani. Intorcendu-se în ţară 
înfiinţă la S-ţii Trei-Ierai'chi în Iaşi o 
şcoală primară, lina normală şi 1111 gimnasin. 
In urma păcii de la Adrianopole (1829) 
Asaky fu chemat în comisiunea pentru re
dactarea Regulamentului organic, şi după 
intrarea în vigoare a acestui regnlament -el 
fu numit «referendar» (director) al Eforiei 
şcoalelor din Moldova, în care calitate func- 
ţionă cu un zel deosebit până la 1849. Cu 
stăruinţele Ini se inaugurează în 1835 în 
Iaşi Academia Mihăileană, numită ast-fel 
după domnitornl de atnnei Mihail Sturza (1834 
- -  1848). La 1841 el înfiinţează o şcoală 
de arte to t în Iaşi. De asemenea în tirma 
stăruinţelor lui, se trim it tineri la învăţătură 
în străinătate. După ce fu Ministru de Ex
terne la Iaşi în 1856, Asaky se retrase din 
viaţa publică şi trăi isolat, ocnpândn-se cu 
literatura, până la moartea sa. El a publicat: 
Harpa română versuri, (Iaşi, 1832); Poesiî, 
(Iaşi, 1836 şi 1854); fahule-versuite, (Iaşi, 
1844 şi 1862); Nuvele _ istorice aJe Româ
niei, (laşi 1 8 6 7 ); Calendare (din 1840 
până 1867) etc. Pentru teatru, prelucră 
şi compuse piesele : Mirtil şi Cloe, Lapeirys 
(după Kotzebne), Norma (după Romani), 
Pâstori[a Carpaţilor, (idilă, Iaşi 1850), Ţi
ganii, (idilă cu cântece, Iaşi, 1856), Elena 
Dragoş, Petre Tţareş, Turnul Ini *Btitu, Voi- 
chiţa, (toate drame originale, Iaşi, 1863). 
Pe lângă toate acestea, Asaky este înteme
ietorul presei române în Moldova. In 1829 el 
începu a scoate la iveală foaia politică şi 
literară Albina românească, care trăi până la
1850. Intre- 1850— 1859 publică Galeta 
de Moldova, iar mai târziu «Patria»» (1859 
— 1860). Afară de acestea: Icoana lum ii 
(1840 —  41) .şi Spicuitornl (1841 până la 
1842).

Un comitet pus sub presidenţia M itropo
litului Moldovei a ridicat în 1890 prin sub- 
scripţiune publică, un m onum ent în m em o
ria lui Asaky, la Iaşi.

A s a k y  (G h e o rg h e ) .—  Medic, profesor,
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născut la 1 Ianuarie 1855 în Iaşi. A făcut 
studiile sale în străinătate; a început medi
cina la Montpellier (Francia) şi a term inat’o 
Ia Paris la 1873. Apoî a intrat ca extern 
al spitalelor din Paris în 1876.

întors în ţară la 1877, participă la resbe- 
Iul Independentei, fiind ataşat la serviciul 
ambulantelor Crucea Roşie. In 1878, obţine 
prin concurs postul de intern al spitalelor 
din P aris; în 1881 e numit preparator de fi» 
siologie la Museul de istorie naturală din 
Paris, de unde trece apoi în 1884 la Fa
cultatea de medicină, ca şef al laboratoru
lui de medicină operatorie. In 1886 trece 
teza pentru doctorat şi e însărcinat cu pre
darea cursurilor la facultatea de medicină 
din Lille (Francia).

In 1887, doctorul Asaky se reîntoarce 
în ţară şi e numit profesor de clinică chi
rurgicală la facultatea de medicină din Bu- 
curescl şi chirurg al spitalului Filantropia. 
La 1889 supriroându’se acest post prin bud
get, D r. Asaky pleacă in Paris dupe ce 
demisionează şi dă ast-lel nascere la o ma
nifestaţie simpatică din partea studenţilor. 
Atunci se reîntoarce şi este pus 111 capul in
stitutului de chirurgie.

Simţinduse bolnav, D-r. Asaky părăseşte 
din noii ţara la 1891 şi se stabileşte în 
străinătate. La 1895 e numit chirurg al 
spitalului Hotel Dien Saint Gatien la Tours 
(Francia), unde funcţionează până la 1896. 
La 1897 se reîntoarce în ţară.

Principalele sale lucrări şi publicaţiunî 
s u n t: De la sature des nerfs d distance, 
supra nuiliită de Germani Die Assaky'sche 
Methode, De la greffe nerveuse— De la gref- 
fe  tendinense.— De la sntnre ă distance des 
tendons (în colaborare cu Fargin) Ainpn- 
tation de la Verge.—  Institutul de chirurgie 
2 voi. Laboratorul de clinică chirurgicală2 voi.

In colaborare cu medicii ce) m a i eminenţi 
el ţi publicat ziarul medical Clinica şi Ar- 
hives Roumaines de medecine, tipărite la Paris.

Ascânio. —  (Veţi Ollănescu).

Aslan (E d g a rd  T h .)—  Autor dramatic, 
născut în Iaşi la 1866; a făcut studiile sale 
liceale în acel oraş şi apoi s’a ocupat în 
special de • literatura dramatică.

A sc r is : Electra, tragedie în 3 acte, Fu
garii, operă într’un act, muzică de G. Ste- 
fânescu, Ielele, libret pentru balet, muzică de 
Spetrino.

A tradus în versu ri: Oedipe Rege, Nebn- 
uieje amoroase, Vincineta, împricinaţii, Am- 
phitrion, Medea, Tartnf, Griselidis, Filippo, 
ear în p ro să : Burghezul Gentilom, Frica de 
bucurie, ^Regele Lear.

A mal scris câte-va nuvele publicate în 
ziarele România Liberă şi Epoca..

A s s a n  (G h e o rg h e) . —  Mare industrial, 
de origină din Moldova, născut în Braşov 
la 1821, încetat din viaţă la Miinich (Ba- 
varia) în 1866. Introducător al maşinei cu 
vapori îii România, ei a fundat în ţară pri
ma uzină cu vapor, moară şi fabrică de 
uleiuri şi lacuri, întemeiate de dânsul în 
Bucurescî la iS f t .  După moartea sa, aceste 
industrii aii fost continuate de fii se i Gheor
ghe G. Assan şi B. G. Assan.

A th a n a s ia d  ( Io a n  B .)— Avocat, născut 
în Bucurescî la 10 Martie 1840, încetat din 
viaţă la 31 Iulie 1896.

A făcut studiile la gininasiul Sfântu Sava, 
apoi la facultatea de drept din Bucurescî. 
La 1860, a fost numit copist la Ministerul 
Justiţiei, apoi la 1865 grefier la Trib. Ilfov, 
la 1866 iudccător de instrucţie, la 1868 pre
şedinte al Trib. Ilfov secţia comercială, de 
unde a demisionat în 1869 spre a îmbrăţişa 
cariera de avocat.

Athanasiad a colaborat mulţi ani, la zia
rul politic «Pressa», a fundat ziarul umo
ristic «Scaiuh devenit mal târziu «Ciulinii».

Scrierile sale su n t: «Resmnat de drept 
comercial, La. Bessarabie, Viaţa Iu! M ihai 
V ite jii, Dreptul constituţional şi administrativ
2 voi .Româniişi Ungurii.

Athanasiad era membru al Societăţei geo
grafice şi unul diii fundatori ai Societăţei pen
tru Inviţătura Poporului Român.

A th a n a s o v ic i  (G h eo rg h e). —  Medic, 
născut la Sistov (Bulgaria) în anul 1822, în
cetat din viaţă în acel oraş la 1892.

A făcut studiile gimnasiulul în Athena şi 
facultatea de medicină din Paris pe care a 
term inat’o la 1848. In acel an a veriit în 
România şi s’a stabilit în Bucurescî unde 
a profesat medicina timp de* peste 40 ani.

El din preună cu Davila, Protici, Patzelt 
Triandafliai, a fost dintre cei d’ânteiu pro
fesori de medicină ai facultăţel noastre la 
începutul ei, profesând toxicologia şi medi
cina legală. In acelaş timp era şi medic pri
mar la spitalul de copii.
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Era renumit mai ales ca mamos.
Păstrând o dragoste adâncă ţăre i  sale, a 

jertfit întreaga sa avere pentru causa libe- 
rărei politice a Bulgariei, unde sJa întors 
după resbel, chemat fiind de principele Bat- 
tem berg care *i a încredinţat portofoliul In- 
structiunel publice.

A u re l ia n  (P e tre  S .)— Agronom, eco
nomist, născut în Slatina la 12 Decembre 
1833. A făcut studiile primare în Slatina, 
liceul şi dreptul în Bucurescî, iar agrono
mia şi ştiinţele politice în Francia şi Italia. 
A ocupat timp îndelungat direcţia şcoalei 
centrale de agricultură dc la Pantelimon şi 
Herestreu, şi e profesor de economie politică 
la şcoala de poduri şi şosele până în present.

Membru al Academici româna, al socie
tăţei de Economie politică din Paris, Au
relian a fost Ministru al Lucrărilor Publice 
de la 1877 la 1878 şi Ministru al Cultelor 
de la 1882 la 1S84 în cabinetul Ion Bră- 
tianu. La 1895 a fost ales preşedinte al 
Camerei. In anul urm ător 21 Nov. 96, a 
luat Preşidenţia Consiliului de Miniştri şi por
tofoliul Domeniilor pană la 1897 Martie 31 
când a demisionat lăsând succesiunea cabi
netului d-lu i  Sturdza.

Principalele sale scrieri s u n t: Ţara noas
tră, Bucovina, Notices sur la Ronmanie (în 
colaborare ^cu A. O dobescu), Elemente de 
economie politică, Catehismul economiei poli
tice, Mannal de agiuultnră, Starea economică 
a României iu secolul al iS -a , Cum se poate 
fonda industria în România, Politica noas
tră vamală.

In colaborare cu D-nu Gr. Steftnescu a 
condus Revista ştiinţifică de la 1870 la 1882', 
şi apoi revista Economia Naţională, care a- 
pare şi în present.

A v r a m  ( Ia n c u ) .— Vezi I a n c u  A v ra m .

A x e n te  S e v e r  (Io an ). —  Fost prefect 
Ta 1848/9; născut la 3/15 Aprilie 1821 în 
Frâua (Transilvania); a studiat în Blaj şiSibift. 
La 1842 primit în seminarul clerical din 
Blaj, pe care însă la 1845, <Ta părăsit şi la
1847 a trecut în România ca profesor de 
limoe latină şi română. La 1848 luă parte 
activă la mişcările revoluţionare, fu numit 
comisar de propagandă în judeţul Ilfov, şi 
în urmă trimis cu Aron Florian la Craiova 
pentru organisarea judeţului care nu voia 
să recunoască guvernul provisor. Axente 
reîntors în Transylvania a luat parte ac
tivă la adunarea din 11 Sept. în O r- 
lat, de unde în ziua urm ătoare pleacă cu o 
ceată de 200 cetăţeni la a 3-a adunare de la 
Blaj. După proclamarea artnării generale, 
Axente luă parte principală la organisarea 
gloatelor -române şi la apărarea eroici a 
Munţilor Apuseni şi a forţăreţei Alba Iulia 
în 1849. Restabilită ordinea în ţară, înainte 
de depunerea armelor, Axente încearcă for
marea şi organisarea unui escadron stabil 
de cavalerie, dar ftră  succes. Abia aşezat 
în Cenade, în urma denunţărilor ce erau 
la ordinea zilei, fu arestat, dus la Si
biu şi supus unui interogator pentru ascun
dere de arme, incendiarea Aiudulu i şi altele, 
dar, dovedit nevinovat, după 30 zile fu pus 
în libertate. Axente ocupă diferite slujbe iar 
după retragerea sa din serviţiul Statului luă 
parte activă la mai multe acţiuni politice- 
naţionale şi la mişcările culturale ale Ro
mânilor din Transilvania. In present trăesce 
retras la Braşov.

B
B a b e ş iu  (A u re l). — Doctor în filosofie, 

chimist, fiul prim-născut al lui Vincenţiu 
Babeşiu ; născut în Viena 1853, şi-a înce
put studiile în Viena şi le-a term inat la u- 
niversitatea şi politechnicul din Budapesta. 
Chimia a stud iată  în ‘Heidelberg, în labo
ratorul celebrului Bunsen; a trecut în Ro
mânia în 1884, unde ocupă postul de pro

fesor la şcoala veterinară superioară şi de 
şef al lucrărilor chimice în institutul de 
bactereologie. S’a distins mai ch seamă prin 
lucrările sale asupra apei de băut şi prin 
cele de pe terenul tocsicelor bacteriene.

B a b e ş i i i  (V in c e n ţiu ). — Membru al A- 
cademiei Rom âne din Bucurescî, născut la
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1821 în Banat. A fScut studiile juridice şi 
teologice în Tem işoara, Szegedin şi Pesta. 
La intorcerea sa în ţară a fost numit pro
fesor la institutul teologic în Arad şi apoi 
a fost chiemat la 1849 să administreze ca 
director trei districte cu peste 500 şcode 
române rurale din Bănat. In curând însă el 
a fost rechiemat la Arad şi trimis la Viena, 
unde a lucrat ca translator la ministerul îm
părătesc ţie justiţie; iar cu începutul anului
1851, reorganisându-se înalta curte de justiţie 
şi casaţiune pentru imperiul întreg, a fost 
numit secretar la acea curte. La 1860 
a fost înaintat la rangul de secretar aulic, 
iar după separarea acfministraţiunil Ungariei 
la 1862, a fost chiemat în cancelaria Un
gariei ca referent pentru căuşele criminale, 
de unde peste un an a fost numit şi trimis 
judecător la Tabla regească din Budapesta 
şi referent la septeiîivirat.

La i86p  Babeşiu a publicat cunoscuta 
broşură în limba germană: «Die Sprach- 
nnd Naîionaliîălenfrage in Oester/eich, von 
ţinem %pm'ănen», care pleda pentru uni
tatea monarchiel şi egalitatea tuturor po
poarelor ce o compun, şi semnala grelele 
turburărl şi pericole ce a di să urmeze, 
dacă Maghiarilor s’ar încuviinţa dualismul, 
pe basele istoricc, cum stăruiau el. La 
1S61, convocată fiind dieta Ungariei, Ba
beşidi a fost ales în cercul român de la Sasca- 
montană, unde el nici nu candidase. In a- 
dunarea representanţilor Ţării Unguresc!, 
el â apărat cu toată energia autonomia 
Transilvaniei, şi cu alţi 10 deputaţi români 
a pus temeiu lâ crearea partidului român 
naţional. La 1866 s’a întemeiat jurnalul 
«Albina» în Viena, ca organ al partidului 
naţional, punendu-se sub conducerea parti
culară a lui Babeşiu, însă după abia trei 
ani, «Albina» a fost oprită de-a intra în Un
garia, Bănat şi Ardeai. Atunci Babeşiu a 
adus foaia la Pesta, continuându-t ediţiu- 
nea încă 8 ani cu toată energia, şi gru
pând pe lângă ea aproape toate spiritele 
luminatei din Ungaria şi Bănat mal vîrtos. 
Intre anii 1873 —  1875 «Albina», a avut 
vr’o 7— 8 procese, printre caii contra lui 
Babeşiu unul pentru calomnie, unul pentru 
agitaţiune contra statului şi unul1 pentru 
înaltă trădare. El a fost achitat de juraţi. Cu 
toate acestea, în faptă, Babeşiii prin foaia 
ffAlbina» şi prin cuvântările sale în dieta 
Ungariei şi adunările române naţionale, re- 
presenta şi pleda în mod energic politica

moderată. Programul naţional pentru des- 
legarea chestiunii limbelor, după lungi des- 
bdterî într e dep utaţil români şi sârbi dela 
dicta ungu re^scâ, Babeşiu l-a formulat şi cu
prins în 12 puncte, într’un proect de lege 
subsemnat de 24 deputaţi români şi şerbi 
şi de unicul ruteano-slav de la dietă, şi 
susţinut prin luptă parlamentară de trei zile 
cu toată energia în aceeaşi sesiune dela 1868. 
Mulţi ani de zile, pe această bază, s’a con
tinuat lupta naţională prin reuniuni şi adu
nări particulare, până când la 1880, într’o 
asemenea -adunare în Sibiu, s’a pus temeifi 
conferinţei publicft din Maidi 188 r, unde 
to t Babeşiu ca raportor general a  motivat 
şi susţinut programul Românilor din T ran
silvania, Bănat şi Ungaria. La Maiu 1891 
inaugurându-se în politica naţională o nouă 
direcţiune, Babeşidi s’a retras absolut din 
lupta politică şi s’a reîntors la cercetărilă 
sale istorice.

B a b e ş ii i  (V ic to r). —  Doctor, bactereo- 
log, fiul lui Vincenţiu Babeşiu, născut la 
Viena în 1854, unde a făcut studiile sale. 
Doul ani după depunerea examenului de 
doctorat, a fost chiemat ca asistent la univer
sitatea din Budapesta şi a devenit în curînd 
pfofesor la facultatea din acel oraş. Statul 
unguresc trimise pe tenărul profesor ca re- 
presentantul sădi la congrese şi în comisiunî 
speciale spre a studia anatomia-patologică, o r
ganisarea universităţilor, şi el se legă atunci 
cu Pasteur, Koch, Cornii şi alte celebrităţi.

La 1887 doctorul V. Babeşidi e numit 
în Bucurescî profesor de- patologie expe
rimentală la facultatea de medicină şi este 
pus în capul Institutului de Bactereologie. 
Aci el aduce foloase imense sănătăţei pu
blice mal .ales prip înfiinţarea serviciului 
sădi de inoculaţiune contra turbărei, boală 
care nu se putea tămădui înainte de câ, 
prin trimiterea bolnavilor la Paris. D-rul 
Babeşidi a ţinut la Ateneul român şi la In
stitutul sădi numeroase conferinţe populare, 
cari au contribuit mult pentru luminarea 
publicului asupra noţiunelor de igienă.

Numeroasele descoperiri scienţifice ale 
acestui doctor, au fost comunicate Acade
miei franceze care le-a premiat. Ele au 
fost publicate în ma i  toate revistele sciin- 
ţifice din Europa.

D-rul V. Babeşidi este membru al Acadc- 
mie i  române şi al Academiei de medicină 
din Paris.
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Scrierile sale m a i  însemnate s u n t: A na
lele institutului de patologie şi bactereologie 
Sin Bucuiesd  şi lecjiimile sale.

B a c a lb a ş a  (A n to n ) . —  Ziarist, născut 
în Brăila la 1864. A colaborat la m ai multe 
ziare între cari A devim l, Epoca, şi a scris 
numeroase schiţe umoristice în revista sa 
Moş Teacă. Este prim redactor al ziarului 
Dreptatea.

B a c a lb a ş a  (C o n s ta n t in  C.). —  Publi
cist, născut în Bucurescî la ? i  August 1856. 
A făcut studiile gimnasiale la Brăila şi cele 
liceale la Sfântu Sava în Bucurescî.

înscris la facultatea de drept, a părăsit 
studiile spre a intra în presă la 1879.

A fost cronicar la ziarele Telegraful, Na
ţiunea, Epoca şi a făcut parte din com ite
tul de redacţiune al ziarului socialist D rep
turile omului. Apoi a trecut la ziarul de
mocratic Lupîa la care a colaborat până 
la încetarea sa ; iar la 1895 a trecut ca 
prim-redactor la Adevirul.

D e la 1882 până la 1884 a fost şef de 
biuroti al accizelor comunei Bucurescî.

A scris o comedie Peticul Ini Berechet 
reprezintată pe scena Teatrului Naţional şi 
un studiu asupra Reformei impozitelor co
munale.

B a c a lb a ş a  (Io n  C) — Ziarist, publicist, 
născut în Brăila la 24 Iulie 1863. A urmat 
cursurile liceului Sf. Sava şi ale Gimna- 
siulu i  din Brăila.

La 1886 a intrat în ziaristică, colaborând 
la ziarul radical Lupta, până la 1895 c^nc  ̂
a intrat la ziarul democrat Ziua  şi după în 
cetarea aceftuia, la Adevărul.

A publicat: Mort fă ră  lumânare dramă în
3 acte jucată pe scena Teatrului Naţional 
la 1895, Moşu comedie într’nn act şi Asan 
dramă istorică în 5 acte.

B a c a lo g lu  (E m a n o il)  — fisician român, 
de origină grec, născut în Bucurescî la 11 
Aprilie 1830, încetat din viaţă la 30 Aug. 
1890. Bacaloglu a fost un adevărat enciclo
pedist al sciinţelor positive. Studiile şi-le-a 
tăcut în Lipsea, unde a lucrat în laborato
rul lui Erdmann, şi la Paris, sub conduce
rea lui Dumas. Reîntors în ţeară la anul 1861, 
a fost numit profesor de fisicâ şi chimie la 
şcoala de medicină şi farmacie, apoi profe
sor de matematică la liceul St. Sava, îa rla

1863, odată cu crearea facultăţii de sciinţe 
sub Cuza, profesor de fisică la universitatea 
din Bucurescî. Dorind a-şi crea un cerc sciin- 
ţific, a pus la cale la -1868 înfiinţarea so- 
cietâţe i  de sciinţe fisico-naturale, care l-a 
ales preşedinte. Bacaloglu a fost un activ co
laborator al m ai multor reviste sciinţifice din 
străinătate, şi o parte a scrierilor sale a fost 
presentată şi academiei de sciinţe din Paris. 
La 1879 Bacaloglu a fost ales meftibru al 
Academiei române, şi fu pe rând vice-pre- 
şedintele, iar în urmă preşedintele secţiunii 
sciinţifice. Discursul sSti de recirpţiune l-a 
cetit în presenţa regelui la 20 Martie 1880 
«despre calendar», susţinând^ necesitatea 
schimbării calendarului Iulian. Bacaloglu a 
contribuit mult la respândirea sciinţelor prin 
numeroase articole publicate în «Revista ştiin
ţifică» şi prin conferinţc ţinute la universi
tate şi 111 Ateneul român.

Scrierile sale sun t: «Cercetări relative la 
influenţa acizilor minerali asupra solnbilităţn 
acidului arsenios hi apă»; ((Despre câteva 5ii-* 
ruri oxaminice»; ((Despre aiialisa gafelor»; 
«Explicaţiuni teoretice asupra serielor homo- 
loge». ((Despre pseudoscopia»; «Excesul sfe
ric»; ((Asupra difracţiunii luminei»; «Notă re
lativă l(i liniile ş i suprafeţele reciproce»; ((Câ
teva observaţiunirelative la direcţiunea verticală 
la diferite înălţim f deasupra solului»; «Cores
pondenţă»; <(Consideraliuniteoretice asupra chi
miei»; (lucrări publicatc în franţuzeşte); «Ii
le mente de Ttlgebră»; Elemen'e de jisică» ; 
1870) «Despre tnateriă rcd'antă» ; «Des- 
voltarea progresivă a luminatului electric»; 
((Oare-cari disposiţiitni noui din cabinetul de 

fisică al universităţii din Bucuresci»; «%elt:- 
ţiu n i asupra exposiţmnii de electricitate de la 
Mitnchen din 1882»; «D are de seamă despre 
exposiţiunea de electricitate de la Vieua din 
188}»; Despre Paratoner»; (toate scrise în 
rom âneşte).

B a c h e l in  (Leo). — Pulfrcist şi scriitor, 
născut la 17 Decembrie 1857 înN euchatel 
(Elveţia). A făcut studiile în Italia, Ger
mania (Berlin şi Strasburg) şi Francia 
(Paris). Licenţiat în litere, a fost numit 
în etate .de 25 ani profesor de literatură 
franceză şi greacă la academia din Neucha- 
tel, de unde la 1889 a trecut în România. 
Aci peste scurt timp a fost numit biblio
tecarul Regelui. S crie ri: Le Château %pyal 
de Sinaia, 1 8 9 };  în limba germană, Studii 
despre basmeie româneşti (1882) Apoi.- Han-
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Makart et Ies J sens, 187 j ,  V\Celanges d’His- 
toire el d’A rt, 1879, La Premiere îdyîle de 
Theocrite, 188) etc.

B a c in s c h i  (V la d im ir ) .  —  General, năs
cut la 1825 încetat din viaţă în Bucurescî 
la 1878. A intrat în armată ca gradul de 
junkăr la 21 Octomvrie 1842 şi a fost îna
intat sub-locotenent la 1844.

Maior la 1855, Colonel la 1866, e înăl
ţat general la 8 Aprilie 1870 şi comandant 
al Diviziei 4-a teritorială. A fost adjutantul 
Domnitorului Ghica al Moldovei şi apoi al 
lui Cuza Vodă până la detronare.

B ă d e s c u  (S c ip io n e ). —  Ziarist, scriitor, 
născut la 1840 Mai 2 în R5scoltz (Transil
vania). A Început prin a colabora la ziarele 
Concordia din Pesta (1866) apoi la revista 
Familia.

Terminând studiile sale în Pesta, veni 
în Bucurescî la 1868 şi colaboră la JZomâ- 
nul şi alte ziare.

A publicat: Coroana Românie!, poesil na
ţionale (1881) şi diferite lucrări prin Con
vorbiri literare, oul Curier Român, Trom
peta Carpcţ’lor.

B â ic o ia n u  (S e rg e ). —  General de bri
gadă, născut la 15 Iunie 1841. A intrat în 
oştire ca soldat la 1860 Martie 8, apoi a 
plecat în streinătate unde a făcut studiile 
sale la şcoala militară Saint-Cyr din Paris. 
Reîntors la 1863 cu gradul de sublocote
nent, e înaintat ofiţer superior la 1873 şi 
locot-colonel la 1877. Cu acest grad e şe
ful statului major din divizia I-a de infan
terie în timpul resbelulul Independenţei de 
la 1877— 78.

La 1893 a fost înaintat general de bri
gadă, şi mai târziu inspector general al ca
valeriei.

B ă lă c e a n u  (C o n s ta n tin ) . — O m  poli
tic, fost Ministru al cultului la 1838, pre- 
sident al Eforiei Spitalelor la 1840, şi Mi
nistru al justiţiei la 1856.

B ă lă c e a n u  (G r ig o re ) .— Spătarla 1821 
în Muntenia. Vornic la 1822.

B ă lă c e a n u  ( Io a n ) . —  Om  politic, năs
cut în Bucurescî la 1825. A făcut studiile 
în Francia. întors în ţară a luat o parte ac
tivă la mişcarea revoluţionară din 1848, şi

după comprimarea revoluţiunei a emigrat 
în Transylvania de unde apoi a trecut în 
Paris. Sub domnia Prir.cipeJui Cuza, a fost 
cât-va tfmp Prefect de poliţie.

De la 1866 înainte, J. Bălăceanu desvoltă 
toată activitatea sa ca diplom at; de la 15 
Fevruarie 1866 până la 14 Maiu 1867, este 
agent diplomatic al ţf re i  la Paris, apoi în 
aceiaşi calitate merge la Constantinopole de 
la 31 Decemvrie 1870 până la 26 Martie 1871.

Demisionat din corpul diplomatic, e nu
mit Prefect al poliţiei Capitalei la 15 Ianu
arie 1876, dar numai pentru câte-va 4^e> 
căci la 30 Ianuarie din acelaşi an ia porto
foliul Ministerului de Externe în Cabinetul 
Lascăr Catargi şi 51 păstrează până la 4 A- 
prilie 1876.

Trim is din nou agent diplomatic la Viena 
în 1876, e înaintat Ministru plenipotenţiar 
în acelaşi oraş la 1878 ; apoi este transfe
rat la Roma în 1882, la Paris în 1884 până 
la 1885.

In anul 1886 reia funcţiunea de Ministru 
plenipotenţiar la Constantinopole până la 
1888.

Delegat în Comisiunea Europeană a Du
nărei şi în Comisiunea mixtă a Prutului la
1 Iulie 1889, păstrează această funcţiune până 
la 1 Aprilie 1893 când este numit trimis 
extraordinar şi Ministru plenipotenţiar la 
Londra, post pe care’ 1 ocupă şi astăzi.

B ă lă c e s c u  C o n s ta n t in .— Fabulist, năs
cut la 1800 Ianuarie 20, m ort la 29 Fe
vruarie 1880 în Bucurescî. A făcut studiile 
sale în ţeară şi a ocupat diferite funcţiuni pu
blice, prefect de judeţ, membru în comitetul 
Teatrelor, etc.

El a publicat: Buna educapune comedie 
(1845) Poesit în care se găseşte satira:

F ă-m i tală să-ff seamăn, sau Coftănitul 
de p r ă  la ‘Bucurescî (184J).

Proect pentru o casă de păstrat §i împru
mutat (1 #4 /).

B ă lă n e s c u -R o s e t t i  (N icolae). — Vezi. 
Rosetti-Bălănescu.

B a la n o lu  ( Io a n  P )  • Comerciant, năs
cut la 8 Septemvrie 1833 în Bucurescî, 
m ort la Ianuarie 1896 în Viena. A făcut 
studiile sale parte în ţeară parte în străină
tate şi la 1856 a luat direcţia caj»ei de bancă 
Bălan, pe care a condus’o până la 1860.

Comerciant însemnat, fost antreprenor al
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accizelor Capitalei de la 1873 până la 1883, 
Ion Balanolu a fost membru al Tribunalului 
de comerciu sub vechia legislaţiune, mem
bru al Consiliului comunal, al mal tuturor 
societăţilor industriale, deputat, şi în urmă 
Preşedinte al Camerei de comerciu, post 
pe care l’a păstrat până la moartea sa.

B ă lă ş e s c u  (N ic o la u )  născut în Haşag, 
lângă Si&iu, a venit în 1835 la Bucurescî 
ca profesor la seminarul mitropolitan : după 
aceea, a fost călugăr la mănăstirea Cernica. 
Reîntors la Sibiu, a tipărit în 1847 şi 1848 
un dicţionar latin-român, a luatparte la adu
narea Rom ânilor din 3 (15) Maiu 1848 la 
Blaj şi a fost ales membru în comitetul per
manent cu reşedinţa în Sibiu. In 18 August 
1848, a fost arestat ca agitator iar după 
câte-va zile eliberat. La 4 ^16) Octomvrie 
1848 fu întărit ca membru in comitetul de 
pacificaţiune al Românilor. După ocuparea 
Sibiului de armata maghiară, prevăzând pe
ricolul în care ’l era viaţa, a pus de i-au 
tuns părul şi i au ras barba călugărească, apoi 
îmbrăcat în vestm inte ţărănesci, pentru a 
nu fi cunoscut, a ieşit din Sibiu, şezând ca 
servitor pe capra caretei doamnei Golescu, 
care părăsind locuinţa sa din Sibiu, se re- 
întorcea în România. Acolo, denunţat că ar 
agita în contra regulamentului organic al ţe- 
rel, a fost arestat de o patrulă a armatei ru
sesc! şi ţinut sub pază strictă în Râinnicul- 
Vâlce i  mai multe zile, iar de aci escortat 
la Bucurescî, unde a fost pus în libertate. 
Scrierile sale, afară de dicţionarul sus arătat, 
su n t: Gramatica română pentru seminaril,
(1848), Elemente de gramatica română ( 1850).

B ă lc e s c u  (N ico lae). Om de stat, pu
blicist, născut în Bucurescî la 2 Iunie 1819, 
m ort în Palermo la 16 Noemvrie 1852. A 
făcut studiile sale în colegiul S fantuSavaşi 
apoi a servit cât-va timp în armată, dar ii- 
ind implicat în conspiraţia contra lui Vodă 
Al. Ghica, fu închis la Mărgineni. Părăsind 
oştirea, a luat partea cea mai activă la re
voluţia din 1848 atât în ţară cât şi în T ran 
silvania, fiind chiar unul din membrii gu
vernului provisoriu, din care causă a fost 
ecsilat. Atunci a trăit cât-va timp în Paris 
apoi în Palermo, unde a murit şi a  fost în
gropat 111 cavoul săracilor din acel oraş.

Bălcescu a scris ^Puterea armată a Româ
niei (1844), Istoria Românilor sub Mihaiu Vodă 
Viteazul (18 j i — 1852) pe care n’a avut tim

pul să o sfârşească. Se mai numără între 
operele sale, Cântarea României cu toate că 
Bălcescu singur scrie că ar fi găsit manus
crisul într’o mănăstire din ţeară.

B ă le a n u  (E m a n o il) . — O m  politic, fost 
comandant al oştirei din Muntenia la reîn
fiinţarea e i  în 1831 şi deputat în adunarea 
ţfcreî. Din preună cu J. Câmpineanu a fă
cut parte din opoziţia organizată contra prin
cipelui Al. Ghika de la 1834 până la 1837. 
Isbucnind revoluţia de la 1848, Em. Bă
leanu intră în partidul antirevoluţionar şi 
face parte din căimăcămia instituită în Bu- 
cureşci după fuga guvernului Ja Târgovişte 
(27 Iunie). Mal târziu, până la alegerea lui 
Cuza-Vodă, a făcut iarăşi parte din Căimă
cămia muntenească din preună cu J. Mânu 
şi I. Filipescu.

B a l ig o t  d e  B e y n e . —  Diplomat, născut 
în Francia, încetat din viaţă în 1892 la Paris. 
A fost mult timp secretar al Consulatului 
francez la Constantinopole; acolo, cunos
când pe C. Negri, sub influenţa acestuia, a 
lucrat mult în vederea unirei Principatelor. 
La 1860 în luna Fevruarie a venit în Bu- 
curesci ca secretar al Domnitorului Cuza pe 
care nu l’a părăsit până la sfârşit. După 
11 Fevruarie 1866 s’a retras în Francia, 
stabilindu-se Ja Paris.

B a lş  ( P a n a i t  I-).—  Născut la 1817 în
cetat din viaţă la Iveşti (Tecuciti) la 23 Ianure 
rie 18S9. A fost ministru de finance al Mol
dovei.

B a lş  (Ţ u d o r).— Fost caimacam al Mol
dovei, născut la 1790, încetat din viaţă la
1857. Domnul Gr. Ghica al Moldovei îm
plinind la 1856 termenul de şapte ani pe 
care fusese num it, T udor Balş îl înlocui cu 
titlul de caimacam. El desfiinţă toate insti- 
tuţiunele făcute de Grigore Ghica, inchise 
seminarul şi gimnaziul din monastirea Neam- 
ţu, desfiinţă facultatea de drept din Iaşi, banca 
naţională şi legea de presă.

B ă l t e a n u  (E m u .—  Profesor, născut în 
comuna Cocioc la Octom vrie 1847. A fă
cut studiile sale în Bucurescî, la facultatca 
de litere şi filosolie, apoi a m ai urmat cur
surile universităţilor din Berlin şi Toulouse. 
A fost cu începere de la 1872 şi până la
1876 în mai multe rânduri revisor şcolar
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apoi profesor la mai multe şcoale până când 
a înfiinţat un institut a cărui direcţiune a 
luat* o la 1884.

A pub licat: ‘Poesia didactică la Greci 
Davila biografie populară. Din studiul na- 
tureî. Abecedarul român, etc. Eniu Bălteanu 
a înfiinţat la 1885 revista pedagogică a L u 
mina pentru toţi» care a apărut fără între
rupere până la 1 Iunie 1895.

B a iu  (N ico lae) — numit şi Coconul. 
Avocat, născut în Zerneştl (Transilvania) la
1790 încetat din viaţă în Braşov la 1855. 
Studiă filosofia şi dreptul în C lu j; intră 
mai întâi ca practicant la Tesaurariat in Si
biu, fără nici un salar, în decurs de 7 ani. 
Ascultând sfatul părintelui său, îmbrăţişă după 
aceea cariera preoţească, dar peste puţin o 
părăsi şi se făcu advocat. O m  cu mare 
râvnă pentru luminarea şi înaintarea popo
rului, Baiu s tă ru i, mai ales în comuna sa 
natală şi în cele din jur, ca părinţii să-şi 
trimeată copii la şcoale mai înalte şi acestei 
stăruinţe se datoreşte o pleiadă de bărbaţi 
aleşi eşiţi din acele părţi, caii au avut un în
semnat rol în viaţa publică naţională şi bise
ricească a Rom ânilor transilvăneni. Advocat 
zelos, Baiu, dupa lupte de peste 40 ani câştigă 
procesul locuitorilor români din graniţa 
Transilvaniei înspre România de circa 200,000 
fi. drept despăgubire pentru daunele prin 
militarisarea graniţei, întâmplate sub împă
răteasa Maria Tereza.

B a r a ş  (Iu liu ).— Doctor, profesor, de ori
gină israeJită, născut la 1818 în oraşul Brody 
(Austria), m ort în Bucurescî la 1863. A făcut 
studiile Î11 Austria unde a luat diploma de 
doctor în medicină, apoi a venit în Bucu- 
resci la .1842 şi e numit mai ăntâiu doc
tor de carantină la Călăraşi (Ialomitza). 
La 1845 trece ca doctor la Craiova şi la 
1852 profesor de ştiinţele naturale la co
legiul Sf. Sava din Bucurescî, predând în a- 
celaş timp ştiinţele naturale la şcoala de 
agricultură, şi cea militară.

El a fost întemeiătorul şi directorul pri
mului spital de copii.

Doctorul Baraş a publicat; Minunile na- 
turei 3 voi. (1852).— Mineralogia, âupi^Be- 
leţ, (1854).— Asfixia sau leşinul (1854).—  
‘Botanica, după Belez (1856).— Higiena po
pulară (1857).— Zoologia (1857). -D ebora, 
melo^r. în 4 acte (1858) Cărticica altoiului
(1859).— V\Canual de silvicultură (1861).—

Isis sau Natura (de la 1856 până Ia 1859). 
— Natura, foae pentru lăţirea sciinţelor na
turale (de la 1861 până la 1863 în unire 
cu D Anânescu). —  Israelitul român, foae 
politică (1857).

B a r b u  (G heorghe).-»-V estit lăutar, năs
cut la 1800 în Iaşi încetat din viaţă la 1893 
în Iaşi. Fost staroste al lăutarilor, fiu al 
unui lăutar devenit celebru prin canţoneta 
lui V. Alexandri ‘Barbu Lăutarul, Gheorghe 
Barbu avea mai ales un deosebit talent de 
improvizaţie şi de reproducere după auz. 
Se povesteşte că pe la 1847 ar h uimit 
chiar pe vestitul compositor Liszt aflat la 
Iaşi şi în presenţa căruia executase după 
auz mai multe bucăţi muzicale.

B a rc ia n u  (D an ii).— Profesor şi scriitor 
român, născut la 1847 în Reşinarf ; a studiat 
în Sibiu. In 1869 a fost trimis în Germa
nia din partea ministerului de culte şi instr. 
publică spre a studia organisarea şconlelor 
popolare de acolo, iar între 1870— 74 a urmat 
la universităţile din Viena, Bonn şi Lipsea 
prelegeri de pedagogie şi sciinţele naturale. 
In 1876 a fost numit profesor la «insti
tutul ped.-teol. din Sibiu,» unde funcţio
nează şi azi.

A fost şi director al «şcoalei de fete 
a Asociaţiunii transilvănene pentru litera
tură», de asemenea mai mulţi ani secretar al 
acestei asociaţiuni. Barcianu a fost membru 
al comitetului naţional şi ca atare judecat în 
procesul Memorandului şi închis în Vaţ. A 
publicat : Untersnchnngen i'iber die ‘Bliitbe■ 
nentufickeluug der Onagraceen. ('1874J Ele
mente de istoria naturală, (1881 —  83) L u 
crul de mână in şcoalele de băeţi şi în insti
tutul pedagogic (1885), Istoria naturală în 
şcoala poporală (1890 91.) A prelucrat ope
rele răposatului său tată : 1) Vocabular rom- 
nemţesc / /  Wbrterbncb der român, tind den- 
tseben Sprache. (1886 şi 1888). Gramatica ger 
mană (1896). In 1891 a redactat revista li
terară «Foaia Ilustrată», iar înpreună cu alţi 
colegi «Foaia Pedagogică».

B a r i ţ iu  (G h e o rg h e ) .  —  Istoric şi în
temeietorul presei române în Transilvania, 
născut la 1 2 (2 4 ) Maiu 1812 în Jucul de 
jos, cott. Cojocenî, încetat din viaţă la 1893. 
Şcoalele elementare le-a urmat în Trăscău 
(Toroczk6) 1820— 1824 şi Blaj 1824— 1827, 
iar liceul şi facultatea filosofică în Cluj, de unde
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după 4 ani s’a reîntors iar la Blaj şi n in
trat In institutul dc teologie.

La 1835 a fost numit profesor de fisică 
la facultatea filos., iar în anul urm ător a fost 
chiemat ca profesor la şcoala română din Bra
şov, înfiinţată cu doi ani înainte.

L a 1838 Bariţiu înfinţează «Foaia pentru 
minte, inimă şi literatură», câte un num lr 
pe septâm âni, şi ceva m ai târziu, ziarul poli
tic «Galeta de Transilvania». In iarna urmă
toare, a organisat o societate de diletanţi, care 
a rămas în activitate până la 1856, şi a con
tribuit in mod însemnat la desvoltarea lim
fa ei române în ţinutul Braşovului.

La 1845 Bariţiu să retrage de la şcoala 
română şi îşi consacre?ză întreaga activitate 
foilor sale, cari în urma censurel severe, 
avend să lupte cu neîntrerupte greutăţi, re
clamau o atenţiune deosebită. La i8 4 8 3 ap a r- 
ticipat la adunarea naţională ţinută în 3 (15) 
Maiu pe câmpul lib e rtiţe i  de lângă Blaj şi 
a subscris protocoalele şi petiţiunile ca vice 
preşedinte al adunării. In Octom vrie înfiin 
ţându-se în Transilvania «comitetul de pa- 
cificaţiune», Bariţiu a fost chiemat la Sibiu 
unde fu numit to t odată şi membru al «comi
tetului pentru apărarea ţăreî». Remânând fo
ile lui Bariţiu în grija colaboratorului s£ă 
Andrei Mureşan, el a stat peste 4 Iun! în Sibiu 
şi a participat la lucrările ambelor comitete. 
La 11 Martie 1849, căzănd Sibiul în mânele 
insurgenţilor, Bariţiu şi cei l-altl membri ai 
comitetului s’au refugiat în România. Bari- 
tiu a mers la Cămpina, unde se refugiase şi 
familia sa, aici însă fu arestat de o patrulă 
rusească şi escortat la Ploeşti şi de aici după 
2 septămăni, la Cernăuţi, unde a fost în fine 
eliberat după intervenţiunea familiei Hurmu- 
zachi, la a cărei moşie,— Cernauca,—a pe
trecut până după pacificarea Transilvaniei.

Reîntors la Braşov, Bariţiu a obţinut de 
la noul guvern voea de a continua cu edi
tarea foilor sale, însă la 1850 fură suprimate 
din causă că Bariţiu a publicat raportul lui Ian- 
cu după originalul german tipărit în Viena, şi 
nu s’a supus ordinului autorităţilor de a în
trerupe această publicare. «Galeta» a rea
părut deabia după 6 luni, sub conducerea 
lui Iacob Mureşan, care a fost numit redac
tor, iar Bariţiu a remas simplu colabora
to r la această foaie. In 1852 un consorţiu de 
comercianţi români din Braşov înfiinţează 
fabrica de hârtie din Zărn^sci şi numesce pe 
Bariţiu diicctor comercial, care post l’a ocu
pat aproape 20 ani. La 1860 Bariţiu elabo

rează, dup£ cererea mitropolitului Şaguna, 
un proect de statute ale «Asociaţinniî Tran
silvane». Cu anul 1861 reîncepând luptele 
politice în monarchia întreagă, Bariţiu a con
lucrat la toate adunările şi conferinţele R o
mânilor; la dieta din Sibiu (1863,4) a participat 
ca regalist şi a fost ales de aceasta de două 
ori deputat în senatul imperial din Viena. In
1866 a fost ales membrei al Academiei române 
(atunci Societatea academică).

După retragerea sa de la postul de director 
al fabrice! de hârtie din Zernesci, Bariţiu s’a 
mutat la Sibiu, şi a înfiinţat ziarul «Observa- 
torinl» (1878 până 1885), pentru a cărei linie 
politică i-s’au intentat 3 procese politice în cari 
însă juriul sibian l-a achitat. Organisându-se la 
1881 partidul naţional, Bariţiu a fost ales în- 
comitetul central şi a redigiat Memorialul pu
blicat conform însărcinăre! a conferinţei elec
torale ţinute în Maiă 1881 în Sibiu, iar la 
1884 a fost ales preşedinte al comitetului na
ţional şi a ocupat acest post până la retrage
rea sa din viaţa politică, la 1887. D e la acest 
an, Bariţiu şi-a consacrat întreaga activitate 
Asociaţiuniî Transilvane pe care a servit-o 
ca secretar I. şi redactor al «Transilvaniei» 
(1861— 1888), apoi de la 1888. ca preşedinte 
şi delegat la şcoala civilă de fete din Sibiu. 
Scrierile lui Bariţiu sunt foarte numeroase; 
afară de Memorialul amintit, el a elaborat 
un dicţionar german-român (1835— 1854), şi 
altul maghiar român (1869), a publicat nu
meroase studii, în cea mai mare parte isto
rice, în foile sale, mai ales în «Foaia pentru 
minte, inimă şi literatură» (1838— 1850), în 
revista »Transilvania», al cărei redactor a 
fost aproape 20 ani, şi în Analele Acade
miei române. A colaborat 2 ani şi la dicţi
onarul şi Glosariul Academiei. Scrierea sa 
principală este: «cP ărţl alese din istoria Tran
silvăneană pe 200 ani din urmă» (1889). 
Opiniunile şi credinţele politice ale lui Ba
riţiu sunt desvoltate in diarul «Obser- 
vatoriul» şi în Memorialul conferinţelor 
din 1881.

B a r n u ţ iu  (S im e o n .)  —  O m  politic din 
Transilvania, profesor la Universitatea din 
Iaşi născut la 21 Iulie 1808 în Bocşa ro
mână (Transilvania) încetat din viaţă la 16 
Maiu 1864.

A făcut studiile sale în Blajiu unde la 1830 
e numit sub-director în seminarul teologic 
şi la 1839 profesor de filosofic la gimna- 
siul superior. La 1843 demisionează, pleacă
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la Sibiu şi să pune în fruntea mişcărei na
ţionale de la 1848 jucând un rol foarte în
semnat în Transilvania.

După liniştirea revoluţiunii, Barnuţiu lu
cră ca vicepreşedinte şi membru al comite
tului naţional, apoi al comitetului de pacî- 
fkaţiune alăturea cu N . Bălăşescu, Lau- 
rian, Cipariu, Bariţiu. In 11 Martie 1849, 
când insurgenţii ocupă Sibiul, Barnuţiu să 
refugiază în România şi după multe sufe
rinţe îndurate prin aresturile din R.-Vâlcei 
şi T.-Scverin, ajunge Ia Constantinopole, iar 
de aci merge la Viena, unde a lucrat pen
tru reuşita causci naţionale. In 1851 52
ascultă prelegerile la facultatea juridică din 
Vîena; în 11 Octom brie 1852 merge la Pavia, 
unde în 1854 ia diplomă de doctor în d rep t; 
în 1854 merge la Iaşi, chiemat de către mi
nistrul Mavrogheni şi de A. Treb. Laurian, 
ca să ocupe catedra de filosofie la gimna- 
siul academie! din Iaşi. In 1856 se  deschi
seră în Iaşi cursurile superioare şi anume : 
a facultăţi! filosofice şi a celei juridice ; la 
cea dintaîu Bariţiu a luat catedra de filosofie, 
în a doua, catedra de dreptul ginţilor, dreptul 
public şi constituţional. La 1863 fiind bol
nav demisionează. Operele lui Barnuţiu sunt: 
Dreptul na) ura! privat ş i public; Dreptul gin
ţilor natural fipositiv; (Doctrina constituţiuniQ; 
Constituţii/mie statelor principale, cu introduc- 
ţiunî; Antropologia; Psicbologia empirică; En
ciclopedia filosofie! teo)etice; Logica; S\(eîaji- 
sica; Estetica; Sciinţa virtuţi!; Pedagogia; Is
toria filosofie!.

Barnuţiu este întemeetorul fracţiune! libere 
şi independente din Moldova.

B aronzi (Gheorghe). — Publicist născut 
în Grecia la 1815, încetat din viaţă la 1896. 
A făcut studiile sale în România fără a le 
complecta. Colaborator la mal multe ziare 
precum România, Vocea ePoporulu!, el a pu
b lica t: Eleonora (1844) dramă —  Lucia de 
Lamermoor (1845) dram ă; «%omana>i, tri
logie epică (1847) —  «Castelul ‘Brâncoveiiesc, 
Carnavalul Veneţiei ş i Visul vieţel omenesc!». 
(1852) — fr Maiilda» (1853) —  «Metel a. ş i 
«Orbul», (1853) — «Noptnrnek», poesii 
( 5 3 )  —  (dstoria civUisaţiuni!», după Gui- 
ţoi (1856) «Dominu! roşit» ( 1853) —  «Isac 
Lachedem» saă jidovul rătăcitor (1855} —
«Lena ş iţ iu a  fă r ă  mâne» (1855) —  «Fidan- 

ţata» (1856) — ■ ffIacobini! ş i Giiondim!» 
( iS 56)—- inimă de leu1» (1^56) —  
ffContele de 0>{onte-Christo» (1 S 5 7 )— «Ma-

teiit *Basarab saă dorobanţi!şi seimeni!», dra- 
mă (1858) «Maria Stnart» (1858) —  «Da 
nubianele» (1859) —  «Zinele Carpaţilor»
(1860) —  Legenda Românie!» (1862) —  
«^Misterele ‘Bucureştilor», «roman original» 
(1862) «Orele dalbe», poesii noue (1864) 
«Satirei» (1867) «Limba r.omână şi tra
diţia e!» (1871) etc.

B a ro z z i  (C o n s ta n tin ) .  General <ie 
divizie, născut la anul 1833 Octomvrie. 
Sub-Locotenent la 1856 Aprile, Major Ja 
1864 Mal, Colonel la 1870 Aprilie, Gene
ral de Brigadă ia 1883 Martie, General de 
Divizie la 1892 Maî.

Elev al scoale i  militare din prima pro
moţie, ca Sub-Locotenent a fost ataşat la In
stitutul geografic din Viena în timp de doi 
ani; îutorcându-se în ţară a fost numit la 
şcoala militară oficer repetitor, pc urmă 
profesor. La formarea Batalionului de Geniu 
trecut ca locotenent comandant de com
panie, a fost readus iar la şcoala militară 
ca profesor, Sub-director şi în fine Di- 
rectorc.

La 1870 Şef de Stat-Major U Divizia IV 
Iaşi, e numit şef al Depozitului de Rezbel (Ir-  
stitutul Geografic de azi) pe care ’l-a orga- 
nisat şi sub-direcţia sa a început şi n exe
cutat harta din nordul Moldovei, hartaDobro- 
gei şj parcelarea acestea. In resbelul de la
1877 1878 a luat parte întâi ca sub-şefde
Stat-Major al Armatei Române, în urmă ca 
Şef de Stat-Major al ei. La 1878 este Di
rector general i i  Ministerului de Resbcl,1n 
1883 Comandant al Diviziei active Dobro- 
gea, în urmă Şeful Stat-Majorului Regesc, 
iar în 1888 Ministru de Resbel şi Senator în 
primul Minister al lui Teodor R n se tti; în 
1892 Comandant al Corpului III de Armată 
şi acum şeful Marelui Stat-Major. Este Vice 
preşedinte al Societăţii Gedgrafice Rom âne 
de la fondarea ei. Ca Delegat din partea G u
vernului Român, a luat parte la Comisia de 
delimitare a Românii despre Austro-Ungaria 
şi Bulgaria.

B a r r o c z y n ( d e ,  b a r o n ) — Major, adju 
tant al Principelui Alexandru Ghica de la 1836 
până la 1840, mai târziu ş^f de secţie la di
recţia lucrărilor publice de la 1846 până Ia 
1850; a făcut: cel d’întâiu plan al .oraşului 
Bucurescî care să mai găsesce în present în 
arhiva Primăriei Capitalei noastre.

In 1853 a reintrat în oştire cu gradul de
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Colonel. Data nascerei şi tncetăret din viaţă 
necunoscute.

B â r s e a n u  (A n d re i). Profesor la şcoala 
comercială română din Braşov, născut în 1858 
la Dârstele Braşovului, unde şi-a făcut stu
diile, terminându-le în Braşov, Viena şi Miin- 
chen. S’a ocupat cu adunarea şi publicarea 
literaturo! poporale, cu lucrări didactice şi a 
scris versuri, pe cari le-a dat la iveala în «Con
vorbiri Literare», «Familia» şi în «Galeta 
Trtns.»  Publicaţiile sale s u n t : «Doine şi stri

gături din Ardeal», publicate în colaborare cu 
Dr. I. U. Jurnik, (1885), scriere premiată de 
Acadcmia rom ână; «Liiia-ţecl de colinde», 
(1890) «Din traistalnl Moş-Stoica» 101 anec- 
docte poporale, publicate sub pseudonimul 
Sandu (1891). In anii 1887 1888 a redigiat
înpreutfă cu I. Popea, foaia «Şcoala şi familia».

B â r s e s c u  (A g a th a  . Tragediană, năs
cută în Bucurescî la 1861. După terminarea 
claselor s’a angajat la T eatru  Naţional din 
Bucurescî ca elevă în luna Iulie 1878 pen
tru stagiunea 1878 1879 spre a juca rolu
rile de jună primă şi îngenue.

A debutat în A ţnriita  din Fata Aerului 
apoi succesul t i  s’a afirmat în Smărăndiţa din 
Malul Gârlei şi Casilda din cRjty-eBlas.

Având o deosebită atracţiune pentru tra
gedie, a părăsit scena Teatrului naţional şi 
s’a dys la Viena tn 1880, unde după ce a 
sevârşit conservatoriul a fost angajată la Bnrgh 
Tbeater hi 1883 jucând acolo rolurile cele 
mat importante din repertoriul tragic şi dra
m atic timp de 4 ani.

De aci a trecut în 1890 la Hamburg, iar 
mai târziii s’a reîntors în Viena, fiind an
gajată la Teatrul Raimund. Din când în când, 
D-na Bârsescu a venit prin Bucurescî spre 
a se înfăţişa în diferite roluri din reperto
riul german dinpreună cu trupe alcătuite de 
D-sa. Acurii e angajată la Berlin.

B a ş o ta  (B a s iliu  M o ţiu  D â m b u l) .— Năs
cut la 1836 în Zagra, (distr. Nascud, T ran
silvania); jude regesc apoi advocat, a publi
cat numeroase tractate istorice şi ştiinţifice 
în presa periodică din Transilvania, iar la 
1883 a editat un studiu geologic asupra struc
turii munţilor apuseni. La 1876, —  în urma 
pierderel*fiulul s£u Emil Dionisiu,— a făcut o 
fitndaţiurre pe numele acestuia, din car©-să 
acordă stipendii la studenţi român! din munţii 
apuseni şi din distr. Naseud.

B a s s e t  (L ouis). —  Născut tn Orbe, (can
tonul Vaud, Elveţia) Ja Nov. 1846; a stu
diat la colegiul şi facultatea de litere din 
Neuchatel, in Elveţia. Trecând în România, 
încă în tinereţe, ca profesor, s’a distins prin 
aptitudini multiple, cari 1-aCi designat pen
tru importantele funcţiuni de secretar privat 
al Regelui Carol I. şi administrator al Curţii 
Regale, posturi pe cari le ocupă de la 1869.

B a ta i l l a r d  (P au l). —  Scriitor francez, 
născut la 22 Martie 1816 în Paris unde a 
fr.cut studiile sale.

Cunoscut pentru părerile sale democra
tice, era prieten cu C. A. Rosetti în 184S 
şi s’a interesat mult de aspiraţiunile Româ
nilor. El a publicat tn afară de multe stu
dii asupra Ţiganilor, următoarele scrieri: 
La Moldo-Valacbie dans la manifestation de 
ses va'ux (1856). Premier poiut de la qties= 
tion d’Orient. Les principantes de Moldavie 
et Valacbie devant le congris (1856).

B e ld ic e a n u  (N ico lae).— Poet, arheolog, 
născut în satul Preoţeaţi (Suceava) la 1846, 
m ort tn Iaşi la Fevruarie 1896. A fo s tc b v  
al şco.tle i  primare din Folticeni şi apoi al 
liceului şi Universităţii din Iaşi.

N. Beldiceanu a fost mal în tâ ii profesor 
la gimnasiul din FolticenI, apoi la liceul din 
Botoşani, director la desfiiimata .şcoală de 
meserii din Iaşi, şi în urmă profesor la gim
nasiul Ştefan cel Mare din aeeiaşî localitate. 
El era şi membru onorific al Academiei din 
Berlin.

Colaborator al revistelor Convorbiri Lite
rare, Contimporanul şi «Arhiva Societăţi li
terare» din laşi, el lasă urmatoarele scrieri: 
Pământul poemă, Tata nuvelă în versuri 1883 
Doine (1893) şi un studiu asupra Paeţlet 
poliriimice, netipărit încă.

B e ld im a n  fA lecu ).— Publicist născut tn 
Moldova pe la sfârşitul secolului al XVIII, 
m ort la 1862. El este cunoscut mal ales prin 
Tragodia, sau falnica Moldavei întâmplare 
după risvritirea Grecilor din 1821, în care 
autorul într’o cronică versificată în peste 
4000 versuri, istoriseşte ncnorocirele aduse 
ţăre i  îu timpul zaverei de la 1821.

Beldiman Alecu a: mai scrio Moartea Iul 
Avei (1818) Nnnia ‘Poinpilin, (*820) Oreste 
după Voltaire, (1820) Alexie sau Căsi^a din 
Codru, Călătoria Iul Co.x în Rusia, întâmplă
rile Iul Carlo şi ale prietenilor Iul.
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Beldiman (Alexandru).— Ziarist, năs
cut la 1852, fost prefect al politiei în Bu- 
curescl la 1865, a ocupat această funcţiune 
pănă la 11 Februarie 1866 când a fost răs
turnat Principele Cuza. Retras din viaţa po
litică în urma acestui eveniment, a fundat 
în Iaşi la 1882 ziarul Adevirul care re- 
presinta aspiraţiunile domniei pămîntene şi 
susţinea candidatura fiului principelui Cuza. 
După moartea acestuia, ziarul a devenit de
mocratic socialist şi cu deosebire anti-di- 
nastic. De Ia 1888, Adevirul apare în Bu- 
curescl.

Belu (Barbu). —  Bărbat politic .născut 
în Bucurescî pe la anul 1825. A făcut parte 
din studiile sale în casa părintească ear parte 
în Grecia pe Ia anul 1843.

La 1850 a început a lua parte la aface
rile publice, fiind nun.?it judecător la trib. Ilfov 
secţ. II, apoi la 1852 preşedinte al aceluiaş 
tribunal, la 1853 procuror la Curtea de A- 
pelsecţ. I, la 1856 judecător la aceaşl Curte, 
la 1859 judecător la înalta Curte.

La 1862, Barbu Belu este numit Minis
tru al Cultelor, dar demisionează la Iunie 
după asasinatul Preşedintelui Consiliului 
Barbu Catargi, văr bun cu dânsul.

La 1863, el ia portofoliul justiţiei în ca
binetul N. Kreţulescu şi ’ 1 ocupă numai o 
lună.

A representat judeţul Muscel la 1859,
1861, şi la 1864 a fost numit senator con
form Statutului.

La 1866, îm păratul Frantz Iosef i’a con- 
fcrit titlul de baron.

După căderea Principelui Cuza, Barbu 
Belu s5a retras din viaţa publică.

Bengescu-Dabija (Gheorghe). — I n 
tendent general al armatei, autor dramatic, 
născut Ia 20 Iunie 1844 în Tîrgu-Jiulul.

Intrat în armată ca soldat la 1859, a do
bândit la 1861 gradul de sub-locotenent şi 
apoi a trccut în intendenţă la 1875, înain
tând până la gradul de controlor general 
în 1895.

Pe terenul literar, s5a file ut cunoscut prin 
numeroase comedii, drame, tragedii şi tra
duceri. Principalele sale producţiunî sunt : 
O palmă la bal mascat, comedie, N u t  pen
tru cine se pregăteşte, comedie, %adu III, 
drama istorică, Pygmalion, tragedie, Olteanca, 
şi numeroase operete franceze traduse în 
limba română.

Bengescu (Gheorghe). — Diplom at, 
publicist, născut în Craiova la 30 August
1848.

A făcut studiile sale în Paris la liceul 
Louis-le-Grand de la 1857 penă la 1867 şi 
apoi după ce a fost laureat la Concursul 
general din 1865 şi 1866 a term inat facul
tatea de litere la 1869.

Iu 1870, din causa resbelului franco-ger- 
man, trecu în Belgia unde 5şi fileu şi stu
diile în drept şi sciinte administrative. La 
1871, întors în ţară, fu numit procuror pe 
lengă Tribunalul Ilfov şi profesor pentru 
limba franceză şi literatură. La 1872, el trece 
la Viena ca secretar al legaţiunel noastre 
diplomatice, apoi se reîntoarce în Bucurcscî 
şi este numit judecător la Trib. Ilfov (1872).

La 1873 se stabileşte în Paris spre a se 
ocupa cu studii istorice şi literare şi tipă
reşte acolo în 1882 opera sa Voltaire Bi- 
bliograpbie de ses (vnvres, pentiu carc Aca
demia franceză ’i dă un premifi în 1883 şi 
o medalie de aur în 1890.

La 21 Ianuarie 1882, G. Bengescu rein
tră în diplomaţie ca secretar la legaţiunea 
din Londra, de unde trece apoi la Paris şi 
e numit prim secretar în 1885. La 1889, 
e înaintat Consilier de legaţiune şi la 1891 
este numit ministru plenipotenţiar la Brux
elles, funcţiune pe care o ocupă penă în 
present.

Membru corespondent al Societăţei de is
torie diplomatică din Paris, membru al So
cietăţei dc istoria literaturei din Francia, m em
bru corespondent al Academici Române, 
încă dc la 1882, G. Bengescu a publicat 
numeroase opere, între cari:

Alexandre le Bon, prince de j\Coldavie 
în colaborare cn Emile Picot. Le conflil 

franco-roumain par un ami de la France 
(1885). Les origines de l’bistoire ronmaine. 
par A. Ubicini. Texte revu et public sur 
le manuscrit de l’auteur, et pr£căde d’une 
notice biographiquc (1886). La qiiestion 
dynastiqne en Tţjnimanie, par un paysan du 
Dannbe. Voltaire Bibliograpbie de ses CEtivres, 
(1882— 1890). Notice bibliographique sur les 
principaux ecrits de Voltaire ainsi que sur 
cenx qui lui oul ele atlribues. Memoires 
pour servir h la vie de M. de Voltaire, 
ecrits par lui tntine, publies par un Bi- 
bliopbile (1886). Voltaire, Lettres et Billets 
inedits, publies d’aprh  les originanx de Bri- 
tish Museuni (1887). (JEuvres ebosies de Vol
taire publiees avec Preface. Notes et Variantes.

2. b
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‘Bibliograpbie framo-roumaine du XÎX-e sit
ele Tom e i-er (1895).

G. Bengescu a- m a i  publicat în Convor
biri literare, un studiu asupra vieţe i  şi ope- 
rilor lui V. Alexandri şi amintiri asupra 
misiune! lui V. Alexandri în Francia.

B e n g e s c u  (G r ig o r ie ) . Născut în Cra- 
iova la 1824, încetat din viaţii în Bucurescî 
la 1881. A făcut studiile la Viena şi după 
ce a ocupat câte-va funcţiuni administrative, 
între altele prefect de judeţ, a fost sub dom
nia Principelui Ştirbei, ministru al cultelor,

Mal tîrziu, a fost dircctor general al teatre
lor, director de minister, şi a fâcut parte din 
cabinetul Kogălniceanu ca titular la justiţie 
şi culte de la 21 Ianuarie 1865 penă la 26 
Ianuarie acelaş an.

B e n îş ti  (C aro l) . —  Arhitect, născut la
1822 în oraşul Jilgendorf (Austria), încetat 
din viaţă în Bucurescî la Octombrie 1896.

A făcut studiile la Viena şi Munich, apoî 
s’a stabilit în Pesta. La 1847 a fost anga
jat de către Prinţul Bibescu şi generalul 
I. E. Florescu spre a veni în Bucurescî 
ca arhitect al logofeţicl bisericcştf, şi în a- 
ceastă calitate a făcut diferite plnilurî pen
tru monăstirele Tism ana, Arnota, biserica 
Bistriţa, etc.

Clădirile şi planurile mal însemnate ale 
arhitectului Benişă s u n t: Biserica Domniţa 
Billaşa, Asilnl fi  spitalul Brâncovenesc. Cate
drala catolică Sf. îo s if din sirada Fontânfl 
(Bucurescî), catedrala din Constanţa.

După ce a fost în serviciul Statului 27 
ani ca arhitect, Benişu a dobândit în 1875 
naturalisarea cu toate drepturile el.

B e r a r iu  (A rte m iu ) . — Scriitor român 
bucovinean, născut la 20 Septembre 1834 
în Satul Mare. A studiat în Suceava şi în 
Cernăuţ, iar la 1858 fu trimis cu stipendiu 
la Viena. Aicî se înscrise la facultatea filo
sofică pentru studiul filologiei clasice. In 
1861 se întoarse în ţară şi, ne mal primind 
stipendiu pentru continuarea studiilor, se 
preoţi, In 1865 se făcu paroch în Ceahor 
şi suplini de acolo timp doi ani şi jumătate 
la institutul teologic din Cernăuţ, catedra 
studiului Biblic al testamentului noti. Din 
Noembrie 1883 p«înă la Aprilie 1895 fu re
dactor pentru textul românesc la foaia bi
sericească Candela. In 1884 fu num it can
celar mitropolitan şi sinodal, care funcţiune

o împlini până în 1895, şi în 1892 se făcu 
protopop activ în C ernăuţ; în 1895 căpătă 
demnitatea de archipresbiter cu cruce (Stau- 
rofor). A publicat diferite scrieri î n : Ga- 
ţeta Transilvaniei, Telegraful Român, Ob- 
servatoriul Iul B ariţiu; a conlucrat la foile 
poporale. Steluţa şi Deşteptarea, scriind to t
odată şi în Revista politică şi în Galeta Bu
covinei. In foiţa Albinei din 1870 a publi
cat Cugetări politice ale unul ţtrran de la 
munte, şi în 1888 broşurele Norocul unul 
Satinareau şi Terniinnl sfântului Nicolae.

B e r a r iu  (Io an ). — Scriitor român din 
Bucovina, născut la 1846 în Suceava, în
cetat din viaţă la 1895. La 1866 luă parte 
ca voluntar în răsboiul din acest an al Au
striei cu Prusia. In 1867 îşi continuă stu
diile 'la institutul teologic din Cernăuţ, le 
fini în 1871 şi se preoţi. La 1880 a fost 
paroch în StroiescI, unde primi în 1890 
demnitatea de esarch. A publicat mal multe 
poesii, ca: O noapte pe minele Sucevil, Slîl- 
pul In i Vodă, în calendarul bucovinean pe 
1867 şi 1882-» Lnptade la Smârdan, în 
«Răsboiul» pe 1884: «Die Felsen der Filis
tin,» în Romiinische Revue etc., iar în prosă : 
Dochia, novelă în Familia (1876), Biogra
f a  mitropolitului Silvestru Morarin, 'Notabilii 
români din Bucovina, în Observatoriul lui Ba- 
riţiu pro 1880 şi 1884; Congresul bisericesc 
din Bucovina. Despre oratoria bisericească la 
Români, Despre formele predicameniului în 
biserica ortodoxă română, 1882, 1885 şi 
1888; Colecţiune de predici, (1887); Erin- 
nerungen ans deni blntigen Gefechte bei Vi
sa kov, în Cţernoivitţer Zeilnng etc. Multe 
scrieri de ale lui au rămas nepublicate.

B e rd e s c u  (A le x a n d ru ) . —  Compositor 
musical, născut în Bucurescî la 1833, înce
tat din viaţă la 1871. A avut de profesor 
pe Alex. Flechtenmacher în Iaşi şi s’a ocu
pat în special cu muzica naţională, culegând 
m a i  toate melodiele naţionale şi transcriin- 
du-le pentru piano. Lucrarea sa este publi
cată în vre’o 20 caete.

B e re n d e l  (A n to n ) . — General de divi- 
sie, născut la 6 Ianuarie 1838. A ftcu t stu
diile sale în străinătate urmend şcoala de la 
Metz, de unde a eşit la r862 cu gradul de 
locotenent.

Maior în 1868, colonel în 1877, e îna
intat general de brigadă în 1885, şi con
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duce toate lucrările de fortificaţii din jurul 
Bucuresciuluî, fiind numit inspector general 
al geniului. înaintat general de divisie în
1895, ‘l se încredinţează comandamentul di
viziei din Craiova.

Generalul Berindei a fost în diferite rân
duri secrctar general al ministerului de res- 
bel, iar în timpul resbelului independenţei 
a fost însărcinat cu stabilirea podului peste Du
năre şi a luat parte la luptele din faţa Plevnei 
unde comanda geniul.

La 1896— 25 Noembrie a intrat în minis
terul de sub presidenţia d-lu i  P. Aurelian, 
luând portofoliul resbelului, pe care’l de
ţine până în present în cabinetul Dimitrie 
Sturza.

B e re n d e l  (D im itr ie ) . —  Inginer, năs
cut la 1831 în Roşiori (Teleorm an) încetat 
din viaţă Ia 1883 în Bucurescî. A fHcut 
studiile în Paris, de unde s’a întors cu t i 
tlul de inginer.

A fost ministru al lucrărilor publice în 
cabinetul Ioan Ghica de la 18 Decembrie
1870 până la 11 Martie 1871.

A publicat: Studii asupra Romei antice. — 
Bucnresci: Studiu istoric, (1861') în Revista 
română.

B e r g a m e n te r  (F ra n c is c ) . — Profesor, 
născut în Viena (Austria) la 17 Mai 1830. 
A făcut studiile sale în Viena unde a func
ţionat ca institutor Ia o şcoală protestantă, 
apoi Ia Consistorial. La 1864 a venit în 
Bucurescî ca profesor la şcoală evanghelică, 
unde a funcţionat pâne la 1875; apoi a de
misionat şi a înfiinţat în Capitală un insti
tut de cursuri primare şi secundare pentru 
băeti, institut care esistă până în prezent.

A publicat: Micul camarad în şcoală 
Inima copilărească (1868) A m icu l Junimet 
Române (1883) ‘Probleme aritmetice, Obo
lul meii.

B e r n a d  (A lf re d  N ico lau s ) . —  Doc- 
tor-chimist născut în 1836 în Zagreb (A* 
gram) Croaţia, absolvent bacalauriat al li
ceului clasic din W arasdin şi Gratz şi al li
ceului encyclopedic al conventulu i  St. Pia- 
rist din Viena. Studiile universitare le-a ur
mat la Universităţile din Gottingen, Gratz, 
Viena şi Dresda.

Specialisarea cunoştinţelor sale universi
tare, după ce a dobândit titlurile academice, 
a realisat’o frequentând laboratoarele lui

W ochler (Gottingen) intemeiătorul sintesel 
chimiei organice, Ehrmann, Eder (Dresda) 
şi Schrotter (Polytehnica din Viena).

Ca asistent 1858—60 pentru lucrările de
monstrative pe lângă Catedra de chimie or
ganică şi anorganică experimentală a facul- 
tăţe i  de filosofie din Viena, a avut de pro
fesor pe celebrul dr. Ios. Redtenbacher.

A fost recomandat sub domnia Iul Alec- 
sandru Ion I Cuza din partea d-lul prof. 
Redtenbacher d-lul N . Kreţulescu, Prim- 
ministru (1863) prin d nul dr. Caro! Da- 
vila, directorul general al serviciului sanitar 
şi numit chimist-Iegist. Mai târziu i s’a în
credinţat şi catedra de chimie analitică pe 
lângă şcoala de medicină şi farmacie.

D*rul Bernad a întemeişt o eră nouă în 
practica expertiselor chimico-Iegale, chimico- 
hygienice, hydro-chimice şi biologice, atât 
pur ştinţifice, cât şi pentru cele cerute de 
necesităţile administrativ-juridiciare.

După 30 ani de muncă şi experienţe 
el a întemeiat institutul chimic Univer
sitar.

Toate laboratoriile create de U 1863 până 
în zîoa de astăzi, exceptând acelea şi anu
me : al şcoalet de poduri şi şosele ca şi 
de chimie anorganică al lacultaţei de ştiinţă, 
sunt organisate şi instalate de d-sa de şi se 
găsesc astăzi parţial incorporate institutului 
sus citat.

A inaugurat la 1869,— 70 continuând până 
Ia 1880-81 prelegerile de chimie experimen
tală modernă în sensul conferinţelor demon
strative pe lângă prelegerile catedrei de 
chimie anorganică şi organică ale facultăţei 
de medicină, a cărui titular a fost dr. Carol 
Davila.

Cu ocasiunea participărei României la 
exposiţiunea internaţională din 1873 la Viena, 
D-sa a expus lucrările sale exploratrice a- 
naîytice şi technice mai cu seamă asupra 
petroleului, ozokerite i  şi cărbunilor fosili şi 
pe de o altă parte asupra apelor minerale 
adherente genese i  petroleului, ca şi acelea 
de genesa inherentă a petroleulnf.

Medaliile de merit, conferite d-sale din 
partea Juriului internaţional, demonstrează 
importanţa lucrărilor sale sub punctul de ve
dere ştiinţific şi economic.

B ia n u  (Jo a n ) . Profesor, publicist, năs- 
cu tla  1856 Septembrie, în satul Fagat,co
mitetul Tîrnavelor (Transilvania). A studiat 
liceul la Blaj, facultatea de litere şi filosofic
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Ia Bucurescî; a făcut studii speciale de filo
logie romanică Ia Milan şi la Paris ( l 8 8 i — 
1883). De Ia 1881 este profesor de limba 
şi literatura română la liceul Sf- Sava ; de 
la 1879 este bibliotecarul Academiei romăne. 

Ioan Bianu a scris şi publicat între altele : 
Psaltirea Şcheianâ (14S2). Psaltirea in ver

suri de Dasofleii’i Mitropolitul Moldovei, 1671 
1686. Predice făcute pe la praznice mari 

de Autim Ivireiui! Mitropolitul Ungrovîâchiel, 
1709— 1716. Dr. M. G. Obedenarn. Texte 
macedo-române. Poesia satirică la Tţonianl. 
Despre cultura şi literatura româncscă in se
colul al XlX-lea. Bibliografia romănescă veche 
- — 1508— 1830.— Catalogul descriptiv al ma
nuscriselor românescl din Bibliotecii Acade
miei. Catalogul cronologic al documentelor 
Academiei. Vieti’a şi activitatea lui Mauin Sa- 
niuilu DsCiculu, alias Claiun de Sadn. %_ela- 
liune asupra călătoriei in Galifia făcută in 
vara anului 1X8j .  Relaţinne asupra călătoriei 
in Polonia făcută in vara anului 18S6. Me
dicina babelor. Adunare de descântece, reţete 
de doftorii şi vrăjitorii băbeset de Dimitrie P. 
Lnpaşcn. Raporte despre descoperirea inscrip- 
linnilor din comuna Herisrl (Ilfov) şi T îr- 
govişte. %aport asupra inscripţinnilor de la 
Argeş. ‘Rjiport asupra documentelor istorice 
de la Tribunalul din Iaşi. Comnnicărl des
pre documente de la Veneţia fi  din Viena. 
Asupra broşurii d-lul P. A . Sircu despre N i 
colae Milescn. Despre relaţinnile lin Gheorghe 
Ştefan, Domnul Moldovei, cu Suedia. Despre 
documentele din Archivele de la Stockholiu. 
Raport asupra hirtiilor Marelui Logofilt To- 
deraş Balş. Despre o gramatică romănescă 
mannscrisă de la 1757 ş i despre pnblicaţiiini 
ruso- române. Desprepnblicaţiunea «Ebistolaire 
grec» a d-lul Legraud. ‘Despre pnblicaţinnea 
d-lul E. Picot «Chants popnlaires des Rou- 
mains de Serbie.» Raport asupra colecţii/nit 
de poesii poporale a d -lu l I. Pop-Retegannl 
(în colaborare cu d-nif I. Slavici şi G. I- 
Ionescu-Gion). Despre revista «Dania» re
dactată de d-1 Kr. Nyrop. Despre Psaltirea ti
părită de ‘Diaconul Coresi la 1570. ‘Raport 
despre biblioteca Melchisedek.Despre corespon
denţa linG . cBariţ dăruită Academ iei Ra
port despre facerea bibliografiei române. 'Ra
port pentru publicarea catalogului manus
criptelor ş i documentelor Academiei. Note din 
tr ’o escnrsinne din Moldova.Manuscriptul ro
mânesc de la 1632 al Ini Evstratie logofătul. 
Descriere O xe^he tipăritură romănescă necu
noscută. Alexandru ‘Dascălul. Un scriitor ro

mân de peste Oltde la sfârşitul secolului XVII. 
Stefan-cel-Mare. Câte-va documente din Ar- 
chivnl de Sfat de la Milan. Schimbări in in- 
i ’gţămentnl Jilologielromanice. Vito Piluţio. Do
cumente inedite din Archivul Propagandei. 
Codex Negoianns. Cărţi poporane române 
scrise de popa-Ion din Sân-Petru la 1620. 
Timoteil Ciparin. Costachi Conachi Dosofteiu 
Mitropolitul Moldovei, 1670— 1686. A. Pa- 
pin-Ilarian. întâii bursieri români in străi
nătate. Scrisori de ale Iul E^rosin Poteca, 
1822— 1825. Călătoria mortului, baladă po
porană, cu note de L Bianu. A. Treb. Laa- 
rian. Ştefan Vodă Racoviţă şi străinii in 
Ţara Romănescă, 1764— 1765. Filipiletc. etc.

Bibescu (Alexandru). —  Al treilea fiii 
al principelui Gheorghe Bibescu, născut Ia 
1841. A făcut ca oficer în legiunea streină 
din Francia resbelul Mexicului. A publicat: 
Les sept eaux (1878) Legrand Veyntont; 
(1880). De mai muici ani traeşte în Paris 
unde s’a stabilit.

Bibescu (Gheorghe Dim. Principe).*—  
Domn al Munteniei născut în Craiova Ia 
1804, m ort în Paris Ia 1 iunie 1873. A 
făcut studiile sale în Paris de la 1817 Ia 
1824 şi apoi s’a întors în ţară. Sub admi
nistraţia generalului Kisselef a fost sub-se- 
cretar de Stat Ia Justiţie, apoi secretar de 
Stat Ia Afacerile streine, post din care a 
demisionat o dată cu suirea pe tron a prin
cipelui Alex Ghica. Atunci pleacă în stră
inătate, locueşte în Paris, Viena, şi publică 
în 1841: Paul Kisselef ou les Principautts de 
Valachie et Moldavie en 1841.

La reîntoarcerea sa în ţară e ales deputat 
al divanului ad. hoc. La 1842, redactează 
răspunsul Ia mesagiul tronului care atrage 
căderea Principelui AI. Ghica, şi publică : 
Situaţia M unteniei sub administraţia Princi
pelui Ghica (Bruxelles).

La 1 Ianuarie 1843 e ales Dom n al Mun
teniei. Camerile fiindu’I ostile, obţine de la 
Poartă un firman pentru închiderea lor şi 
se fac alte alegeri al căror resultat e satis
făcător pentru tron.

Sub domnia lui G. Bibescu, s’ati făcut 
numeroase căi de comunicaţie, cheul Dăm- 
boviţel, Brăilei, podul peste O lt; s’au des- 
robit ţiganii, s’a suprimat vaina între Mol
dova şi Muntenia primul act al unireî, dar 
Ia 1847 se formează un partid radical Go- 
IescUj Bălcescu, I. Brătianu, Rosetti, care
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începe să sc pue în mişcare când isbuneşte 
revoluţiunea de la 1848 din Francia. Se 
produce mai întâifi o manifestaţie pacinicăîn 
Bucurescî, cerănd altă Constituţie, dar re
voluţia isbucneşce şi în ţară, iar Eliade, St. 
Golescu, Tell, proclamă noua Constituţie 
în România mică. Revoluţia se întinde şi 
în Bucuresci, Bibescu silit, adheră la Con
stituţie şi numeşte un Minister compus din 
şefi! mişcărei, dar peste două zile abdică şi 
trece în Transilvania. El trăeşte fără să mai 
ia parte la politică până la 1857 când e ales 
în divanul ad-hoc şi se arată partizan al 
Unire!. Ma i  e încă o dată ales în Camere 
de la 1862, dar refusă mandatul şi se sta
bileşte în streinătate, la Paris unde moare 
în u rm i unu! accident de trăsure în 1873.

B ib e s c u  (G h e o rg h e )  Principe.—  Năs
cut în Bucuresci la 14 Martie 1834, fiul 
fostului Domn al Muntenie! G. Bibescu. A 
făcut studiile sale în Francia, trecând prin 
liceul Henri IV, apoi Şcoala militară de la 
Saint Cyr (1856-1857) şi şcoala de Stat- 
major (1858-1859).

In trat în armata franceză ca oficer, el ia 
parte la resbelul din Mexique (1862) şi 
este însărcinat cu debarcarea trupelor a co
loanei Lorencez (28 Aprilie 1862). Se dis
tinge la atacul de la Puebla, este citat la 
ordina zile! la lupta des Cambrfes (1862) 
şi e decorat la 3 Iulie din acelaş an.

In 1863, principele Bibescu este înaintat 
la gradul de căpitan. In 1867 este trimis 
în Algeria, obţine drepturile de cetăţenie 
franceză şi în 1870 ia parte la resbelul franco- 
german, obţinând laudele generalului Douai 
pentru curajul şi energia sa, şi e făcut pri- 
sonier la Coblentz.

In timpul acestui resbel, şi în timpul Co
munei, principele Bibescu transformă locu
inţa sa în spital şi întreţine cu spesele sale mai 
bine de 300 răniţi. Pentru meritele sale el 
este decorat cu ordinele Takova, Nicham , 
medalia Mexicului, Legiunea de ■ Onoare, 
Steaua şi Coroana %pmâniei} medalia M exi
cului.

Alcâtueşte şi prezidează secţia românească 
la Expoziţia ae la Paris din 1888.

Principele G. Bibescu, a publicat urmă
toarele scrieri: ‘Bel/ort, %eims, Sedan (1872) 
Histoire d’une frontiere, (1883) Retrăite des 
Six miile (1887) lucrare coronatâ de A- 
cademia franceză: Politique, religion, duel 
(1888) Avânt, Tendant, Apr&s (1890) Le

Rcgne de Georges D . Bibescu (1893) 2 v°l- 
Repouse au memoire adresse au Senat par 
les membres de Ja familie Ghica. (1893). 
îgnorance ou mauvaise foi. (1893). Neofit 
Metropolitani de Hongro- Valachie (1894) Re
ponse h M r Xenopol (1894).

B ib e s c u  (N ico lae). — Fiul principelui 
Gheorghe Bibescu, născut la 1832. A făcut 
studiile sale în Francia, şi a servit în ar
mata acele! ţări ca oficer, făcând pe lângă 
mareşalul Randon expediţia din Algeria. A 
publicat în Tţjvtie des deux Mondes, m ai 
multe studiî asupra ethnografiei Algeriei.

B ib e sc u  (N ico lae). —  Colonel, nâscut 
la 1820, încetat dîn viaţă la 1888 în Bu~ 
curesci. Intrat în armată de când era foarte 
tenet cu gradul de cadet, a înaintat penă 
la acel de colonel; apoi a demisionat şi a 
ocupat diferite funcţiuni administrative. La
1862, N . Bibescu fiind prefect al Poliţiei 
Capitalei, Barbu Catargiu preşedintele Con
siliului de Miniştri se găsea în birje cu dân
sul când a fost lovit de glonţul ucigaşului, 
în momentul plecărei sale de la Cameră.

Colonelul Bibescu a fost ma! târziu vice
preşedinte al Senatului în parlamentul li
beral, Efor al Epitropiei Brâncovenesci. El 
ocupa şi demnitatea onorifică de grand ve- 
ueur, organisator al venătorelor M. S. Re
gelui Carol I.

B ib ic e sc u  (Io an ). —  Ziarist, născut în 
Bucurescî, unde a fiieut studiile sale. A fost 
mult timp redactor şi apo! prim-redactor al 
ziarului ‘Românul apo! al Telegrafului sub 
direcţiunea d-lut I. Fundescu. Despărţindu-se 
de densul, a întemeiat singur ziarul Telegra
fu l Român, care însă n’a apărut de cât scurt 
timp.

I. Bibicescu a fost consilier comunal, 
ajutor de primar şi deputat, sub guvernul 
liberal înainte de 1888, şi consilier comu
nal dupe alegerile de la 1895.

A publicat: Mişcarea populafiunel în Ro
mânia de la i S y i  la i8 y 8  (1880). Cât su

fe ră  ţăranii (1892). Câte-va cuvinte asupra 
convenl'iunelor comerciale (1884). Poesii po
pulare din Transilvania, culese şi adnotate 
(1898).

B ille c o cq  (A d o lf ) .—  Fost consul fran
cez în Bucuresci la 1839. Din preună cu 
Victor Place, Ubicini, Edgard Q uinet, a
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buHt a interesa prin presa franceză toate 
puterile 1j  so.irta ţărel româneşti, la aspi- 
raţiunele Moldovei. Cu deosebire s’a silit 
să zădărnicească acţiunea Rusiei în ţară, care 
era aşa de asupritoare în acele vremuri.

B la n c  (L o u is  P ie r r e ) .— Arhitect năs
cut la Genova (Svitzera) Ia 31 Decembrie 
1860. A urmat şcoala polytechnică din Zu- 
rich între 1877— 1879 şi şcoala de Bele- 
Arte din Paris unde a dobândit mai multe 
medalii (1879— 1886).

Stabilit în Bucurescî a esercitat aci pro
fesiunea de arhitect. Principalele sale lucrări 
sunt: Universitatea din Iaşi, Ministerul do
meniilor, noua clădire de pe Bulevard, In
stitutul Botanic din Bucuresci. A dobândit 
premiul i-iu la concursurile deschise pentru 
viitoarea gară centrală din Bucuresci -şi vii
toarea facultate de medicină. A clădit nu
meroase localuri şcolare prin judeţe şi case 
particulare la Sinaia şi Bucurescî.

B la n k  (M au ric iu ). —  Născut în Pi
teşti la 7 Iulifi 1848, a făcut studiile pri
mare în acel oraş apoi a plecat in străină
tate şi a term inat în Viena, Lipsea, studii 
speciale comerciale şi financiare. La 1864 
intră ca simplu funcţionar în casa de bancă 
Marmorosch din Bucuresci şi graţie activi- 
ţăţel şi inteligenţei ce depune în adminis
trarea acelei case, sfârseşte prin a se aso- 
ria la 1874 cu bancherul Marmorosch, sta 
bilind firma Marmorosch-Blank, et C-ie.

La 1879 s’a mal asociat cu două case 
de bancă importante din Germania. De ani 
îndelungaţi, Blank este sprijinitorul de frunte 
al antreprenorilor români cârora le-a des
chis cel d’ântfiiu credite spre a putea par
ticipa la luarea în întreprindere a lucrărilor 
cari erau până atunci monopolul streinilor. 
In progresul realisat de ţară pe calea eco
nomică, M. Blank a avut un loc însemnat 
prin participarea sa ca fondator al societă
ţilor industriale precum al fabrice! de hâr
tie, 9\ fabricel de equipamente militare Man- 
drea, al fabricel de ciment din Brăila, al 
fabricel de zahăr de la Chitila şi al Socie- 
tăţel generale de asigurare.

Cu sprijinul şi intermediarul seâ, Comuna 
a realisat împrumutul din 1894 precum şi 
conversiunea împrumuturilor ei anterioare 
în patru la sută.

M. Blank a colaborat la mal multe ziare 
financiare din străinătate.

De origină israelită, M. Blank a fost îm
pământenit la 1882 pentru serviciile pe 
cari le-a adus ţărel.

B la r a m b e r g  ( C o n s ta n t in  M o re t).
Născut la Decembrie 1838 în Bucuresci, unde 
a încetat din viaţă la Octom brie 1886. A 
făcut studiile sale în Rusia în scoale mili
tare şi a obţinut primele sale galoane pc 
câmpul de resbel în Crimea (1854). Reîn
tors în ţară, a fost primit în armata ro
mână la 1863 cu gradul de căpitan şi ad
jutant al Principelui Cuza. El demisionă 
însă după 2 Mal 1864 şi se devotă poli
ticei, înscriindu-se între rendurile partMuluI 
conservator.

Sub guvernul Lascar Catargiu, C. Bla
ramberg e numit prefect al Poliţiei Capi
talei, post care ’l ocupă de la 1873 penă Ia 
i8 7 5 -

In timpul resbelului Independenţei (1877 
— 78) el este ataşat la Cuartierul general 
ca adjutant al M. S. Regelui, şi face cam
pania cu gradul de Colonel.

C. Blaramberg s’a ocupat foarte mult de 
îmbunătăţirea rasei cailor; avea pasiune pen
tru curse, concura la alergările din Francia, 
Anglia cu succese strălucite şi a fondat ga
zeta Sportul în Bucurcscl.

El a înfiinţat la moşia sa Păşcanl (Ilfov) 
o hergelie care a adus servicii însemnate 
crescătorilor de cal.

B la r a m b e r g  (N ico lae  M o re t) . —  Ju
risconsult, născut în Bucurescî la 24 Decem
brie 1837, m ort în Bucuresci la Ianuarie
1896. Elev al pensionatului Schevitz din 
Bucuresci, el urmă pe urmă cursurile liceu
lui din Odesa (Rusia) până Ia 1853 când 
se reîntoarse în ţară şi intră la Ministerul 
justiţiei candidat de scriitor. înaintat şef de 
biurofi, substitut la înalta Curte, judccător şi 
preşedinte de Tribuual, el ajunse procuror 
la Curtea de Casaţie şi ocupă această func
ţiune până la 2 Maiu 1864 când demisionă 
în urma loviturel de Stat.

Atunci plecă earăşî în streinătate, spre a 
’şl lua diploma de licenţiat în drept. Reîn
tors în ţară, el luă o parte activă la mişca
rea revoluţionară de la 11 Fevruarie 1866.

Ales în Constituantă, el face parte din 
grupul juna dreaptă şi se arată partisan al 
dinastiei streine.

Membru al parlamentului în numeroase 
rînduri, Nicolae Blaramberg este în 1889
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autorul propunere! de dare în judecată a 
guvernului de sub presidenţia Iui Ion Bra- 
tianu.

In 1891 face pentru câteva zile parte din 
Ministerul generalului Florcscu, şi apoi este 
numit prim efor al Eforiei spitaleler civile, 
post pe care ’l ocupă însă puţin timp.

N . Blaramberg a fundat m a i  multe ziare 
în colaborare cu mulţi bărbaţi politici. Astfel 
vom cita : Revista D unărei (1865) Desba- 
îerile ( r 8 66) Ţara (1870) Le ^Pays (1870).

El a publicat «%omânia şi resbelul ac
tual».—  Teoria ascultârelpasive. Suveranitate 
şi Sufragiu. încercări! asupra legilor şi Insti- 
tufiunilor României

B le j ia n  (F io re a ) . — Sergent major, năs
cut la 1854, m ort la 4 Maiă 1877. Intrat 
în armată la 1874 ca v o lu n ta re i căpătă in 
1876 gradul de sergent şi apoi sergent ma
jor. In timpul resbelului Independenţei 
face parte din regimentul al 2-a de arti
lerie, bateria 4-a şi m oare la Islaz (4 Maiu
1877) în lupta artileriei noastre contra bas
timentului de resbel turcesc venit în faţa 
Islazului. Pe mormentul acestui prim erou 
din resbelul Independenţei, M. S. Regina 
Elisaveta aşeză o cunună de lauri cu inscrip- 
ţiunea : « Elisaveta Doamna, sergentuhu-rnaior 
Fiorea 1Blejian, mort pentru Patrie.»

B o b u le s c u  (Io se f)  — Episcop al Râm
nicului, născut la 1818, încetat din viaţă la
1890. învăţătura a făcut’o la Seminarul Ve- 
niamin din Iaji, al cărui profesor şi inspec
to r a fost apoi numit la 1856. Aci a stat 
penă la 1860 când s’a reformat Seminarul 
şi-a trecut ca preot în armată. La 1862 s’a 
hirotonisit arhiereii, ocupând în acelaş timp 
postul de superior la biserisa Sf. Spiridon 
ain Iaşi. La 1880 a fost ales episcop de 
Râmnic şi noul Severin.

B o d n ă r e s c u  (S a m so n ) . — Profesor, 
publicist, născut în Bucovina la 1842. A fă- 
sut studiile sale în ţară şi le-a complectat 
la Berlin unde a luat diploma de doctor în 
filosofie. întors în ţară a fost numit direc
to r al bibliotecel Statului din Iaşi la 1872 
post pe care l’a ocupat penă la 1884 când 
a trecut profesor şi director al şcoalei Va- 
sile Lupii.

Colaborator la revista Convorbiri literare 
a  publicat diferite poesii, epigrame, tradu-’ 
cerea lui Rienţi şi studiul LăpuşneanuVodâ.

B o e re s c u  (C o n s ta n tin ) .—  Avocat, năs
cut în Bucuresci la 1836, frate mai mic al 
lui Vasile Boerescu. Terminând studiile sale 
în România, la finele anului 1865 a plecat 
la Paris unde a dobândit titlul de doctor 
în drept.

întors în ţară dobândeşte prin concurs 
catedra de drept civil la Facultatea din Bu
curescî pe care a ocupat’o penă la 1894.

Ales deputat în Camera de la 1864 se 
distinge în 1865 printr’un discurs în con
tra regimului acelei epoci : după caderea 
lui Cuza, ia parte activă la elaborarea Cons
tituţiei şi se devotează apoi exclusiv pro- 
fesiunei sale de advocat.

La 1889 a făcut parte ca ministru al 
Cultelor din guvernul L. Catargi.

El a publicat: Les Principautis devant le 
second congrks de Paris (1858). De l’ame- 
lioration deVetat des paysans roumains (1861) 
şi un proect asupra Reorganisăre i magistra- 
iurel.

B o e re s c u  (V asile ).—  Jurisconsult, băr
bat de stat, născut în Bucuresci la 1 Ianua
rie 1830, încetat din viaţă la 1883 Noem - 
brie 18 în Paris. A făcut studiile sale li
ceale la St. Sava, terminându-le în 1850.

La versta de 18 ani, el începe să scrie 
în ‘Pruncul Român, de sub direcţiunea lui 
C. A. Rosetti (1848) şi la 1852 pleacă la 
Paris unde ia parte la luptele pentru eman
ciparea ţărei, terminând în acelaş timp stu
diile sale în drept. întors în ţară la 1857 
este numit îndată profesor de drept comer
cial la colegiul Sfîntu Sava, de unde trece 
la Universitate şi continuă cursul seâp ân ă  
la anul 1882. N um it membru al Eforiei 
şcoalelor şi apoi director, isbuteşte în 1859 
cu ajutorul lui Bozianu, Costaforu, să în
fiinţeze Facultatea noastră de drept. Ales 
deputat al Capitalei în Camera de la 1859, 
rosteşte un discurs memorabil în urm a că
ruia se proclamă Unirea Principatelor sub 
domnia lui Cuza.

V. Boerescu a făcut parte din următoa
rele m inistere: 1860 la justiţie, când pro
pune desfiinţarea pedepsei cu m oarte ; apoi 
tine şi interimul C ultelor; la 1868— 1869 
Ia justiţie în cabinetul Dim. Ghica, la 1873 
— 1875 ministru de externe în cabinetul L. 
Catargi când cu toate opunerile Imperiului 
otoman închee în 1875 prima convenţie co
mercială cu Austro-Ungaria, afirmând astfel 
drepturile de egalitate ale României faţă cu
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cele-lalte puteri. T o t de o dată isbuteşte ca 
representanţii ţărei să fie recunoscuţi ofi
cial. In sfârşit la 1879 îl vedem pentru ul
tima oară ministru de externe în cabinetul 
Ion Brătianu, până W 1881. V Boerescu a 
publicat: «Memoire sur le (juest’on politique 
et economique de la Moldo-Vahvbie (1855). 
La% oumanie aprh  le trăite de Varis (1856) 
propunând în această lucrare emanciparea 
şi împroprietărirea ţăran ilo r; Juridicţiimea 
consulară în T(oniânia (1865). Drepturile 
Româniel întemeiate pe tractate (7874). Co- 
mentar al dreptului comercial rowdn, Ano- 
tarea şi codificarea tuturor legilor şi regle
mentelor ţârei de la 1859 până la 1882. 
El a fondat la 1870 organul politic Pressa, 
earla  1857 Naţionalul, ziarul liberalilor mo
deraţi.

Procedura noastră civilă, proectul de re- 
visuire al Constituţiei de la 1884 sunt 0- 
perile sale. El a întemeat la 1871 Societa
tea de asigurare Dacia-Româvia.

B o g d a n  (G h e o rg h e ) .—  Medic, născut în 
Iaşîla 18 Maiu 1859. Elev al liceului naţional 
din Iaşi, doctor în medicină de la faculta
tea din Paris, este actualmente profesor de 
medicină legală la Universitatea din Iaşi şi 
medic primar al Spitalelor Sft. Spiridon.

G- Bogdan are direcţiunea ziarului Bule
tinul Societăţi de medicină şi natura!işti din 
iaşi.

El a publicat: Sănătatea şi Educaţiitnea 
copiilor noştri. Consideralion sur le traîîement 
des ruptures uterines, în colaboraţie cu dr. 
Porak din P aris ; Tratamentul afecţiunilor 
venerice, Studii şi observaţiunl diverse, Obser- 
vaţinnl rare de- sifilis.

D-rul Bogdan este membru al Societăţei 
de medicină legală din Paris, membru al 
Societăţei franceze de sifiligrafie şi oficer 
de Academie, cavaler al Legiunel de o- 
noare francese.

B o g d a n  (Io n ). —  Profesor de limbele 
slavice la Universitatea din Bucurescî, mem
bru corespondent al Academiei Române şi al 
Societăţii de istorie şi antichităţi ruseşti din 
Moscova, născut la 1864 Î11 Braşov, numit 
profesor universitar la 20 Iunie 1892. P rin 
cipalele lui publicări s u n t : Vechile cronice 
moldoveneşti penă la Ureche (Bucurescî 1891); 
Cronice inedite atiugitoare de istoria Români
lor (Bucuresci 1895); Documente culese din 
archive şi biblioteci polone (3 voi. în edi

tura Academief Române, 1893—96); Vlad 
Jepeş, studiu critic (Bucuresci 1896).

B o g d a n  (N ico lae). — Căpitan, născut 
la 9 Noembrie 1849, m ort la 4 Septembrie 
1877. Intrat în oştire ca soldat la 1869, a 
fost inălţat la 1870 la gradul de sub-loco- 
tenent. Căpitan de venători în batalionul al
3-a când a isbucnit resbelul Independenţei 
(1877— 1878) e ataşat la marele cuartier 
domnesc ca oficer de ordonanţă. In zioa 
de 4 Septembrie 1877, el cade m ort în faţa 
redutei Grivitza, lovit de o spărtură de o- 
buz care ’î a sfâşiat pântecele.

B o ic e s c u  (A le x a n d ru ) .— Doctor. Pro
fesor născut la Râmnicu-Vâlcea în 1854, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 22 Februa
rie 1893. A făcut studiile în ţară şi le-a 
term inat la Paris, de unde s’a întors în
1878 cu diploma de medic.

Imediat i se încredinţă direcţiunea spita
lului din Piteşti şi apoi veni în Bucuresci 
ca şef al lucrărilor anatomice la facultatea 
de medicină şi conservator al museuliiî a- 
natomic. La 1879 fu num it medic secondav 
la spitalul de copii, post pe care *1 ocupfi 
până la sfârşitul vieţe i  sale. La 1891 a fost 
numit profesor suplinitor la facultatea de 
medicină.

El a publicat: Centru Nervos (1878) E- 
ritemul nodos malarie la copil şi a lăsat un 
manuscris Purpura la copil (1893).

La 1 Noembrie 1892, în ui'ma unui con
curs, fusese num it definitiv ca procesor de 
clinică infantilă la facultatea de medicină din 
Bucuresci.

B o is g u ^ r in  (A le x a n d re ) .  Inginer 
francez, născut la 1848, încetat din viaţă la 
Bucuresci la 17 Septembrie 1886. A fost 
antreprenorul canalisăre i  Dâmboviţei.

B o jin c a  (D a m a sc h in ) . — Român din 
Ardeal, venit în Moldova la 1830. Avend 
multe cunoştinţe juridice, a fost num it pro
fesor de drept dupe introducerea reglemen
tului organic şi înfiinţarea şcoale i  de drept. 
In urmă a intrat ca jurisconsult la depar
tamentul D reptăţe i  în Iaşi şi Mihal Vodă 
Sturdza i’a dat rangul de ban. A fost rcc- 
tor al seminarului Socola din Iaşi. A tra
dus în limba română Codul Calimach, în 
urma îesărcinărei ce’f a fost dată de Kisselnet
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B o lia c  (C esa r). — Publicist, poet, om 
politic, născut în B ucm esd la 1813, mort 
în Bucurescî la 25 Februarie 1880.

Dupe ce termină studiile sale, parte în 
ţară parte în Francia, îmbrăţişă cariera ar
melor, dar pentru scurt timp, căci viaţa po
litică şi cea literară aveau mai multă atra
gere pentru dânsul. Amestecat în mişcarea 
contra Rusiei la 1837, fu închis în mai 
multe rânduri. Arestat din noii la 1840, fu 
exilat )a monăstirea Poeana Mărului, ear Ja
1848 când isbucni revoluţiunea fu numit 
primar al Capitalei şi secretar al guvernului 
provisoriu.

T rim is în lagărul lui Fuad Effendi spre 
a protesta contra restabilire! regulamentului 
organic, e arestat şi condus la Orşova, dc 
unde isbuteşte insă să fugă şi se duce in 
Transilvania. Acolo întemcază ziarul Expa
triatul în scop de a împăca pe Unguri cu 
Români, dar peste un an se retrage în Fran
cia şi se stabileşte la Paris.

Reîntors în ţară, Boliac se ocupă în spe
cial cu ziaristica şi fu în mai multe răndurî 
ales deputat în Cameră.

El a sc ris : Meditaţi unt, Ode, Satire, T  oe- 
sit, Despre arcbeologie} Monăstirele închinate 
şi a fundat ziarele: Curiosul, (1837) E x
p a tr ia tu l (1848), 'Buciumul, suspendat dupe
2 Maiu 1864, Trompeta Carpaţilor, (1866). 
Pentru teatru, Boliac a sc ris : Matilda dra
mă în 5 acte.

B o l in t in e a n u  (D im itr ie ) .—  Poet, pu
blicist, om politic, născut la Bolintinu-din- 
Vale (Ilfov) în 1826, m ort în spitalul Pan- 
telimon la 20 August 1873. Numele său a- 
devărat era Cosma ; intrând însă în şcoală 
a părăsit numele părintelui său care era ma- 
cedonian şi a luat pe acel de familie al 
mumei sale. A urmat cursurile colegiului 
Sf. Sava fără a le termina, şi fiind încă co
pil a publicat o duioasă elegie inspirată de 
poesia lui Chenier «la jeane Captive» sub 
titlu «0 fa tă  tenâră pe patul morţei».

Această poesie, atrase asupră’î atenţiu
nea fraţilor Goleşti, cari luară iniţiativa să 
trim ită în streinătate pe tânărul viitor poet.

Plecat la Paris, Bolintineanu se întoarse 
peste puţin timp, spre a participa la miş
carea din 1848, în urma căreia fu exilat şi 
pribegi prin streinătate.

La 1857, Bolintineanu revine în ţară şi 
este Ministru al cultelor, sub Domnia lui Vodă 
Cuza de la 12 Octom brie 1865 până în 1864.

La 4 (16) Iulie 1864 contrasemnează De
cretul No. 765 pentru înfiinţarea Universi
tăţii din Bucuresci. In urmă, trecu la Con
siliul de Stat.

Bolintineanu a călătorit mult în Orient, 
prin Palestina şi Egipet. Pe la sfârşitul vie- 
ţei sale, lovit de paralizie, a murit în spi
talul Pantelimon unde fusese aşezat, nu din 
causa miserie i  precum s’a scris adesea, dar 
din causă că era atins de alienaţiune min
tală. îngrijirile, de altminterca, ’î au fo.st date cu 
prisos de Eforia spitalelor civile din Bucurescî.

Bolintineanu a scris : Conrad (1867). Vi
zita Domnitorului la Constantinopole (1860). 
Călătorie la Ierusalim (1867). Viaţa lu i Mi- 
haitl Viteţu (1870). Viaţa Ini Ştefan Vodă 
(1870). Traianida (1870). Mărirea şi uci
derea lu i Mihain Vitâţu (teatru 1868), cDe.s- 
pot-Vodă (teatru 1 8 68 / Poeni din tinereţe 
(1869). Legende Nuol. Mibnea Vodă care 
’ş l  taie boerii (teatru 1868). Postelnicul 
Costandin Cantacoţino (teatru 1868) ‘Bran- 
covenii şi Cantacoţinil (teatru  1868), Sorin 
(poemă dramatică 1868J. leliJe (1869). Ro
mânia roabă la Austro-Maghiari(1869). Cleo- 
patra regina Egiptului (1870). Alexandru  
Lăpuşnenu (teatru 1868). Dnpă bătălia de 
ia Căiugâreni (teatru 1868). Ştefan Gheor
ghe V-tdă (Teatru 1868). Ştefan Vodă ce! 
Berbant (teatru 1867). Viaţa iui Traian 
August (1869). Poesii (2 volume 1865). 
Calendare 1860— j 86j  (în colaborare cu A. 
Zâne).. Cântece şi Plângeri. 11 Februarie
(1867) Melodii Române. Nepăsarea de re
ligie, patrie şi dreptate. Legende. Viaţa lui 
Vlad Ţepeş şi Mir cea. Brises d* Orient (1865 
Paris). Viaţa lu i Cuţa Vodă, BâlăWfe Ro
mânilor. Elena (roman). Poesii vechi f i  noi. 
Mihaifi Vitejii condamnat I» mârte. Nemesis. 
Cântarea României. Călătorie pe Dunăre şi 
In Bulgaria. Poesii (tipărite de Societatea 
literară 1871). Cântarea României. CăUioria 
In Macedonia. Călătoria h i Asia-Mică. Ma- 
noil (roman). Viaţa Iul Mateiu Basarah. 
Doritorii nebuni (rom an). Cartea poporului. 
Les principautfs ronmaines (Paris 1848). 
Menadele. Plângerile României. Resbelul Iui 
Traian m ‘Dacid şi colonisarea. cDaciei cu 
Romani. Călătorie in Italia. Anacrron (tra
ducere). Miserabilil (trabucere în colabo
rare cu A. Zâne şi Costandinescu). C âm 
pul şi Salonul. Melodii Române.

El a fundat ziarele : Poporul suveran (1848), 
Junimea română { 1851), Dâmbovit^a (1853), 
Bolintiniadele (1866).
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B o n g ia n in i.  - - De origină italiân*; data 
nascerel şi încetărel din viaţă necunoscute. 
Câmpineanu înfiinţând Societatea filarmonică 
la 1833, a numit pe Bongianini profesor de 
muzică la prima şcoală ce s’a înfiinţat/tot 
de densul în anul următor, pentru învăţarea 
muzice i  şi artei dramatice.

B o rd e a n u  (P a v e l) .— Locotenent, năs
cut la 16 Iunie 1840, m ort la 7 Noembrie 
1877. Intră în armată ca soldat la 1861 şi 
capătă în 1866 gradul de sub-locotenent

In timpul resbelului Independenţei, face 
parte ca locotenent din regimentul 10 de 
dorobanţi şi moare pe câmpul de luptă în 
faţa Rahovel la 7 Noembrie 1877.

B o r g o v a n u  (V a s ile ) .— Profesor, năs
cut în satul Noii aproape de Bistriţa (T ran 
silvania) la 1850. A făcut studiile în T ran
silvania şi le-a term inat la Budapesta şi 
Viena. După ce a fost profesor de pedago
gie şi matematică la şcoala normală de in- 
vfiţătoridin Gherla, în 1888 a fost chemat în 
Bucurescî şi numit profesor de pedagogie 
la şcoala normală de institutori din capitală, 
post pe care ’l ocupă şi astăzi.

Publicaţiunele sale principale s u n t: «Arit
metică [1 Geometrie. Istoria pedagogică la Ro
m âni Curs de- desen liniar. Curs gradat Je 
caligrafe. Povâjuitor spre conducerea copiilor. 
Curs complect dc aritmetică. Carte de citire etc.

B o te s c u  (G h e o rg h e ) .— Sub-locotenent, 
născut la 19 Maifi 1852, m ort la 30 August 
1877. Intrat în armată ca soldat la 1868, 
căpătă la 1S76 gradul de sub-locotenent. 
In timpul resbelului Indepedenţe i  (1877—  
78) face parte din regim entul N o. 5 de li
nie şi moare lovit la atacul Griviţel la lua
rea redutei în zioa de 30 Augusţ 1877.

B o z ia n u  (C o n s ta n t in ) .— Jurisconsult, 
bărbat politic, născut la 1815, încetat din 
viaţă la 21 Martie 1882. A făcut studiile 
sale in ţară şi a terminat dreptul la facul
tatea din Paris. întors în ţară a exercitat 
cu cea ma i  mare distincţiune profesiunea 
de advocat.

A  format în 1865 un minister, luând pre- 
sidenţia acestui cabinet dinpreună cu por
tofoliul Internelor şi Lucrărilor publice. A- 
cest minister n’a ţinut de cât de la 26 Ia
nuarie şi pfinfe la 14 Iunie 1865. 'Bozianu 
a fost profesor al. facultate!' de drept de la

1863— 1874 şi decan al acestei facultăţi de 
la 1865— 1872.

B r a g a d i r u  (S o fia  M .). —  Mare comer
ciantă de bere, născută în Bucurescî la 18 J i  
Februarie.

Căsătorită la 1870 cu fabricantul de bere 
Luther, a sacrificat totul pentru a aduce a- 
ceastă fabrică în starea de prosperitate în 
care se găseşte astăzi.

Soţul fiind foarte bolnav în ultimii ani 
al vieţel sale, soţia conducea toate afacerile 
cu o deosebită hărnicie.

După moartea soţului, d-na Luther con
tinuă comerciul, şi termină clădirea începută 
de soţul el, dându’I cea mal mare exten
siune, astfel în cât astăzi berea fabricată în 
stabilimentul său atinge anual 3,000,000 
litri.

D-na Luther s’a recăsătorit în anul 1894 
cu marele fabricant de bere Bragadiru Ma- 
rinescu.

B ră 'ilo i (C o n s ta n t in  N  ). —  O m  po
litic, născut în Craiova la 1809, m ort în 
Bucuresci la 19 Iunie 1889,

A făcut primele sale .studii îa Hcrman 
stadt si apoi la vîrsta de 17 ani *1 fost tri 
mis la Geneva,. Paris spre a studia dreptul.

în tors în tară la 1832, e numit sipra- 
num erar la Ministerul de externe, apoi pro 
curor la 30 Decembric 1834., şi profesor 
de drept penal.

La 1840 este numit procuror pe lângă 
tribunalul de comerciii, la 1842 este ales 
deputat al judeţului Gorj.

La 1848, sub căimăcamia lui C. Canta- 
cuzino este numit director al şcoalelor, la 
1850 este însărcinat cu revisuirea legilor, 
la 1855 este numit asesor pe lângă secre
tariatul de Stat, la 1856 membru in comi
siunea pentru desrobirea ţiganilor, apoi mem
bru la înalta Curte, preşedinte al curţei de 
comerciii.

La Octom brie 1858, C. Brăîloî este nu
mit Ministru de externe când complectează 
şi editează codul de comerciii, la 1859 este 
earăşi numit president de Curte până în 
luna Aprilie din acelaş an când trece ca 
membru al comisiunei centrale din Focşani.

Sub domnia lui Vodă Cuza este Minis
tru al justiţiei în 1861 şi apoi în 1862, când 
se constitue Curtea de Casaţie. Deputat, 
senator în parlamentul de la 1866, 1869’ 
1871, el este ales primar al Capitalei în
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1873, şi în mal multe rânduri vice-prcşc- 
dinte al Senatului.

C. Brăîloî a scris diferite articole politice 
şl juridice prin ziarele cotidiane, şi a pu
blicat ma i  multe broşuri.

Brăncoveanu (Grigore).—  Mare ban, 
mare spătar în 1821. Mare vistier în 1827.

Brăncoveanu (Zoe). Principesă, fostă 
soţie a Domnitorului Gheorghe' Bibescu. 
S’a născut la 1805 şi a încetat din viaţă 
în Bucuresci la 1892. Căsătorită cu Vodă 
Bibescu la 1825, s’a despărţit la 1846.

Brăndza (Dimitrie).— Doctor în me
dicină şi licenţiat în ştiinţele naturale, năs
cut la 1848 în satul Stefâneştî (Botoşani) 
încetat din viaţă în Bucurescî la 1895, 3 
August. -A urmat Academia Mihăileană din 
Iaşi şi apoî a mers la Paris unde a studiat 
medicina. Având o mare vocaţiurie peutru 
botanică, a început să se ocupe de acest 
studiă sub conducerea vestitului profesor 
Baillou. Intorcându-se. în ţară obţinu prin 
concurs catedra de geologie şi botanică la 
Universitatea din Iaşi unde funcţiohă până 
la 1875 când fu mutat la Universitatea din 
Bucuresci. In acelaş an e numit membru al 
Academiei române.

In Bucurescî el înfiinţă un muzefi bota
nic în Palatul Universităţeî, muzeti distrus 
de un-incendiu ; ma i  târziu creă institutul 
botanic de la Cotroceni unde a acumulat 
un material foarte p re ţio s; erbarul este poate 
cel ma i  complect din Europa.

Dim itrie Brandză a publicat: Recbercbes 
sur leS fenlianarees, Recbercbes sur les Stro- 
pbci)}lust sjtr fes roses monstrueuses. Prodro- 
■mnljlcnet române. Flora Dobrogef, opere pre
miate de Academie.

B r ă n d z a  (M arcfel).—  Profesor, doctor 
în ştihitcle naturile, născut la Iaşi în 1868. 
A fAcut şî term inat studiile sale în Paris, 
şi întors în ţară a fost numit profesor la 
şcoala normală de institutori din Capitală 
la 1892. S’a ocupat de botanică şi a pu
blicat în limba franceză următoarele scrieri: 
Recbercbes sur les Teguments de la Grame, 
Etudes sur l3 anatomie des Hyhrides, sur les 
Mucillages des Lînnacees.

B r ă t i a n u  (D im itrie ).—  Bărbat de Stat, 
născut înBucurescî la 1818, încetat din viaţă

la Iunie 1892. A făcut studiile sale începă
toare în ţară şi a urmat dreptul la Paris. 
De la 1836 la 1848, ia parte la mişcarea po
litică şi literară din acest oraş, publicând 
sub pseudonimul 'Rzgnault, numeroase ar
ticole în Naţional şi Reyue independente. Din- 
preună' cu fratele sâă Ioan, se luptă în Fe
bruarie 1848 sub baricadele Parisului, şi 
peste două luni se reîntoarce în ţară. Dc 
aci plecă imediat în Transilvania ca delegat 
al Comitetului revoluţionar central, spre a 
organiza mişcarea naţională de peste Car- 
paţî. Reîntors în Bucuresci, face parte din 
Comisiunea care merge la Constantinopol 
spre a supune sancţiune! Sultanului noua 
Constituţie a ţăreî. După căderea guvernului 
provisoriu din 1848, şi intrarea Ruşilor şi 
Turcilor în Principate, isbuteşte să treacă 
în Transilvania, de unde merge în Francia 
şi apoi în Londra la 1852.

Membru al comitetului revoluţionar de 
sub direcţiunea lui Mazzini, Dim. Brătianu 
se leagă. în Anglia cu lord Palmerston, lord 
Dudley-Stuart, d-nu Layard, şi isbuteşte să 
aducă cestiunea română înaintea parlamen
tului englez. In acelaş timp publica în zia
rele din Londra numeroase articole şi me
morii privitoare la istoria şi drepturile Prin- 
cipatelor-Unite. La 1857, el căpătă autori- 
saţiunea de a reintra în ţară împreună cu 
ceî-l’alţi exilaţi. Ales deputat în divanul 
ad-hoc, Dimitrie Brătianu susţine cele cinci 
punc-te ale dorinţelor naţionale şi se duce 
împreună cn Golesciî spre a pleda în fa
voarea lor pe lângă membrii congresului 
de la Paris.

La evenimentele de sub domnia lui Vodă 
Cuza ia puţină parte, şi tocmai la 1867 î’l 
găsiui Ministru al cultelor în cabinetul Const. 
Kr ţtriescu de la 2 Martie până la 5 Au
gust, apoi trece la culte în cabinetul Stef. 
Golescu pînă la 13 Noeinbrie acelaş an. 
Numit ministru plenipotenţiar al ţăre i  la* 
Constantinopol, ocupă această funcţiune de 
la 1878 până la 10 Aprilie 1881 când for
mează un minister sub presidenţia sa, mi
nister care nu ţine de cât până la 6 Iunie 
acelaş an. Ales president al Camerei, demi
sionează în Iunie 1882 şi devine şeful di
sidenţei liberale care ma i  târziu se conto
peşte cu oposiţia-unită în contra guvernului 
liberal ce avea de şef pe fratele săii Ion 
Brătianu. In acest scop, el fundează ziarul 
Naţiunea. In urma cădere! partidului liberal 
1888, şi în urma împăciurel disidenţei. Di*
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mltrie Brătianu devine şeful partidului li
beral, la moartea fratelui său Ioan în 1891.

Brătianu (Ioan). —  Mare 0111 de Stat, 
născut la 2 Iunie 1881 în oraşul Piteşti, 
încetat din viaţă la proprietatea sa Florica 
(A rgeş) la 4 Maift 1891. La vârsta de 17 
ani, el intră în armată după cum seobicinuea 
pe acele timpuri, şi după patru ani plecă 
în streinătate spre a ’şi complecta studiile. 
Părăsind ţara .la 1841, se stabili în Paris 
unde urmă cursurile şcoalei politechnice, 
luând parte foarte activă la manifestaţiunile 
şi turburările studenţeşti ce precedară re- 
voluţiunea de la 1848. La această epocă el 
se întoarse în ţară şi în unire cu fraţii Go
leşti, C. A. Rosetti, Câmpineanu, M. Ko- 
gâlniceanu, Alexandri, C. Negri şi alţii, se 
puse- în capul partidului naţional şi isbuc- 
nind revoluţiunea în Franţa, isbuteşte să o 
întinză şi la noi.

Revoluţia potolită, I011 Brătianu, dupe in
trarea Ruşilor în ţară şi în urma unei ares
tări de două septămâni, se refugiază la Paris.

In timpul şedere! sale în acest oraş, el 
fu mai ântâiu dat în judecată de autorităţile 
franceze în Septembrie 1853; acuzat fiind ca 
«chef d'une societe secrite ei detenleur d’uttt 
presse clandestine». Fu achitat, de juraţi dar în 
urmă fu condamnat de către tribunalul corec- 
ţional al Senei la trei luni închisoare, în 16 
Ianuarie 1854, 3000 lei amendă, perderea 
drepturilor civile pc 5 ani, pentru complici
tate în afacerea atentatului Orsini îndrep
tat contra împăratului Napoleon al IlI-a.

Considerat ca atins de o boală nervoasă, 
fu închis în Casa de sănătate a doctorului 
Blanche, de unde fu liberat la 1856.

In timpul exilului seCi, I. Brătianu pu
blică o mulţime de broşuri, prin cari arăta 
suferinţele şi dorinţele poporului rom ân; 
între altele «Meiuoires sur l’Empire d’Au- 
triche dans îa question d* Orient (1856). Re- 
llexions sur la sititaiion (1856). Memoire sur 
la situation de la Moldo-Valachir depnis le 
trăite de Paris.

La 8 Iulie 1857, el sc întoarse în ţară 
împreună cu cei-Palţi refugiaţi şi fu ales 
membru în divanul ad-hoc, unde luptă pen
tru Unire, şi contra câimăcămiei de trei.

In zioa dc 24 Ianuarie, el merse în mi
jlocul mukimei adunată pe Dealul Mitro
poliei gata a se răsvrăti, şi o chiemă la li
nişte până se va efectua alegerea de domn 
g lu i  Cu?a,

In timpul domniei lui Alexandru I-iu, nu 
luă nici o parte activă la guvern, publicând 
«Memoire adresse au Pr'mce Couţa (1859), 
La Transylvanie le Prince Con ţa  et la Rus- 
sie (1859), dar nemulţumit de administraţia, 
sa, intră în complotul contra acestui Domn, 
care aduse dupe sine detronarea de la 11 
Februarie 1866.

Atunci Ion Brătianu se duce la Paris, şi 
apoi după indicaţia îm păratului Napoleon 
al IlI-a, isbuteşte să hotărească pe Principele 
Carol de Hohenzollem la Dusseldorf să pri
mească Coroana României, onoare pe care 
o declinase principele Filip de Flandra. In 
zioa da 8 Maifi 1866, I. Brătianu intră în 
tară împreună cu noul Domnitor. In pri
mul minister ce se formează la 11 Maifc 
1866, el ia portofoliul ministerului de fi- 
nance până la 15 Iulie acelaş an, când se 
retrage şi sc rie : Gestiunea religioasă 1n Ro
mânia.

La 2 Martie 1867 Ion Brătianu luă por
tofoliul internelor în ministerul presidat de
C. Kreţulescu, stătu numai până la 19 Au
gust când se retrase spre a lua portofoliul 
finanţelor în cabinetul ce’l formă Ştefan Go- 
lescu la 27 Octombrie acelaş an. Ocupă 
ministerele internelor, finanţelor şi răsboiu- 
lui în diferite cabinete formate de St. şi 
Nicolae Golescu, până la 16 Noembrie anul
1868, când veni la cârma Statului minis
terul format de principele Dimitrie Ghica.

In anul 1870, Ion Brătianu fu dat în ju
decată în urma evenimentelor petrecute la 
Ploeşti, dar juraţii din Târgovişte l’au a- 
chitat dinpreunâ cu cel-l’alţi preveniţi.

In urma aşa numitei coaliţiuni de la Ma- 
ţar-Paşa, Ion Brătianu ia portofoliul finan
ţelor în cabinetul Manolache Costache Epu- 
reanu la 27 Aprilie 1876 ş i ’l păstrează până 
la 24 Iulie acelaş an când devine preşe
dinte al Consiliului.

In această calitate el guvernează ţara 12 
ani cu o mică întrerupere la 1881 când fu 
înlocuit prin tratele seu Dimitrie, şi joacă 
un rol de frunte în toate evenimentele is
torice prin cari a trecut România precum 
Resbelul contra Turciei, Independenţa ţărei, 
proclamarea Regatului etc.

La 1888 30 Martie Ion Brătianu care a- 
vusese mult de luptat în ultimii ani cu nu
meroasele grupuri de oposiţie, schimbate 
într’o oposiţie unită, demisionează şi se re
trage la via sa Florica din Argeş, nnde a 
murit şi a fost înmormîntat.
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In timpul guvernământului seii, două a- 
tentate neisbutite au fost îndreptate contra 
vietel lui Ion Brătianu, unul la 1880 de că
tre Pietraru, cel de al doilea în 1886 dc 
către -Stoica Alexandrescu.

B r ă t i a n u  (G r ig o re  T). — Născut la
1849, încetat din viaţă în Bucuresci la 1893 
Martie. A făcut studiile sale în institutul 
Theresianum  din Viena, apoi a terminat 
facultatea de drept din Paris. întors în ţară 
la 1875 a fost numit judecător de şedinţă 
la tribunalul Mehedinţi. Demisionat peste 
câte-va luni, reintră în magistratură: la 1876 
la tribunalul Brăila, apoi ttrece membru la 
Curte în Bucuresci şi ocupă această func
ţiune penă la 1887 când demisionează şi 
se alege deputat.

A colaborat la mai toate ziarele din Fran
cia şi Germania susţinând în coloanele lor 
cauza Românilor din Transilvania. Preşe
dinte al Ligei culturale, ’şi desvoltă toată 
activitatea pentru propăşirea acestei insti- 
tuţiuni naţionale şi se deosebeşte prin aju
torul ce dă din propria sa avere studenţi
lor, preoţilor, învăţătorilor din Transilvania.

Inm orm întarea lui a dat naştere la o a- 
devărată manifestaţie populară.

B ro te  (E u g e n iu ) . —  Născut la 29 
Noembrie 1850 în comuna Răşinari (T ran
silvania). A făcut studiile sale la liceul din 
Sibiu şi a terminat cursurile academiei de 
agricultură din Ungarisch-Altenburg.

Reîntors în patrie, a luat în exploatare 
moşia părintească de lângă Sibiu şi s’a o- 
cupat în special de cultura vitelor.

La 1874 a fost ales deputat al sinodului 
archidiecesei din Transilvania din care a 
făcut parte pena la 1888. La 1877 sinodul 
l ’a ales şi membru al Consistorului archie- 
piscopesc, în calitate de asesor-referent. De 
la 1876 penă la 1888 a mai fost controlor 
şi casier al comitetului Asociaţinnei transil
vane.

Colaborator al Hpiţel Telegrafului din Sibiu 
a contribuit prin scrierile sale la acceptarea 
ortografiei fonetice prin şcoli şi publicaţii.

La 1880 a întemeiat în Sibiu Reuniunea 
română de agricultură a cărei preşedinte a 
fost penă la 1888, şi sub auspiciile sale 
s’aft înfiinţat într’o mulţime de comune ro
mâneşti sindicate agricole şi bănci populare.

Membru al partidului naţional din Tran
silvania, s’a despărţit în 1888 de vechea

grupare şi a luat direcţia ziarului Tribuna 
din Sibiu.

Amestecat în mişcarea naţională de peste 
Carpaţi, a susţinut cu deosebire lupta contra 
lui Alexandru Monsony. La 1893, fiind incul
pat în şase-spre-zece procese politice şi de 
presă între cari unul pentru Memorandum 
şi altul pentru Replică, E. Brote s’a refu
giat în România şi s’a stabilit în Bucuresci, 
unde a tipărit la 1895 : «Un memoriu politic. 
Chestia românească în Transilvania ţi Un
garia».

Din însărcinarea Academiei române, a 
supraveghiat şi coordonat tipărirea discur
surilor Regelui Carol l-iii apărute la 1897 
sub t i t lu l: «Trei-ţeci de ani de domnie a Re
gelui Carol I-iu. Cuvlnfări ş i âefe».

B re z e a n u  (Io an ). Actor, născut la 
1869 în comuna Micşuneşti, judeţul Ilfov.

A urmat cât va timp cursurile unui liceu 
şi apoi a intrat în conservatorul din Bucu
resci la cursul de Declamaţiune. Rolurile 
principale jucate de acest actor s u n t: Sga- 
narel din «Doctorul fărâvoe». Ciubăr Vodă 
din «Despot Vodă», Ipingescu din «Noaptea 
furtunoasa». cPatidolfo din «Bocacio» etc. etc.

B re z o ia n u  (Io n ) .—  Profesor, născut în 
Bucuresci lu 1817, încetat din viaţă la 1892.

A făcut studiile sale la şcoala Sfîntu Sava 
şi îndată ce le termină fuse trimis profesor 
la şcoala superioară din Cerneţi (Mehedinţi) 
în anul 1837. Destituit pentru motive po
litice, el colaborează de la 1839 până la 
1842 b  Curierul românesc, ziarul lui Eliade 
Rădulescu, apoi la 1843 reintră în profeso
rat. La 1857 Brezoianu e ales de colegiul 
al II de Ilfov în divanul ad-hoc; lc 1862 
e numit consilier la Curtea de apel din 
Bucuresci, dar demisionează la 1864.

Brezoianu a tradus, prelucrat şi publicat: 
Metoda mutuală, învăţător/ti primar. Rudi
mentul agricol universal. Curs de agricul
tură economie rurală. Despre educaţiu- 
nea mumelor. Medicina şi farmacia domestică. 
Elemente de istoria sfântă.

B r ia lm o n t  (A le x is  H e n ri) .  — General 
şi scriitor militar belgian, născut la Verdun 
la 25 Maiu 1821. Elev al şcoalei militare 
din Bruxelles, ataşat la direcţiunea fortifi
caţiilor, a fost însărcinat mai ânteiti cu for
tificarea oraşului Diest. înaintând penă la 
gradul de general, a efectuat mare parte din
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lucrările de apărare ale Belgiei mai ales din 
partea Meusel. La 1883 generalul Brialmont 
a fost chemat în România spre a elabora 
planul gerteral al fortificaţiilor şi întocmi 
planul fortificaţiilor din jurul Capitalei.

Reîntors în Belgia, fu trecut în neacti- 
vitate la 1886 şi u rm i cu supravegherea 
lucrărilor fortificaţiilor noastre cari sau e- 
fectuat sub direcţiunea generalului Berendeiu.

B r io l  (O sc a r) .—  Ziarist, născut în Bu
curesci la 1 Octom brie 1854. A ftcut stu
diile în Paris la liceul Sainte Barbe şi apoi 
a dobîndit titlul de licenţiat în drept al fa- 
cultăţei din acel oraş.

întors în ţarjj s’a ocupat de ziaristică şi 
a publicat prin diferite ziare numeroase 
poesii. E cunoscut mai ales sub pseudoni
mele Diogene şi Tic-tac} ca redactor al 
ziarului Ylndependance roumaine.

De origină francez, este secretar arhivar 
al Legaţiunel franceze din Bucuresci.

B ru n  (Ju le s ) . —  Ziarist, publicist, năs
cut la Lodăve (Francia) la 8 Martie 1852. 
A făcut studiile sale îu oraşul Lyon, a fost 
funcţionar la Ministerul de finance în Fran
cia şi apoi a venit în România la i 885  în 
calitate de corespondent al ziarelor franceze : 
«Figaro, Le Temps, la Nonvelie Revue, La 
gratiJe revue de Paris et de S t  cPetersbourg».

In Bucuresci, a colaborat la mai toate zia
rele franceze din acest oraş.

El a tipărit: Biogiaphie du roi Charles. 
Histoire de la Viile de Bucarest, 3 voi. Sept 
contes roumains. Le Romancero roumain 
(versuri).

B u d is te a n u  (A le x a n d ru ) .  — Colonel 
în rezervă, născut la 1836 Iulie 10 în R - 
Vîlcei. Elev al şcoalei militare. Are mai 
multe publicaţiuni precum : Cartea soldatului 
de infanterie; ‘Petrolul; Cestiunea puţurilor 
arteţiane din România etc.

B u d is te a n u  (C o n s ta n t in ) .  —  General 
dc divisie, născut la 4 Noembrie 1838 în 
Bucurescî; elev al şcoalei militare (1854) a 
/'ost avansat în 1856 la gradul de sub loco
tenent în infanterie. Maior în 1867, apoi 
colonel în 1876, el s’a distins pe câmpul 
de luptă în răsboiul Independenţei (1877—
1878). Fiind numît comandant al origadei 
2-a de infanterie din Corpul I-iia de armată, 
colonelul Budişteanu a fost greu rănit pe

când îndrepta focul soldaţilor Ja atacul P ler- 
nel de la vestul redutei (O ctom brie 1877). 
Num it general de brigadă la 1883, general 
de divisie la 1892, el intrâ în Ministerul 
liberal de sub presidenţia d-lui Dim. Sturza 
ca ministru de resbel la Octom brie 1895, 
până la 1896, 25 Noembrie.

La 1 Aprilie 1897, generalul C Budiş
teanu a demisionat din armată, spre a trece 
la pensie.

B u e s c u  (V asile ). —  Căpitan de artilerie, 
născut la 1846, încetat din viaţă în Bucu
resci la Martie 1^83. Eşit cel d’ântăiu la 
clasificare din şcoala militară din Bucurescî 
la 1867, intră în artilerie cu gradul de sub
locotenent. La 1871 plecă în Belgia şi com
plectă studiile sale la Liăgc. La 1875 pre- 
sintă un sistem de revolver şi puşcă inven
tat de dânsul, cu încărcarea pe la culasă, 
sistem care se adoptă pentru revolverile ar
matei române, acordându-se căpitanului Bu
escu medalia cBene-Merenti clasa I.

El a fost sub-director al arsenalului din 
Bucuresci şi profesor la şcoala militară.

B u ic liu  (C h r is te a  S te f)- —  Medic, năs
cut la Roman în 7 Decembrie 1857. A ur
mat şcoalele primare în acel oraş, ear li
ceul în institutul academic din Iaşi. Baca
laureat la 1875, pleacă în acelaş an la Paris 
unde începe studiul medicinel. Num it in
tern al spitalelor din Paris la 1880, e pri
m it doctor în medicină şi laureat al Facul- 
tăţel la 1883.

La 1884 Aprilie, se stabileşte în Bucu
rescî şi în anul urm ător e numit medic al 
spitalului Brâncovenesc, apoi la 1890 mem
bru în consiliul sanitar şi la 1896 profesor 
de clinică medicală.

Prinţul m oştenitor al României, Ferdinand, 
căzănd greft bolnav la 23 Aprilie 1897, 
D-rul Buicliu dinpreună cu d-ril I. Canta- 
cuzino şi Kremnitz sunt chemaţi să dea 
Alteţei Sale îngrijircle lor. P rin tr’un devo
tam ent şi o silinţă m a i  presus de ori ce 
laudă, doctorul Buicliu dinpreună cu colegii 
sel, isbutesc să scape de o moarte aproape 
sigură pe moştenitorul tronului.

S crieri: Sur les formes et Ies anomalies 
de la sclerose en plaques. Lecţiuni clinice ă- 
supra semicologiei cardiace. Despre anevris- 
mul aortei abdominale. Boala lu i Parkinson, 
Epilepsia Jacksonirnă, Ambliopia m o  ucişată 
şi hemianopsia de origină cerebrală, (aceste
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patru lucrări sau publicat în revista Spitalul}. 
%eflexiuni medicale asupra unul caţ de 
spleno-pneumome publicate în Analele me
dicale române. Lecţiuni clinice, inedite.

Bujoreanu (Ion). —  Publicist, născut 
în Bucurescî la 3 Angust 1834. A făcut 
studiile sale în pensionatele din Capitală 
între 1841— 1853 şi a urmat apoi gimnasiul 
St. Sava.

A ocupat diferite funcţiuni publice între 
cari: judecător de tribunal la Ploeşti 1868, 
director al Monitorului oficial 1870, apoi 
sub-director la aceaşi direcţiune de la 1888 
înainte.

A tipărit între altele: Cunoştinţe folosi
toare 2 voi. Itinerarul funcţionarilor admi
nistrativi. Colecţiunea legilor vechi şi noi ale 
ţire i  3 voi. Mistere din Bucuresci 2 voi. A 
mai publicat câte-va comediî şi satire.

Burada (Teodor). — Publicist, născut 
la 1864. Scrierile sale sun t: O călătorie tu 
Dobrogea (1880). Iinpresinni din valea Ha- 
tiguhii. Utilinele la m inţi ah  poporului ro
mân din Macedonia. O călătorie la muntele 
Athos (1884). Poesii populare. Cercetările 
despre şcoale româneţti din Turcia (1890). 
Obiceiurile la naşterea copiilor din Macedonia. 
Cântecul lu i Mihalţi Viteaţn. O călătorie în 
satele Moldoveneşti din gubernia Cherson 

1893}. O călătorie la Românii din Moravia 
1894J etc. etc.

Burlănescu (Nicolae). —  Pseudonim 
literar: Alin. Născut la 1868 în Tergu-Jiu 
(Gorj). A debutat printr'un volum mic de 
p o ez ii: «Singurătate» şi prin traducerea o- 
peretel «Cloches de Corneville», jucată pen
tru  ânt£ia oară la Craiova. A scris «‘Dm Vra~

vurii> poezii (1889-94); atD oui Cumetre», co
medie originală ţărănească în 3 acte, «Sanda» 
feerie originală în versuri cu muzica de 
prof. C. <Dimitrescu. In urmă a tradus opera 
«Carmen». Cea din urmă lucrare a sa este 
volum ul: «Doine Olteneşti».

Buşilâ (Dimitrie). —  Căpitan, născut 
la 15 Februarie 1836, m ort la 30 August 
1877. Intrat în armată ca soldat la 1858, 
e înălţat la gradul de sub-locotenent la 1864, 
şi de căpitan la 1875. In timpul resbelului 
Independenţei (1877— 1878) face parte din 
regimentul 14 de dorobanţi, şi la atacul 
Griveţel, la luarea redutei, cade m ort pe 
câmpul de luptă în zioa de 30 August 1877.

Butculescu (Dimitrie C). —  Născut 
la 1845 în Bucuresci, a făcut studiile sale 
în Paris şi s’a ocupat în special de cestiu- 
nele economice. La 1878 îucepe o vie pro
pagandă pentru întocmirea Exposiţiel indus
triale a Societăţei Concordia; la 1880 lu
crează din toate puterile pentru înfiinţarea 
Societăţei cooperative în scopul de a încu
raja meseriile şi industria din ţară. In acelaş 
an el organisează cele 45 grupuri sim bo
lice cari represintau diferitele ramuri ale ac- 
tivităţei noastre economice şi cari au de
filat la serbările încoronării M. S. Regelui 
şi M. S. Reginei.

Societatea Cooperatorilor o dată formată,
D. Butculescu a organizat exposiţiile acestei 
societăţi în Bucuresci la .1883, Iaşî 1884, 
Craiova 1889, Bucuresci 1894— 95.

Din nenorocire, succesul material a fost 
departe de a încununa munca organizato
rului, care a sacrificat pentru aceste expo- 
siţii o parte însemnată a avere! sale.

C
Cacaletzeanu (Enache).—  Pandur din 

ceata lui T udor Vladimirescu, născut în 
ŢîmburescI QDolj) la 1795, încetat din viaţă. 
C. Aricescu spune în cartea sa asupra lui 
T udor Vladimirescu, că atunci când Tudor 
s’a v6zut părăsit de panduri şi în primejdie 
de a fi prins, au fi încredinţat lui Enache

Cacaletzeanu, şeful tunarilor sei, sabia şi cu. 
inelul seti, dinpreună cu nn steag.

Calimac (Scarlat). — Fost D om n al 
Moldovei de la 1812 penă la 1819. A în
zestrat Moldova cu codicele de legi cari 
poartă numele s£&, promulgându-le la i 8 l f .
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Destituit din Domnie de către Poartă în 
urma plângerilor Românilor pentru abusu- 
rile ce se săvârşeati de funcţionarii sei, Ca- 
limac se aşeză la Constantinopole unde fu 
ucis la 1821 când isbucni mişcarea Eterieî.

C a l im a c h i - C a ta r g iu  (N ico lae).—  Di
plomat, om politic; data nascere i  şi înce- 
tăre i  din viaţă necunoscute.

A fost ministru de externe în cabinetul 
Dim. Ghica de la 28 Noembrie 1869 penă 
la 2 Februarie 1870, apoi în cabinetul Ion 
Ghica de la 18 Decembric 1870 penă la 
n  Martie 1871. La 1875 e trimis ca agent 
al României la Paris şi ocupă acest post 
până la 1880 când trece ca ministru pleni
potenţiar la Londra.

A publicat: Appendice an livre veri roii- 
main sur la question du Danube (1881).

C a l im a h  (A le x a n d ru ) .—  Agă în Mol
dova la 1819, vornic la 1823, mare vornic 
la 1827 în ţara de sus.

C â lin e s c u  (A th a n a s ie ) .  General de 
brigadă în reservă, născut la 1822 în Bu
curescî. A intrat în armată la 1838 cu gra
dul de iunkăr şi a fost înălţat sub-locotenent 
la 1845, maior la 1857, colonel la 1860. 
In 1863 avend gradul de colonel şi coman
dând regimentul al 3-a de linie, a primit 
ordinul la 12 Iulie să se pue în urmărirea 
celor 300 Polonezi de sub conducerea lui 
Milkcowski, cari călcase teritoriul român spre 
a merge în ajutorul iusurecţiunel poloneze. 
După o luptă fără succes la Costangalia, 
colonelul Călinescu, m a i  primind ajutoare 
de trupe, a putut să isbutească a înconjura 
pe Polonezi la Rănzeştî, unde au fost de- 
sarmaţî.

Liberat din armată la 1869, colonelul Câ
linescu a fost înaintat la 1880 general de 
brigadă în reservă şi a fost inspector ge
neral al guarde i  naţionale la 1883 penă la 
desfiinţarea eî.

C ă lin e s c u  (D im itrie ). —  Locotenent, 
născut la 1849, m ort la 7 Noembrie 1877. 
Intrat în armată ca soldat, dobândeşte la 1870 
gradul de sub-loconent. In timpul resbelului 
Independenţei, avend gradul de locotenent, 
e numit oficer de ordonanţă al comandan
tului corpului de operaţie. In lupta din faţa 
Rahovel la 7 Noembrie 1877, el cade pe 
câmpul dc bătae, lovit de un glonţ.

C ă l in e s c u  (Ş te fa n ) . — Preot, născut 
la 1844. A făcut studiile în ţară şi a do
bândit titlul de licenţiat în litere al facul- 
tâţe i din Bucuresci. N um it la 2 Decembrie
1871 profesor de teologie, morală şi drept 
canonic la seminarul central din Bucuresci, 
ocupă acest post penă în present.

A publicat: Tractatul sfîntului Ioan gură  
de Aur despre preoţie (1882). Manual de 
morală creştină (1883). Noul catecbisiu or
todox (1889). Istoria sfintă a noului testa
ment f  1893Y Istoria sfintă a vechiului testa- 
ment £1891). Catechismu de dogmele bisericei 
ortodoxe (1893). Noul catechism ortodox 
(1893). Manual de istoriesacră (1893). Ma
nual de inviţămhit religios (1894). încer
care de literatură bisericească (1895). Lec
ţiun i de teologie (1896). Manual de grama
tică rotnănă (1896).

C a lin ic  (vezi M iclescu ).

C ă lin ic . —  Episcop al Rîmnicului, năs
cut în Bucurescî la 1787, m ort la 11 A- 
prilie 1868. Studiile sale le-a făcut in ţară. 
La versta de 16 anî a intrat la monăstirea 
Cevnica unde a stat pe urmă ca stareţ timp 
de 40 ani, zidindu-se sub stâriţia sa biserica 
Sf. Gheorghe. La 26 Octom brie 1850 a 
fost ?les episcop al Rîmnicului şi Nouluî- 
Severin.

C ă m p in e a n u  (C o n s ta n tin ) .—  Logofăt 
la 1822, caimacam al Craiovei în Decem
bric 1822, spătar la 1825.

C ă m p in e a n u  (Io an ).-7  Bărbat de stat, 
născut la 1798, încetat din viaţă la Iunie 
1863. La înfiinţarea oştire! din Muntenia, 
intră în armată cu gradul de căpitan în 1831 
şi ajunse peste puţin timp colonel; însă încă 
de la 1826 Câmpineanu apare pe arena po
litică. Dinică Golescu se întorsese din ecsil 
dupe participarea sa la evenimentele din 
1821 sub T udor Vladimirescu şi căuta a- 
sociaţî pentru a întocmi o societate literară. 
La această operă Dinică Golescu lucrează 
cu I. Eliade şi I. Câmpineanu.

La 1835 I. Câmpineanu fondează Socie
tatea filarmonică, care cu toate aparenţele 
e i  pur literare, avea îns& şi un scop politic. 
Dinpreună cu tovarăşii sei de luptă şi graţie 
sprijinului lu i  Grigore Ghica, isbuteşte să 
deschiză colegiul Sfîntu Sava, ear în 1835 
internează prima societate filarmonică şi se
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dă pe scena română cea d’ânteiu represen- 
taţie cu traducerea lui Mabomel dc Voltaire 
şi piesa Mibain Vileagul şi cel 12 boerf.

La 1837 Ion Câmpineanu se pune din- 
preună cu I. Rosetti şi Gr. Cantacuzino în 
capul partidului National din Cameră între- 
prinzend în acelaş an o călătorie în Fran
cia şi Anglia spre a pleda în faţa cabine
telor streine causa României.

Când se întoarse în ţară, ’1 aşteapta un 
firman dc ecsil. E arestat şi închis la mo- 
năstirea Mărgineni de unde de teama unei 
răscoale fu mutat la Plumbuita §i ţinut a- 
colo timp dc m a i m ulţi anl,?dupe interve- 
nirea Rusiei.

Pe când era el închis la Mărgineni, sc 
cânta de popor versurile :

Aideţt fra ţf ia Mărg ineann 
Să scăpăm pe Câmpineanu.

Pus în libertate tocmai pe la 1841, este 
în anul urm ător singurul candidat Ia Dom
nie mal serios, dar candidatura sa este com
bătută şi rfiii văzută de Rusia din causa îm
potrivire! lui Câmpineanu la votarea arti
colului adiţional din regulamentul organic 
dc către divanul ad-hoc.

De la această cpocă înainte, Câmpineanu 
joacă un rol aproape şters în politică, apă- 
rend dupe abdicarea lui Bibescu şi fuga gu
vernului provisouiâ dc la 1848 în Tergo- 
vişte, ca membru în guvernul interima'1. 
Mal târziu este ministru al Controlului.

Atitudinea rece şi nepăsătoare din partea 
doua a vieţei lui Câmpineanu, faţă dc prie
tenii dc odinioară şi de ideile sale din ti
nereţe, a dat nascere la vi! critice şi acu- 
zaţiunl în contra sa.

C â m p in e a n u  (Io an ). O m  politic, 
născut în Bucurescî la 1 Octom brie 1841, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 13 Noein- 
hrie 1888. A ftcut studiile sale în Paris, de 
unde s’a întors cu titlul dc doctor în drept.

A ocupat cât va timp o funcţiune în ma
gistratură pe care a părăsit’o spic a lua 
parte la luptele politice ca membru al par
tidului liberal.

El ia portofoliul justiţiei la 1877 Ianuarie 
27 penă la 26 August acelaş an când trece 
la finanţe, apoi la 25 Noembrie 1878 a luat 
portofoliul ministerului de externe.

Demisionat împreună cu întregul cabinet 
la i j  Iulie 1879, reintră în  minister la 1880
25 Februarie la departamentul financelor.

La 16 Iulie 1880 e numit guvernator al 
Băncel Naţionale unde funcţionează penă

la 11 Octombrie 1882 când demisionează 
spre a intra earăşî în minister la departa
mentul comerciului. In 1885 trece la ex
terne şi demisionează în acelaş an. De la 1886 
21 Noembrie şi penă Martie 1888, î’l re
găsim prim ar aj Capitalei, ear la 23 Fe
bruarie 1888, e din noii numit guvernator 
al Băncel Naţionale, unde funcţionează penă 
la încetarea sa din viaţă.

A fost în mal multe renduii deputat şi 
vice-preşedinte al Camerei. Principalele legi 
propuse şi susţinute de Ion Câmpineanu în 
timpul ministerului seu sunt:

1). Legea peutru înfiinţarea a trei târ
guri de vite în ţară.

2). Legea pentru înfiinţarea a patru biu- 
rouii de analisă chimică.

3). Legea pentru înscrierea firmelor.
4). Legea pentru comerciul ambulant.
5). Legea pentru combaterea filoxerei.

Candiano-Popescu (Alexandru). —
General, avocat, ziarist, poet. Născut la 
1841, intră în şcoala militară la 1854, de 
unde ese cu gradul de sub-locotenent în ar
tilerie la 1859.

Fiind căpitan, ia parte la revoluţiunea de 
la 11 Februarie 1866. La 1867, demisionează 
din armată, se alege deputat şi fundează 
două ziare : Perseverenţa si Democraţia în 
cari apăra idei democratico înaintate. A- 
gitator politic foarte îndrăsneţ, Candiano- 
Popescu a fost închis de trei ori în tem 
niţă. La 1868, fu asemenea arestat în Un
garia şi închis în cetatea Arad m a i  multe 
săptămâni ca agitator Daco-Român.

In 1870, fiind deputat, ia parte în ora
şul Plocştl, Ja insurecţia care avea dc scop 
răsturnarea dinastiei Hohenzollcrn. Mişca
rea revoluţionară este însă năbuşită şi Can- 
diano-Popescu arestat dinpreună cu 40 alţî 
acuzaţi, c dat în judecata juraţilor. Curtea 
din Tergoviştc i’a achitat.

La 1877, isbucnind resbelul contra Turciei 
Candiano deşi deputat, se înrolează în ar
mată, ia parte la asaltul Griviţel, condu
când batalionul al N-lca de vinătorî, e de
corat cu ordinul Sfintu Gheorghe de cătrc 
împăratul Rusiei, şi în 1880, e num it ad
jutant al M. S. Regelui, sarcină pe care o 
îndeplineşte 12 ani.

La 1894 Candiano-Popescu, a fost îna
intat la gradul de general în arma cavalericî.

La 1879 a fost prefect de Poliţie al Ca
pitalei.

3 b.

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


CAtf 42 —

Caiuliano a scris un volum de poezii: 
«Când n3 aveam ce face» 51 mat multe cân
tări r^boinice.

C a n ta  (N ico lae). Vecinii boer mol
dovean, cnpul opoziţiei contra hri Vodă 
Mihaifi Sturdza In 1839, care căută mai 
înteiii cn ajutorul Rusiei siî ’l trimită sur- 
ghium, dnr nereuşind, î’l nunii ministru al 
Dreptăţel, spre a ’l împăca. La 1857, sub 
căimăcămia lui Tudoritză Balş, Canta se a- 
rată duşman al uniret Principatelor şi lu
crează contra ci, fiind Ministru dc interne. 
HI provoacă în acel an, 29 Decembrie 1856, 
c.itc-va luni înainte de a fi Ministru, de- 
mishinea întregului Divan Domnesc, din 
cauza unei petiţiuni adresată Caimacamului 
şi aprobată dc; densul, prin care acuza în
tregul Divan dc patimă şi părtinire.

C a n ta c u z in o  (C o n s ta n tin ) .  O m  po
litic născut în Bucureşti la r8oo, încetat 
din viaţă în Bucureşti la 27 Martie 1875. 
Intrat de timpuriii în administraţie, fn se
cretar dc stat în ultimii ani ai domniei lui 
Alexandru Ghica, dar fu destituit la 1842. 
In timpul domniei lui Bibescu, mi luă nici 
o parte la nfacerilc statului şi nn reintră 
în ţară dc cât o dată cu armatele turceşti 
conduse dc Omcr-Paşa şi 1-uad Eft’cndi 
(18 }8). Num it de Poartă Caimacam, ii  câr- 
mui până la 1849, când se alese Vodă 
Barbu Ştirbcy domnitor, si apoi sc duse la 
Paris.

La 1854, după plecarea armatelor ru 
seşti, si venirea celor austriace, C. Canta- 
cu/ino, fu numit dc Poartă Presidcnt al 
consiliului dc administraţie şi însărcinat cu 
guvcrnăinîntul civil al Munteniei până la 
.sosirea lui £>tirbey.

De aci înainte el nu se mai amestecă în 
afacerile statului, şi. fuse până la unirea 
Principatelor, unul din pretedenţi la domnie.

C a n ta c u z in o  (G r ig o re  C.)— Director 
general al teatrelor, născut în Bucureşti la 
27 Ianuarie 1829. A făcut toate studiile 
sale în Paris, de unde s’a întors ca licen
ţiat Î11 drept. A trecut mai înt£iii prin ad- 
ministraţiune ca prefect, apoi a intrat în 
magistratură, ca membru la Curtea de a- 
fiL‘l din Bucurc.ştî, apoi consilier la înalta 
Curte.

Părăsind magistratura, a fost în ncnume- 
r.itc ronduri senator, deputat, efor al spi

talelor şi de la 1884 până în prezent, a 
fost şi este aproape neîntrerupt director 
general at teatrelor.

Gr. Cantacuzino a tradus pentru teatru 
câte-va comedii din repertoriul francez • 
Le maî/re de Forges (Mândrie şi Am or) 
Tţarina, Lupta între femei, Mărturisirea. A - 
drienne Lecouvrenr, etc.

C a n ta c u z in o  (G r ig o re  G r.)— O m  po
litic, bărbat dc stat, născut în oraşul Bu
cureşti la Septembrie 1837, fiul marelui 
vornic Gr. Cantacuzino şi al d-nel Alexan
drina Cantacuzino, născută Kretzulescu.

A făcut toate studiile sale în Paris unde 
a dobândit titlurile de licenţiat şi doctor 
în drept. întors în ţară la 1862, intră în ma
gistratură ca judecător la Tribunalul Ilfov, 
apoi înaintează consilier la Curtea dc Apel, 
şi ocupă această funcţiune până la 4 Maifi 
1864 când demisionează motivat în urma 
loviturei de stat.

După căderea principelui Cuza, G. Can- 
tacuzino, reintră în magistratură In 1866 
ca preşedinte al Curţel tie api.l din Bucu
reşti. In acelaş an, judeţul Prahova ’l a- 
lege în Constituantă, unde lucrează în co
mitetul însărcinat cu elaborarea Constitu
ţiei. In 1867, es*c a ês deputat de dout* 
judeţe Prahova şi Brăila, fiind şi preşedinte 
al Curţel dc apel. Atunci optează pentru 
judeţul Prahova şi părăseşte magistratura.

La 1869, locuitorii oraşului Bucuresci 
’l aleg primar al Capitalei şi el ocupă a- 
ceastă demnitate pSnă la 24 Ianuarie 1870, 
când ia portofoliul justiţiei în cabinetul dc 
sub preşedinţia principelui Dim. Ghica. Dar 
peste opt zile demisionează.

La 21 Aprilie din acelaş an, formnn- 
du-se ministerul Manolache Costache, G. 
Cantacuzino face parte din acest guvern, 
ca ministru al lucrărilor publice până la 18 
Decembrie 1870.

In 1873, sub preşedinţia lui Lascar Ca
targi, d. G. Cantacuzino, ocupă iarăşi dem
nitatea de ministru al lucrărilor publice de 
la 16 Decembrie oână la 1875 Ianuarie, 
când trece la ministrul de Finance, iar la
30 Ianuarie 1876, demisionă din minister.

Retras cât va timp din politica mili
tantă, G. Cantacuzino se ocupă cu exploa
tarea vastelor sale domenii, ridicend pe 
proprietatea sa Drăgăneasca o mare uzină 
pentrn industria petrolului, şi este ales Î11 
t^ate legislaturele, până astă-zi, chiar în o
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poziţie, reprezintant al judeţului Prahova, 
cana Cameră când ia Senat. In legisla- 
ţiunea 1889-1890, el este ales preşedinte 
al Camerei.

La alegerile din 1892, fiind ales senator 
de colegiul I de Ilfov, intră în matornl 
corp şi este ales preşedinte al Senatului, 
ocupând această situaţiune până la 1895, 
când s’au disolvat Corpurile legiuitoare.

Actele sale de filantropie şi iubire pen
tru ţară sunt numerose. In 1869 fiind pri
mar al Capitalei, a înzestrat câmpia Fila- 
retulu i  cu o fântână monumentală, căre’i 
poartă numele, fiind zidită din -averea sa. 
In 1877, pe timpul resbelului, a dăruit 
50.000 lei în producte, a fundat spitalul 
din Prahova unde d*nele Cat. Cantacuzino 
soţia d-sale şi d-na Moruzi sora d-sale, în- 
grijau pe răn iţi; a mai dăruit peijtru ar
mată o şalupă.

La 1896, Ia o alegere parţială, G. Can
tacuzino a fost ales iarăşi senator de jud. 
Pahova.

C a n ta c u z in o  (G h e o rg h e  C. R ifo - 
v e a n u ) .— Bărbat politic, născut în Ploeşti 
la Martie 1845. A făcut studiile sale în 
străinătate şi s’a întors din Paris cu di
ploma de licenţiat în matematici. A ocu
pat sub guvernul liberal funcţiunile de se
cretar al ministerului de Finance (1877), 
director general al regiei tutunurilor (1879), 
director general al căilor ferate (*883), po it 
pe care Pa ocupat până !a 1888, când a 
demisionat spre a lua direcţiunea zurului 
Voinţa Naţională.

La 1895 Octombrie 4, a intrat Î11 ci- 
binetul liberal de sub preşedinţia d-lui D :m. 
Sturdza, ca ministru de Finance, până .în 
present.

C a n ta c u z in o  (Io n  C.) —  Om politic 
născut la 12 Septembrie 1825, încetjt din 
viaţă. A făcut studiile în Francia şi apoi a 
intrat în administraţie ca ajutor de şef de 
biuroii la secţia franceză din ministerul dc 
externe. Din administraţie trece la justiţie 
ca judecător de tribunal, preşedinte, mem
bru şi preşedinte Ia Curte, ministru la Culte 
şi instrucţiune publică, president Ia Casaţie.

Amestecat Ia mişcarca ce avea de scop 
răsturnarea principelui Cuza, Ion Cantacu
zino face parte dîn ministerul constituit I.i 
11 Februarie 1866 ca ministru de justiţie 
până Ia 2 Martie 1867.

C a n ta c u z in o  J .  A . (Z izine). Om
politic născut în Suceava Ia 24 Iunie 1829. 
A făcut studiile sale în Geneva, avend ca 
profesor pe vestitul scriitor Topfer care 
menţionează în cartea sa Voyage en 
pe tînărul Cantacuzino între elevii sei.

A fost director- general al teatrelor, agent 
diplomatic al ţerei Ia Belgrad şi Ministru 
de Finance-în cabinetul AI. G. Golescu dc 
la 2 Februarie 1870 până la 20 Aprilie 
acelaş an.

Cu desăvârşire retras din viaţa politică 
de vre-o doue-zeci de ani, J. Cantacuzino 
şi-a sacrificat to t timpul studiului sciinţclor 
naturale şi literaturci. EI este traducătorul 
operelor Iui Schopenchauer în limba fran
ceză. (Ediţia Alean Paris şi Soccec, Bucu- 
resd).

La 1848, când mijloacele dc comunica
ţie erau încă aşa primitive şi dificile, J. A. 
Cantacuzino a întreprins o lungă călătorie 
în America.

C a n ti l i  (G e o rg e ) .— Profesor* om poli
tic, născut în 1838. A făcut studiile sale 
în Paris dc unde s’a întors cu diploma dc 
doctor în drept, şi a fost numit la O c
tombrie 1865 profesor de drept penal şi 
procedură Ia facultatea do drept din Bucu
rescî. De Ia 25 Noembrie 1878 până Ia
10 Iulie 1879 a fost Ministru al Instruc
ţiune! publicc în cabinctul presidat dc Ion 
Brătianu. A scris mai multe cărţi juridice.

C a n t i l i  (G rig o rie ) .— General de divi 
sie născut la 24 Ianuarie 1839. Kiev al 
şcoalei militare, a dob.ind't Ia 1857 gradul 
de sub-locotenent şi a fost .uansat major 
la 1868, apoi colonel Î11 1875.

In timpul resbelului 1 Independenţei > 
(1877 1878) colonelul Cantili comandă
r-a brigjdă de infanterie din divi/ia 4-a, 
corpul al 2-lea de armată, care pleacă prin 
Caracal spre Dunăre, i i  parte la luptele 
cele mai însemnate îm jcdieiiid eşirca T ur
cilor din Ple na Ia Doliiv şi la Gornv- 
Etropol şi atrage Colonelului Cantili la
udele generalului major Arnoldi, mulţumi
rile loc.-gencral Gurko. Apoi brigada Cantili 
trece peste Vid, şi prinde doue baterii tur
ceşti. In luptele dc la Vidin, Ia cetătuia 
Belgradjk, şi până la predarea şi evacuarea 
acestor cetăţi, Colonelul Cantili se distinge 
prin energia sa.

I.a 1884, el este înaintat la gradul de

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


CAP 44 — CAR

general de brigada, apoi la 1893 ge ,,t ral 
do divizie, şi inspector al cavaleriei.

La 1895, generalul Cantili care comanda 
Corpul de armată din Dobrogea, demisi
onează din armată spre a trecc la pensiune.

C a p s a  (G rig o rie ). Mare industriaş şi 
comerciant, născut la Bucuresci în 4  De
cembrie 1841. Intrat dc mic copil în co- 
merciti, plecă ia 1862 în Paris unde stu
dii mesenii sa la renumiţii fabricanţi Bo- 
issicr, Latinvillc şi Marquis.

La 1867 sc reîntoarce în Bucurescî şi în 
tovărăşie cu fratele şeii Constantin des- 
chidc casa pc care o conducc singur astă-zî 
şi care a renias aşa renumită.

Puiiâudu-sc imediat pe muncă, dorind să 
dea uit avânt comerciulu i  nostru dc export 
Î11 accastă ramură a fabricaţiune i  şi să facă 
cunoscute în streinătate produsele româ
neşti, Gr. Capsa concurează la cele mal 
principale cxposiţiunl internaţionale şi nimica 
sa c încoronată cu succes.

La Exposiţia universală din Paris la 1S67, 
Î11 anul ccl dintâiu al instalărd sale, capătă 
deja doue menţiuni onorabile. Apoi la Ex
posiţia univ.ersalâ din Viena (1873) arc 
marea medalie pentru m erit şi un certifi
cat dc felicitări din partea juriului, la 1875 
marea medalie de aur la exposiţia interna
ţională din P a ris ; Î11 1889 la exposiţia uni
versală, marea medalie de au r; la 1883 
participă la exposiţia din Bordeaux singur 
dintre toţi comercianţii români, expune 
produsele vinicole ale României, le face 
cuuoscutc Occidentului Europei şi ia ca 
recompensă medalia dc bronz. Graţie aces
tei expositiunl şi recoinandaţiunilor D-lul 
Capşa se deschide imediat pentru vinurile 
româneşti un debuşcui în streinătate şi case 
mari din Bordeaux se pun prin interm e
diarul D-salc Î11 legături cu cultivatorii noş
tri de vinuri.

La 1869 i se dă brevetul de furnisor al Cur
ţel de o dată cu medalia Bene-Merenticlasa I-a.

La Exposiţiunea din Bucuresci 1881 şi 
1886, a primit câte o medalie de aur.

O  muncă atât dc laborioasă a fost în
cununată şi dc succesc materiale şi de suc
cese m orale ; Gr. Capşa a isbutit la 1874 
a deveni proprietarul • imobilului în care 
a început meseria sa, a transformat vechia 
sală SlătineaiiLi şi a făcut dintr’însa actua
lul renumit local unde are otelul şi con- 
fiseria sa,

A fost ales senator în 1891, iar la 1896 
Camera de Comerciu şi Industrie Ta ales 
preşedinte al acestei instituţiunl.

C a p s a  (S c a r la t) .  Publicist, născut Ja 
1838, încetat din viaţă la 1870 Martie 14 
în Pizza (Italia). A colaborat la revista 
Convorbiri Literare din Iaşi şi a publicat 
o tragedie istorică : ((Alexandrii Lâpnşneann».

C a p s a  (Ş te fa n ) . —  Doctor, născut la
1822, încetat din viaţă la 12 Ianuarie 1885.

A făcut studiile sale în streinătate şi a 
dobăndit Î11 1850 titlul dc doctor Î11 me
dicină de la facultatea din Viena.

în tors în ţară, a fost numit medic pri
mar, apoi medic şef al spitalului Materni
tatea, profesor la facultatea de medicină 
din Bucuresci şi director general al servi
ciului sanitar civil.

A publicat: Manualul pentru învolâtura 
moaşelor.

C a r a c a s  (C o u s ta n tin ) .— Doctor năs
cut la 1773 în Bucuresci, fiul altul doctor 
cu numele dc Dimitrie Caracaş, m ort în 
Bucuresci la 31 Octombrie 1828.

A făcut studiile sale în Viena şi îutor- 
câiidii-se Î11 ţară la 1800 intră ca medic la 
spitalul Panteliniou, şi apoi la spitalul Fi
lantropia, clădit graţie intervenţiuiiel sale 
şi subscripţiunilor făcute prin îndemnul seu.

Doctorul Caracaş a scris îd limba elenă 
Topografia sau Descrierea fire t româneşti.

»

C a r a d a  (E u g e n ie ) .— Financiar, născut 
la Craiova în 1836. A făcut studiile sale 
în Colegiul Naţional azi liceul Carol I— şi 
în institutul francez Rayniond din Craiova. 
Apoi merse la Paris şi urmă cursurile de 
la ColUge de France. întors în ţară la 1860, 
intră în redacţiunea ziarului Hjjinâtuil, al 
cărui prim redactor remasc de la 1862 
până la 1870.

La 1866, după căderea Domnitorului 
Cuza, fu ales în Consiliu comunal a" Ca
pitalei şi deveni ajutor de primar, iar la
1867 fu ales deputat al colegiului al 3-lea 
de Ilfov şi secretar al Adunărcl. La 1869 e 
ales din noii ca liberal la acelaş colegiu 
dar neprojlam at de biuroul electoral.

Implicat Î11 revoluţimiea de la Ploeştl din 
1870, fu dat în judecată c i  autor intelec
tual al mişcăzel dimpreună cu alţii, dar fu 
achitat de către juraţii din Târgovişte.
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La 1871 E. Carada părăsi redacţiunea 
Românului şi se stabili în Paris de unde 
nu se întoarse de cat în timpul resboiului 
Independenţei.

Impreun-ă cil D-nil D. Sturdza, E. Stă- 
tescu, I. Kalenderu, a fost numit la 1880 
comisar princiar însărcinat- cu supraveghe
rea admiri istraţiunel rgscumpthărcl căilor 
ferate.

La 1883, el fu numit membru în Con
siliu de administraţie al Căilor Ferate Ro
mâne, însărcinare pe caic o ocupă până la 
1886 când demisionă.

Lâ 1881 E. Carada este numit director 
şi vice-guvernator al Băncei Naţionale, dar 
demisionează peste trei luni ffiră a fi in
trat în funcţiune. La 1883, ales dc ac
ţionari Director al Băncei Naţionale primi 
această funcţiune pe care o ocupă si astăzi.

In tinereţe, E. Carada a fost publicist şi 
autor dramatic. A publicat în limba fran
ceză mal multe scrieri politice asupra Prin
cipatelor române şi a dat pentru te a tru : 
Fata de Ia Coţia. Bani!, Gloria şi Femeile. 
Fraţii din w/tute. Cimpoiul fermecat cari 
s’aCi representat pe scena teatrului naţional.

Caragea (Ioan).— Fost Domn al Mun
teniei de la 1SI2 până la 1818. A înzes
trat ţara cu codicele de legi cari poartă 
numele seu, elaborate de o comisiune de 
jurisconsulţi şi fără să le supue la contro
lul Rusie! şi Turciei.

Aceste legi au fost publicate in 1S16.
Sub Domnia sa, se comiseră însă nume

roase abusurt cari deteră nascere la plân
geri din partea Românilor şi la revocarea 
lui Caragea de către Poartă. El fugi In 
Italia la 1818 fiind dovedit că este ames
tecat în mişcarea eterie i  greceşti. La 1830 
se întoarse în Athena unde se stabili si 
muri la 1844.

Caragiale (Costache). —  Artist dra
matic, născut la 13 Aprilie 1813, încetat 
din viaţă în Bucuresd la 13 Februarie 1877. 
In anul 1834 când se înfiintă societatea fi
larmonică, profesorul Aristias fu însărcinat 
de Ion Câmpineanu şi Iancu Mânu să al- 
cătuească o trupă de comedie. Atunci de
buta pe scenă C. Caragiale în tragedia Ma- 
homel a lui Voltaire, jucând rolul lui Ma- 
homet. Teatrul se închise însă la 1837 şi 
Caragiale plecă în Moldova la 1838 şi în- 
fiinţă un teatru în Botoşani unde jucă trei

luni spre a veni apoi la Iaşi şi cu şcolarii 
clasei de filosofie dă representaţiunl debu
tând cu tragedia Saiil.

La 1843, chemat în Bucuresci de Ion 
Câmpineanu, vine şi dă cu trupa sa o re- 
presentaţiune înaintea Domnitorului, com
pusă din Buna Educaţiune şi un act din o- 
pera Alina de Galogont. In unna acestei re- 
presentaţiunl i se detc direcţiunea teatrului 
şi o subvenţie anuală de 5000 lei vechi.

FJ avu direcţiunea penă la 1865, apoi sc 
retrase si îmbrăţişă cariera de avocat jucând 
însă din când în când penă la 1868. In a- 
cel îş timp preda şi cursuri de declainaţiune. 
Iu ultimii ani al vieţei sale a fost judecător 
dc ocol.

Caragiale a sc ris : O representaţie roma
nească pe scena teatrului moldovenesc (1845). 
O soare Ia mahala (1847). Andriaşn! manie!
(1848). Versuri (1840). Biciuirea Cometnln! 
de la i S j y .  Teatru ua(ioinl hi ţara româ
nească (1867).

Caragiale (L. Ion). Autor dramatic, 
ziarist, născut la 29 Ianuarie 1853 Si,tL,l 
Mărgineni din judeţul Prahova.

A făcut patru clase primare la şcoala dom
nească din Ploestl şi apoi s’a instruit sin
gur citind cu multă râvnrt autorii clasici 
toate producţiunelc literare însemnate şi că
pătând astfel prin muncă, de .şi fărff diplomă, 
o vastă crudiţinnc.

Caragiale a colaborat Ja Convorbire/e l i 
terare şi multe ziare politice, a fundat chiar 
o revistă satirică Moftul român (1894-1895) 
şi a publicat: Noaptea furtunoasă comedie. 
Scrisoarea perdntu, comcdic Le.mida fa ţă  cn 
ieac(itntea comedie. Nfyasta dramă, toate 
representatc pe scena teatrului naţional şi 
adunate într’un volum (1889).

El a mal scris şi câte-va nuvele între 
cari «Făclia de Pasce.

Caragiale a ocupat scurt timp câte-va 
funcţiuni ale statului .şi a fost director ge
nerai al teatrelor la 1888.

La 1S96 a ma i  publicat o broşură poli
tică Culisele cestinnei naţionale.

Caragiani (Ioan).— Profesor de limba 
elenă la facultatea de litere din Laşi, numit 
încă de la 1865. Membru al Academiei ro
mâne.

Carcalia. Căpitan de infanterie ucis 
la atacul contra redutei Griviţa în timpul
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resbelului Independentei în zroa de 30 Au
gust 1877.

C a r ia g d i  (D im itr ie ) .—  Bărbat politic, 
născut la 1815, încetat din viaţă la 9 O c
tombrie 1894 în Bucurcsci. A ftfcut studiile 
sale în ţară şi le-a term inat la Paris de unde 
întorcC-ndu-se la 1838 în Boaircsci, a in
trat în magistratură, apoi a fost numit a- 
vocat efor al Statului.

La 1865 D. Cariagdi amestecat în miş
carea politică dc câţi-va am, face parte din 
ministerul N. Kreiulescu ca ministru al jus
tiţiei de la 14 Iuniu până la 11 Februarie 
1866 în guvernul care a precedat restur- 
narea principelui Cuza.

La i 87o 18 Decembrie cl reia portofo
liul justiţiei Î11 ministerul Ion Ghica şi îl 
deţine până Ia 11 Martie 1871. Dim. Ca
riagdi a făcut parte Î11 nenumărate rendurî 
din Corpurile legiuitoare în Cameră şi Se
nat, şi a fost primar al Capitalei sub gu
vernul Ion Brătianu în anul 1884.

C a r in i  (E rcu le ) .—  Profesor de muzică 
şi compositor, născut la Milano la 20 A- 
prilie 1852. A făcut studii musicalc la con
servatorul din Milano. Prim it ca elev în 
anul 1866, a urmat cursurile penă la 1871 
obţinend diploma şi Graiul p rix  pentrn stu
diile musicale, şi studii complementare de 
Istoria şi estetica a muziceî, şi de litera
tura dramatică.

In anii 1872 şi 73 a fost în orchestra 
de la Scala în Milano. La 1873 (O ctom 
brie) a fost numit profesor dc contra basă 
la conservatorul din Bucurescî şi prim con
tra basă la teatru naţional. A fost şi su
plinitor la catliedra dc canto (clasa de fete) 
timp dc trei ani (1885— 1888). Stabilindu- 
se definitiv Î11 România, Carini s’a ocupat 
foarte mult cu lecţii particulare de piano 
şi de canto, precum şi ca diriginte dc or
chestră. A publicat diferite composiţiunî pen
tru cjn to  î pentru piano, dintre c a r î: Steoa
11 )p{ef, Uu glas de uiângăere, Ghiocei, A ir 
de danse dans le style ancien, valsul Sorite 
d’Italia ctc.

C â r lo v a  (V asile ). —  Poet, născut la 
1809 în Tergovi.şte, m ort la 1831. Fără 
altă instrucţiune dc cât cea culeasă in şcoa- 
lcie primare, a început încă de la versta dc 
17 ani să publice micî poesii priu Curierul 
românesc a lin Hliade Rădulescu.

El a publicat: Păstoiul întristat poemă 
(1827). Ruinele Tergoviştei, Resunetul unul 
fluer. Rugăciunea (1828;. Marşul Românilor 
(1830). Ero şi Leandru (1830).

începuse să traducă Zaira tragedia lui 
Voltaire, cănd muri la vârsta de 22 ani.

C a rm e n -S y lv a .  —  Pseudonim literar 
al Majestăţel Sale lleg ine i  României Elisa- 
beta de Hohenzollern.

Născută la 17 (29) Decembrie 1843, în cas
telul Monrepos, pe valea Rhinului, proprie
tatea părintelui seu principele de W ied, 
C ariren Sylva a arătat încă din copilărie 
multă tragere de inimă pentru literatură în
văţând repede limba francesă, italiană, en
gleză, svedeză, călătorind prin principalele 
oraşe ale Europei, unde sc ocupa cu deo
sebire de toată mişcarea literară.

Căsătorindu-se la 1869 cu Regele Ro
mâniei Carol l-iii, pe atunci Principe, în
văţă in scurt timp limba română şi începu să 
traducă pentru şcoli cărţi didactice franceze.

Despre tot avîntul pe care l’a dat Re
gina României şcoalelor profesionale, des
pre interesul ce a purtat pentru munca fe
meilor, se pot găsi amănunte la cuvintul : 
Elisabeta de Hoheuţolleni; aici ne vom o- 
cupa num ai despre poeta Carmen Sylva.

Eată principalele sale scrie ri: Sapho (1880). 
Rumăuische Dichtuugen (1881). St urme poe- 
sil (1881). Ein gebel (1882). îehova (1882’ 
Die Hexe (1882). Leidens Erdeugang (1882^ 
Pelesch Mărchen (1883) sau Povestele Pele- 
şulni. Novele (1886). A nsţw ei Welten (1883). 
Meine Ruh poesii 4 voi. (1886). Handţei- 
chunugen (1884). Meiu Rhein poesii (1884). 
Astra (1886). Lespensees d’vnereine (1882). 
Verful cu dor (1884). Meşterul Manole dra
mă jucată pe scena teatrului C urţe i  de la 
Viena, Zioa scadenţei, piesă într’un act. Ma
ri oara ctc.

C a ro l  î - iu  (P r in c ip e  C a ro l, E itel* 
F re d e r ic -Z e p h ir in -L u d o v ic  d e  H o h e n - 
z o lle rn * S ig m a rin g e n ) .

R e g e  a l  R o m â n ie i ,  născut la 20 A- 
prilic 1839.

In anul 1866, principele Carol era sub
locotenent ataşat la regimentul No. 2 de 
dragoni prusian!, cănd în urma refusulul 
principelui Filip dc Flandra de a primi tro
nul României, vacant prin abdicarea dom
nitorului Cuza, fuse proclamat prin plebis
citul dc la 8 Aprilie, Domn al ţăreî.
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La io  Maiu din acelaş an, el puse picio
rul pe pământul României şi cel d’ânteiîi 
act al Domniei Sale, fuse gracierea celor ce 
participase la mişcarea anti-unionistă de la 
Iaşi. La 30 Iunie Constituanta votă Consti- 
tuţiunea şi Principcte o sancţionă jdrându’i 
respect şi credinţă.

Anii cei d’ântăii ai domniei Principelui 
Carol, se semnalară m a i  ales prin agitaţiile 
din interiorul ţărei şi crizcle ministeriale. 
Se făcuse mult sgomot în Europa din 
cauza persecuţiiinelor la cari ai* fi fost su
puşi israeliţiî din Moldova, pe de altă parte 
statele vecine nu prea priveaţi cu o ţb l buni 
la început, întemeerea d inastiei; bandele 
bulgăreşti cari adesea veneau pc teritoriul 
nostru făceau să treacă România drept ţara 
unde răsvrătitorii pot găsi cu înlesnire d- 
dăpost, ear neînţelegerile dintre partidele 
politice contvibueau şi m ai mult a ţine ţara 
într’o agitaţie perpetuă şi a motiva vecinice 
schimbări ministeriale.

Cu toate acestea, din primii ani ai dom
niei, Suveranul s’a ocupat cu crearea unei 
şcoale normale pentru institutori, cu orga- 
nisarea armatei şi înzestrarea ei cu un ar
mament perfecţionat şi cu construirea pri
melor linii de căi ferate în interiorul ţârei. 
De la 1866 până la 1870, să înfiinţează fa
cultatea de medicină, sc promulgă legea 
pentru vînzarea domeniilor statului, legea 
pentru organizarea armatei, pentru înfiinţa
rea Curtei cu juraţi; se recunoaşte Româ
niei dreptul de a tăea monedă. Dar toată 
acţiunea Principelui, toată dorinţa Sa de a 
face binele, erau zădărnicite în mare parte 
şi din pricina situaţiunei politice din Fran
cia şi Germania. Isbucnind resbelul între 
aceste două puteri, o parte însemnată din 
lumea politică, fie în necunoştinţă de cauză, 
fie orbită de simpatiile cc păsfra Fianciei, 
privea ca probabilă învingerea Germaniei şi 
ca consecuenţă normală abdicarea Principe
lui de Hoihenzollern de la tronul României. 
In aceste înprejurări, se şi produce la 26 
Maitie 1870 tentativa revoluţionară de la 
Ploeşti sub conducerea căpitanului demisio
nat Candiano-Popescu, cu scop de a pro
clama decăderea Principelui Carol şi înte- 
meerea Republice!, tentativă la care se gă
sesc amestecate multe căpetenii din parti
dul liberal, dar care nu isbuteşte.

Evenimentele cari sc succedau, zilnicile în
frângeri ale armatei franceze, surescitase însă 
spiritele în aşa grad, în cât în anul următor

în seara dc 1022 Martie 1871, pe cind 
colonia germană din Bucurcsci serbătorea 
la un banchet în sala Slătincanu aniversarea 
nasceref împăratului Wilhelm, a ceată de 
oameni năvăleşte în sală, sparge geamurile 
pc când alţii sţiug felinarele din stradă, 
trag clopotele la Sărindar.

Armata sub ordinele generalului Solomon 
împrăştie mulţimea, ear Regele adânc miş
cat de toată împotrivirea ce întâlneşte în 
îndeplinirea misiunei sale, de o parte arătă 
guvernului neîncrederea şi nemulţumirea sa, 
ear pc dc alta, exprimă ferma sa resolu- 
ţiune dc a abdica, chemând pe foştii loco
tenenţi domneşti spre a le remite puterea.

D-nu Lascar Catargiu isbuteşte însă să 
înlăture din gândul Suveranului idea abdi- 
cărei, ia răspunderea restabilire! ordine! şi 
primeşte sarcina formărei unui minister.

Dc la această epocă începc o nouă eră dc 
desvoltare politică şi economică a Statului 
nostru.

Să construesc nouă linii ferate, se înfiin
ţează creditul fonciar, creditul urban, Socie
tatea de asigurare «România», şi încep lu
crările porturilor Galaţi-Brăila. Se promulgă 
legea vămilor, legea pentru organisarea ser
viciului sanitar, legea pentru organisarea 
Casei de depuneri şi consemnaţiuni, legea 
dc admisibilitate şi înaintare în funcţiunile 
judecătoreşti; se clădesc numeroase şcoalc, sc 
inchee convcnţiuni comerciale cu statele 
vecine.

Pagina cea mai strălucită din istoria vie- 
ţei Regelui Carol I-iu, începe la 1877 când 
isbucneşte resbelul între llusia şi Turcia, 
resbel în care România a jucat un rol I10- 
tărîtor.

Regele Carol a rostit de la început cu- 
vîntul decisiv care a dat tuturor încredere 
în bravura oştire! noastre, El a luat îndrăs- 
neaţa răspundere de a eşi învingător din 
luptă şi evonimentele cari s’ati desfăşurat 
în urmă, au consfinţit pe deplin înţelepciu
nea şi dreapta cugetare a Suveranului Ro
mâniei.

Isbucnind răsboiul între Ruşi şi Turci (12 
Aprilie 1877), Domnitorul Carol convocă 
Camerile legiuitoare (14 Aprilie) ca să vo
teze convenţiunea din 4 Aprilie încheiată 
cu Rusia. In Mesagiul de deschidere Suve
ranul român arată că : «armatele imperiale 
ruse au intrat pc teritoriul nostru fără ca 
puterile garante să fi protestat, că va fi 
poate nevoe de braţele fiilor ţării, pentru
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apărarea drepturilor et, şi că în împlinirea 
acestei sfinte datorit, densul va sci, tn ca
pul june! şi bravei sale armate, să plătcască 
cu persoana sa».

Turcia găsise tocmai acum timpul sâ-’ş! 
dea o constituţiune, înscriind într’însa Ro
mânia ca «provincie privilegiată» a impe
riului, iar domnul român era numit «cap 
dc provincie»; ba încă marele vizir făcu ne
cuviinţa de a se adresa d’a dreptul Dom
nului Carol cu invitaţiune, să se pună sub 
ordinile unul paşă pentru apărarea terito
riului Principatelor. Ministrul de externe 
Kogălniceanu dete însă vizirului răspunsul 
ce i ce cuvenea; iar tunurile de la Calafat 
aveaâ sfr ’l deştepte din visul seu.

Intre acestea Turcia începc să bombar
deze oraşele Brăila, Galaţi, Reni, Olteniţa, 
Călăraşi şi G iurgiu; bande de Cerkez! şi 
başibuzuc! turci trec Dunărea, preadă şi mă
celăresc satele de prin pvejur. Carol ordonă 
mobilizarea complectă a oştirel (6 Aprilie), 
dărueşte 100,000 lei no! din caseta sa pri
vată pentru echiparea oficertlor, şi când 
mobilisarea e terminată, ia însuşi comanda 
supremă. Armata sa dc peste 50,000 oş
teni şi 180 de tunuri o împât'ţesce ast-fel, 
ca să poată respinge un atac diu partea tru
pelor turcesc! din Vidin, şi să le oprească 
de a trece pe malul stâng. Tn adevăr (la
26 Aprilie) Turcii din această cetate des
chid cu tunurile fouil asupra oraşului Ca
lafat, la care Românii răspund victorios ar
zând vapoarele turceşti aliate în port şi 
mâl multe case în Vidin.

Turcia provocase singură răsboiul contra 
Românilor, şi prin urmare ea singură rup
sese legăturile vechi dintre amendouă sta
tele. Atacurile neîntrerupte şi nedrepte ale 
armatei" sale pe întregul hotar dunărean 
erau acte de ostilitate vădită. Resultatul a- 
ceste i  purtări fu, că Adunările legislative 
proclamară in zilele dc 9 şi 10 Maiu 1877 
Independenţa complectă a României şi în
cetarea vechilor el relaţiim! cu Poarta oto
mană. Dom n şi popor luară cu tărie hotă- 
rîrea de a apăra, cu armele în mână, inte
gritatea teritoriului şi de a \st jertfi viaţa 
pentru Independenţa patriei.

Nu este aici locul să facem pe larg isto
ricul întregului resbel. Ne remânc însă dc 
amintit că Ruşi!, cari la început respingeau 
cu senieţie ajutorul armatelor române, se 
văd respins! de două ori la Plevna cu pei- 
derf colosale ear Marele Duce Nicolae, fra

tele împăratului Rusie!, face apşl la  ajuto
rul Principelui Carol şi roagă pe viitorul 
Rege al Românie! să ia comandamentul tu
turor forţelor militare ale ambelor armate 
aliate.

Suferind în mijlocul oaste! sale toată as
primea .şi greutăţile une! campanii dc earnă, 
vecinic în mijlocul focului, desvoltând ad
mirabile cunoştinţe strategice, vitejeşte se
condat de bravele noastre trupe, Carol I-iîi 
cse biruitor la Plevna, Rahova, Griviţa, 
Smâi'dan, Vidin şi steagul Românie! fâlfâe 
pe toate cetăţile duşmanului cucerite dc 
oastele române.

Sfârşindu-se resbelul, Ruşi! răsplătiră a- 
jutorul nostru prin luarea Basarabiei, dându- 
ite în schimb Dobrogea, cu toate protestă
rile noastre la Congresul din Berlin.

Independenţa României, datorită bărbăţie! 
ostaşilor e i  şi înţelepciunii domnitorului 
Carol, fiind recunoscută de toate puterile 
europeane, în urma tractatului dc la Berlin, 
nu mal rămânea, pentru ca ea să devină 
certă şi hotărîtă, de cât înălţarea României 
Ia rangul de Regat. In ziua de 14 Martie 
1881, Adunările legiuitoare votară în una
nimitate proiectul de lege, prin care Româ
nia iea rangul de regat şi domnitorul el pe 
acela de rege. Proclamarea regatului fu pri
mită şi serbătorită de întreaga ţară tn timp 
de 8 zile; toate statele suverane se grăbiri 
a o recunoaşte şi a saluta pe primul rege 
al României.

La 10 M ii u 1881, avu loc încoronarea 
şi zioa aceasta căpătă o întreită însem
nătate pentru ţară : La ro Maiu 1866, Carol 
I-iu chemat la tronul Românie!, intră în Bu- 
citrcscî, la 10 Maiu 1877,. sc proclamă In
dependenţa României-, la 10 Maiîi 1881 se 
înalţă România Ja treapta de Regat.

Sc cuvine înainte dc a term ina această 
mică schiţă a domnie! Regelui Carol să 
vorbim despre actele mal însemnate săver- 
şite de la 1881 penă acum.

încetând resbelul pentru Independenţă, 
Regele şi-a îndreptat privirile cu toată aten
ţiunea asupra organisariunct interne a ţăreî. 
S’aîi încheat convenţiunî comerciale cu El
veţia, Anglia, Rusia, Germania, Austria, T ur
cia; s’au rescumpărat căile ferate cari se 
găseau în mâinelc companie! streine, s.’au 
construit de către chiar Statul nostru alte 
numeroase lin i!; creditul ţări! s’a mărit ear 
dobânzile ce aveam de plătit au scăzut do 
la 12 şi 10%, la 6 şi 50/0. S’a fundat Banca
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Naţională, s’ati îtifiiiîtat Casele de econo
mii | i  veniturile Statului s’au întreit.

Intru cât priveşte organisarea armatei şi 
apărarea ţăreî, s’au creat regimente nouă, 
s’aii înmulţit Scoalele militare, s’a întocmit 
marina, s’ati ridicat fortificaţiunl in jurul 
Bucuresciului şi între Focşani-Galaţl.

Casele de credit agricol, legea pentru 
prbtecţiunea industriei naţionale, reedificarea 
şi restaurarea monumentelor istorice ale 
ţăreî, vînzare-t în loturi la ţărani a bunu
rilor statului, idâmovibilitatea magistraturei 
si alte numeroase legi cari au contribuit la 
desvoltarta noastră economică, culturală, 
politică, sunt atâtea opere neperitoare să
vârşite sub înţeleapta îmboldire a Regelui 
Carol I-iu.

Afară de acestea, nu trebuc uitat că din 
caseta sa particulară, M. S. Regele contri- 
bueşte anual cu dărnicie pentru a veni în 
ajutorul celor desmoşteniţi de soartă, că în 
casurî de secetă, inundaţiuni, incendiuri, Su
veranul a dăruit vecnic din averea sa sume 
însemnate, celor bântuiţi de flagele.

Pentru desvoltarea culturală in special, a 
dat de la 1884 şi până în present un premiu 
anual de şase mii lei pentru a se face: 
«Mag num Etymologicum Tipmaniae», o casă 
şi 200,000 lei pentru ridicarea aşezămân
tului universitar ce poartă numele «Fonda- 
liunea C arol»(i$$i') şi diferite alte sume la 
numeroase societăţi. La 1898 a mal înte- 
meat «Fondaţiunea agricolă Ferdinand».

La 3 Noembrie 1869, Regele s’a căsă
torit cu Principesa Elisabetade Wied, (vezi 
C a rm e n  S y lv a  şi E l is a b e ta ) .  Unicul 
copil isvorit din această căsătorie, domniţa 
Maria,, încetând din viaţă la vârsta de patru 
arii* Suveranii nc având moştenitori de 
sex bărbătesc, M. S. Regele a desemnat pe 
A. S. Principele Ferdinand de Hohenzollern, 
fiD al doilea al principelui Leopold, fratele 
Suveranului nostru, ca m oştenitor presump- 
titf al Tronului. Acest act s’a îndeplinit 
la 18 Martie 1889.

C a rp  (C o s ta c h e  V). —  Poet, fabulist, 
născut în Iaşi la 1838, încetat din viaţă în 
acelaş oraş la 1880.

A făcut sttidiile sale în Iaşi şi Cernăuţi 
fără a le term ina, şi apoi începu să se o- 
cupe de literatură. Principalele sale produc- 
ţiuni sunt : Mici încercări de poeiie (1866), 
^Boerul / /  Rdţajul, scriere pentru teatru 
(1873). Fabuh (1880).

C a fp  ( Io a n ) . — General de brigadă, 
născut în Bucuresci la 14 Decembrie 1842, 
încetat din viaţă la 1892 Martuj 20.

Elev al şcoalei militare în 1857, el ca
potă la 1861 gradul de sub-locotenent şi a- 
poi pleacă în Francia unde trece şcoala po- 
litecnică din PariS şi şcoala specială de la 
Metz. întors în ţară, e înaintat la gfadul de 
căpitan în 1873, maior în 1878 şi apoi loc.- 
colonel.

In timpul resbelului Independenţei (1877- 
78) comanda regimentul I-iu de artilerie.

La 1881 Ion Carp a fost înaintat colonel; 
la 1883 e mutat la marele stat-major al ar
matei şi la 1891c numit inspector al arti
lerii cu gradul de general de brigadă.

C a rp  ( P e t r e  P). O m  politic, bărbat 
de stat, născut 111 Iaşi la 1837. A ftcut stu
diile sale în Berlin şi la Universitatea din 
Bonn. întors în ţară, a luat parte la eveni
mentele cari a£i adus căderea Principelui 
Cuza, apoi de la 1867 până la 1869 a re
dactat ziarul Ţara dinpreună cu N. Bla
ramberg şi Ar. Pascal.

Intem eetor al societăţei literare Junimea 
din Iaşi dinpreună cu T . Maiorescu, I. Ne- 
gruzzi, Th. Rosctti, era unul din colabora
torii cei mai activi ai revistei Convorbiri 
literare, unde publică traducerea celebrei 
scrieri a lui Humboldt Despre stepe şi pus
tiuri, precum şi traducerea celor mai cu
noscute drame a lui Schakespeare.

La 1870 Aprilie 20, intră ca ministru de 
externe în cabinetul Costache Epureanu 
până la 18 Decembrie acelaş an, ocupând 
ad-interimul şi la cultele de la 23 Maiu până 
la 18 Decembrie.

La 1876, acţiunea politică a lui P. Carp 
începe a se desemna mai tare. El intră în 
cabinetul Lascar Catargi ca ministru i\  cul
telor de la 30 Ianuarie 1876 p£nă la 4 A- 
prilie acelaş an şi apoi formează mai târziu 
grupul junimist întem eind ziarul România 
liberă devenit mal târziii Constituţionalul.

Intr’un discurs program rostit îri 1879, 
P. Carp arată vederile sale asupra viitorului 
partidelor noastre politice, discurs crfre ’l 
arată deja ca chemat să aducă într’un viitor 
apropiat schimbări radicale în partidul con
servator.

In ministerul pur junimist format la i8#8, 
P. Carp ia portofoliul externelor la 23 
Martie până la 29 Martie 1889; mai târziu 
pe cel al domeniilor ad-iuterim. Graţie diă-
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cursului celebru cc rosteşte arătând gradul 
de responsabilitate al parlamentelor în gre
oaiele comise de guverne, isbuteşte să facă 
să sc respingă propunerea de dare în ju
decată a m iniştrilor liberali de la 1877 penă 
la 1888, între cari era şi I. Bratiann.

In noul guvern compus la 1891 de L. 
Catargi, P. Carp ia njinisterul domeniilor 
la 18 Decembrie, pe care ’l deţine până la 
Octom brie 1895 când a demisionat între
gul guvern. Numele acestui bărbat de stat 
este legat de reformele cele mari introduse 
în ţară precum : Legea vin ţărel bunurilor în
tre săteni, Legea minelor, carî sunt operile 
sale.

La 1888, P. Carp a văzut mărindu-se rân
durile partidului constituţional al cărui şef 
este. La acea epocă a fundat în Bucurescî 
şi un club politic.

C a r tu  (Io a n ) .— Profesor de muzică, năs
cut în comuna Băseştl (FâlciG) la 1820, înce
tat din viaţă la 11 Martie 1875.

Şi’a făcut studiile la academia Mihăileană 
din Iaşi, apoi a intrat ca funcţionar la mi
nisterul instrucţiune! publice din Moldova. 
Mal târziu, dupe ce a fost scriitor caligraf 
pe lengă fostul Dom n Mihaiî Stnrdza, a 
fost luat de acest principe la Paris.

Reîntors în ţară, Cartu e numit profesor 
de muzică vocală la seminarul din Mănăs
tirea Neamţului penii la finele anului 1864, 
:ipoi e chemat în Bucurescî ca profesor dc 
m u z i c ă  vocală la Asilul Elena Doamna, unde 
funcţionează 8 ani.

Lucrările hale s u n i: Exerciţii, L ed u ri / /  
Solfegie de mttţică vocală, Liturgia S-tului 
Ioan Chnsoslomul, Tractat complect asupra 
muţicei vocale.

C a ta r g iu  ( A le x a n d ru  C). —  Născut 
în Iaşi la 1839 Iulie 111 15, s’a înrolat în 
armată ca soldat la 1859. înaintat sub-lo
cotenent la 1861, s’a liberat din armată în 
acelaş an, apoi ear a intrat în oştire la 1862 
Şi a înaintat penă la gradul de căpitan la
1869.

Demisionat la 1871, se amestecă în lup
tele politice ca unul din membrii cel mal 
activi al partidului conservator. Prefect de 
Ilfov la 1871-72 şi la 1889, deputat, vice 

preşedinte al Camerei în acelaş an, e nu
mit trămis extraordinar şi ministru pleni- 
pontenţiar al ţărei la Petersburg la 14 N o
embrie 1892. La 1895, demisionează.

C a ta r g iu  ( A le x a n d ru  S). — Născut 
ta 1825, încetat din viaţă la 1897 în Bu
curesci. A făcut in special studii financiare 
la Paris. A fost membru în consiliu de Stat, 
miniştrii de finance de la 11 până la 24 
Martie 1862 şi apoi la lucrările publice şi 
control de la 16 Martie la 12 Octombrie
1863. Era membru în consiliul de adminis
traţie al căilor ferate române până la 1897.

C a ta r g iu  (B a rb u ). —  O rator, om de 
.stat, rtăsent la 26 Octom brie 1807, m ort 
asasinat în Bucuresci la 8 Iunie 1862.

Primele sale studii le-a făcut într’o şcoală 
grecească, şi apoi a plecat la Paris unde a 
studiat literatura, finanţele, economia poli
tică. Se zice că pe când era în acest oraş, 
pe la 1830, consultând pe faimoasa ghici
toare Lenormand, aceasta i’ar fi prorocit că 
v. muri asasinat.

întors în ţară pe la 1834, B. Catargiă, ia 
parte ld formarea Societăţei filarmonice şi 
din legătnrele sale prieteneşti cu mal mulţi 
membri al acestei Societăţi devine un fac
tor im portant al opoziţiei contra guvernului 
Domnului A. Ghica. La 1842, se alege pen
tru prima dată deputat al Teleormanului şi 
pronunţă primul seu discurs. La 1843, e 
numit director la Departamentul justiţiei, 
post pe care’l ocupă iarăşi dupS revoluţiu- 
nea de l.i 1848. In timpul acestei răscoli, 
Barbu Catargiu a călătorit prin Francia, Aus
tria şi Anglia.

La 1848 Decembrie, el este numit mem
bru suplementar la sfatul Vistieriei, la 1849 
Vornic de poliţie, şi apoi sub domnia prin
cipelui Stirbey judecător la înalta Curte, post 
pe care ’l ocupă până la 1856.

Partea cea mal marcantă a activitSţe i  lui 
Barbu Catargiu începe la 1857, când printr’o 
broşură manifest apărută la 14 Martie, a- 
rată dorinţele ţăre i  faţă cu Europa, de şi 
el nu făcea parte din ‘Divanul ad-hoc. Ales 
în 1858 deputat de judeţele Ialomiţa şi Oltu, 
el se declară partisan al Unire! şi al ale
gere! lui Cuza ca domn.

După alegerea principelui Cuza, Barbu 
Catargiu este numit ministru de finance în 
ministerul de fusiune. Apoi demisionează 
spre a deveni preşedintele consiliului în pri
mul m inister care se formează la 22 Ia
nuarie 1862, după proclamarea definitivă a 
Unirel.

Dar peste câte-va luni, agitaţiile în ţară 
încep în urma votărel unei legi contra pre
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sei. Se vorbeşte despre comploturi, despre 
urzirea asasinărel preşedintelui consiliului şi 
la 4 Iunie, Barbu Slătineanu unul din a- 
micii Iul B. Catargiu, vine chiar Să ’l încu- 
noştiinjeze despre şoaptele din oraş.

Vineri 8 Iunie 1862, preşedintele consi
liului pleacă la Adunare ; era vorba să se 
facă o mare întrunire de către liberali pe 
câmpul de la Filaret, în amintirea aniver
sarei de la 11 Iunie 1848; conservatorii 
cereau oprirea întrunire! şi guvernul se de
clară favorabil acestei din urmă cereri. Dis- 
cuţiunea fusese aprinsă în Cameră şi la ora
5 şi jumătate, ridicându-se şedinţa, Barbu 
C itargiu se urcă iţi trăsură cu prefectul Po
liţie! N. Bibescu, spre a se întoarce acasă. 
Sub tunelul care formează intrarea în cur
tea Mitropoliei, se auzi o detunătură de pis
tol şi preşedintele consiliului căzu mort, lo
vit pe la spate în osul craniului de un glonţ 
care’! rupse coloana vertebrală. Autorul cri
me! n’a fost descoperit nicî odată.

Barbu Catargiu a publicat: Câte-va idei a- 
supra proprietăţii în Principatele-Uuite (1860). 
Discursurile acestui marc orator şi 0111 po
litic afi fost culese de d-nu Ang. Deme- 
triescu şi tipărite de D-sa (1886).

C a ta r g iu  (C o stin ). —  Fost ministru de 
interne al Moldovei la 1857, sub căimăcâ- 
mia lui V ogorid i; lucrează contra unire! 
Principatelor, dând ordine pentru desfiin
ţarea comitetelor unioniste, a programelor 
ior, arestând pe cel ce se întruneau spre a 
aduna partizani al unireî. Aceste eccese în 
ajunul alegerilor, nu adus în curând căde
rea lu! C. Catargiu de la minister.

C a ta r g iu  (L a sc a r ) . —  Bărbat politic, 
şeful partidului conservator, născut în hi^I 
la 1823. A intrat foarte tînăr în viaţa po
litică ca prefect de judeţ în Moldova, sub 
domnia lui Mihail Sturdza. Membru activ 
al propagandei în favoarea Unirei Principa
telor, el renunţă la tronul Moldovei carc i 
se oferea, şi ajută la alegerea principelui 
Cuza.

Sub domnia acestui Principc, Lascar Ca
targiu se ţine mal retras de politică, dar 
participă la mişcarea din 1866, care aduce 
după sine abdicarea lui Cuza. I11 guvernul 
provizoriii de la 11 Februarie, face parte din 
locotenenţa domnăscă, dinpreună cu gene
ralul N . Golescu şi colonelul Haralambe. 
La 11 Maru din aeela* an, îndată după so

sirea principelui de H ohen/ollern, L. Ca 
targiu ia preşedinţia consiliului şi portofo
liul internelor pe cari le păstrează până. 1? 
15 Juliu acelaş an. De la această cpocă îna
inte dispare iar din viaţa politică militantă 
pănă la 1871.

La această epocă, Î11 urma unor manifes
tări îndreptate contra Germanilor, car! săr 
bătoreau aniversarea nascerei împăratului 
Wilhelm la un banchet din sala Slăti- 
neami, principele Carol se hotărîse sa ab
dice.

Chemat la palat de Domnitor care vrea 
să remită frânele Statului în mâinile fostei 
locotepenţe domneşti de la 1866, Lascar 
Catargiu conjură pe Suveran să renunţe 
la proiectul său şi ia răspunderea situaţi- 
unel. In noaptea de 11 Martie 1871, el 
compune imediat un guvern conservator 
cu care guvernează ţara penă la 1876 4 A- 
prilie, când formându-.se coaliţia zisă dc Ja 
Mazar-Paşa, fu silit să se retragă, cedând 
locul generalului I. Em .Florescu pentru un 
foarte scurt timp.

La 1876 venind partidul liberal la pu
tere. Catnerile orbite de pasiusea politică, 
se transformă în instanţa judecătorească, şi 
după ce votează darea ’n judecată a lui 
Lascar Catargiu şi foştilor miniştri conser
vatori, încep a face instrucţia acuzaţilor; dar 
la 1878 aceaşl Camera este silită să re
tragă acuzarea în contra tuturor foştilor mi
niştri.

In timpul din urmă al guvcrnărel lui I011 
Brătianu, formându-se desidenţa liberală, şi 
apoi opoziţia-unită, Lascar Catargiu devine 
şef al acestei opoziţii, dinpreună cu Dim. 
Brătianu şi G. Veruescu, L.i Martie 1889. 
el se încearcă să formeze un guvern liberal —  
conservator dinpreună cu G. Vernescu, dar 
încercarea nu,I reuşesce, precum nu ’i ren- 
şesce nici mal tîrziii la 1891 Februarie.

In acelaş an, în luna Noembrie, Lascar 
Catargiu ia preşedinţia unui minister pur 
conservator, compus şi din tinerii conser
vatori (junimiştii) cu care guvernează până 
la 3 Octom brie 1895.

Lascar CatargiQ a fost în numeroase rin- 
duri president al Camere! deputaţilor, unde 
n representat ani îndelungaţi judeţul Co- 
vurlui.

C a ta r g iu  (N ico lae). — Născut în laţi, 
încetat din viaţă în Galaţf la 1889 Fe
bruarie.
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Fost vice-preşedinte în comisiunea cen
trală, fpst delegat al Iui Vodă Cuza la Con
stantinopole după proclamarea Sa ca Domn 
în 1859, spre a fere confirmarea Sultanului.

N . Catargiu a fost unul diu partizanii 
ce! mat devotaţi ai lui Vodă Cuza şi a stat 
m ult timp departe de viaţa publică în urma 
abdi^ărel acestui Domn.

Mal târziii, «1 fost prefect la Galaţi şi în
1878, comisar al Dobrogei.

C a tic h i. —  Membru al departamentului 
afacerilor streine la 1823; mare ban la 
1826 în Moldova.

C a to p o l  (A le x a n d ru ) .  Actor comic, 
.societar al teatrului Naţional din Bucuresci, 
născut La 1859. După ce a urmat cursurile 
liceale, a intrat la Conservatoriul din Bucu- 
resci şi a absolvit cursurile de declama- 
ţiune. A jucat roluri comice în operete şi 
în pomedii; principalele sale creaţiuni s u n t: 
Farfuridi din Scrisoarea perdută, Ţopărdea 
din «Manevrele de toamnă», Roco âm «Mas
cota», Stan Fund» din «SfredeliţiDracului», 
Senatorul louescu din w Femeile noastre», ge
neralul Timofte din «Fatitiitţa» Campotassio 
din «‘Brigatfţi» Barlolo din «Bărbierul din 
Sevilia», etc,

C a u d e l la  (E d u a rd ) .—  Com positor mu
zical, violonist, născut în Iaşi la 22 Maiu 
1841. A făcut studiile sale în Berlin cu 
concşil-maestrul Hubert Ries, ear la Paris 
cu Massart şi Vieuxtemps.

Dupe ce dete mai multe .concerte în prin
cipalele oraşe din streinătate, se întoarse în 
ţară la 1861 unde începu să predea cursuri 
la conservatoriul din Iaşi şi luă în acelaş 
timp postul de şef de orchestră la teatru 
naţional din acel oraş, post pe care ’l ocupă 
în decurs de 14 ani.

Num it la 1893 director al conservato
rului din Iaşi şi predând tot de odată până 
în present qursuri de violină, Ed. Caudella 
a uat la luţninâ numeroase composiţiuni 
muzicale, îqtre a lte le : X)lUanca operetă în 
colaborare cu Gr. Otremba. Fata răvaşului 
operetă (18Ş1), Hatmanul Baltag operetă 
( 1883), 'Beizadea Epamimmda opereta (1884), 
Donnan  sau Romanii şi Dacii în colaborare 
cu Gr. O trem ba (1885), Petru Rarej operă
(1889)- El a mai compus un număr foarte 
m arţ d<? V4lsurl, polce, romanţe, fantasii 
pentru violină şi piano.

C a z z a v i l la n  (L u ig i) .—  Ziarist, n jscut 
în satul Arzignano (Italia) la 1852. A făcut 
primele studii în institutul C hiaridin Lornbar- 
dia şi la vărsta de 14 ani s’a înrolat ca voluntar 
în armata italiană contra Austriei în resbe
lul independenţei. La sfârşitul campaniei, 
s’a întors în V icenţa unde a absolvit cur
surile institutului technic. La 1870— 71 luă 
parte în Francia, sub ordinele lui Garibaldi, 
la răsboiul contra Germaniei şi fu înaintat 
sub-locotenent pe câmpul de luptă. La 1876, 
isbucnind resbelul dintre Serbia şi Turcia, 
Cazzavillan intră în legiunea italiană din 
armata sârbească. La 1877, trece în Româ
nia în calitate de corespondent al mai mul
to r ziare italiane şi apoi lucrează ca secre
tar al inginerului şei’ la construirea liniei 
ferâte FrăteŞtî-Zimnicea.

După câte-va încercări comerciale neno
rocite, Cazzavillan, e num it profesor dc 
limba italiană la Sfîntu Sava, apoi la Mateiu 
Bassarab şi stă 10 ani în profesorat.

La 1880 începe a publica ziarele Frăţia 
Romănă-italiană şi TesauruJ Familiei, apoi 
în 1888 deschide o mipă tipografie şi in
ternează ziarul cotidian Universul. Peste 
câţi-va ani, acest organ de publicitate foarte 
răspândit în toate clasele populare, devine 
un puternic mijloc de reclamă pentru des
facerea num eroaselor articole comerciale de 
to t felul, grămădite în magaziile direcţinnei 
Universului.

Cazzavillan a mai publicat Curierul Serei, 
ziar co tid ian ; Veselia, ziur ebdomadar cari 
apare şi în prşsent.

C e rk e z  (M ih a il) .—  General, născut în 
Bărlad la 1839, încetat din viaţă la 1884. 
A făcut studiile Ja academia Mihăjjeană din 
Iaşi şi a ocupat pe urmă o fnneţiune la de
partamentul justiţiei. In trat în armată cu 
gradul de cadet, peste un an a fost înăl at 
sub locotenent. Dupe detronarea principe ui 
Cuza, refuză dinpreună cu toţi oficerii din 
regim entul generalului Solomon, atunci co
lonel, să jure credinţă guvernului provisoriii 
şi nu se supune de cât în urma abdicărei 
Domnitorului.

In resbelul Independenţei 1877— 78, a 
luat parte Ja luptele de la Plevna, ear Os- 
man-Paşa a predat sabia sa în mâinele salp. 
Înaintat general, M. Cerkez s’a distins şi la 
bătălia de la Smârolan conducend atacul. El 
era membru al Societăţei literare Junimea, 
la înfiinţarea ei în laşi.
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Cernat4Alexandru). General de di
visie, născut hi 17 Ianuarie 1828, m ort la
7 Decembrie 1894 în Nizza. A intrat în 
armată ca sergent la 1851 şi a fo^t înaintat 
sub-locotenent la 1852, maior la 1 858, co
lonel la 1866, general de brigadă la 1873 
.şi general de divisie la 1877. La 1878, 
trece în statul major general, şi la 1891 e 
trecut în retragere.

In timpul resbelului Independenţei (1877- 
78) generalul Cernut fiind ministru de res- 
bel, remite portofoliul d-lui Ion Brătianu şi 
e numit comandat al armatei române de 
operaţiune. In această calitate cl dirijează 
mersul trupelor, planul de campanie, şi pri
meşte din partea împăratului Rusiei decora- 
ţinnea Sfîntu Gheorghe !a 5 Septembrie 1877, 
pentru curagiul şi destoinicia sa.

La 29 Noembrie 1877, Marele Duce N i
colae, comandantul armatei active imperiale 
eesprimă printr’un ordin de zi mulţumirile 
•sale generalului Cernat şi armatei române 
după căderea Plevnei.

In afară de activitatea sa ca m il'tar, ge
neralul Cernat a jucat şi un rol politic în
semnat, fiind în mai multe rătiduri ministru 
de resbel în cabinetele liberale şi anume : 
de In 2 Aprilie 1877 la 21 August 1877, 
de la 17 Martie 1878 la 25 Noem brie 1878.

Cernătescu (Petre). Profesor, năs
cut in Craiova la 1825, încetat din viaţă la 
21 Iulie 1892.

Fost profesor al faculţăre i de litere şi fi
losofie din Bucuresci, fost deputat în m ai 
multe sesiuni legislative, a publicat: Com
pendiu la istoria generală (1868) Istoria 
contimporană de li71815 ^ e^ il0as‘
tre (1871).

Chiţu (Gheorghe).— Profesor, 0111 po
litic, născut în Craiova la 24 August 1828, 
încetat din viaţă la Mirila (Dolj) la 20 O c
tom brie 1897. A făcut studiile sale în ţară 
la colegiul Sfîntu Sava din Bucurescî, unde 
fu numit profesor de limbele clasice chiar 
în şcoala de unde eşise abia ca elev.

La 1848, fiind în verstă de 20 ani, ia 
parte la mişcarea revoluţionară şi e numit 
comisar de propagandă al guvernului revo
luţionai1. In urmă, pleacă la Viena şi ter
mină studiile sale juridice. La 1857 se în
toarce în ţară şi fondează în Craiova ziarul 
Vocea O ltului; apoi intr;( în magistratură, 
procuror la Curtea de Apel,

De la 1867 înainte ea les de oraşul Cra
iova deputat, şi în 1876 senator.

In 1866 la 28 Aprilie, intră pentru prima 
dată în ministerul de «ub presidenţia lui M. 
C. lepureanu, luănd portofoliul cultelor pe 
care ’l păstrează şi în ministerul I. Br:\- 
tianu penă. la 31 Octom brie 1878. Apoi 
revine la finanţe în 1881, la interne îq 1882 
şi trece la culte în 1884, spr* a părăsi m i
nisterul în 1885 Ianuarie. G. Chitzu a fost 
profesor de drept la Universitatea din Bu
curcsci.

De la r888 s’a retras cu desăvârşire din 
viaţa politică.

Christodorescu (Grigore). — Sub-lo
cotenent, născut la 24 Ianuarie 1853, m ort 
la 30 August 1877. Intrat în armată ca 
soldat la 1870, sc liberează la 1875, trece 
în reservă, apoi se reangajează ca sergent 
la 1874, şi este înălţat la gradulde subloco
tenent la 1 Iulie 1877.

Peste două luni, la 30 August 1877, moare 
la atacul de la Griviţa, la luarea redutei,fă- 
cănd parte din regimentul 14 Dorobanţi.

Christofi (Alexandru). —  Om  politic, 
născut în Craiova la 1820, unde a fâcut 
scoalele primare şi la vârsta de 12 ani s’a 
angajat cu juncăr (sergent voluntar) în Re
gimentul No. 3 de linie din acel oraş.

La 1834, la întronarea principelui Al. 
Ghica, el capătă primul său grad de sub
locotenent şi înaintează încet încet până la
1848.

Isbucnind revoluţia, Christofi, de un tem 
perament foarte întreprinzător, ia o parte 
activă la dânsa şi e numit căpitan de revo
luţie, lucrând în to t timpul cu şefii acestei 
mişcări.

Dragostea sa pentru instituţiunea poporului 
armat, o arată earăşi mai târziu în 1866, când 
primeşte funcţiunea de şef al guardel civice 
din Craiova şi o păstrează nouă an! fâcend 
.sacrificii din averea sa personală, înfiinţând
o bibliotecă populară în accl oraş pe lângă 
legiunea sa.

Ales de mai multe ori deputat >eu sena
tor, Christofi a atras cu deosebire atenţiu
nea publică, prin spiritul: săQ democrat şi 
cultul şi \eneraţiunca ce a păstrat tim puri
lor revoluţiunel dc la 1848.

Astăzi trăeşte retras în Craiova.

Cilibi (M oise). N egustor israeJit năs
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cut în Focşani la 1815, în ;etat din viaţă 
la 1869 în Bucurescî. Ţ inea în Bucuresci
0 prăvălio cu mărunţişuri şi desmcrda lu
mea prin glumele sale, chemându’o în prăvă
lie cil strigătele : «O ghetă pe bani, alta 
de pomană!»

Natură foarte veselă, Cilibi Moise de şi 
lipsit de instrucţiune căci nu scia carte, ;i 
lăsat mai multe cărticele, dictate de dânsul 
îu limba românească, între c a rî; ‘Diata lui 
Cilibiu Moise vestitul (185,8) Fi al ţa  j i  pro
verbele lu i Cilibi Moise (1859) Fisnl de 48 
nopţi (1S61) Anecdote ţ i  Poveste (1862) Prac
tica h if  Cilibi Moise (1862) ‘Practice şi 
culegeri (1863) Anul nou i%6y.

Uu portret după natură al lui Cilibi Moise, 
în costumul israelit, făcut de pictorul Grigo- 
rescu, se găseşte în galeria Doctorului N. 
Kalendero.

Cioranu (Mihaî).—Fost adjutant al lui 
T udor Vladimirescu în timpul mişcăre i  de 
la 1821. A luat parte la toate luptele şi a 
scris la 1856 Revoluţia lu f Tudor Fladimi-
1 e s p i».

Cipariu (Timoteiu).— Publicist născut 
la 1805 într’un sat din Transylvania, mort 
la 1887 în comuna Blaj (Transylvania).

Filolog de mare valoare, cl a fost profe
sor de teologie, apoi preposit al Capitolului 
pe lângă Mitropolia din Blaj, şi membru al 
Academiei române. El .1 fost continuatorul 
şcoalei pe care o întemeease în Ardeal, 
Şincai şi Maier.

Scrierile sale sunt: Deipie cieştinaica 
Românilor.— Ştiinţa in scriptură (1854) Ele
mente de limbă romană după dialecte şi mo
numente vechi (1854). Acte si fragmente la
tine rontdnescf peutru istoria bisericef române, 
ma i ales unite (1855). Compendiu de gra
matica linibei române. Cristomalia (1858). 
Istoria sântă (1859). iilemente de filosofie 
după K iug  (1859) 2 voi. Elemente dc poe
tică (1860). Piintipii de limbă şi scriptură 
(1866). Giamalica latină (1869). Gramatica 
linibei lomăne (1870— 1874).

I. Cipariu, a debutat printr’un ziar po
litic literar la 1847: Organul lumtuuret.

Ciupagia (Anna).—  Artistă dramatică 
şi autoară, fiic.i L in u l  militar, născută î n  

BucuresdLi 29 O ctom brie 1865. A urmat 
şi term inat studiile liceale în Bucur escl şi 
cursurile Conservatorului nostru de decla-

îfiaţiune, apoi a plecat la Paris unde a ur
mat în timp de duol ani cursurile acelui con
servator, clasa lui Delauney.

A debutat pe scena Teatrului Naţional 
din Bucuresci în 1889, în rolul Lady Mac- 
beth. A ma i  jucat pe Astarbeea din ‘Pyg- 
malion, Martha din Uvrierii, Joitza din Mort 

f&ră Luminare, etc.. ctc.
A publicat versuri 111 diferite reviste şi 

a scris pentru teatru naţional: Verginia, tra
gedie Î11 v ersu ri; Noaptea de ‘Paşte, Aparta
mentul de închiriat tot în versuri 1 act şi 
Ultima deşteptare a Măriei Antohietta.

La 1897 a părăsit scena şi s’a căsătorit 
cu profesorul Ionescu-Gion.

Ciurcu (Alexandru). Ziarist, născut 
în Şercaia (Transilvania) la 1854. A făcut 
studiile sale la gimnasiul din Braşov şi apoi 
a urmat cursurile de drept la universitatea 
din Viena.
întors în Bucurescî la 1876, debută ca re
dactor al Uuirei democratice, dc unde trecu 
în 1877 la Tiptnânul. Aci, făcând cunoş
tinţă cu Galii, corespondent al mal m ultor 
ziare franceze, fondă din preună cu dân
sul l’O rient, care deveni m a i  târziii i’Inde- 
pendance ronmaine.

Fiind director şi proprietar al acestui din 
urmă ziar, la 1885 a fost expulsat din ţară 
prin o decisiunc a Consiliului de miniştri dc 
sub presidenţia lui Ion Brătianu, sub incul
pare că ar agita spiritele în contra m onar
hiei ungare şi că ar face parte dintr’o so
cietate iridentistă.

Reîntors în ţară după căderea guvemulLiî 
liberal la 1888, a luat direcţiunea ziarului 
Timpul pe care o păstrează până în present.

A fost ajutor de primar în Consiliul co
munal din Bucurescî dc la 1894 până la 
1895.

Ciurcu (N icolae).— Născut în Braşov 
la 1820, încetat din viatză la 13 Septembre
1890 in Bucurescî. A intrat în comerciu 
încă dc tîn£r, ca funcţionar la o casă de 
bancă din Viena. La 1837 veni în Bucu
resci ca împuternicit din partea baronului 
Sina spre a urmări încasarea unor datorii, 
car la 1842 sc stabili chiar în ţară spre a 
îndeplini realisarea acestor creanţe.

Term inându’şî misiunea, se ocupă de a- 
gricultură şi sc amestecă la mişcarea revo
luţionară din 1848, trăind Î11 strîn.sc legă
turi cu membrii de frunte a i  acestei miş-
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cărî. Când intrară Ruşii în ţară, se refugiă 
în Braşov.

La 1856, N. Ciurcu se stabili din nofi 
în România, unde ’şî perdu toată averea 
din causa unor procese relative la moşiile 
ce ţinea în arendă.

La 1885, a fost expulsat din ţară printr’o 
decisiune a Consiliului de Miniştri de sub 
preşidenţia lu! J. C. Brătianu, sub inculpare 
că ar agita spiritele în contra Ungurilor şi 
ar face parte dintr’o societate iridentistă.

La 1888, după căderea guvernului libe
ral, s’a reîntors în ţară.

Cobâlcescu(Grigore).— Profesor, publi
cist, născut în Iaşi unde a încetat din viaţă 
la 21 Maifi 1892.

încă de la 1852 a fost numit profesor 
de ştiinţele naturale la gimnasiul din Iaşi, 
apoi a ocupat catedra de geologie şi mi
neralogie de la Universitatea din Iaşi cu 
începere de la 1866 şi până la 1892.

Fost membru al Academiei române, şi 
membru corespondent al mai m ultor Aca
demii din streinătate, G. Cobălcescu a pu
blicat : Manual elementar de geologie, studii 
geologice şi paleontologice asupra unor tere
nuri terţiare din unele părţi ale României 
1.1883). Despre originea şi ţăciniintele pe
trolului în general şi particular In Carpaţi
(1887) etc., etc.

Codrescu (Teodor).— Profesor, publi
cist, născut în Iaşi la 1826, încetat din viaţă 
la 1894 Martie 29 în Iaşi. A început stu
diile sale în ţară şi le-a term inat în Francia. 
întors în Iaşi a fpst numit profesor la li
ceul contrai din acel oraş când înfiinţă în 
1854 tipografia Buciumului român şi edită 
ziarul Zimbrul. A fost prefect al judeţului 
Iaşi înainte de Unire, dar s’a ocupat în 
special cu tipografia şi editarea de cărţi.

Scrierile sale principale s u n t: Uricariul 
documente istorice 3 voi. şi Dicţionarul 
româno-jranceţ.

Cohen-Linaru (Mauriciu).— Composi- 
tor, profesor de muzică, născut în Bucu
resci la 26 Noembrie 1852 din părinţi israe- 
liţi spanioli. După ce’şi frcu studiile clasice 
în liceul Matei Bassarab şi urma cât-va 
timp Conservatoriul din Bucuresci, plecă în 
1870 la Milano unde studiă armonia cu 
Lauro Rossi compositorul şi directorul Con-

servatoriului din acel oraş. Apoi trecu la 
Conservatoriul din Paris.

Composiţiile sale mu/icalc s u n t : Le.s 
fleurs dn ‘Bospbore; Trois C\Celodies, la Lyre 
Roumaine, Maţeppa, operă, Tndurel, operă, 
Insula Florilor. Cohen a scris critice muzi
cale în ziarele ‘Presa şi ‘Rjjmânnl. El este 
profesor de canto la Asilul Elena Doamna 
din Bucuresci.

Conduratu (Petrescu C.) Tipograf, 
născut în Roman la 10 Februarie 1844. 
Studiile primare şi gimnasiale le a făcut în 
Iaşi până în anul 1859, cănd părăsind şcoala, 
îmbrăţişă meseria artelor grafice, ajungând 
patron tipograf de la 1870— 1890 în Bucu
resci şi Giurgiu.

El a scris şi publicat: Călău ţa  pentru 
studiul tipografic (1876). Giurgiu}, ziar po
litic (1880—-1883) şi Revista Tipografa 
Română de la 1886 p£nă la 1894.

Gonstantinescu (Barbu). — Profesor, 
publicist, născut la 1837, încetat din viaţă 
în Bucuresci la Noembrie 1891. Fost di
rector de studii la Asilul Elena Doamna şi 
la Şcoala pentru învăţătura poporului ro
mân, fost profesor la facultatea de teologie 
şi la liceul Matei Basarab, fost director al 
Şcoalei normale. El este fondatorul celei 
a’întâifi şcoale române froebelianc. A publi 
cat, Limba şi literatura tţiganilor (1878) 
numeroase cărţi didactice, între c a ri: Con
fesiunea ortodoxă a credinţei bisericel catolice 
şi apostolice a răsăritului. (1872). Abecedarul 
românesc (1874-1879). Istoria antică şi J>io’ 
g ra fi  (1890). Istoria sacră a noului testa
ment (1890) Carte românească de citire (1890). 
Noul abecedar românesc (1891). Carte de 
citire (1891).

Conta (Vasile).— Profesor, publicist, năs
cut la Ghin^oani în Moldova la 1846, în
cetat din viaţă la 1884. A făcut studiile 
sale- juridice şi filosofice la Bruxelles ca 
bursier al Statului şi întors în ţară, a intrat 
profesor de drept la Universitatea din Iaşi 
în 1873. Deputat în Camera revizionistă la
1879, el a făcut parte din cabinetul lui 
Ion Brătianu ca Ministru al Cultelor şi In- 
str. publice de la 20 Iulie 1880 până la 
1881. Apoi a fost membru la-C urtea de 
Casaţie. V. Conta a început prin a scrie ver
suri cari dovedeaţi cugetarea lui filosofică, 
dar principalele lui publicatiuns s u n t : Teo
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ria ondulaţtuniiuniversale, Teoria fatalismulni, 
încercări în rrtetafvsică.'.

Scrierile sale sunt traduse în limba fran
ceză de D. Rosetti-Tezcanu.

Cornea (Dimitrie).—  O m  politic, năs
cut kt Iaşi la 1816, încetat din viaţă în 
Hucnresci la T&84.  A. intrat in administraţie 
ca pomojnic, Şi a trecut rând pe rând re
gistrator, arhivar, translator şef de biurofi 
director de m inister şi în fine Ministru.

După unirea Principatelor, a intrat în 
primul guvern comup ca ministru al lucră
rilor publice de la 27 Ianuarie 1862 până 
la 24 Iunie acelaş an când a trecut la- Jus
tiţie. La 14 Iunie 1863 demisienează. In
1876 la 4 Aprilie ia portofoliul externelor 
în s i nurna i  pentru câte-va zile, până la 27 
Aprilie când demisionează cu întregul ca
binet L Em. Florescu.

Cornea (Mihail D.)« — Avocat, născut 
în Iaşi la 1838. După ce a urmat şi ter
m inat cursurile liceului din oraşul s£u na
tal, s’a dus la Paris unde a obţinut titlul 
de doctor în drept. Reîntors în ţară s’a o- 
cupat cât-va timp de literatură, colaborând 
la revista Convorbiri literare, în care a pu
blicat câte-va poesii lirice, adunate m ai târ
ziu într’un volum (1869).

La 1871 a scos Revista practică de drept 
lomdn; apoi se stabileşte în Bucurescî unde 
a avut cât-va timp direcţiunea ziarului eb
domadar La- Boite aux lettres broşură în 
.limba franceză.

M. Cornea s’a distins m ai ales ca avocat 
înaintea instanţelor civile.

Comescu (Constantin). —  Magistrat, 
născut în Bucurescî la 1830. A. făcut stu1- 
diile clasice la liceul Henric al IV din Paris 
şi apoi a urm at duoi anî cursurile de la fa
cilitatea de drept."

Reîntors în ţa r i  la 1852, a fost numit 
în magistratură procuror de Tribunal şi a 
înaintat până la gradul de Consilier de Curte, 
ocupând aceste funcţiuni neîntrerupt până 
la 2  Maiu 1864, când a demisionat în ur
ma lovituTCi de .Stat.

Peste curând e num it membru la înalta 
Curte d e  Casaţie, dar refusă acest post.

C. Cornescu a fost ales senator în se^ 
siunile de la 1^84 până la 1888.

V ânător renumit, el a publicat în 1874 
Manualul Fenătorului.

C o rn e s c it  (Io an ). — General, născut U 
1822 Ianuarie 7 încetat din viaţă la Fe
bruarie 1890 în Bucurescî. Intrat h î armată 
cu gradul de sergent la 1837. a înaintat 
sub-locotenent la 18^9, maior fa 1853, co
lonel la 185$, general comandant al divi
ziei a 3-a teritorială la 1870. La 1874 s’a 
retras din armată.

C o sb u c  (G h e o rg h e ) .—  Pbet, născut în 
satul Hordon (Transilvania) la 8 Septem
brie 1866. A tăcut clascle primare la Na- 
saud şi a urmat apoî cursurile Universită
ţi i  din Cluj. Atunci începe să şi colabo
reze la Biblioteca populară a Tribunei, pu
blicând numeroase poesii.

La 1883, s’a ficsat în România unde de 
asemenea a colaborat la partea literară a 
unor reviste ş i ziare cotidiane.

El a publicat: Bla stern de mumă. Legenda 
populară din giurul Nas&uduhd (1885). Pe 
Pământul Turcului (1885). Fata craiului
(1886) ‘Draga mamei (1886) Fulger (1887) 
Balade şi Idile (1893)L o rd  ‘Byron. Maţepa
(1896) Fire de torl (1896) P. Firgiîius 
Maro. Opere complecte, premiate de Aca
demia română (1896) Antologia sanscrită
(1897) Versu\i şi prosă 1897.

Cosmovici (Leon). —  Profesor, născut 
la 1857. Terminând studiile sale sciinţifice 
în streinătate, a fost num it la 1883 profe
sor dc zoologie şi fisiologic analitică la fa- 
cultntia de sciinţc din Iaşi.

A publicat: EUtnente -de geologie (1883) 
Noţiuni de botanică (1887) Noţiuni de mi• 
neralogie (1887) Introducere în ştiinţele na
turale (1887) Elemente de morphologie (1893) 
Studii morphologice, taxionomice. psvcologice, 
etc. (1894).

Costaforu (Gheorghe).— O m  de stat, 
profesor, născut în Bucurescî la 56  O ctom 
brie 1821, în tetat din viaţă în Bucuresci la
28 Noem brie 1876. A făcut studiile sale 
juridice la Paris şi întorcândn-se în ţară a 
fost numit profesor la facultatea de drept 
din Capitală. De la 187T până la 1873 a 
fost decan al acelei facultăţi. Bărbat politic 
de o valoare incontestabilă, G. Costatoru 
a făcut parte din ma i  toate  legislaturele ca 
deputat şi a fost Ministru de externe în 
cabinetul Lascăr Catargiu de la i r  Martie 
i8 7 r  până la 27 Aprilie 1873, apoi a fost 
agent al ţărei la Viena.
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G- Costaforu a publicat : Magazinul ju 
decătoresc (1855-1856) Volumul al 2-a în
1862. Studii asupra instrucţiunii publice 1n 
unele din statele cele mal înaintate ale Eu
ropei (1866).

Costescu (Anton).— Colonel, născut la 
1840, elev al şcoalei militare hi 1851,.sub
locotenent la 1856.

La 1866, având gradul de căpitan în 
artilerie, a făcut parte din complotul de la
11 Februarie contra lu i  Vodă Cuza şi a 
fost unul din cei trei ofiţeri cari, întrodu- 
cându-se noaptea în Palat, a0 presentat 
Domnitorului spre iscălitură declaraţia de 
abdicare.

înaintat maior la 1867 şi locot-colonel la
1870, comandant al regimentului de arti
lerie din garnizoana Iaşi la 1877, a murit 
în acel oraş la 1889.

Costinescu (Emile).— Om  politic, zia
rist, născut în Iaşi la 1844. încă tînăr a 
intrat la Românul ca redactor sub C. A. 
Rosetti şi a devenit în curând prim-redac- 
to r al ziarului.

Ales deputat în toate Camerile liberale, 
.s’a retras din ziaristică spre a’şî desvolta 
toată activitatea în afacerile financiare. Ast
fel a fost director al Băncei naţionale, mem
bru în Consiliii de administraţie la Socie
tatea de Asigurare Naţionala, la Societatea 
Unirea, Patria, la Societatea pentru indus
tria Petroleului

In 'S inaia, Emile Costinescu a stabilit o 
fabrica de cherestea.

La 1897 a luat direcţiunea generală a 
Bâncei generale române, la înfiinţarea ei.

Cracalia (Leon). —  Căpitan, născut la
6 Iunie 1838, m ort la 30 August 1877. 
Intrat în armată ca soldat la 1855, capătă 
gradul de sub-locotenent la 1863 şi acel 
de căpitanla 1871. Comandant al unei com
panii din Regimentul 10 dorobanţi, el moare 
pe câmpul de luptă la 30 August 1877, la 
atacul redutei Griviţa.

Crainicianu (Grigore).—  Colonel din 
gen iii, tiâscut în Bucuresci la 1852. Elev în 
liceul St. Sava, elev al şcoalei militare la 1869 
a eşit sub-locotenent la 1873, apoi a absolvit 
şcoala de aplicaţie de artilerie şi geniu din 
Bruxelles la 1878. înaintat colonel la 1893, e 
profesor de fortificaţie la şcoalele militare

CRÂ

de la 1878. apoi şeful serviciului de genii! 
din Bucuresci, şef. de stat-major al corpu
lui 3 de armată, .secretar general al Minis
terului dc ră.sboiu, şi acum sub şef de stat 
major general al armatei.

La întoarcerea sa din străinătate, a intrat 
în răsboiul Independenţei ca locotenent şi 
apoi comandant al unei companii din Reg.
1 genifi. A lucrat la fortificaţiile de la Ca
lafat, la cele de impresurare ale Plevnei şi 
Vidinulul, la şanţurile de la Griviţa şi la 
lucrările dc atac ale Opanezului.

A înfiinţat «Revista Ai matei», în 1880 
şi «Cercul Publicaţiunilor militare», în 1890.

A publicat: Curs de fortijicaţiune în 5 
volume 1881— 86, care a fost premiat de 
Academia română. Constituirea cetăţilor şi 

fortificarea ţă r ih t; Neutralitatea %omâviei 
într’un resboift viitor. Utilitatea cetăţilor; Noii 
curs de fortijicaţiune în volume. Geografia 
militară a (ărei— Idei de apărare;

Şi în limba franceză:
Experiences de coupoles a ‘Bucarest. La

forlificalion permanente actnelle.

Crapellianu (Nicolae).—Profesor, năs
cut în Craiova. la 1843. A făcut toate stu
diile sale în ţară. Num it la 1864 profesor 
de matematice la Ploeşti el funcţionează în 
accastă calitate şi până astăzi fiind şi di
rector al liceului din acel oraş.

A fost membru în Consiliul general al 
instrucţiune! publice de la 1880-1886, şi 
membru în Consilii comunal al oraşului 
Ploeşti ales în 1 888 şi 1894.

Scrierile sale : Aritmetica, Geometria, a- 
probate de Ministerul Instr publice.

Creangă (Ion). Nuvelist, născut la 1 
Martie 1837 în satul Humuleştii, judeţul 
Neamţului, m ort la 31 Decembrie 1889 în 
Iaşi.

A început prin a învăţa carte bisericească 
în satul unde se născusc, dar a fugit me
reu din şcoli până la 1853 când a intrat în 
seminarul de la Socola( laşi) de unde a eşit 
la 1859 şi apoi a devenit diacon. Ma i târ
ziii el intră în şcoala normală Vasile Lupu 
şi apoi e numit institutor de clasa I-a.

La 1871 Creangă aruncă potcapul şi 
devine mirean.

Colaborator al ziarului Convorbiri Lite
rare, membru al Societăţei Junimea, Ion 
Creangă a publicai o sumă de nuvele î 
poveşti populare între cari : Soacra cu trei

4 bis
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nurori, Capra cu trei ie ţi — ‘Danilâ Prepel
eac— Punguţă cu doi bani— Poeţii populare. 
Moş Nicbifor cQţcarul —  Fala babei şi fata 
moşneagului— Povestea porcului Povestea lui 
Stan Păţitul— îvan Turbinca— Ioan ‘Roată 
ePovestea Ini Harap alb.

Scrierile sale adunate, au fost publicate 
în Biblioteca pentru toţi’ editura Carol Muller.

Cretzeanu (Gheorghe). — Jurisconsult, 
poet, născut în Bucuresci la 1829, încetat 
din viaţă la Bucuresci în 1887. Elev al co
legiului Sfântu Sava, îşi termină studiile 
sale în drept la Paris unde întemeâ cu alţi 
tineri români ziarul «Junimea ‘Română», 
menit a propaga idea unireî, după ce scrise 
deja la alte ziare tipărite tot tn Paris cu 
tilul » România viitoare şi <rRepublica ro
mână».

întors în ţară la 1853, G. Cretzeanu in
tră în magistratură ca procuror de T ribu
nal, apoî substitut la înalta Curte iar hi 
1857 jurisconsult al Statului. La 1859 e.ste 
numit director al Ministerului Justiţiei, şi 
peste puţin Ministru ad-interim la acelaş 
departament. La 1860 e numit membru la 
înalta Curte, după acea procuror la Casaţie, 
în urmă Ministru al Cultelor şi Instrucţiune! 
publice la 1862 timp de o lună şi apoi car 
membru la Casaţie până la sfârşitul vietei 
sale. Scrierile sale s u n t: Melodii intime. (185))

El a colaborat la Revista Carpaţihi, Re
vista română şi la ziarul Patria din 1854, 
care după câte-va luni fu oprit de censură.

Cretzeanu (Victor).- General de bri
gadă născut în Bucurescî la 1832, încetat 
din viaţă la 1897 Aprilie în Bucuresci. An
gajat voluntar la versta dc 19 ani în cali
tate dc cadet, a făcut la 1860 cursurile şcoa- 
lel de cavalerie de la Saumur (Francia) şi 
întors în ţară a înaintat până la gradul de 
colonel în 1878 când, isbucnind resbelul In
dependenţei, i s’a încredinţat comandamentu 
diviziei independentă de cavalerie.

De atunci, şi în tot timpul campaniei, 
până la terminerea el prin luarea Vidinulul, 
colonelul Creţeanu conduce trupa încredin
ţată lu i  cu isbândă şi cu cinste : la Maha- 
leta, unde călăreţii români pun pe fugă că* 
lărimea turcească şi ’l cuceresc un steag, 
la Semeret-Trestenik, unde călăraşii noştri, 
împreună cu brigada de cazaci Tutolm in, 
atacă o coloană de 8000 de turci şi prind 
două convoiuri; la Dolny şi Gorny-Dubnik

şi la Teliş, unde divisia de cavalerie Cre
ţeanu şi brigada de infanterie Cantili luptă 
alături de garda imperială rusească sub ge
neralul Gurko în sângeroasa bătălie din 12 
O ctom brie; însfârşit, la 7 Noembrie, la Ra- 
hova, unde cavaleria şi infanteria puse sub 
ordinile directe ale lui Cretzeanu, iau o parte 
decisivă ia acea victorie specială a oştirel 
româneşti.

După încetarea resbelului, M. S. Regele a 
desemnat pe colonelul Cretzeanu ca adjutant 
al seu, iar m a i  târziu numindu’l general, l’a 
făcut şeful casei sale militare.

Num it apoi inspector general al cavaleriei, 
a ocupat acest post până la 1891 când a 
demisionat din armată.

Cretzescu (Alexandru).—Jurisconsult, 
om politic, născut la 1825, încetat din viaţă 
la valea Călugărească la 28 Iulie 1885. 
Fost custode la Biblioteca naţională, apoi 
advocat mănăstiresc, profesor de istorie la 
Sfântu Sava, revisor general al şcoalelor, 
procuror, membru de şedinţă şi preşedinte 
la înalta Curte de Casaţie.

In cabinetul Ion Ghica, a fost Ministru 
al Cultelor de la 14 Iunie 1869 până la 12 
Decembrie, acelaş an.

Crutzescu (Constantin).—General dc 
divisie, născut la 13 Septembre 1838, în
cetat din viaţă în Bucuresci la 1897. A in
trat elev în şcoala militară la 1857, şi a 
fost înaintat sub-locotenent la 1859, apoî 
ofiţer superior la 1867, şi colonel la 1877.

în timpul resbelului Ineedendenţel din 
1877-78 a comandat brigada l-a divizia i-a 
care a luat parte la luptele de la Smârdan 
Vidin. La 1887, C. Crutzescu a fost înain
tat general dc brigadă şi la 1893 coman
dant al divisiel 2-a din Craiova.

Cuciureanu (Gheorghe).— Medic, năs
cut la 1824 în Dorohoifi, încetat din viaţă 
în Iaşi la. 1886 Ianuarie. S’a stabilit în Iaşi 
pe la 1837, a fost protomedic al Moldovei, 
apoi medic prim ar şi epitrop al Casei sfântu 
Spiridon din Iaşî, şi Ministru de culte şi 
Instr. publică -al Moldovei înainte de unire. 
A fost membru al Academiei române.

Cuciureanu (Mihail). Publicist, năs
cut la 5 Noembrie 1819 în Botoşani, înce
ta t 'd in  viaţă la 5 Ma i  1844 în Fălticeni. A 
făcut studiile în Pestha şi Cernăuţi şi a
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tost m ai târziii asesor ta Tribunalul Neaniţu. 
A publicat ‘Poetice cercări (1839).

C u cu  (S t. N ic o la u ) . Inginer, născut 
în Bucuresci la 1857. £ '-tl &cut studiile 
liceale la Matei Basarab, iar pe cele speciale 
Ia şcoala de Poduri şi Şosele din Bucuresci.

Cariera de inginer şi-a făcut’o la Primă
ria Capitalei unde se ridică treptat până Ia 
gradul de inginer-şef, director al Lucrărilor 
Oraşului. La 1887 trece ca Director la So
cietatea română de Construcţii, şi la 1893 
revine în capul serviciului tecnic al Primă
riei, unde ’l regăsim şi astăzi.

A tip ă r it: Căile ferate de interes local 
(1876) Staţi/inele meteorologice populare(i8j6) 
Asupra canalisaţiuneioi aşulnî Bucuresci 1880) 
Petrolul derivatele şi aplicaţinnele Iul (1881S 
Iluminarea prin g a ţa  oraşului Craiova (1884 j 
Alimentarea cu apă a oraşuluiBncurescl(i8yy) 
Noi) sistem peutm  alimentarea ataşelor cu 
apă (1894). Alimentarea cu apă a oraşului 
Kâmnicu-Sărat (1894) Sistemaţiunea oraşului 
Turnu-Severiu (1894). Alimentarea cu apă 
a oraşului Constanţa (1895).

C u g le r -P o n i  (M a tild a ) . — Poetă, năs
cută la Iaşi în 1853 din părinţi germani. 
Cunoscând foarte bine mal multe limbi 
streine, a arătat încă de timpuriu vocaţiu- 
nea sa poetică, prin poesii publicate în 
Convorbiri Literare pe Ia 1866. De atunci 
şi penă astăzi' j  scris numeroase poesii adu
nate şi publicate la Iaşi într’un vo lu in (i874).

C u lia n o  (N ico lae). — Născut In 1834, 
profesor de geodezie şi astronomie Ia fa
cultatea de sciinţe din Iaşi de la 5 Iunie
1863, rector al Universităţel-din acel oraş. 
A publicat: Raporturi despre starea scoalelor 
publice din Iaşi (1867— 1868). Lecţiunl de 
caknl diferenţial şi integral (1870— 1877). 
Curs elementar de trigonometrie plană şi sfe
rică (1886). Curs elementar de algebră ( 1890). 
Curs de cosmografe (1895).

C u z a  (A le x a n d ru  I o a n  I-iu).— Domn 
.ii României, născut 111 Gulatz la 1820 
Martie 20, încetat din viaţă Ia 5 Ma i  1873 
în oraşul Heidelberg (Germania), înmormîn- 
tat la moşia sa Ruginoasa. Intrat în oşt're din 
tinereţe, demisionă pe.ste cât-va timp şi plecă 
la Paris unde ’şl urmă studiile de la 1837 
penă la 1840. Reîntors în ţară, se căsători 
la 1844 cu Domnişoara Elena Rosetti, sora

D-lul Th. Rosetti, fostul preşedinte de Con 
siliu, apoi intră în magistratură şi peste 
scurt timp fuse numit în 1850, prefect al 
judeţului Covuriuiu.

Sub căimăcămia Iul Vogoridis (1857) 
reintră în armată, ajunse după câte-va luni 
la gradul de colonel şi atunci fu numit ea- 
răşî prefect la GalatzI, dar îşi dete în cu
rând demisiunea motivată pe faptele anti
naţionale şi anti utiioriste ale Căimăcămiel.

In timpul iocotcnenţe i  domneşti a lui V. 
Sturdza şi A. Panu, Cuza e numit Ministru 
de resbel al Moldovei şi este ales al Ga- 
latzulul în Camera electivă a Moldovei che
mată să aleagă un Domn dintr’o casă domni
toare streină. In ziua primei adunări, Ia 5 
Ianuarie 1^59, în lipsa uuu i  candidat hi 
domnie, dintr’o casă domnitoare .streină, 
Cuza este ales domn al Moldovei, ear la 
24 Ianuarie acelaş an, Domn al Munteniei, 
şi ast-fel el devine Domn al României, 
aprobăndu-se de către Conferinţa de Ia Paris, 
unirea Principatelor.

Din nenorocire, primii ani al Domniei se 
succedă în sbuciumări interne produse de 
puţinul caz ce făcea Suveranul de preroga
tivele Corpurilor legiuitoare, ear schimbările 
ministeriale necurmate, nu ftceau de cât să 
slăbească din ce în ce mal mult situaţiunea 
sa. La 1860, se contopise ambele Minis
tere, cel din Moldova cu cel din Muntenia, 
dar acest guvern dc fusiune se termină prin 
moartea tragică a lui Barbu Catargiu, şeful 
partidului convervator, preşedintele Con
siliului, asasinat sub poarta Mitropoliei Ia
8 Iunie r862, cănd eşea de la Cameră.

Cuza face atunci apel la un guvern N. 
Kretzulescu şi rând pe rend caută să uzeze 
toate partidele politice, nădăjduind că va 
sfîrşi prin a fi. singur stăpânul situaţiei 
pentru tot-d’a-una. Budgetele nu se mal 
votau de Cameră, ci se decretaţi prin simplă 
ordonanţă princiară, cetăţenii refuzau plata 
impositelor în asemenea condiţiunî (1863), 
administraţia era pe mâna unei camarile, 
libertatea omului nu se mai respecta.

In atare situaţiune, Cuza făcu apel Ia 
Mihail Kogălniceanu, care luă puterea în
1864, făgăduind prin programul său că va 
satisface cerinţele parlamentului. In interval 
dc câte-va luni, se votară atunci legile 
pentru secularisarea averilor mănăstireşti, 
pentru înfiinţarea unul Consiliu de Stat, 
unei Curţi de Compturî, pentru organisa 
rea justiţiei, reforma codului Penal. Se proc
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lamă desfiinţarea pedepsei cu moarte, liber
tatea presei, inviolabilitatea persoanei şi 
domiciliului, etc. etc.

La mai îmtltc din aceste legî, precum la 
aceea relativii la organisarea gitardei naţio
nală, şi alegerea primarilor, Cuza refuză 
sancţiunca sa, amănând’o din zi tn zi. Ca
mera din parte’i amâna asemenea discuţiu- 
nea lege! rurale din causă că mulţi proprie
tari nu se pute.tu înţelege asupra cantităţei 
de pământ ce urma .să se dea ţăranilor, 
nnii cerând 5 pogoane, alţii propuind 2 
şi jumătate.

Această amânare fu o armă tn mâna 
Guvernului şi în urma unui vot dc blam 
dat Ministerului Kogălniceanu, parlamentul 
fu disolvat şi deputaţii fură expulsaţî cit 
puterea armată din Cameră (2 Maiu 1864).

La 4 Ma i  1864 se promulgă o nouă 
lege electorală stabilind sufragiul universal 
cu dotie categorii, şi noul statut fit ratificat 
priu plebiscitul de la 10 şi 14 Maţii 1864, 
care dete Ini Cuza 713,000 glasuri contra 
57,000.

Această lovitură dc stat mări ncinultu- 
mirele, mai ales că toate concesiunile, toate 
fumiturele se dedeau prin simple decrete. 
Financele Statului ajnnsese de asemenea în 
cea ma i  tristă stare, ear amicii personali 
ai Domnului se înavuţeaţi tn paguba S ta
tului. ̂ Ultimul Minister N. Krctzulescu, for
mat în afară de majoritatea parlamentară, 
fu semnalul explosiune i  nemulţumire! ge
nerale.

Sub conducerea fruntaşilor partidului libe
ral, isbdcni mişcarea revoluţionară de la i r  
Februarie 1866, în care erau amestecaţi şi 
câţl-va militari, mişcare de altminterea cam 
neaşteptată de vreme ce cu dou£ luu i  îna
inte, prin discursul Tronului de la Ianuarie
1866, principele Cuza itidicasc deja inten- 
ţiunea sa de a abdica spre a sc putea rea- 
lisa dorinţa Românilor : alegerea unul Domn 
strein.

In noaptea de 11 Februarie 1866, pe la
3 ore şi jumătate, Batalionul de vînători 
sub comanda maiorului G. Lecca eşea din 
cazarmă şi sc aşeza lângă aripa din dos a 
palatului, ear o trăsură avend pe capră 
drept vizitiu pe un negustor Chiritză Tudor, 
aştepta la intrarea grădinef Schlater sem
nalul spre a înainta.

Dintre conspiratori intrară în palat fără 
nici o împotrivire, maiorul G. Lecca căruia 
îl era tomnai încredinţată paza Dom nitoru

lui, Căpitanii Pilat, Costiescu şi Lipoianu.
Uşile camerei de culcare a Domnitorului 

se deschiseră şi căpitanul Costiescu presintă 
lu i  Cuza spre semnare actul de abdicare pe 
când căpitanul Lipoianu ti întindea un con
dei ear căpitanul P i'at plecând spinarea, o 
oferea spre a servi drept masă.

Domnitorul semnă, se îmbrăcă şi părăsi 
palatul însoţit de conspiratori, fără să facă 
cea mai mică resistenţă.

In  noaptea aceea se şi institui o Locote- 
netiţă Domnească compusă din generalul 
Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu şi Colo
nelul Nicolae H aralam bc; apoi se formă 
un guvern compus din fruntaşii tuturor 
partidelor politice.

Peste câte-va zile Principele Cuza părăsea 
ţara şi se stabilea în .străinătate.

Mal târziii, după alegerea Principelui 
Carol I-iu, şi atunci când inimiciţia dintre 
Francia şi Germania începuse a se accentua, 
ear intrigile politice tn interiorul ţăre i  se 
deslănţuiră earăşi, imperiul francez ispiti pe 
principelc Cuza spre a şti dacă tn mod 
eventual, ar mat fi dispus să primească ea
răşi tronul Rom âniei; dar principele refuză 
categoric.

La 1870 Ianuarie, ales deputat de către 
colegiul al 4-lea de Mehedinţi, declină 
mandatul ce i se oferea.

Unirea Principatelor, secularisarea averi
lor mănăstireşti, împroprietărirea ţăranilor, 
au fost în viaţa Principelui Cuza pagine 
prea strălucite, pentru a fi întunecate cu 
desăverşire prin cele-l’alte greşeli şi D u

cate ale Domniei de la 1859 la 1866.

Cuza (Alexandru).— Fiu adoptativ al 
Domnitorului Alexandru Ion Cuza, încetat 
din viaţă la 1890 în oraşul Madrid, îngro
pat la proprietatea părintească Ruginoasa.

Cuza (Alexandru C.) Poet satiric, năs
cut în Iaşi la 1857. A colaborat la Con
timporanul şi Convorbiri literare. A publicat: 
Epigrame, Monologurf.

Cuza (Dimitrie).— Fiu adoptativ al Dom 
nitorului Alexandru Jon Cuza, încetat din 
viaţă la 1889, îngropat la proprietatea pă
rintească Ruginoasa.

Cuza (Elena). —  Doamnă a României, 
născută la Iaşi in 1825, sora d-lu i  Th. Ro- 
sctti fostul preşedinte de Consiliu şi actual
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Director al Băncei Agricole. In anul 1844 
s*a căsătorit cu Alexandru IoaS Cuza, fos
tul Domn al României pe atunci magistrat 
la Galatzi.

Doamna Elena îşi atrăsese în timpul Dom
niei, dragostea tuturor prin virtuţile sale cas
nice şi nemărginita’! iubire pentru cei des- 
moşteniţl de soartă.

Cu un prim fond dat de Alteţa Sa şi apoi 
mărit de o suscripţiune publică, a pus te
melia orfelinatului de la CotrocenI care’I 
poartă numele AsihU Elena 'Doamna, şicare

a avut de scop creşterea şi educajiunea fe> 
telor ortane sărace.

Crud lovită prin moartea principilor Di
mitrie şi Alexandru Cuza, fii adoptativ! al 
A. A. L. L-, Doamna Cuza a intrat în 1890 
ca infirmieră la spitalul Caritatea din Iaşi, 
dând acolo îngrijirile sale celor bolnavi.

Acum, Doamna Hiena în verstă înaintată, 
s’a stabilit laPeatra Neftmtzu.

Numele acestei blânde şi sfinte Doamne 
e binecuvântat de toţi Românii cari aâ cu- 
noscut’o.

D
D a b ija  (N ico lae ).— General, născut la

15 August 1837 in Huşi (Fălciu), m ort la
1 Decembrie 1884 în Paris. A făcut şcoala 
militară de la Metz (Francia) de unde a 
eşit în 1860 cu gradul de sub-locotencnt 
de artilerie în armata română. La 1868, a 
fost înălţat maior, la 1874 colonel şi la
1880 general.

In timpul resbelului Independenţei (1877- 
78) el comanda divisia j-a  de artilerie, îna
intea Griviţel.

Fiind colonel, Dabija a ocupat în mai multe 
rânduri demnitatea de Ministru, şi an u m e: 
dc la 8 Ianuarie 1879 in cabinetul Ion Bră
tianu până la 11 Iunie acelaş an Ministru 
de resbel, apoi de la 14 Octombrie 1880 
până la 1 August 1884 Ministru al lucră
rilor publice

Unii cronicari contimpuranî, pretind că 
Colonelul Dabija ar fi fost la 1871 candi
datul opoziţiei antidinastice la Tronul Ro
mâniei, când a isbucnit mişcarea revoluţio
nară din Ploeşti.

D a m £  (F r^ d e ric ). —  Publicist, ziarist, 
născut la 18*49 în Comuna Tonnerre (Fran
cia). A ftcut studiile sale în Paris la liceul 
Saint Louis şi facultatea de drept. După 
ce a colaborat acolo la, ziarele Ganlois, La 
Clocbe, le Corsaire, veni în Bucurcsci la 
1872 ca redactor la ziarul Journal de Bn- 
carest. Apoi în 1873 fonda cu C. Polysu la 
Roumanie şi r  Europe Orientale care se ti
părea în Paris. Acest din urmă ziar devine 
m ai târziu ebdomadar în colaborare cu Cvru 
Qeconomu,

La 1876, Dame e numit profesor pentru 
limba şi literatura franceză la liceul Sfîntu 
Sava; la 1877 colaborează la ziarul Româ
nul iar în 1883 c numit prim redactor al ga
zel l’Independance Ronmaiile, loc pe care’l 
ocupă până la 1887, când fondează la Li
berte ronmaine.

In 1890 părăseşte ziaristica spre a se 0- 
cupa de profesorat. Rînd pe rînd e şef al 
serviciului statistic la Ministerul instrucţi- 
unel publice în 1892, apoi sub-director al 
învăţământului primar şi însfârşit inspector 
până la Octombrie 1895 când a demisionat.

Dame a publicat la Neutralite de la Rou
manie (1876) Histoire de la tolerance şi 
Histoire critiqne de Hasdeu (traducere) Les 
Ronmains du sud îri colaborare cu Densuşianu, 
Crima din strada Polonă roman. Annuaire 
de la %pumanie O 87 3 ) prima publicaţiune 
în acest gen iu ; apoi pentru teatru Visul 
Docbiel (poemă dramatică) Hatmanul Dră- 
gan, în colaborare cu I. Malla, Oştenii noş
tr i în colaborare cu D. C. Ollanesco.

El a fondat îii 1880 Cimpoiul revistă care 
s’a tipărit până la 1882. Ultima sa lucrare 
este Dtrpmiaml Tţoinăn-Frnnceţ.

D a n  (B ad e a ).—Maior de pompieri, năs
cut în Bucuresci la 1828, a intrat în oştire 
ca soldat la pompieri în 1845 când s’a 
creat compania de pompieri care înlocueau 
pe tulumbagil din vechimc. înaintat sergent 
la 1847, ia parte cu acest grad la lupta cu 
Turcii din Dealn Spirea (13 Septembrie 
1848). La 1855 a fost înaintat sub-locote
nent apoi căpitan la 1860 si major la j 868
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când a luat comanda Batalionului de pom
pieri din Bucuresci.

Maiorul Badea Dan, unul din organiza
torii vestiţilor pompieri dc odinioară, a ră
mas în capul Batalionului până când s’a dat 
acestui corp o nouă organizatiune prin con
topirea lui cu regimentele de artilerie. A- 
tuncî a trecut la pensie şi urma lui s’a 
perdut.

Dan (Dimitrie). Publicist, data nascerei 
si amănunte biografice lipsesc.A publicat: Po
poarele ‘Bucovinei ( 1891-1892) Biserica, pro
prietarii moşiei, satul şi locţiitori! din Lujenii
(1893) Die Verfolgung der Armeniei• in der 
RColdan hi lahre 1851 (1894). cDin toponi
mia românească (1896).

Dânescu (Alexandru). —  Sub-locote
nent, născut în Bucuresci la 1^44 Ianuarie 
în 5. A intrat în oştire ca soldat la 18614 
şi a căpătat la 1871 gradul de sub-locotencnt.

I11 timpul resbelului Independenţei face 
parte din regimentul 15 Dorobanţi şi nioare 
pe câmpul de luptă în faţa Rahove i  la 7 
Noembrie 1877.

Dânescu (Ana). — Artistă dramatică, 
născută în Bucuresci la 1850, încetată din 
viaţă în Bucuresci la i8 9 3 .A ftc u t studiile 
sale la Conservator si a intrat în lea tru l 
Naţional ca societară la 1877.

A ţinut rolurile principale în Scriioarsa 
perdntâ, Voevodul Tţiganilor, Studentul cer
şetor, Hatmanul Baltag, M-nie Atigol, Girojle- 
Girofla, Paţa Bună, etc, etc.

înainte de a veni în Bucuresci. debutase 
la laşi în 1873, şi jucasc în trupa de ope
retă a impresariului Aslan.

Danielopulo (Gheorghe). Avocat, 
profesor, născut în Bucurcsci la 1837. A 
făcut studiile liccule în ţară şi a terminat 
facultatea de drept din Paris, de unde s’a 
întors cu titlul de doctor în drept.

A înbrăţişat de la înccput curicra de a- 
vocat şi a fost numit în acelaş timp pro
fesor dc drept roman la Facultatea de drept 
din Bucuresci (1865), unde predă cursurile 
sale până în present.

La 1897 a f°st ^ cs decan al Baroului 
Capitalei.

A publicat: Fragmente juridice 2 voi. (1895- 
*897), a luat direcţiunea Gaţetef Avocaţilor 
k  1897.

Darclee.—  Pseudonim artistic al prima
donei H aridia Haricly. Născută în Bucu- 
rejei la 1860, a urmat studiile clasice într’un 
institut din Viena şi apoi mai târzift a luat lec- 
ţiuni de canto cu cel mai vestiţi profesori din 
Paris. A debut.it ca prima-donă la opera 
din Paris în opera ‘2\omeo şi Julietta. RepuU- 
ciunea ei este astăzi universală şi în decurs de 
v re o  zece ani a cules laurii pe toate scenele 
din Milan, Paris, Petersburg, Viena, etc.

Din când în când, a dat câte-va represen- 
taţiunî pe scena Teatrului Naţional din Bu
curesci.

Datculescu (Constantin C). Pro- 
prietar-cultivator, orticultor, născut în Râm- 
nicu-Sănit la 26 lanuare 1857. A ficut stu
diile sale în Bucuresci şi Paris, ocupându- 
se mal ales cu orticultura.

E cunoscut în ţară prin admirabila sa 
fermă agricolă de la proprietatea sa Slobozia- 
Galbenu -şi prin revista sa agricolă scien- 
ţifică Gaţeta S'ăteniiulin, întemeiată de la 1883.

Datculescu a j ’epresentat 111 Camera dc 
la 1888 si în acea de la 1895, colegiul al 
3-a de Râmnicu-Sărat.

Davila (Ana).— Soţia doctorului Carol 
Davila, născută în Bucuresci la 1830, în
cetată din viaţă în Bucuresci la 1873. A 
condus ani îndelungjţi Asilul Orfanelor dc 
la Cotroccnl Elena Doamna şi a lăsat un 
nume neperitor prin părinteştele îngrijiri ce 
a dat copilelor orfane din acest institut dc 
bine facere.

Ana Davila a avut un sftrşit tragic.
Asistând la experienţele chimice şi fizice 

ce făcea doctorul Davifa la laboratorul Spi
talului Coltzea, a ccrut o preparaţiune de 
chinină pentru a tăea un acces de friguri 
de care .suferea. Din eroare, d-rul Bcri.ad, 
i-a dat o soluţiune cu .strichnină ; peste zece 
minute, nenorocita femee a căzut moartă.

Davila (Carol). -Medic, njscut în 1828 
la Parma (Italia) dintr’o familie franceză, în
cetat din viaţă la 26 August 1884. A fă
cut studiile salr* în Francia şi la 1849 fiind 
preparator de chimie în laboratorul facultă- 
ţci de medicină la Angers, compuse o li- 
ioarc anticolerică foarte cnnoscută astăzi la 
noi sub denumirea dc picăturile In! Davila.

La 1852, după ce trecu înaintea facul
tate! din Paris teza sa ca doctor, Tu trimis 
în Bucuresci de către guvernul francez după
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cererea Principelui Stirbey, spre a organisa 
un corp medical în România, Nici odată, 
alegerea nu a fost mal fericită, căci imediat ce 
Davila este numit medic şef al armatei, el 
se pune pe lucru, înfiinţează o şcoală de 
medicină sub a sa direcţiune, înfiinţează gră
dina botanică de la Cotroceni şi .şcoala de 
farmacie. Ear peste un an înfiinţează şcoala 
veterinară şi societatea medicală. Şcoalele 
sub direcţiunea sa, iati o aşa mare desvol- 
tare, în cât guvernul francez recunoaşte 
peste un an equivalenţa şcoalelor române 
de medicină şi farmacie cu acele franceze.

La r86o Davila reuşeşte să înfiinţeze a- 
silui de la Cotroceni cu înalta protecţiune 
a Doamnei Elena Cuza: apoi împreună cu 
doctorul Lebiez, pune temelia museului de 
anatomie şi împreună cu dr. Bemad-Len- 
dway înfiinţează pe cel de chimie.

Isoucnind resbelul franco-german (1870) 
Davila merge să ’şl pue cultura şi pricipe- 
rea în serviciul ambulanţei franceze, precum 
mai târziu la 1877 se distinge pe câmpiile 
bulgare în timpul resbelului Independenţei 
conducând cu mult zel şi inteligenţă ambu
lanţele noastre.

Delavrancea (Barbu Stef.). — Ziarist 
om de litere, născut în Bucuresci la 5 A- 
piilic 1858. A făcut studiile sale în ţară 
şi lc a terminat la Paris, unde s’a ocupat 
în special cu istoria şi literatura. A cola
borat cât-va timp la ziarele România liberă, 
Epoca şi apoi a intrat la 1888 în partidul 
literal naţional ca redactor al ziarului Vo
inţa Naţională până la 1876.

Ales deputat al oraşului Ploeşti la 1892 
a fost reales în j8 y 5, to t de acest colegiu. 
Colaborator la mai multe reviste literare, 
Delavrancea a publicat şi mai multe nuvele 
precum : Sultănica, Trubadurul. ‘PorasiţU 
etc.

La 1897 a trecut la ziarul Drapelul.

Deleanu (Budal Ion). —  Poef născut 
într’un sat din Transylvarya la 1770, m ort 
la 1830. A făcut studiile sale primare şi 
universitare de la Lemberg urde a ocupat 
apoî o funcţiune i n  magistratură. A scris 
diferite cărţi didactice ne publicate încă şi 
o poemă eroi-comică tipărită după moartea 
sa sub titlul: Ţiganiada sau Tabăra Ţi
ganilor.

Demetrescu (Alexandru). —  Om  po

litic născut la 1809, încetat din viaţă Ia
1890 Iulie 24. A fost ministru de externe 
al Munteniei în timpul sesiune! divanului 
ad-hoc.

Demetrescu (Traian). —  Poet născut 
în Craiova la 5 Decembre 1866, încetat din 
viaţă în Craiova la Aprilie 1896.

Fără să termine studiile sale simţind o 
mare atracţiune pentru lîterarură, a colabo
rat la diferite ziare şi reviste, între c a r i : 
Revista literară, Revista Olteniei, Revista 
Nouă, Economistul} Adevărul precum şi la 
câte-va ziare politice.

Scrierile lui s u n t : Amurgul poesii (1887-
1888). Evoluţia în literatură (1889) Car
tea unei inim ii (1890) Săracii (1890) Pro
fite literare (1891) Intim (1892) Sensiiive 
(1894) Iubita (1895) Privelişti din viaţă
(1896) Nuvele Posthume (1896) Simple (1896) 
Cum iubim (1896) Aquarele (1896).

Demetriade (Mircea).—  Publicist, au
to r dramatic, născut la 2 Septembre 1861 
la Ocnele Mari (Râmnicu-Vâlcea). A ur
mat numai cinci clase liceale şi apoi a in 
trat la Conservatorul de Declamaţiune. Co
laborator la m a i  multe ziare politice şi li
terare el a scris: Fabule, Versuri (1880-
1889) Făt Frumos (1884). ear pentru tea
tru : ‘Rjnegaltd  melopee în 3 acte versuri, 
Un amic comedie în 2 acte, versuri In noap
tea nunţel un act versuri, Visul Iul AU poe
mă feerie 7 tablouri versuri.

Demetriescu (Anghel).— Profesor, pu
blicist, născut la 1847 Octom brie 5. A fă
cut studiile în ţară şi străinătate, absolvind 
facultatea de litere din Bucuresci- şi Berlin, 
întors în ţară, a fost numit la 1869 pro
fesor de istorie la liceul Lazăr unde predă 
cursurile sale până în present. înainte de 
a pleca în străinătate, fusese deja profesor 
de istorie şi geografie la Sfântu Sava încă 
din 1869. La 1888 a luat direcţiunea şcoa
lei particulare Sfântu Gheorghe din Bucu
resci. Demetriescu s’a distins ca publicist 
prin articolele sale literare publicate în di
ferite ziare şi reviste. S crieri: Elemente de 
geografie, Dim. Bolintineanu, biografie; Dis
cursurile lu t ‘Barbu Catargiu însoţite de o 
notă biografică ( r 886) Lord Macaulay— dis
cursuri traduse din limbe engleză (1 8 9 5 /

Demosthen (Alexandru).—Medic mi
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litar născut în Brăila la 8 N oem bre 1845. 
A făcut studiile sale la şcoala de medicină 
din Bucurescî şi )e a complectat la Mont- 
pellier.’La 1881 a fost numit profesor de fîsio- 
logie la facultatea de medicină din Bucu- 
resd . La 1883 e numit prim chirurg al 
spitalului militar central şi apoî profesor de 
medicină operatorie şi anatomie topografică 
la facultatea de medicină, post pe care-1 
ocupă de la 1881.

D-rul Demosthen a publicat : Curs de 
fiziologie, Tratamentul hirurgical al perito- 
nitel purulente, (1889) Resultatele imediate 
ţ i  întârziate ale inlervenţiunei hirurgicale în 
tuberculoasele locale (1889) Antisepsia pe 
câmpul de luptă, (1890) Studiu experimen
tal asupra efectelor glonţului cnirat al puştel 
Mannlicher (189^) Herniile în arniatâ{ 1894) 
Tratamentul hirurgical al pleuresiei exsuda- 
t ;ve (1894).

Densuşianu (Aron).— Profesor univer
sitar pentru literatura latină şi istoria ei, 
Ja facultatea de litere din Iaşi, numit în a- 
cest post de la 25 Octom brie 1883, şi pro
fesor de limba germană la şcoala normală 
superioară din Iaşi.

S’a născut la Densuşi (Transilvania). A 
publicat : Să ne cunoaştem (1879). Negriada 
epopee naţională (1879). Aventuri literare 
(1881). A rtă  politică a lu i Oratiu (1882). 
Din vocalisinul latin ş i roruăn (1882). Isto
ria limbei şi literatnrei romane (1885) Cer
cetări literare (1887). Valea vietţef (1892). 
Hore oţelite (1892).

Densusianu (Nicolae).— Avocat şi pu
blicist, născut la Densuşi (Transilvania) la
1846. A făcut studiile la Hermandstadt şi 
s’a stabilit în 1877 la Bucuresci, desfăşu
rând toată activitatea sa în cercetarea stu
diilor istorice. Din când în când a făcut nu
meroase călătorii prin Italia, Sicilia, Croa
ţia, studiind documente relative la Istoria 
Românilor din Transylvania.

A publicat: Românii de la apus (1877) 
Cercetări istorice în arhivele Ungariei şi Tran- 
sylvaniei(i88o).Revoluţiunea Itn H o ria iiS S ^)  
Note critice asupra scrierel d-hri Xenopol: 
Teoria lu i Roesler (1885). Monumente pentru 
istorta Şirei Făgăraşului (1885).

N. -Densuşianu ocupă în present modesta 
funcţiune de bibliotecar al Statului major al 
armatei.

Deparatzeanu (Alexandru). —  Poet 
născut la 1835 la Deparaţi (Teleorm an) 
încetat din viaţă la 1865. A făcut studiile 
sate în ţară şi în străinătate.

După ce funcţionă cât va timp ca sub
prefect, a fost ales deputat sub domnia lui 
Vodă-Cuza şi apoi se retrase la ţară la pro
prietatea sa.

El a publicat D oruri şi amoruri (1861). 
retipărit în 1896 de editorul Mîlller. Gri
gore Vodă, Domnul Moldovei (1864).

Diaconovich (Corneliu). — Publicist, 
născut în Bocşa—montană (Banat) la 18 Fe
bruarie 1859. A făcut studiile sale juridice 
la facultatea din Budapest. Activitatea sa ca 
publicist începe de la 1875, când apără 
causa română în ziarele germane şi ma
ghiare ale Austo-Ungariei.

La 1884, e redactor şef al ziarului Vii
torul din Budapesta, dar la 1885 părăseşte 
această foae şi înfiinţează revista Românische 
Revue care s’a tipărit zece ani în Viena. In 
acelaş timp e numit secretar al băncei Al
bina din Sibiu, post pe care’l ocupă până 
la 1894 când părăseşte această funcţinnc şi 
înfiinţează ziarul Dreptatea din Timmişoara.

La 1895 este ales prim secretar al Aso- 
ciaţiuni Transilvania» şi director al revistei 
Transilvania.

Scrieri : Romănische-Revue (1885-1894) 
10 voi. Gheorghe Bariţiu (studiu biografic 
1892). Despre apărarea îndreptăţită (1894). 
10 M a i ( 1891) Zur romănische-magyarischen 
Streit frage (1892), Enciclopedia română în 
curs de publicaţiune (1896) din însărcina
rea asociaţiunei Transilvane.

Diaconovici (Loga Constantin). —
Profesor, publicist născut în Caransebeş 
(Transilvania) la 1770, încetat din viaţă la
12 Noembrie 1850. A început studiile sale 
în Logoş şi le-a term inat în Pesta ; apoi 
după ce a ocupat cât-va timp funcţiuni 
publice, a înbrăţişat cariera didactică fiind 
numit în 1830 director al şcoalelor naţionale 
din Banat.

El a tipărit: Ortografia (1818) Gramatica 
română (18^2). V e r s u r i V i a ţ a  D om 
nului Nostru Isits Christos (1831). Telcuiala 
Evangheliilor(1835). OctoichţiTipicoti (1836) 
Epistolariii românesc (1841).

Dimancea (Nicolae) — Bărbat politic
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născut la i §38  în orăşelul Cem eţl judeţul 
Mehedinţi.*

A intrat în luptele politice în 1858, şi 
a luat parte ca agitator la evenimentele prin
cipale politice, precum la alegerea Domni
torului Cuza in Muntenia, la mişcarea re
voluţionară din Argeş în 1864, la revoluţia 
din 1866 pentru detronarea lui Vodă Cuza, 
la altă resvrătire antidastică din 1871 când a 
fost dat în judecată şi achitat de către juraţi.

A făcut parte din Camera deputaţilor ca 
representant al judeţului Argeş de la 1870 
până la 1888, şi a fost reales la 1895.

D im itr e s c u  I a ş i  (C o n s ta n t in ) .— Pro
fesor, născut în Iaşi la 1849. A făcut s tu 
diile sale primare şi liceale în Iaşi ear cele 
universitare în Germania. întors în ţară, a 
intrat în profesorat şi la 1878 a fost nu
m it definitiv profesor de istoria filosofie! şi 
morală la facultatea de litere din Bucurescî.

Maestru de conferinţe la şcoala normală 
superioară din Bucuresci, director al Biblio- 
tecel Statului din Bucuresci, C. Dimitrescu- 
Iaşi a colaborat la numeroase reviste lite
rare şi ziare politice.

La 1890 a avut câţi-va ani dirccţiunca 
Revistei Tedagogice.

A publicat *Der Scboenbeits-Begriff 1877 
(Leipzig).

D im itr ia d i  (C o n s ta n tin )  — Artist dra
matic născut în Bucuresci la 1831, încetat 
din viată în Bucuresci la 1885. încă de 
mic copil fuge de la şcoală şi la vîrsta de
10 an! se duce zn Italia cu directorul unei 
trupe de circ. Aci un oni avut se intere
sează de soarta sa şi’l trim ite earăşl la şcoală, 
dar cl fuge şi se angajează pe un bastiment 
ca matroz. In fino la 1848 se întoarcc în 
ţară şi îmbrăţişează cariera dramatică. Prin
cipalele sale roluri au fo s t: Arbore din 
ctBoerl şi Ciocoi» Regele Filip din «Don 
Juan» Orscolo din «Căpitanul Negru». A- 
mestecat în mişcarea revoluţionară de la 
Ploeşti 1871, Dimitriadi a fost arestat şi 
dat judecăţeî, apoî achitat de juraţii din 
Târgovişte. El este părintele artistei Aris- 
titza Ronianescu».

A scris pentru teatru : Fraţii de munte 
dramă în 5 acte în colaborare cu E. Carada 
(1856) Virtutea străbună, piesă în 4 părţi
(1864). Blestemul, dramă (1870).

D in ic u  (D im itrie ). -  Artist-muzicant

născut în Bucuresci la 13 Iunie 186$. Lâ 
etatea de 13 ani intră în Conservatorul de 
m uzici din Bucuresci, unde urmă cursul 
de violoncel cu profesorul Const. Deme- 
trescu. La 1887, după terminarea Conser, 
vatorulul din Bucuresci, plecă la Viena 
unde după 2 ani de studiu cu profesorul. 
Helimesberger, obţine premiul I-iCi; medalia 
de -aur* premiul Beethoven şi medalia cea 
mare a Societăţei Gesellschaft der Musili- 
freunde.

întors în ţară, M. S. Regele ’! acordă 
titlul de violoncelist al Curţel şi’l tl’imi.sC 
iarăşi la Viena spre a’şî complectastudiile*

La 1892 se reîntoarce în ţară unde s’a 
creat pentru densul o catedră de violoncel; 
la 1894, a fost numit inspector al învăţtf- 
mîntului niuzicel din toată ţara.

D io n is ie  (C lim escu ).— Episcop al Epis
copiei Buzeului, născut la 1847 în Com. 
Berzunţiul (Bacău). A făcut seminarul dc 
clasa l-a şi cursul preparatorii! al şcoalei 
normale din Bârlad. Hirotonisit preot la 
1868, a fost numit învăţetor la Comuna 
Berzimţiul din judeţul Bacău penă la 1871 
când a fost transferat ca preot şi învăţător 
la comuna Momeşti din acelaşi judeţ, apo! 
director al şcoalei şi institutor. Ales arhie
reii la 1887, c numit director al Semina
rului central din Bucuresci unde funcţio 
uează penă la 1894 când a fost ales Epis
cop al Buzeijluî.

D is s e s c u  (C o n s ta n t in  G).— Profesor, 
jurisconsult, născut în Slatina la 8 August 
1854. A făcut studiile sale în Bucurcsci l.i 
liccul Sfîntu Sava şi lc a terminat la facul
tatea de drept din Paris, de unde s’a întors 
cu titlul de doctor în drept.

De la 1 Februarie 1878 penă la 1880 
Oct. a fost judecător la Tribunalul Ilfov ; 
de la 1879 penă la 1884 a suplinit pe V. 
Boerescu ca profesor la catcdra de drept 
comercial de la facultatea din Bucurescî. 
Iu 1883 e numit profesor titular la Facul
tatea din liişT pentru dreptul penal, şi proce
dura c iv ilă; şi la 1884 e transferat la Fa
cultatea din Bucurcs'ci ca profesor de drept 
public român.

De la 1884 penă la 1887 Disscscu rc- 
presintă în Cameră colegiul I-iu de Velcea, 
ear hi 1892 este numit avocat al Statului 
şi ocupă' această fimcţiimc pfină la 1895 
când demisionează.
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Scrierile sale s u n t: Puterea maritală. 0 - 
piniunea publică. Criminalitatea /<’ formele 
el. Partidele politice. Tţefornta codului de 
procedură civilă. 'Reorganisarea pnterel jude
cătoreşti. Legea Minelor. Influenţa cultitrei. 
cDreptul public român în 3 volume şi anume : 
Drept Constituţional voi. 1 şi 2. Drept A d
ministrativ voi. III.

Djuvara (Alexandru). —  Om politic 
născut în Bucuresci la 1858. A făcut stu
diile primare şi începutul gimnasiulul îu 
ţară, studiile secundare Iu liceul Louis-le- 
Crand din Paris. Fost admisibil la şcoala 
Polytcchnică din Paris, laureat al secţiune! 
generale de drept public şi istoric la şcoala 
dc ştiinţe politice, a luat diploma de li
cenţiat în drept din Paris.

Intrat în politică la 1883, a fost de mai 
multe oii reprezentant în Cameră al cole
giului al 2-lea din Brăila.

La 1S86 a făcut parte din disidenţa libe
rală contra guvernului Ion Brătianu. A fun
dat ziarul l’Etoile Roumaitie şi 'n colaborat 
la %pmânul in direcţiunea ce avea atunci 
împreună cu d-niî Take Ionescu, C. Di- 
ssescu, etc.

La 1897 31 Martie, a intrat *n Ministerul 
d$ .sub presidenţia lui Dim. Sturdza ca titu
lar la departamentul Justiţiei. A demisoi- 
nat la Ianuarie 1898.

Scrieri : Idealism //  naturalism (1883). 
‘Brălianu-Rosetli (188 f). La Russie et la 
ciise bulgare (1886). Discursuri politice
(1887). Traiul nostru (1894). Lupta naţio
nalităţilor (1895).

Djuvara (Trandafir).-^Diplomat, năs
cut în Bucurcsci la 6 Noembrie 1856. A 
făcut studiile sale în Belgia, şi a dobândit 
diploma dc doctor în litere şi filosofic dc 
la facultatea din Bruxelles. Intrat în diplo
maţie la 1879 ca ataşat de legaţie pe lângă 
agenţia diplomatică din Paris, trecc secretar 
al 2-lea la Bruxelles în 1880, apoi sCLretar 
de clasa i-a la i 8 8 i vîn aceaşî legaţie. La
1881 e delegat al Ministerului Instr. publice 
la Congresul literar internaţional din Viena.

însărcinat provisoriu cu funcţia dc şef al 
divisicî consulare din Ministerul dc Externe 
la 1883, devine în 1885 şef al divisie! po
litice ; în 1887 gerează trei luni legaţiunea 
din Belgrad şi la finele accluiaş an e numit 
secretar gcner.il al Ministerului dc Externe. 
Agent diplomatic la Soţia în 1888, e îuain-

tat Ministru plenipotenţiar Ja 1890. Secre
tar generel ai Ministerului în 1891, demi
sionează la 14 Dec. acelaş an, şi reintră în 
diplomaţie la 1896 ca Ministru plenipoten
ţiar la Constantinopole post pe care ’l o- 
cupă penă în present.

Scrieri : Istria ‘Dalmaţia (1880). Les 
juifs de la Ronmanie^iSSojEssaisur la littera- 
ture roumaitie (1883). Coarde sparte (Poesii 
1884). Etitdes sur les negociations coittniercia- 
les de la Roumaine avec 1‘ Autricbe-Hxigrie 
(1 8 8 6 ) . Tractate, conveuţiunl ş i învoiri 
internaţionale (1888). Politica economică a 
conservatorilor. (1894). Un perii naţional 
(1894).

Dobrogeanu (vezi Gherea).
Docan (Ioan). — Om  politic născut la 

1825 în Iaşi, încetat din viaţă la 1896. A 
fost Ministru al Lucrărilor publiec în cabi
netul Ioan Brătianu de la 27 Ianuarie 1877 
p£nă la 26 August acelaş an.

Doda (Trajan). General-niajor în ar
mata austro-ung.iră. R onân  transilvănean, 
născut la 29 Iulie 1822 în Comuna Pnli- 
peţ, Comit. Carav Severin, cercul BozovicI, 
încetat din viaţă în Caransebeş la 3 (15) 
Iuliu 1895.

După absolvii ea şcoalelor primare, a in
trat în şcoala militară de la W iener-Neus- 
tadt şi la 1840 a fost înălţat la gradul de 
sub-locotenent.

Căpitan in 1848, şef de stat-major în 
Veneţia la 1860, ear la 1866 general co
mandant al fortăreţcl Cracoviei, generalul 
Trajan Doda a participat la toate campa
niile Austriei contra Italie! (1859) şi contra 
Germaniei (1866).

La 1878 e trecut la pensie şi în 1874 
Românii din Caransebeş îl aleg deputat la 
Dieta din Budapesta. Acest mandat îl păs
trează p£nă la 1887, urmărind la început 
idea reconciliaţiuncî elementului maghiar 
cu cel românesc.

Reales earăş! la 1887, adresează Preşe
dintelui Dietei o scrisoare prin care ’l face 
cunoscut că de si nu resiliază mandatul şefi, 
totuşi nu poate lua parte la deliberaţiunilc 
Dietei nici presta jurămîntul cerut, din causa 
situaţiune i  asuprită ce s’a creat poporului 
român din monarhia Austro-Ungară.

Preşedintele îl respundc soiruindu’l că 
penă în 15 ziic să facă act de sumisiune 
sau i se va anula mandatul.
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Ameninţarea se şi pune în executare. 
Atunci Trajan Dodu protestează pnntr’un 
înrmifest către alegătorii sei. Dat în jude
cată pentru acest din urmii fapt, Tribunalul 
din Arad îl condamna la 14 Septembrie 
1888 l.i doui ani închisoare şi amendă.

Majestatea Sa Imperatul Frânez Iosif a 
g radat pc condamnat, care fusese în vre
muri profesorul pentru limba românii al 
Suvernnulu i  austro-ungar.

Se zice că atunci când generalul Trajan 
Doda a fost osândit la închisoare, guvernul 
din Bucuresci drept semn dc protestare a 
cugetat un moment să’i dea comandamentul 
unui corp de armată românii. Din nenoro- 
ciiQ, generalul era deja prea bolnav la a- 
censtă epocii spre a sc putea pune în exe
cuţie acest proect.

D o d u n  d e s  P e r r ie r e s .  — De originii 
francezii, tost funcţionar în administraţia în
chisorilor din Paris, a fost adus în ţarii la
1856 dc Vodii Grigorie Ghica şi însărci
nat cu rcorganisare.i serviciilor penitenciare 
din Moldova. Mal terziu, a trecut în Bu
curescî ca inspector general al tuturor pe
nitenciarelor din România, ocupând accastă 
funcţiunc aproape trei-zeci de anî. A murit 
în 1892.

D o n ic i (A le x a n d ru ) .  Poet, fabulist, 
niiscut în Iaşi pe la anul 1790, dintr’o fa
milie de boeii din Moldova, m ort la 1870. 
A făcut studiile sale în Rusia şi întoreîn- 
du-se în ţară a intrat în magistraturii, ocu
pând funcţiunea de preşedirte al Curţel de 
Apel. O pera sa principală este Fabulele 2 voi. 
scrise în tr’un stil foarte înţepător, cu mult 
spirit, şi din aceasta pricinii lovite adesea în 
acele vremuri de legea censurel.

Donici a mai publicat .şi poema Ţiganii, 
tradusă din ruseşte după poetul Puschin.

In fabulele sale, poeţul s’a inspirat adesea 
din operilc fabuliştilor francezi La Fontaine, 
Florian, păstrând cel puţin morala lor.

D o n ic i (P a n a it ) .  — Om politic, fost Mi
nistru al Lucrărilor publice în cabinetul Stef. 
Golcscu de la 13 Noembrie 1867 până la
16 Noembrie 1868.—  Amănunte biografice 
lipsesc.

D o r a  d ’I s t r i a .  —  Pseudonim literar al 
Principesei Blena Kolţzoif-Massalsky, născută 
Ghica,

Născută în Bucureşti la 3 Februarie 1828, 
moartă la Florenţa la 17 Novemhrie 1888, 
Dora d’Istria era tiica lu i  Mihulake Ghica 
şi a soţiei sale Catinca. născută l :aca.

Instrucţiunea a luat’o în casele părinteşti 
sub conduccrea profesorului Papadopulo, î 
o urmă apoi la Viena, Dresda, Berlin, unde 
locui vre’o şeapte ani cu părinţii sei. La
1849, se reîntoarce în ţară spre a sc căsă 
tori cu Principele Koltzofl', oficer dc hu
sari din armata rusească, cu care plecă în 
Rusia, dar dc unde fu isgonită la 1854 
pentru opiniunile sale prea liberale.

Dora. d’Istria, despărţită de bărbatul seu, 
trăi cât-va timp în Elveţia .şi apoi se fixă 
în Italia, unde a şi murit legând averea sa 
Primăriei Capitalei Bucurcsci.

Principalele scrieri ale acestei ilustre pu 
bliciste, s u n t: A u bord des lacs helvelhjues, 
(novele) Les etudes indiennes dans la Invite 
Italie; Vegli; Gli Albanezi in Ruinenia; Slov'ttt 
de Principi Ghica, Us Epopees Asialujiies, 
La Poesie des Ottoinans. Dora d’Istria A co
laborat la toate revistele mai cu vază pre
cum : La Revue des D eux Mandes, UHUis- 
tralion, La Revue Suisse, La Nouvelle Pandore 
VIndependance hellenique, Revista contimpa- 
porana din Turin, L Aurora, L ‘ Americano, 
La %evue internaţionale de New-Jork, ctc, 
etc.

In multe din scrierile sale, Dora d’Istria 
se arată duşmană neîmpăcată a resboiului 
şi se ridică contra situaţiune i  femeci în so
cietatea noastră.

Domnu Ceahetti, un publicist italian, a 
făcut o bibliografie interesantă a operilor 
acestei scriitoare sub titlul: D i alcune opeie 
della principessa Dora d* Istria.

D ră g h ie s c u  (D im itrie ).— Doctor, p r o 
fesor de obstretică, născut în Severin (M e
hedinţi) la 1841 Octom brie 6. A intrat la 
1857 în şcoala de medicină din Biţcurescî, 
de unde după terminarea cursurilor, aplecat 
la Paris spre a complecta studiile sale. în
tors în ţară la 1867 cu titlul dc doctor în 
medicină, este numit medic secundar la In
stitutul Maternitatea şi m a i târziu profesor 
de teorie obstetricală şi medic primar dc 
consultaţiunî gratuite la Maternitatea. Apoi 
e înaintat medic primar al acestui Institut, 
profesor de clinică la şcoala de moaşe, pro
fesor la facultatea de medicină din Bucuresci, 
membru în Consiliu sanitar superior, dero-
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nitâţi pe cari lc ocupi dc la 1886 până în 
prcsent.

In timpul resbelului Independentei (1877) 
D-rul Drăghiescu oferi scrviciilc saL gra
tuite pentru căutarea răniţilor şi i se încre
dinţa un serviciu la cazarma Malmaison 
unde era o ambulanţă.

HI a scris si publicdt r Cmsideraţiunl a- 
snpra Keuililclor (1867). Cate-va considera
ţi/uit asupra abvjrtnrihr (1870). Cate-va 
considerabilul asupra polypilor uteriui (1870). 
Arta Moşitulul etc, etc.

D ra g u  (C. G h e o rg h e ) .—Profesor, năs
cut la 20 Decembrie 1866 în Comuna Cor- 
oeşti (Tutova). A făcut studiile sale în Bu- 
curesci, obţinând diploma de licenţiat în li
tere şi filosofie, şi absolvent al şcoalei nor
male superioare. H profesor de filosofie la 
liceul Laznr de la 1891. A publicat: Meta- 
fisica şi ştiinţa, Cât pnlein şti despre lume, 
Din obiceiurile şi viaţa sufletească a anima
lelor, Teoria evoluţiunet, Si iinţa şi morala etc.

D r a s c h  (A lo£s). —  Medic, de origină 
germană, născut într’un orăşel din Styria, 
venit în România pe l.i 1850. A fost m ai 
înlâiu doctor în Călăraşi şi apoî s’a stră
mutat în Bucurescî. Mare parti.san al hy- 
droterapieî, D-rul Drasch se poate considera 
ca intemeetonil în România al acestui sis-r 
tem de tratam ent al boalelor interne.

Pe la început, cu doue zeci de ani înapoi, 
când singur în ţ.ira noastră curnriscn tifo
sul *prin băl de apă rece, trecea drept nebun. 
HI a avut dc altmintcrca pururea reputaţia 
de medic empiric, recurgând la medicamente 
drastice. Filantrop în cel mal mare grad, cu 
desăvârşire desinteresat, el a murit în 1894 
sărac şi binecuvântat de clasele sărmane ale 
oraşului nostru.

D u k a  (A le x a n d ru ) .—  N otiţe biografice 
amănuţite lipsesc. Fost colonel în armată, a 
ţinut portofoliul Ministerului de resbel in 
cabinetul Dini. Ghica, de la 16 Noembrie
1868 până la 14 Iunie 1869.

D u lfu  (P e tre ) .— Publicist, născut la 1856 
în Comuna T ohat (Ungaria). A făcut stu
diile sale în oraşul Baea Mare şi le a ter
minat la 1881 în Cluş, obţinând titlul de 
doctor în filosofie.

Venind în România, a fost num it mal 
în tâii profesor de pedagogie la şcoala nor

mală preparatorie Carol I din Bucurescî, apoi 
director al şOoalei normale din Turnu-Se- 
verin. La 1SS7 a fost transferat în Bucu
rcsci ca profesor de filosofie şi pedagogie 
la Asilul Elena Doamna, post pe care’l 
ocupă şi astăzi.

P. Dulfu a colaborat la m ai multe reviste 
literare .şi didactice, între cari la Familia 
din Oradea Mare, la Educatorul, Lumina pen
tru toţi, ia %evista Padagogică din Bucu
resci, unde a publicat mare parte din scrie
rile sale.

Scrierile sale sunt: îfigienia treged ie(i879) 
Studii asupra activităţel literare a Iul Vas ii e 
Alexandri (în limba maghieră 1881). Etica 
saă morala filosofică (1889). Noţiuni de es
tetică (1 8 9 0 / Ispravele Iul Păcală (1894) 
premiate de Academia română; Legenda T ţi-  
ganilor (1896).

D u n k a  (N ic o la e  R . ) .=  Căpitan, născut 
în Iaşi la 1837, încetat din viaţă In Cross- 
Keys (Virginia) la 31 Maiu 1862. Cu o- 
casiunea ocupăre i  Moldovei de către tru 
pele austriace, a intrat 111 armata austriacă 
în 1854, regimentul 4 de husari. Ajuns 
la gradul de sub-locotenent, demisionea
ză, în 1859 şi se angajează între cei o 
mie voluntari ai lui Garibaldi, fâcend cam
pania Sicilie i  şi a Napolitaniel începută la 
Marsala, terminată la Vulturno. Apoi intră 
în legiunea maghiară formată în Italia • de 
către principalii emigraţi maghiari de la 
1848 : Kosuth, Klapta, T iîrr, etc; demisio
nează în urma unul duel, şi pleacă în A-, 
merica.

Aci, ia serviciul în armata Statelor de Nord 
cu gradul de căpitan în statul major al ge
neralului Frem ont şi ia parte la resbelid 
seccesiunei. După trei luni de serviciti, cade 
lovit de un glonţ în piept la marea bătălie 
de la Crossy-Keys (Virginia) la 31 Maiu
1862.

D u n k a  (T itu s  A l.) —  Inginer, căpitan, 
născut la Iaşi în 1845. A făcut studiile sale 
în ţară şi le a urmat apoi în Neapoli fără 
a le termina.

începând cariera sa prin gradul de elev 
inginer în Batal. 1 de geniu din Moldova, 
(1 8 6 1— 62) a plecat apoi în Italia unde a 
luat serviciu în legiunea maghiară care 
combătea contra armatei Regelui burbon 
Francisc.’ In 1863 şi 1864, el ia parte la 
revoluţia Poloniei ruseşt^ apoi se angâ »

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


ELE —  69 — ELI

jează ca inginer conductor la lucrările ist
mului dc Suess.

Reîntors în tară, pleacă earăşl în Italia 
!a 1866, reintră în legiunea maghiară şi 
combate sub ordinele lui Garibaldi în cam
pania din T rentiu . In vara anului 1866, 
revine în ţară pentru a intra în corpul dc 
10,000 voluntari formaţi sub comanda ge
neralului Magheru şi i se încredinţează anga
jarea voluntarilor din Moldova.

La 1870 isbucnind resbelul franco-gcr- 
man, căpitanul Dunka ia serviciu în legiu
nea streină din armata franceză, e rănit la

marea bătălie de la Orleans, şi la bătălia 
de la Vendornne.

întors în tară la 1872, îşî reia profesiu
nea de inginer până la 1877, când isbuc
nind resbelul Independenţei, e primit cu 
gradul de căpitan şi ia parte Ia asediul 
Plevneî.

In 1881, Dunka se duce în Africa, reia 
serviciu în armata franceză, face campania 
Tunisiei, a Sudului m arocjn, şi a Sudanului.

După o viată aşa mult sbuciumată, a re
luat acum profesiunea sa dc inginer.

E
E le f te re s c u  (L ach e).— Locotenent năs

cut la I Ianuarie 1841, m ort la 12 Ianuarie 
1878. Intrat în oştire ca soldat la 1863, e 
înălţat la gradul de sub-locotenent la 1868. 
In timpul resbelului Independenţei (1877- 
1878) fiice parte ca locotenent din Regi
mentul No. 6 de infanterie şi moare în 
lupta de la Smărdan la 12 Ianuarie 1878.

E lia d e  ( Io a n  P ).— Profesor, născut în 
Braşov Ja 25 Iulie 1827, unde a făcut şi 
studiile sale. Intrat în învăţământul public 
la 1859 a ocupat până la 1894 funcţiunele 
dc profesor şi revisor şcolar.

A publicat: Elemente de Pedagogie (1868). 
Şcoala primară şi conductorul ei (1872). De
semn pentru şcoalele primare de fete (1873). 
Noţiuni de aritmetică (1879). istoria Uni
versală după J. T a ro ţ  (1880). Elemente de 
ştiinţe naturale ş i jisice.

A colaborat la ziarele ((Anticul Şcoalei. 
Şcoala %omână şi Tribuna şcoalei române.

E l is a b e ta .— (P a u l in a ,  E l i s a b e ta ,  A ti-  
l ia ,  L u is a  d e  W ie d ) .

R e g in a  R o m â n ie i ,  năsetită la 17/29 De
cembrie 1843 în castelul Monrepos pe va
lea Rhinulul, fiica Principelui Hermann de 
W icd şi a Principesei Maria de Nassau. A 
fost crescută în casa părintească şi a arătat 
încă din copilărie cea m a i  mare tragere de 
injmâ pentru literatură. învăţând cu înles
nire limba franceză, italiană, engleză, svedeză, 
51 călătorit priţi principalele oraşe din Eu
ropa, petreţând timp îndelungat la Curţile

domnitoare din Germania, Rusia, şi urmărind 
cu un deosebit interes toată mişcarca lite
rară de la diferitele popoare.

In limitele impuse de laconismul ce se 
ccre unul dicţionar, am arătat la cuvântul 
C a rm e n - S y lv a ,  meritele literare ale Su
veranei noastre; ne remâne aci să vorbim 
despre to t avăntul pe care Regina Elisabeta 
l’a dat şcoalelor noastre profesionale, despre 
interesul ce a purtat propăşirel muncel fe
meilor, despre binefacerile Sale şi creşti
neasca dragoste ce a purtat răniţilor din tim 
pul resbelului Independenţei.

Căsătoria Majestăţel Sale cu Regele Carol 
Ir  atunci Principe, s’a săvârşit la Neuwied 
în 3/15 Noembrie 1869, iar la 12 N oem 
brie s’a sărbătorit întrarea în Capitală a Au- 
guştilor soţi.

De îndată, voind să arate deosebita tra
gere de inimă ce are pentru clasele sermane, 
Regina Elisabeta dârueşte zece mii lei pen
tru a se distribui venitul lor la 8 fete săr
mane, patru din Iaşi şi patru din Bucuresci 
(16 Noembrie 1869). Apoî în 1870, vizi
tând Asilul Elena Doamna de la Cotroceni, 
ia acest institut sub patron?giul S£u, dăru- 
eşte 12.000 lei spre a se săvârşi mal multe 
lucrări, iar la 27 Aprilie acelaş an, pune 
piatra fundamentală a biserice i  ce ridică în 
curtea Asiluluî.

La 1873, m a i  dărueşte Asilului locul zis 
Fontâna Brâncoveanuluî. In acelaş timp, Ma- 
jestatea Sa, care în scurt timp învăţase per
fect de bine limba română, începe să tra
ducă pentru şcoale cărţi didactice francez?
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De la această epocii înainte, nu este ser
bare de binefacere, nu e act filantropic, la 
care numele Reginei Elisabeta să nu se gă
sească în frunte.

Majestatea Sa ia sub patronagiul Seu So
cietăţile Munca, Furnica, ale căror menire 
este se înlesnească ven^area produsului nuin- 
cei femeilor sărmane precum : pânză ţeră
nească, costumele naţionale, velinţele, scoar
ţele etc. Majestatea Sa, întemejjsl şi Socie
tatea de binefacere Elisabeta cu scop de a 
da ajutoare, lemne, haine, copiilor seraci, 
ear de doue ori pe an la Paşte şi Crăciun 
împarte din caseta sa personală jucării la 
toţi copilaşii desmoşteniţl de soartă.

Pururea muncită de dorul să mai aline 
o durere, Regina fundează Institutul Suro
rilor de Caritate, dărueşte acestui stabiliment
o casă în strada Clemenţei şi suportă singură 
ani îndelungaţi toate cheltuelele întreţinere! 
acestui institut, până când îi di\ o orga- 
nisare destul dc puternică spre a putea 
merge înainte.

Isbucnind resbelul Independenţei (1877- 
78), Majestatea Sa Regina Elisabeta arată 
un devotament admirabil. Clădeşte din a- 
verea Sa o baracă la Cotroceni şi acolo zi 
.şi noapte, la căpătâiul bolnavilor, ca o ade
vărată soră de caritate, alină durerile cu 
câte-va cuvinte de mângâere, leagă rănile, 
şi mulţi bravi îşi dau sfârşitul în braţele 
sfintei femei.

In amintirea acestor îngrijiri fără preget, 
Comitetul ales de soţiile ofiţerilor armatei 
noastre, oferă Majestăţei Sa la 28 Noem 
brie 1880, în dar, o statue de marmoră rc- 
presintănd pe Regina Elisabeta legănd rana 
unui ostaş, ear poporul o supranumeşte de 
a tu n c i: Mama răniţilor, nume pe care’l
poartă cu aceeaşi mândrie ca acel de Regină 
a României.

Filantropia Suveranei merge străns legată 
cu interesul ce poartă pentru desvoltarsa 
belelor arte şi literaturei noastre. Majestatea 
Sa dă în toţi anii audiţium muzicale săp
tămânale la Palat, scoate în evidenţă talen
tele multora, dă ’ourse în străinătate tinere
lor cari arată aplecare pentru cântec, muzică, 
pictură.

Din căsătoria JVţajestăţilor Lor Regele şi 
Regina, s’a născut un singur copil, la 27 
Septembrie 1870, Principesa Maria, care a 
încetat din viaţă ia 28 Martie 1874.

E m in e s c u  (M ih a il) .— Poet, publicist, năş-

ent la 20 Decembrie 1849 în satul IpăteştI 
(judeţul Botoşani) m ort în Bucurcsci la 15 
Iunie 1889 într’un institut de alienaţi.

A făcut primele sale studii în gimnasiul 
din Cernăuţi, apoi părăsi şcoala pentru a sc 
lua după trupa de teatru a D-nei Fannv 
Tardini, cu care percurse Transilvania Mai 
târziu, urmă câţi-va ani cursurile de filoso
fi e ale Universităţilor din Viena şi Berlin, 
cu ajutorul ce primea de la Societatea j u 
nimea dui Iaşi. întors în ţară la 1874 ocupă 
la 1876 funcţiunea de revisor şcolar şi di
rector al BibJiotecel din Iaşi.

îndepărtat din acest post, în urma schim
bă rei guvernului, Eminescu luă direcţiunea 
ziarului conservator Timpul. La Iunie 1883, 
fu lovit de primele simptome ale alienaţi- 
unei m intale; îşi mai revine puţin în lire 
în doue rânduri, dar peste puţin timp muri 
în casă de sănătate.

Eminescu a publicat mai toate scrierile 
sale în Convorbirile literare: Ele aîi fost a- 
dunate în volum prin îngrijirea d-lul T . Ma-
i >rescu, sub titlul ‘Poesii, editura Socec.

Prosa lui Eminescu, Sărmanul Dionis, Făî- 
Frmnos, din Lacrimă, ptc este adunat’i într’iin 
volum publicat de D nul Morteun: Prosă ţi 
Versuri. In 1891 s’a făcut şi o culegere ale 
articolelor politice publicate de Eminescu în 
Timpul de la 1880 la 1881.

E n â c e s c u  (G h e n ad ie ) . — Episcop dc 
Râmnic şi Noul Severm, născut în Iaşi l.i
1837, încetat din viată Ja Iaiuaric 1898 în 
Neapoli (Italia). A făcut studiile sale l«i şcoala. 
T rei Erarchi şi Seminarul Socola.La 1856 s’a 
călugărit şi a fost trimis la Athena spre a stu
dia teologia. După trei ani, întors în ţară, o- 
cupă postul de profesor la seminarul Socola ; 
apoi de la 1860 la 1865 face studiile Acade
miei spirituale din Kiew. întors în ţară, e nu
mit director şi profesoral Seminarului Nifon. 
Hirotonisit arhiereu la 1864, e profesor la 
facultatea de teologie din Bucuresci, pună 
la 1886, când este ales Episcop de Râmnic 
şi Noul Severin.

S crie ri; Piincipil de ftlosojie (1868). Is
toria filosofie* după Albert Suegler (1869). 
Stilistica (1874). Crestianisninl în Dacia ţi 
creştinarea iţomâniior (1878). Mitropolia 
Ungro-Vlachiel (1880). Istoria sfintei Mănâs* 
tirî Sinaia (1881). Din istoria bisericească 4 
Români/or {1882). Inbnnătăţirea toartei cla
rului (1888). Arhiva Episcopiei Râmnicului
(1888). Iconografia (1891). Visite canonice
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(1890-1891). Eraldica vechie a %omănilor
(1894).

E n e  (C o n s ta n tin ) .— Maior, născut la 20 
Decembrie 1831. Intră în armată ca ser
gent voluntar Ia 1857 şi e înaintat sub-Io- 
cotcnent în 1858, maior în 1869. In timpul 
resbelului Independenţei, face parte din Reg.
6 de dorobanţi şi moare în fruntea bata
lionului seu în faţa Rahovei Ia 7 Noembrie 
1877.

E p u r e a n u  (M a n o la c h e  C o s ta c h e ) .—
Bărbat de stat, născut în Bărlad Ia 1824, 
m ort la Schlangenbad, ducatul de Nassau Ia
7 Septembrie 1880.

Studiile sale Ie a făcut în Heidelberg 
(Germ ania) şi întors în ţară îşi începu ca
riera politică participând Ia mişcarea revo
luţionară din Moldova (1848) şi intrând în 
adunarea ad hoc a Moldovei. La 1860 el 
este preşedinte ai Consiliului sub domnia 
lui Vodă Cuza şi apoî presidează Contitu- 
antă din 1866, care se rosteşte pentru di
nastia străină aleasă de ţară.

La 1871, formându-se guvernul conser
vator sub preşedenţia Iui L. Catargiu, M. 
C. Epureanu îi dă sprijinul s£u şi ia pentru 
cât-va timp portofoliul Ministerului justiţiei 
de la Octom brie 1872 până Ia Martie 1873. 
Apoi trece în opoziţie, face parte din coa
liţia de Ia Mazar-Paşa şi în 1876 Aprilie 
ia prezidenţia unui Minister liberal pană la 
24 Iulie din acelaş an. Apoi peste cât-va 
timp combătu iarăşi guvernul liberal şi trecu 
cu opoziţia conservatoare.

Epureanu era un oratoe de m are talent, 
foarte satiric.

A publicat: Chestia locuitorilor privită din 
punctul de vedere al T i/g n l: organic (1866) 
Despre pretinsa rescumpărnre a căilor ferate 
(1879).

E ra c l id e  (C o n s ta n tin ) .  —  Jurisconsult 
născut Ia 1819 încetat din viaţă Ia 1875. 
A făcut studiile în străinătate şi a ocupat 
în magistratură funcţiunele dc judecător, 
membru, preşedinte de Curte,{procuror, mem
bru şi preşedinte la Casaţie, membru în 
Consiliul dc Stat şi prim preşedinte la Ca
saţie. Fost secretar generai al Ministerului 
Justiţiei în 1863, apoi Ministru al Justiţiei 
de Ia 3 până la 17 Noembrie i868,.s’a re
tras din politică Ia această cpocă.

C. Eraclide a publicat: Dorinţele ţărel

(1856). Despre elementul monarhic în sis
temul representativ (1860). Cnrtea de mtă- 
r itw i ş i notariatul (1862). Studii practice 
asupra dreptului criminal (1865.) Femeea şi 
misiunea ei (1870). Explicaţiuni teoretice şi 
practice a codului civil (1873).

C. Eraclide a fost profesor de drept la 
Univesitatea din Iaşi.

E r b ic e a n u  (C o n s ta n tin ) . —  Profesor, 
teolog, născut la 1835 în Comuna Erbi- 
ceni, judeţul Iaşi. Licenţiat în teologic, pro
fesor de drept bisericesc numit Ia 1892 în a- 
ceastă calitate Ia Facultatea din Bucuresci, 
a fost ales în 1896 decan al facultăţei de 
teologie.

A publicat: Religiunea şi ştiinţa ("1885). 
Istoricul seminarului Venianim (1885). Des
pre viaţa şi activitatea mitropolitului Venianim 
Costache £1888). Viaţa şi activitatea P. S. 
Episcop : Neofit Serihan (1888). Istoria M i
tropoliei Moldoviei şi Sucevei (1888). Tetra 
vanghelul diaconului Coresi (1884). Poesiile 
protosinghelului Naum %ăutniceann din 1S21
(1890), Cronicarii greci cari au scris despre 
România (1890). Mihail Kogâlniceanu— bio
grafie—(1891). Religiunea în luptele Româ
nilor (1895).

C. Erbiceanu este membru al Academie 
române.

E s a r c u  (C o n s ta n tin ) .—  Bărbat politic 
născut în Bucurescî Ia 1836, fiul doctorului 
Esarcu. A făcut studiile sale Ia sfîntu Sava 
şi apoi Ia Paris de unde s’a întors cu di
ploma de doctor în medicină.

La 1864, e numit profesor de zoologie 
şi botanică Ia facultatea din Bucuresci, dar 
demisionează la 1873 spre a intra în di
plomaţie. După ce şade cât-va timp Ia Athena 
şi Roma, se întoarce 111 ţara jertfiind toată 
activitatea sa pentru Athenenl român. Cu o 
sirguinţă admirabilă, ne cruţând nici sacri
ficiu nici rugăciuni, nici muncă, isbuteşte să 
adune printr’o loterie publică fondurile nc- 
cesare şi ridică monumentul din grădina 
Episcopiei.

La 1891 C. Esarcu a fost câte-va luni 
Ministru de Externe în cabinetul de sub 
presidentia Generalului J. Florescu de Ia 21 
Februarie la 27 Nov. 1891.

Ca diplomat, a representat ţara 1a Roma 
şi Athena.

A publicat: Curs de ştiinţele naturale (1864) 
Ştefan cel mare, documente descoperite în ai
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hiva din Veneţia (1874). Documerte desco
perite în arhiva Italiei (1878). Rolul monu
mentelor in istoria um il popor (1883) Athe- 
neul %nmdn (1888). Discursuri, rostite la 
AtheneQ.

Evolceanu (Dimitrie).— Născut în Bo
toşani la 1 Oct. 1865. A făcut primele stu
dii în oraşul să& natal, iar cele superioare 
în şcoala nonvială superioară şi Uuîversi- 
tatea din Iaşi, de unde eşi cu titlul de li
cenţiat în şciinţele istorico-filologice. Obţi» 
nând prin concurs o catedră dc limba ro
mână la liceul din Bârlad şi un stipcndifi

din fondul «Iosif Nicolescu», studiă de lîl 
1889-1894 filologia latină în College de France 
şr Ecole des Hautes Etudes din Paris, şi la 
Universităţile din Bonn şi Berlin.

întors în ţară. a fost numit conferenţiar 
de limba latină la Universitatea din Bucu
rescî. A scris în «Convorbiri Literare» din 
alcărorcorrtitetde redacţie face parte, studii 
de critică literară asupra poesiilor d-lor Coş- 
buc, Gheorghe din Moldova, Artur Stavri, 
Vlăhuţă, Haralamb Lecca, asupra dramei 
«Mort fără lumânare» a d-lul I. Bacalbaşa, 
romanelor d-lor Ciru Oeconomu şi C. Not- 
tara şi novelelor d-ncl Sofia Nădejde.

F
Fabian (Vasile). - -  Profesor născut în 

satul Ruşii Bărgăulul (Ardeal) la Decembrie
1795, încetat din viaţă la 7 Aprilie 1836 
în Iaşi. A ftcut studiile* în şcoala germană 
militară din NăsSud şi la gimnasiul din 
Blaşiti, apoi a urmat cursurile academice la 
Oradia-Mare.

La 1820 în luna Noembrie, Vasile Fa
bian a fost adus de G. Asaki la Iaşi ca 
profesor la seminarul din Socola; dar peste 
puţin isbucnind mişcarea revoluţionară din 
1821, V. Fabian fu silit să treacă în Ba
sarabia, unde trăi până la 1822. La această 
epocă se reîntoarce Iaşi, dă m a i  ales lec- 
ţiunî în case particulare, şi în diferite îm
prejurări e trimis ca delegat din partea Sta
tului la Sibiu cu depeşi către consulul ge
neral rusesc.

La 1828, infiinţându-se gimnasiul din Iaşi, 
V. Fabian e numit profesor de matcmatică, 
geografie şi limba latină până la 1834 când 
e numit profesor de filosofie la Academia 
Mihăileană

A publicat: Moldova la 1821. Schimba
rea soartel Moldovei. Geografia cinterimulut. 
Glasul viitorului (poesie).

Faka (Constantin). — Autor dramatic 
şi pofct născut în Bucurcsci la 1790, înce
tat din viaţă la 6 Martie 1845. A făcut stu
diile sale pe la şcoalele greceşti din acele 
vremuri şi s’a distins m a i  ales prin spiritul 
scCi sarcastic. A publicat: Franţnţitele,
comedie şi câte-va satire, precum : Ministrul, 
Vulpea, Blestemul Lumel.

Fâlcoianu (Scarlat). —  Jurisconsult, 
născut în Bucurescî la 26 O ctom bric 1828 
încetat din viaţă în Bucuresci la 26 O ctom - 
Jjrie 1876. A făcut studiile sale în colegiul 
sfântu Sava şi apoi fu trimis hi Paris unde 
termina dreptul. Reîntors în ţară la 1854 
fu numit substitut de procuror la parchetul 
înaltei Curţi şi m a i  pe urmă Preşedinte aT 
Trib. Civil de Ilfov.

îndată ce se institui Căimăcămia princi
pelui Al. Gbica, Scarlat Fălcoianu fu numit 
director al Ministerului Justiţiei. Apoi mal 
târziâ, înainte de unirea definitivă fu cât-va 
timp Ministru de Externe sub domnia lui 
Al. Ion Cuza şi în urmă trecut preşedinte 
al Curţel de Apel din Bucurescî.

O dată cu înfiinţarea Curţel de Casaţiune 
la 1861, Scarlat Fălcoianu a fost numit mem
bru la înalta Curte unde a funcţionat până 
la moartea sa ca membru, preşedinte de 
secţiune şi prim preşedinte.

Osebit de servicile eminente ce acest băr
bat a adus ţăre i  ca magistrat el a luat parte 
cu folos la Consiliul general al Instm cţiunei 
publice.

Fâlcoianu (Ştefan).— General de di
visie, născut la 6 Iunie 1835. A intrat în 
şcoala milftară.ca elev la 7 Aprilie 1854, 
şi a fost înaintat sub-locotenent în 1856. 
Maior în 1865, apoi trecut în neactivitate 
la 1869, a reintrat în activitatc la 1877 
Aprilie cu gradul de colonel. Isbucnind res
belul Independenţei şi colonelul Barozzi fiind 
chiemat în funcţiunea de secretar general
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al Ministerului de Resbel, Ştefan Fălcoianu 
este numit şef de stat-major general al ar- 
matei române de operaţiune. In  această ca
litate, el formează coloanele de atac înain
tea Plevnei, înaintea Vidinuluî; negociază 
predarea Vidinuluî, subscrie convenţiunea 
de predare a acestei cetăţi către armata 
română.

înaintat general de brigadă la 1883, Şte
fan Fălcoianu e numit ministru de resbel 
la 23 Iunie 1884 în cabinetul Ion Brătianu 
până la 13 Ianuarie 1886 când dimisionează 
din funcţiunea de Ministru. La 1892, înain
tat general de divisie, î’şî reia funcţiunea de 
şef al marelui stat-major al armatei.

La 1895, generalul Fălcoianu trece la 
pensie.

F e l ix  (Iaco b ).— Medic, născut în Austria 
la 6 Ianuarie 18 j2  (împămîntenit la 1871); 
a f&cut studiile liceale la Praga, cele uni
versitare la Viena, unde a dobândit gradul 
de doctor în medicină şi în chirurgie în 
Ianuarie 1858. A trecut examenul de liberă 
practică Ia Bucurespî la August 1858.

Apoi a fost r£ndpe rSnd : 1858, Medic al 
oraşului O lteniţa.; 1859 Medic al judeţului 
Muşcel; 1861 Medic de coloare la Bucure- 
scî,- 1862 Profesor Ia şcoala .naţională de 
medicină; 1863 Inspector al serviciului sanitar 
şi membru al Consiliului Medical superior; 
1865 Medic-şef al oraşului Bucurescî; 1869 
Profesor la facpltatea de medicină; 1880 
Membru al Academiei Române; 1892 Di
rector general al serviciului sanitar până în 
present; 1893 Delegat al guvernului român 
Ia conferinţa sanitară internaţională din Dres
da; 1877-78 în timpul resbelului, Director 
al spitalelor militare din Turnu-Măgurele.

S crieri: Despre alimentaţiunea f i r  anului. 
(1861). Observaţiunl asupra ‘Pelagrei. ( 1862). 
Apele Bucureştilor (1864). Tractat de Igienă 
publică j i  de Poliţie sanitară. Partea 7(1870). 
Die oeffentlicke Gesundheitspflege în ‘Bucarest 
(1871). Zur Actiologie des Scorbutes. (1871). 
Hygieniscbe Studie uber ‘Petroleum (1872). 
Traiul firanului. (1876). Despre mişcarea 
populaţiunel României (1880) Crescerea igie
nică a copiilor (1880). La sltuation bygitni- 
que de ‘Bucarest. (1882). Sur la cPro- 
phylaxie de la Pellagre, (1882). Profiloxia 
Pelagrei (1883). Darea de seamă asupra 
congresului al I V  internaţional de igienă. 
£1883). Die sanităren Zustânde Rumăniens 
(1883). Darea de seamă despre exposiţiunea

internaţională de igienă din Londra (1884J. 
Despre desinfec(iune. (1885). M anual ele
mentar de igienă peutm  şcoalele rurale (1885),
*Progresele igienice în cel din urmă ani (188 5). 
Prevenţiunea tuberculosel (1886). etc, etc.

F e r d in a n d  (V ic to r , A lb e r t ,  M a in ra d  
d e  H o h e n z o lle rn ) . —  Principe al Rom â
nie!, M oştenitorul Coroanei, fiu al A. S. 
Principelui Leopold de Hohenzollern şi ne
pot al M. S. Regelui Carol I.

S’a născut Ia Sigmaringen în 12 (24) 
August 1865. Clasele secundare Ie a urmat 
la Duseldorf, apoî numit oficer de a dreptul 
în virtutea prerogativelor de cari se bucură 
principii de sânge din Prusia, a plecat la 
Cassel unde a term inat cursurile scoale! 
militare de răsboi. In urmă, a intrat sub
locotenent în Regimentul I-iu de guardâ 
imperială germană Ia Potsdam.

După duoi ani de practică, a mers la 
Universităţile din Tubingen şi Leipzlg unde 
a urmat cursurile de economie politică, 
sciinţele financiare, dreptul roman.

Pentru, limba română, în timpul şederel 
sale în Germania, Principele Ferdinand a 
avut de profesor de la 1883 şi penă la 
terminarea studiilor sale, pe d. V. Păun.

La 18 Martie 1889, în lipsa unui moş
tenitor direct al Tronului, A. S. Principele 
Ferdinand a fost desemnat ca M oştenitorul 
Coroanei.

Intrat în armata română m a i  înteiâ cu 
gradul de căpitan în Regimentul N o. 3 de 
infanterie la 26 Aprilie 1889, a înaintat 
maior comandant al Bat. 2 de venătorî la 
29 Decembrie 1892, apoi la 1895 Ianuarie 
i-iâ  locot.-colonel, cap al aceluiaş batalion. 
La 1895 Ianuarie, ia comanda Regimentului 
No. 4- de roşiori cu gradul de colonel.

La 22 Aprilie 1892, A. S, Principele 
Ferdinand s’a logodit Ia Potsdam cu Princi
pesa Maria Alexandra Victoria, ducesă de 
Saxa. La 29 Decembrie acelaş an s’a cele
brat căsătoria Alteţelor Lor la Sigmaringen, 
iar la 23 Ianuarie 1893 perechea princiară 
face intrarea sa în Capitala ţ£reî.

Cu această ocasiune şi în această zi, se 
celebrează la 32 de biserici din Bucuresci, 
32 de căsătorii între săteni şi sătence ve
niţi din toate judeţele. Nunii lor au fost 
A. S. Principcie Ferdinand şi A. S. Princi
pesa Maria.

Din căsătoria P rincipdul M oştenitor s’afr 
născut duoi co p il: Principele Carol la 2

5 b.
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Decembrie 1893 şi principesa Elisabeta la
29 Septembrie 1894.

La Aprile 1897, A. S. Principele Ferdi- 
nand, atins de friguri tifoide, era cu desă
vârşire considerat ca pierdut, şi salvarea Sa, 
graţie îngrijirilor ce’I aG fost date de doc
torii C. Buicliu, I. Cantacuzino, W . Kvem- 
nitz, se poate considera ca o minune, căci 
preotul recita deja la căpătîiul bolnavului 
rugăciunele pentru ceasul morţel.

Numeroasele manifestaţiunî făcute P rin
cipelui m oştenitor cu prilejul acestei crude 
boale, şi pornite din toate treptele societăţei, 
aâ arătat iubirea ce întreaga ţară păstrează 
dinastiei.

Astăzi, Moştenitorul T ronului este pe 
deplin restabilit.

F ă tu  ( A n a s t a s e ) .— Doctor, filantrop, 
născut la 21 Decembrie 1815 la Muşata 
(Fălciu) încetat din viaţă în laşi la 3 Mar
tie 1886.

A început studiile sale la şcoalele publice 
din Iaşi şi le a term inat la Viena la 1842, 
obţinend gradul de doctor în legi, apoi 
trecu la Paris unde desăvîrşi studiile medi
cale în 1848. Întors în ţară, fu num it medic 
al Iaşilor şi apoi al miliţiilor moldoveneşti. 
La 1855 întemeează Societatea pentru 
încurajarea tinerimei române la învăţătură 
şi’i dărueşte un capital însemnat. La 1856, 
pune fondamentul grădinei botanice din 
Iaşi, cheltuind din averea sa pentru acest 
scop 50,000 le i; apoi la 1859 alcătueşte 
un proect de organizare al poliţiei sanitare.

El a lăsat Academiei 10,000 lei pentru 
facerea prin concurs a unei harţe sciinţifice 
a ţă re i  şi 17,000 lei spitalului Sf. Spiridon 
din Iaşi pentru a se veni în ajutorul bol
navilor.

Principalele sale scrieri su n t: Des signes 
des maladies du caur (1848). Descrierea şi 
întrebuinţarea apelor simple şi a apelor mine
rale din Moldova (1851). Manual pentru 
învăţătura moaşelor (1852). Enumeratia spe- 
cielor de plante cultivate în grădina botanică 
din Iaş{ (1861). Proect d i organisarea po
liţiei sanitare in România (1863).

Anastase Fătu, a fost ales membru în 
Divanul ad-hoc din Moldova, şi în nenu
mărate rîndurî deputat şi senator în Cor
purile legiuitoare după Unire. El era membru 
al Academiei Române încă de la Septem
brie 1871.

F il im o n  (N ico lae). — Prosator, născut 
în Bucuresci la 1819, m ort în acest oraş 
la 1865. A dus o viaţă foarte sbuciumată, 
fiind rând pe rend, cântăreţ de biserică, co
rist la teatru, flautist într’o orchestră, critic 
la un ziar, romancier şi la urma urmelor 
funcţionar la Arhiva Statului.

Posedând un spirit de observaţiune foarte 
adânc şi m ult talent, el a scris : Excursiuni 
în Germania meridională (1860). Mateo Ci- 
priani, Oraşul Bergamo, Slujnicarii (1861). 
Ciocoii vechi şi noi (1863).

F i l ip e s c u  (A le x a n d ru ) .  — O m  politic 
născut în Bucuresci la 1775, încetat din viaţă 
la 1856. A prim it o educaţiune foarte îngri
jită în streinătate şi în ţară, şi era versat în 
cunoştinţa limbelor latine, elene vechie şi 
modernă, franceză, italiană. Delegatul boeri- 
lor pe lângă T udor Vladimirescu la 1821, 
şi’a îndeplinit misiunea atât de îndemânatic, 
în cât a fost supranumit Vulpe.

Logofăt al Dreptăţei când se afla în ţară 
generalul Kisselef, trecu apoi la Ministerul 
de externe. A luat parte la redactarea re
gulamentului organic. La 1842 a contribuit 
mult dinpreună cu Filip Lenş la alegerea 
Domnitorului George Bibescu care*! conferi 
mal târziii rangul ae M are ‘Ban.

F il ip e s c u  (C o n s ta n t in  G.).— Fiul ma
relui ban Jordache Filipescu, născut la 1804, 
încetat din viată la 1842 Februarie.

A ftcut studiile în Francia. întors în ţară 
la 1829, a intrat în oştirea românească la 
formarea ei şi a înaintat penă la gradul de 
colonel. A fost în urmă efor al Scoalelor, 
deputat în obşteasca adunare, judecător la 
divanul civil, mare postelnic şi mare logo
făt al Credinţei.

In timpul administraţiunel principelui 
Kisselef, acesta l’a luat ca secretar particu
lar al săii.

F i l ip e s c u  (C o n s ta n t in  N .) .— Născut 
în 1807. A făcut studiile la Paris în 1829. 
I’şl desveli strălucitele calităţi de orator, 
când pentru prima oară abordând tribuna 
în 1844, în obşteasca adunare, denunţa 
printr’un discurs ce ţinu mal multe zile, con
cesiunea minelor către Rusia (afacerea Tran- 
dafirof).

Ministru de finanţe în guvernul revolu
ţionar de la 1848, plecă după revoluţie în 
exil unde publică, în limba franceză o lii-
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crare însemnată sub titlul Memoire sur les 
conditions d’existence des Principautes danii- 
biennes.

El muri în exil, la Paris, în 1854, 
abia în versta de 47 anf.

îngropat la Filipeşti —  Brâila, poetul G. 
Creţeanu a compus pentru mormântul său 
următorul epitaf:

Urmând cu vrednicie tradiţia străbună, 
In r iu r î streine bravă d u p i tribună,
Şi cănd sună cea oră solemnă "a deşteptăret 
Costache Filipescu, păru ’n fruntea mişcării. 
T e  ţărmurile Senei\ în urmă exilat 
M uri, şi de’al stă frate aci f u  transportat. 
O juni generaţii, mor menta'{ salutaţi,
T)e patrie şi onoare aci v i  inspiraţi!

F il ip e s c u  (G h e o rg h e ) .— Cunoscut sub 
numele de Dadu Filipescu. Colonel de ca
valerie, născut în Bucurescî la 1811, a încetat 
din viaţă în Bucurescî la 1889 Decembrie. 
A intrat în oştire ca soldat la 1843 şi a 
înaintat sub-locotenent la 1846. Liberat din 
oştire la 1848, pleacă în Rusia, urmează 
cursurile şcoale i  de cavalerie din Moscova 
şi intră în armata rusească, unde stă până 
la 1859. La această epocă, dupe ce luase 
parte la resbelul din Crimea, şi căpătase pen
tru bravura sa o spadă de onoare, reintră 
în armată română cu gradul de căpitan. 
Colonel în 1867, faca parte din statul-inajor 
al Majestăţe i  Sale Regelui Carol I-iâ, pe 
atunci Principe.

Demisionat earăşî din armată şi trecut 
la pensie, reintră în oştirea rusească când 
isbucneşte resbelul Independenţei (1877-78) 
şi este ataşat ca adjjitant pe lângă marele 
Duce Nicolae, fratele împăratului.

F i l ip e s c u  (G h e o rg h e  C).— Născut în Bu* 
curescî la 1840. A făcut studiile în Germa
nia şi Austria, apoî a intrat în armata Mol
dovei cu gradul de sub-locotenent şi a fost 
adjutantul Pricipelu i  Cuza.

Demisionat ain armată la 1863, s’a sta
bilit în Bucurescî.

Num it mareşal al Curţel A. S. Principelui 
Carol I-iu la 1866, a ocupat această înaltă 
demnitate penă la 1874.

Trim is atunci ca agent al ţărei la Peter- 
sburg, a păstrat acest post până la 1876 
cănd a demisionat în urma retragere! gu
vernului L. Catargiu.

F il ip e s c u  Io n  (A.)- Supranumit Vul-

pache, fiul lu i  Filipescu Vulpe, om poli
tic, născut la 1811, încetat din viaţă la 
August 1863.

A făcut studiile sale în Francia de unde 
s’a întors în 1835 cu titlul de licenţiat in 
drept, ocupând funcţiunile judecătoreşti de 
membru la Tribunalul Ilfov şi apoi membru 
la Curte. Retras din ţară când a isbucnit 
revoluţia de la 1848, s’a reîntors sub dom
nia lui Ştirbey când a fost numit secretar 
de stat (Ministru de Externe) şi apoî lo
gofăt al Dreptăţeî. La 1856, a fost preşe
dinte al Comisiei Sfatului Orăşenesc, ear 
după plecarea lu i  Vodă Al. Ghica, e numit 
Caimacam dinpreună cu Manolache Băleanu 
şi Iancu Manu.

A lucrat m a i târziu pentru Unirea Prin
cipatelor şi a fost Ministru al Justiţiei la 
începutul Domniei Iul Cuza. Ales de mai 
multe ori deputat al judeţului Dolj, era în 
1863, vice-preşedinte în Adunarea Deputa
ţilor. La 1845 se căsătorise cu fiica cea 
mare a Iul Vodă Bibescu, domniţa Elisa.

F il ip e s c u  ( Io rd a c h e ) .— Om  politic năs
cut la 1765, încetat din viaţă la 1855. 
Bărbat cu multă erudiţiune, a ocupat func- 
ţiunele cele mal importante în Stat. A fost 
mare vornic şi mare ban-Ministru de In
terne până la 1835. In anul 1834 a fost 
cel mal serios candidat la domnie susţinut 
de partidul liberal, dar com bătut de Ruşi. 
Alegându-se Alexandru Ghika, servi sub 
dânsul ca M inistru de Interne până la 1835.

La 1843 dupe retragerea Domnitorului 
Al. Ghika, fuse caimacam din-preună cu Th. 
Văcărescu şi M. Cornescu de la 15 Oct. 
1842 până la Ianuarie 1843. Sub domnia 
lui Bibescu a fost Preşedinte al Sfatului de 
la 29 Iunie 1843 până la 29 Iunie 1846 
şi Ministru de Interne până la 11 Ma i  1847. 
Sub domnia lui Ştirbey a ma i  fost Minis
tru de Interne de la i-iu Septembrie 1849 
până la 4 Mal 1854.

F il ip e s c u  (N ico lae).— O m  politic, năs
cut în Bucurescî laDecem brie i8 6 i.A fă c u t 
studiile sale în streinătate, luând la Paris 
diploma de licenţiat în drept. în tors în ţară 
s’a pus după puţin timp împreună cu alţi 
tineri în capul ziarului Epoca, organ de 
luptă în contra partidului liberal de la 1884 
până la 1888, când acest ziar s’a contopit 
cu Constituţionalul.

Ales deputat al colegiulu i  al 3-lea de
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Brăila, a representat în Cameră de la 1887 
până la 1895 neîntrerupt interesele accstul 
judeţ. La 1893 a fost ales Prim ar al Capi
talei, şi a ocupat această funcţiune pană la 
1895 Octom brie când a fost disolvat Con
siliul comunal în urma venire! la putere a 
guvernului liberal.

La 1895, Noembrie, a redeschis ziarul 
Epoca, organ de luptă conservator con
tra guvernului liberal.

A publicat câte-va broşuri, între cari ; 
Partidele politice (1890) Cestiunea ţărănească 
(1891) Albit şi roşit (1894) Către un nou 
ideal (1897).

F le c h te n m â c h e r  (A le x a n d ru ) .— Violo
nist, compositor muzical ,născut în Iaşi la 23 
Decembrie 1823 încetat din viaţă in Bucuresc! 
la 28 Ianuarie 1898. A arătat încă din fra
geda copilărie multă tragere de inimă pentru 
muzică, astfel în câ t la vârsta de 9 ani, cânta 
deja prin concerte.

La 1837, marele logofăt Costache Ko- 
nache, ’l trimise la Viena ca bursier spre 
a urma cursurile pentru vioară şi composi- 
ţiune. întors în ţară la 1840, î’l regăsim 
capelmaestru al Teatrului naţional sub di
recţiunea M. Millo în 1844, pănă la 1847 
când Vodă Mihail Sturza î’l trim ite earăşi 
în streinătate spre a se perfecţiona în arta 
sa. El pleacă la Paris, dar evenimentele po
litice de la 48, î’l recheamă în ţară, şi 
după ce trcce pe la teatrul din Bucuresci 
la 1852, pe la teatrul din Craiova la 1853, 
earăşi pe la Iaşi, el se fixează în Bucuresci 
la 1858.

La 1861, Flechtenm âcher este numit 
profesor de muzică la o şcoală a Statului 
din Capitală, şi la 1864 profesor la Con
servatorul din Bucuresci, post pe care l’a o- 
cupat până la 1894 când a fost trecut la pensie.

Acest compositor a contribuit mult la 
popularisarea repertoriului autorilor noştri! 
dramatici. El a scris muzica pentru însurăţeii 
Chiritţa la Iaşi, Cb irit ţa  -în provincie, Baba 
Hărca, Scara Mâţei, Urâta Satului, Cimpoiul 
D ra cu lu iC ra iă  Noii, Fata de la Coţia) etc, 
etc. Intre operile sale, trebue să numărăm 
o colecţiune de cântece naţionale, tipărite 
Ja Socec.

F le c h te n m â c h e r  (C h r is t ia n ) .  —  Pro
fesor, jurisconsult, adus din Transilvania 
de către vornicul Mihai Sturdza şi numit 
la 1831 profesor de legislaţie la şcoala Va-

siliană din Iaşi, unde a predat 18 ani cur
surile sale.

Dinpreună cu Damaschin Bojinca, a tra
dus în limba română codul Calimah.

F le c h te n m â c h e r  (M aria ). —  Artistă 
dramatică, născută în Bucuresci la Noembrie
1838, încetată din viaţă la 14 August 1888. 
După ce a urmat câte-va clase primare, a 
îmbrăţişat din copilărie cariera dramatică la 
1850, debutând la un teatru din Brăila. Apoi 
a intrat în trupa lui C. Mihăileanu la Cra
iova şi la 1853 s’a căsătorit cu composi- 
torul muzical Alex. Flechtenmâcher, şi a 
mai jucat pe scena teatrului din Bucuresci

In afară de activitatea s’a artistică, Maria 
Flechtenmâcher a publicat ‘Poesii şi proţă  
un volum (1871).

F le v a  (N ico lae ).— Om  politic, născut 
în Focşani la 1840. A făcut studiile sale 
la liceul Sfântu Sava şi apoi a urm at cur
surile Universităţei din Neapole, unde a 
luat diploma de licenţiat în drept.

întors în ţară la 1867, intră imediat în 
luptele politice şi se distinge mai ales prin 
violenţele sale ca agitator al maselor po
pulare.

Ales deputat imediat de alegătorii din 
Focşani, e vecinic amestecat la toate tur- 
burările şi toate mişcările de stradă.

înaintea juraţilor din Târgovişte, este a- 
părătorul celor amestecaţi în mişcarea re
voluţionară din Ploeşti de la 26 Martie 1870.

Prim ar al Capitalei sub guvernul Ion 
Brătianu, demisionează la 5 Iunie 1886 şi 
devine unul din membrii cei mai activi şi 
turbulenţi ai oposiţiei-unite, provocând dese 
întruniri publice în cari se distinge prin 
violenţa limbagiului său.

In Cameră din care face parte, urmează 
asemenea o crâncenă oposiţie contra gu
vernului şi din cauza unui discurs mai a- 
gresiv, î’şi atrage un duel cu d-nu Phere- 
kyde Ministru de Externe. In acest duel e 
rănit de un glonţ în mâna stângă (14 Ia
nuarie 1887).

Arestat la 15 Martie 1888, e depus pre- 
.ventiv la Văcăreşti pentru că se pusese din
preună cu alte personalităţi politice în capul 
manifestanţilor cari au năvălit în curtea 
Mitropoliei, cerând demisiqnea guvernului 
Ion Brătianu.

Pus în libertate după constituirea noului 
guvern Th. Rosetti, N . Flev^ se raliată la
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partidul liberal din noft şi reîncepe o cam
panie de agitaţii contra conservatorilor.

La 4 Octombrie 1895, formându-se Mi
nisterul D. Sturdza, N . Fleva ia portofoliul 
Ministerului de Interne, dar pentru scurt 
timp, căci la 15 Ianuarie 1896 este nevoit 
s£ demisioneze din cauza neînţelegerilor 
dintre densul şi cei lalţi colegi ai săi în 
privinţa modulul prea democratic cum ad
ministra departamentul ce i se încredinţase.

In urma retragerei sale de la guvern, 
internează ziarul Dreptatea şi devine şeful 
grupului liberal-democrat.

N. Fleva a publicat mai m ulte broşuri, 
între altele : ^Prerogativele Adunărei depu
taţilor (1877) Discuţia generală asupra legei 
comunale (1886) D are de seamă către cetă
ţen i Misterele ^PoliţieiCapitalei CiSS'j') 
Gheşefturile de la M inisterul da rezbel (1888) 
%egim autrocratic (1893).

F lo r e s c u  (A le x a n d ru  E m ).— Născut în 
Braşov la 22 Ianuare 1822. A făcut studiile 
sale în liceul Sfîntu Sava, apoi a intrat la 
1840 ca copist la Secretariatul Statului, 
unde a înaintat pănă la funcţiunea de se
cretar. La 1846 pleacă la Paris spre a stu
dia dreptul şi urinează cursurile 2 ani.

După revoluţiunea de la 1848, s’a întors 
în tară şi a fost în diferite rânduri prefect 
de judeţ şi la urm ă prefect de politic în 
Bucureşti.

Dupe ce face parte din divanul ad-hoc, 
este numit în 1857 Director la Ministerul 
de Interne apoi Ministru de control de la 
24 Martie 1862 penă la 24 Iunie acelaş an 
şi Ministru al Lucrărilor Publice de la 24 
Iunie până la 11 Octom brie 1862.

In diferite răndurî, Al Hm. Florescu a 
făcut parte din parlament, ca senator sau 
deputat.

F lo r e s c u  (B o n ifac iu ). — Profesor, pu
blicist, născut la Pesta (Ungaria) la 27 A- 
prilie 1848. Elev al liceului Louis-le-Grand 
din Paris, licenţiat în litere1 de la Rennes, 
e profesor de limba tranceză la liceul Sfîntu 
Sava din Bucuresci de la 1843 şi până în 
present'cuo mică întrerupere între 1874-1876 
şi între 1882-1883.

A scris şi publicat în diferite reviste literare:
viDacia sub jugul Goţilort Istoria în cân

tece populare. Poetul Grigore Alexandrescu, 
Etiam contra otnnes. A înfiinţat ziarele Por
tofoliul român (1880-1881) ‘Bibliotţca omu

lu i de gust; Dacia viitoare, dispărute în'curând. 
Lucrările sale mai principale sun t: Curs 
metodic de limbafranceză, Versificationfran- 
ţaise, Hisioire de la liiterature franţaise  2 
voi. Toisie lyrique franţaise. Istoria în tablo
uri, % itmuri / /  rime, Bufon, discours surle 
style. Studii literare, etc.

F lo r e s c u  (Io n  E m ).— Om  politic, gene
ral de divisie, fiul vornicului Manolache 
Florescu, născut la 1819 în Râmnicu Vâl
cea, încetat din viaţă la 22 Mai 1893 în Paris.

A făcut studiile sale la colegiul Sfîntu 
Sava şi apoi a term inat cursurile şcoalei de 
stat-major din Paris. Reîntors în ţară, intră 
în armata română şi e însărcinat de prin
cipele Bibescu cu organizarea oştirei, când 
crează cea d’ântăiti şcoală militară. La 1854 
având gradul de Colonel, face campania în 
timpul rezbelului Orientului ca oficer de 
ordonanţă al generalilor Luders şi Dannen- 
berg, din armata rusă. La 1859, generalul 
Florescu e Ministru de rezbel al ambelor 
Principate, după unire ; apoi demisionează 
şi revine în capul acestui departament de 
la 30 Sept. 1862 până la 12 Octombrie
1863. In 1865, generalul Florescu face par
te din cabinetul Kretzulescu ca Ministru 
de Interne şi Lucrări publice de la 14 Iunie 
până la 30 Ianuarie 1866. Mai târziu, în 
cabinetul Lascâr Catargiu, el ia încă o dată 
portofoliul Ministerului de Rezbel şi’l ţine 
de la 14 Martie 1871 pînă la 4 Aprilie
1876, când devine preşedinte al Consiliului 
pentru câte-va zile,' şi apoi demisionează.

La această epocă, dinpreună cu cei lalţi 
colegi ai să* din guvernul conservator, este 
pus sub acusare şi i se refuză autorisarea 
de a participa la rezbelul Independenţei din
1877.

Guvernul liberal, renunţând la decisiunea 
sa de a merge înainte cu darea’n judecată 
a foştilor Miniştrii conservatori, generalul 
Florescu reintră în viaţa po litică; membru 
al paitidului conservator, el este ales pre
şedinte al Senatului în 1890 şi în 1891 
formă subpreşidenţiasaunguvern conserva
tor care nu ţinu însă de cât puţine luni, 
fiind compus numai din elemente disidente.

Retras de la putere la 27 Noembrie 1891, 
generalul Florescu a plecat în streinătate 
spre a’şi căuta sănătatea şi a încetat din 
viaţă la P aris în 1893.

Generalul I. Em. Florescu a publicat : 
Teoria dârei la semn (1845) Datoriile Os-
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taşulul (1876) Contingentul armatei (1877) 
Situaftunea (1877) Instituţiunea militară ba- 
ţa tăpe şcoală (1888) Fortifcafiumle (1889) 
Armatele vechil şi moderne (1890).

Florian (Aron).— Publicist, născut la 18 o 5 
în Ardeal (Transilvania,) m ort la i8 8 7 În  Bu
curesci. Term inând studiile sale în Pestha, 
a venit în Bucuresci la 1826, adus de 
Const. Golescu care iJa încredinţat condu
cerea şcoalei primare ce înfiinţase la moşia 
sa Goleşti. La 1836,3  fost numit profesor 
de istorie- la Sfîntu Sava, ear mal tîrziu 
membru în consiliu de instrucţiune.

Amestecat cât va timp în viaţa politică, 
participând la mişcarea revoluţionară din 
1848, Aron părăseşte ţara, se reîntoarce în 
Ardeal ca redactor al unul ziar fondat de 
M itropolitul Şagună, trece la Viena unde 
colaborează la alt ziar şi apoi se reîntoarce 
în România.

Acestui publicist se datoreşte : Istoria Prin
cipatelor (1835-1838) Dicţionarul Francezo- 
Român, în colaborare cu Hill şi Poenaru ; 
Calechismul omuhdcreştin (1839) Geografia, 
Istoria generală pe seama şcoalei, Mihai 
Bravul (1852), etc. .

Fontaninu (Gheorge).— Profesor, năs* 
cut în Braşov la 1825, încetat din viaţă în 
Craiova la 24 Aprilie 1866. învăţătura pri
mară a făcut’o în Sibiu, liceul în Pesta şi 
cursurile universitare în Viena. întors în 
ţară, a fost numit Ia 1851 Director al 
gimnasiulul din Craiova, şi profesor de 
limba latină ocupând această funcţiune trei
zeci de ani

Singura sa publicaţiune e s te : Geografia 
(iţică şi matematică (1855).

Formac (Constantin). —  General de 
brigadă în reservă, născut la 1830 Martie 
8, încetat din viaţă în Bucuresci la 27 Mai 
1897. S’a înrolat în armată ca junk£r la
1847, şi a fost înaintat sub-locotenent la 
1850. Liberat la 1855, a reintrat în armată 
la 1856 şi a fost înaintat ofiţer superior la
1865, colonel la 1882, general de brigadă 
înreservă la Aprilie 1890 când a demisionat 
din armată.

In timpul rezbelului Independenţei 1877-
1878, s’a distins prin vitejia sa şi a prins 
în două rendurî convoiuri turceşti, primind 
mulţumirile generalilor ruşi ArnoldişiG urko.

Fotiade.— Cumnatul caimacamului Vo- 
goride şi agentul s£u la Constantinopole, 
trimis acolo spre a zădărnici încercările de 
unire a Principatelor.

Fotino (Androcle.)— Medic, Inspector 
general de brigadă, născut în Brăila la 
1834 Noembrie 11. Studiile liceale şi 
primele studii medicale le-a făcut în Grecia 
la Atena şi în urmă s’a dus la Paris pen
tru complectarea studiilor sale medicale.

La 1860 s’a întors în ţară, şi a practi
cat medicina în Bucuresci. T o t în acelaşi 
an, cu ocasiunea organizărei «Serviciului Sa
nitar Militar» a intrat în armată ca medic 
militar, cu gradul de medic de R egim ent 
CI. Il-a. I s a încredinţat atunci Secţiunea 
Chirurgicală de bolnavi la Spitalul militar 
din Bucurescî, şi a fost însărcinat să facă 
un cur.s de Clinică chirurgicală în servi
ciul s&u.

La 1862 a fost numit secretar al C on
siliului Medical Superior Civil, funcţiune pe 
care a ocupat-o până Ia 1865; când a de
misionat.

La 1863 a fost înaintat Medic de Regi
ment CI, I. T o t în acelaşi an a fost numit 
şi sub-Director la Şcoala Naţională de m e
dicină, funcţiune pe care a ocupat’o până 
Ia transformarea acelei Şcoli în Facultate 
de medicină.

La 18 66,a fost înaintat medic principal 
CI. II. La 1874,când pentru prima oară s’a 
aplicat legea sanitară a ţârei, a fost num it 
membru al Consiliului medical civil, func
ţiune pe care a ocupat’o până la 1894,când 
a eşit la sorţi şi a fost înlocuit.

La 1875, a fost înaintat la gradul de m e
dic principal CI. I.

La 1877 Aprilie a fost ales senator al 
colegiului al 2-lea de Ismail. După retroce
darea Basarabiei, ’şi-a stabilit domiciliul po
litic în judeţul Mehedinţi, unde este mare 
proprietar, şi unde în m a i  multe rânduri a 
fost ales senator al Colegiului marilor pro- 
pietarî.

La 1877-78, a luat parte în Campania 
din Bulgaria, ca şef al ambulanţei mare
lui Cuartier General.

Această ambulanţă forma baza opera
ţiunilor Serviciului Sanitar al Armatei R o
mâne din jurul Plevnei.

In afară de conducerea ambulanţei m are
lui cuartier general, el a asistat cu per
sonalul disponibil al ambulanţei, la toate
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atacurile armatei române în contra Plev- 
n e l ; şi une ori s’a găsit în mijlocul focu
lui inamicului «la 30 August şi 6 Septembrie.»

La 1878 Februarie, îmbolnăvindu-se la 
Poiana inspectorul general Dr. Davila, a 
fost însărcinat de către Ministrul de Rezbel 
cu evacuarea bolnavilor şi răniţilor din spi
talele de campanie după marginea dreaptă 
a Dunărei. Această m isiunea fost una din
tre cele mai grele de împlinit, atât din 
cauza asprinie i  timpului, cât şi din cauza 
insuficienţei mijloacelor de transport, pre
cum şi mai ales din cauza deprimărei fisice 
şi morale a personalului sanitar, care în 
acel moment ’şi plătea şi el tributul la 
o epiedemie de tifos de care era bântuită 
armata noastră din Bulgaria.

La 1883 a fost înaitat la gradul de me 
dic inspector general şi numit şeful cir- 
comscripţiunei sanitare corpului I de ar
mată şi diviziei active Dobrogea.

La 1885 a fost num it director general 
al serviciului sanitar civil, şi a ocupat a- 
ceastă funcţiune în mod gratuit timp de 
opt luni; în urmă a demisionat.

La 1886, a fost num it Efor al spitale- 
civile din Bucurescî, funcţiune onorifică, pe 
care a ocupat-o până la 1889, când a de
misionat.

La 1891, Ministrul de Războiu, l’a însăr
cinat să represinte ca delegat al acestui Mi
nister, serviciul sanitar militar român la 
congresul de hygienă şi demografie de la 
Londra,

La 1896 a fost num it iarăşi efor al spi- 
lelor civile din Bucuresci.

Scrierile sale originale se mărginesc 
în trei rapoarte către Ministrul de Interne 
publicate în broşuri asupra inspecţiunilor 
sanitare ce a făcut judeţelor : Buzăâ, R.- 
Sărat, Putna, Brăila, Tulcea, Constanţa, Il
fov şi oraşul Bucuresci în calitate de mem
bru al Consiliului Sanitar Superior, şi 
tn comunicarea ce a făcut la Congresul de 
la Londra şi Raportul către Ministrul de 
Resbel publicate to t în broşuri.

F o t in o  (D io n is ie ).— Publicist născut la 
1769, în Pathras (Peloponăse). A fost tri
mis din copilărie de părintele său la Cons
tantinopole pentru a ’şi urma studiile la 
«marea şcoală a neamului de la Patriarhie.»

El a urmat cu succes studiile sale lite
rare la sus zisa şcoală, desvoltând to t de o- 
dată şi un deosebit talent pentru muzica

vocală bisericească, ceea ce îi a atras sim
patiile Patriarhului ecumenic. El cunoştea 
bine limbele greacă, latină şi arabă şi era 
familiarisat cu limba franceză şi italiană.

După terminarea studiilor sale la Cons
tantinopole, Dionisie Fotino a vizitat ora
şele Viena, Lipsea şi Veneţia, de undereîn- 
torcându-se la Constantinopol a intrat în 
societatea Eteriei şi a început a lucra ca 
membru al acestei societăţi.

Dionisie Fotino a venit în ţară la anul 
1804. La sosirea lui Vodă Caragea, el a 
fost ataşat pe lângă acest Domn în calitate 
de al 2-lea Secretar.

Dionisie Fotino a luat parte la toate lu
crările de organizaţie şi de legislaţiune în
treprinse de Caragea în primii ani ai Dom
niei sale, pentru care i s’a acordat rangul 
de Serdar, şi de atunci el a fost m ai mult 
cunoscut sub numele de Serdarul Dioni- 
sache.

In urmă însă, văzând că Vodă Caragea 
se abâtea mult de la calea cea bună, abu
zând în to t felul cu scop de a ’şi satisface 
plăcerile şi a se îmbogăţi, Dionisie Fotino 
a început să’l atace prin scrieri satirice a- 
nonime, ceea ce a făcut ca el să devie foarte 
simpatic boerilor pământeni.

Vodă Caragea convins că numai Dionisie 
Fotino putea să-l atace astfel, a hotărît în 
secret decapitarea lui, şi pentru aceasta ce
ruse de la Paşa din Ruşciucun calâu (gealat).

Scăparea vieţel lu i  Dionisie este datorită 
numai protecţiunei Baş Boerului Iordache 
Filipescu, care prevenindu-1 la timp, l’a a- 
dăpostit în casa sa pe timpul celor din urmă
4 ani ai Domniei lui Caragea.

Casele Başi Boerilor ţăreî, erau consi
derate în acea epoca ca inviolabile.

In acest timp de captivitate voluntară, 
Dionisie Fotino a întreprins scrierea Isto
riei Daciei în trei volume. Pentru această 
importantă lucrare, Iordache Filipescu ’i a 
pus la dispoziţiei toate mijloacele de cari 
dispunea dânsul, şi cu Ogenerositate proprie 
boerilor mari din acea epocă, e i  nu a cruţat 
nici un sacrificiu pentru procurarea de do
cumente şi scrieri, de, cari avea nevoe Dio
nisie Fotino în lucrarea sa. Pe to t timpul 
captivităţei sale benevole, Dionisie Fotino 
a avut lângă dânsul pe nepotul său Ilie 
Fotino fiul surori sale Pashaliţa, pe care ’l 
înfiase şi ’l instruea singur împreună cu 
Constantin fiul lui Iordache Filipescu şi cu 
nepotul acestuia,Grigore (Găgâţă) Filipescu.
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Nepotul lu i  Dionisie Fotino, Ilie, ’i a ser
vit to t timpul ca secretar, şi după moartea 
unchiului său a continuat scrierea Istoriei 
ţârei şi a descris %evoluţiunea din anul 
1821 în România, scriere în limba greacă 
în formă de cronică şi întitulată Tudor 
Vladimirescu şi Alexandru Ipsilante saă re- 
voluţiunea din 1821 tradusă de M. Geor- 
gescu.

După plecarea lu i  Vodă Caragea, la anul 
1818, Dionisie Fotino a părăsit casa bine 
făcătorului său Iordache Filipescu şi s'a in
stalat în propria sa casă, pe podul Tîrgulul 
de afară (Calea^Moşilor) în faţa bisericel cu 
Sfinţii, actuala casă a reposatulul Dr. W ar- 
thiadi. Aci el a trăit stimat şi iubit de toţi 
câţi îl cunosceau.

Se ocupă de o potrivă de scrieri literare 
şi scrieri de muzică bisericească. Spiritul 
său umoristic, de la plecarea lui Caragea, 
luase o altă direcţiune. Biciuia fără milă cu 
pana sa satirică, cochetăriele femeilor din 
societate, cochetării im portate din Fanar.

Dioisie Fotino a murit în mod subit la
10 Octom brie 1821. A foat îm orm ântat cu 
mare pompă la biserica cu Sfinţi din Podu 
T îrgulu i  d’afară, unde şi până astăzi se 
poate vedea piatra ce acopere mormîntul 
său, care se află sub jeţurile din strana 
stîngă a bisericel.

F r a n c h e t t i  (B e n e d e tti) . — Impresario 
de trupe italiene şi profesor de cântec, năs
cut în Verona. A început prin a fi volun
tar în legiunea lu i  Garibaldi, pe care Ta 
urmat în mai multe expediţiuni. Rănit de 
două gloanţe în piciorul stâng, a părăsit 
cariera armelor şi s’a ocupat de muzică. 
Venit în Bucurescî, se face cunoscut la
1852 ca şef al corurilor când se deschide 
Teatrul cel mare, şi începe să dea repre- 
sentaţiunl artiştii de operă italiană. Ani în
delungaţi a fost apoi el singur în mal multe 
rîndurl impresario, dar a perdut cu aceste 
întreprinderi to t ce avea. A fost nu
mit mai târziu profesor de muzică la di
ferite şcoale particulare şi ale Statului în 
Bucuresci.

A încetat din viaţă în Bucurescîla 1895.

F r a n c u d i  (E p a m in o n d a ) .  —  Profesor, 
născut în insula Cipru la 1829, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 1897. A făcut stu
diile sale la Athena si apoi a venit în ţară 
şi a dat lecţiuni de limba elenă la diferite

şcoale. In 1864 a fost numit profesor de 
limba şi literatura elenă la Facultatea de 
litere şi filosofie din Bucuresci.

A publicat: Discurs in amintirea eroilor 
de la Creta (1866). Hymn la Unirea P r in 
cipatelor (1859), toate in limba elenă.

E. Francudi a fost director al şcoalei 
normale superioare şi interpret pe lângă 
Ministerul de Externe pentru limba elenă.

F r a n k  (A n d re i) .— Farmacist, născut în 
1815 în oraşul Mediasch (Transilvania). 
După ce a îmbrăţişat cariera de faimacist 
în oraşul seu natal, a trecut în Muntenia 
la 1846 ca farmacist în Mizil, apoi s’a stră
m utat în Bucuresci unde a cumpărat un 
imobil şi a deschis farmacia «La Ursu» pe 
care o posedă şi astăzî.

La 1859, el a fondat Societatea farma
ciştilor din România. A fost timp îndelun
gat membru în Comisiunea chimico-farma- 
ceutică, cât şi membru al Comisiunel de 
hygienă, şi al juriului examinator de licen
ţiaţi în farmacie.

F ro l lo  (G io v a n i L).— Profesor universi
tar, filolog, născut în Veneţia la 1831, doc
to r în drept al facultăţei din Padova.

A părăsit ţara sa fiind încă tenăr spre 
a se stabili în România ca profesor de 
limbi neo-latine, în diferite institute parti
culare şi de ale Statului. La 7 Octombrie 
1878 a fost numit definitiv profesor la Fa
cultatea de litere din Bucurescî pentru cur
sul de istoria literaturelor moderne şi în 
special a celor neo-latine. A  publicat; Limba 
română şi dialectele italiane (1860) Vocabu- 
lariu italiano-romănesc (1869) Limba naţio
nală şi limbele sh'eine în şcoalele române 
(1871) O nouă încercare desoluţiune apro- 
blemulul ortografic (1875) Utilitatea studii
lor neo-latine în România (1878) Lecţiuni 
elementare de gramatică latină (1895).

F r u n z e s c u  (D im itrie ) .— Publicist, năs
cut în Iaşi la 1838. A filcut studiile în 
ţară şi streinătate, ca bursier al Statului. 
La 1859 a intrat în serviciul ■ statistic al 
Moldovei, ear la 1862 a trecut în Bucu
rcsci la acelaş serviciu.

A tip ă rit: Geograjiia fa ică  şi politică a 
Tţomâniel (1871) Dicţionarul topografic şi 
statistic al României (1872). A colaborat la 
Trompeta Carpaţilor şi Columna lu i Traian,
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F r u i l2 e t t i  (Io a n ) .— Sub-locotenent năs
cut la 8 Iunie 1852, m ort la 12 Ianuarie 
1877. Intrat în oştire ca soldat la 1870, 
trece în rezervă la 1875, apoi se reanga
jează c i  sergent în 1876 şi este înălţat în 
acelaş an la gradul de sub-locotenent.

In timpul rezbelului Independenţei, face 
parte din Regim. No. 9 Dorobanţ! şi moare 
în lupta de laSm ârdan la 12 Ianuarie 1878.

F u n d e s c u  (Io a n )— Ziarist, publicist, năs
cut în Piteşti (Argeş) la 1836. După ce a 
urmat cât va timp cursurile colegiului St. 
Sava din Bucurescî, începu să publice ver
suri prin ziarele «Dărnbovitţa şi Naţionalul».

Apoî publică foaia umoristică Pepelea
(1860) Tombatera (1861) şi colaborăhi 
Românul de la 1862 penă la 1864, precum 
şi la Nichipercea, Reforma, etc.

După ce se stabili cât va timp la îaşîţ
(1865) unde înfiinţă foaia liberală Teatrul, 
se reîntoarse în Bucuresci ca administrator 
al «Buletinului Instrucţiunel Publice». Dar 
în curând fundă alt ziar, Telegraful care a 
avut o existenţă ma i  lungă— 1875-1885 cu 
câte-va intervale de întrerupere.

I. Fundescu a representat judeţul Vlaşca 
în m a i  multe rendurl în Camerile liberale 
de la 1877 până la 1888.

El a publicat: Vocea Argeşului versuri 
(1859) Flori de câmp versuri (1864) ‘B aţ- 
me, poeţii, păcălituri şi ghicitori (1867) Calen
darul dracului (1867) Poeţii nouţ (1868), 
Scarlat, roman (1875.)

De la 1895 ,1. Fundescu a părisit politica 
şi ziaristica după ce a mal colaborat puţin 
timp încă la Românul între 1893-1895.

G
G a lle ro n  (A lb e r t) .— Arhitect francez, 

născut în Paris la 1855.
Av£nd legătari de prietenie cu mai mulţi 

românî studenţi în Paris, a întreprins după 
îndemnul lor o călătorie în România pe la
1880. Aici, dup& ce s’a ocupat cu diferite 
lucrări, a fost numit arhitect al Eforiei Spi
talelor civile la 1891, dara demisionat peste 
doui ani spre a se reîntoarce în Paris unde 
s’a stabilit.

Albert Galleron a făcut între alte lucrări, 
planurile Băncei Ira ţionale , AtheneuhU ro
mân şi Asilnlul Slătineanu din Bucureşti.

G a lii  (E m ile).— Ziarist francez, născut 
în Corsica la 1845. A făcut studiile sale în 
Marsilia şi a debutat în ziaristică la 1868, 
ca redactor la ziarul Le Tţappel de la Pro- 
vence. După resbelul din 1871 a făcut parte 
din redacţia ziarului IsLational (Paris) unde 
a rămas până la 1875.

In timpul rezbelului Serbo-Turc, a fost 
corespondentul Naţionalului în Serbia şi în 
Herzegovina în timpul insurecţiunei (1875—
^ 7 0 *. , _

Venit in România to t ca corespondent 
al acelui ziar cât a ţinut rezbelul indepen
denţei (1877— 78) a fondat la 2)14 Iunie 
1877 un ziar în limba franceză sub titlul

(fVOrienl» care apărea în Bucureşti. Rezbelu 
term inat, Y Orient deveni Ylndependaace %ou 
mâine, în colaborare cu A. Ciurcu.

La 1S83 E. Galii a fost expulsat din ţară 
printr’o decisiune a consiliului de miniştri 
de sub presidenţia lu i  I. C. Brătianu, şi 3 -  

poi la 1885 fu expulsat şi A. Ciurcu, iar 
YlndcpenJanceTţoumaine deveni proprietatea 
lut G. Em. Lahovary.

Corespondent al acestui ziar în Bulgaria 
la 1886, E. Galii fu expulsat şi de aici la 
1886. La 1888, în urma câdcre i  guvernu
lui liberal de la putere, s’a reîntors în R o
mânia şi a întrat administrator al ziarului 
VJndependance Rournaine.

G a n e a  (N ic o la e ).—Publicist, născut în 
oraşul Fălticenî la 1 8 3 ^  A făcut studiile 
sale în Iaşi şi Paiis unde a term inat facul
tatea de drept. Reîntors în ţară s’a stabilit 
avocat în Iaşi; la 1871 a fost ales deputat 
şi primar al laşului.

N . Ganea a făcut parte din ministerul 
Ion Brătianu în ultima s.i formaţiune ca 
ministru la domenii de la 1 Martie la 23 
Martie 1888. La 1897 a fost ales preşe
dinte al Senatului fiind în acelaşi timp pri
m ar al oraşului Iaşi.

Pe terenul literar, el este unul din mem
6
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brii fundatori ai societăţei literare junimea , 
de c:ire s’a despărţit m a i  târziu spre a lua
o parte activă la luptele politice.

Scrierile sale s u n t : încercări literare —  
Novele (1873 şi 1886) Poesii (1886) în 
care intră şi traducerea a şapte cântcce din 
Infernul lui Dante.

Gănescu (Dumitru).— Căpitan născut 
la 14 Octom brie 1834, m ort la 7 O ctom 
brie 1877. Intră tn armată cu soldat la 1854, 
e înaintat la gradul de sub-locotenent în 
1864 şi căpitan în 1875. In timpul rezbe
lului Independenţei moare pe câmpul de 
luptă în faţa Plevnei la 7 Octombrie 1877, 
în capul companiei sale din reg. 7 de linie.

Gănescu (Grigore).— Publicist născut 
în Craiova (Dolj) la 1830, m ort la Mont- 
morency (Francia) la 1877 în luna Aprilie. 
A făcut studiile în Paris şi graţie relaţiit- 
nelor pe cari le avea acolo în lumea poli
tică, isbuti să intre în ziaristica franceză, de
butând la 1860 ca redactor la Courrier du 
Dimanrhe, organ liberal, duşman al institu- 
ţiitnelor imperiale. Expulsat din Francia din 
cauza articolelor sale violente, Gănescu trecu 
în Germania şi fondă la Francfort ziarul 
VEurope, care pe^te puţin timp fu suprimat 
din ordinul generalului Vogel de Falcketi- 
ştein.

Gănescu se reîntoarce atunci în Francia, 
sc împacă cu puternicii zilei, dobândeşte na
turalizarea şi devine redactorul şef al ziaru
lui satiric Naih Jatine.

La începutul anului 1869, trece în a- 
ceaşi calitate la ziarul Le Parlement, încer
când să pătrunză în parlamentul francez.

Campania sa electorală, rămâne înse fară 
succes şi după căderea imperiului, Gănescu 
pleacă la Toitrs, unde tipăreşte ziarul La  
Liberie, apoî la Bordeaux, unde sub direc
ţiunea lu i  Thiers, colaborează la ziarul Le 
Republicam.

La 1876, Gănescu încearcă earăşi fără 
succcs să pătrunză în parlamentul francez 
şi apoi fondează Les tablettes d’an spectatenr 
xiar autograti.it, la carc lucrează până în 
m omentul morţel.

G. Gănescu a m a i  publicat: La Valacbie 
depnis 1S30 jusqu’a cejonr( 1855 Bruxelles) 
Diplomaţie et natioiialite (1856).

Gaster (Moses). De origină israclită, 
născut in România la 1856. A făcut stu

diile sale in ţară şi le a term inat tn străi
nătate, ocupându-se în special cu filologia.

A făcut la Universitatea din Bucureşti în 
1880 numeroase conferinţe asupra limbei 
şi litaraturei române.

Expulsat din ţară la 1885 printr’o deci- 
siitne a consiliului de miniştri, sub guver
nul Ion Brătianu, pe motivul că ar face 
parte dintr’o societate iridentistă, s’a stabilit 
la Londra. Aci a fost ales rabin al comu- 
nităţe i  Israeliţilor portugezi, demnitate pe 
care o păstrează până în prezent.

M. Gaster a scris şi publicat: Die nuna- 
nische coudemuatio uvae (1878) Literatura 
populară română (1882). Cbristomatia ro- 
m ână(i89i).Itislrucliiniea în Englitera (1893) 
Istoria biblică (1897).

Gatineau (Alexandru.) — Artist dra
matic de origină franceză, născut la 1812, 
încetat din viaţă în Bucureşti la 1 Mai 1883.

A fost ce ld ’ântăiu regisor al teatrului na
ţional din Bucureşti. Venit în tară la 1847 
cu o trupă franceză care da representaţiunî 
în Iaşi şi în care juca şi dânsul principalele 
rqlurî de comic, s’a stabilit în Iaşt ca re
gisor la teatru romînesc ; de acolo a tre
cut peste curând în Bucureşti şi a ocupat 
aceaşi funcţiune pâna la moartea sa. Gati
neau a adus servicii imense teatrului nos
tru care la formaţiunea sa, era fireşte lipsit 
cu desăvârşire de cunoştinţele necesare pen
tru punere in scenă şi montarea pieselor.

Pentru serviciile aduse teatrului, Came- 
rile au acordat lui Gatineau împămîntenirea 
cu dispensă de stagiu.

Găvănescu (Ion). —  Profesor, născut 
la 1859. A făcut studiile în ţară şi le a 
terminat la Berlin. La 1 Septembrie 1888 
a fost numit profesor la facultatea de li
tere din Iaşi, cursul de psihică, pedagogie 
şi estetică.

A publicat : Elemente de psichologie pen
tru cursul secundar (1890) Există acţiuni 
desinUresaie (1891) Etica (1893) The al- 
trnistic impulse in man and animals (1895) 
Istoria omenirel, Evul mediu, Evul antic, 
Evul modern £1894-1896) Medită[iile lulGr. 
Alexandrescu (1896) Gramatica (1897).

Gavra (Alexandru).— Profesor născut 
în Oradea Mare (Transylvania) la 18 De
cembrie 1797, încetat din viaţă la 23 O c
tombrie 1884 în Arad.
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După. terminarea studiilor sale a îmbră
ţişat cariera didactică şi a fost r£nd pe 
rend profesor de pedagogie şi aritmetică 
în Oradea Mare, apoî inspector al şcoale- 
lor din Ardeal, director al institutului pe
dagogic. El a publicat : Cronica %omănilor 
(1844) Lexicon de conversaţie (1847).

G e b a u e r  (A le x is ) .— Profesor de piano 
născut la Cluj în 1815, încetat din viaţă 
în Bucureşti la 14 Decembrie 1889.

A făcut studiile muzicale la conservato
rul din Viena, având de profesori pe Sech- 
ter şi Franz Liszt.

A fost în Bucureşti cel ma i  renumit pro
fesor dd piano între aniî 1850— 1870. A 
publicat numeroase composiţiî cu melodii 
naţionale şi diferite caete de studiî.

G e n ilie  (Io a n ).— Profesor, data naştere? 
şi încetăre i  din viaţă necunoscute. A fost 
cel d’ănt&Q profesor de geografie şi istorie 
la colegiul Sfîntu Sava, de la înfinţarea luî. 
A publicat: Geografia istorică, astronomică, 
naţională ţ i  civilă (1835) Principuri de geo
grafie (1841) Mondul, curs de cunoştinţe şi 
nuvele curioase (1847).

G e o rg e s c u  (Io a n ) . — Sculptor, pictor 
de aquarele, născut în Bucureşti la 1856 
Ianuarie. A făcut studiile sate în liceu şi 
apoi a intrat la Şcoala de Bele-Arte. In 
urma unui concurs strălucit, a obţinut o 
bursă la 1877 şi a intrat la şcoala de Bele- 
A rte din Patis, unde a obţinut m a i  multe 
recompense, precum şi o medalie la Ex
poziţia pictorilor şi sculptorilor pentru sta
tua sa ; Rugăciunea unul copil.

După ce a călătorit prin Italia, Georgcscu 
s’a întors în ţară şi în curând a fost numit 
profesor de sculptură la şcoala de Bele- 
Arte din Bucureşti (1887).

Principalele sale producţiunî sun t: Sta
tua lu i L a ţăr  din Bucureşti pe bulevardul 
Academiei, Statua lu i Asachi la Iaşi, Mo
numentul mitropolitului Panaret, aşezat într’o 
biserică din Tîrnova (Bulgaria). Apoî bus- 
turile Iul C. A . Rosetii, I. C. Brătianu, A -  
lexandn, al artistului Pascaly aşezat în sa
lonul Teatrului Naţional, şi statua fostului 
primar al capitalei Pake-Protopopescu, care 
se va aşeza pe bulevardul Pake.

Ca pictor, Georgescu a produs nume
roase aquarele, flori după natură, vederi, 
etc., cari aă fost expuse la toate expozi
ţiile noastre de pictură

GEB __

Georgescu (Nicolae).—Poet născut în 
Bucureşti la 1-834, încetat din viată în Bu
cureşti la 1866. A servit în armată până 
la gradul de căpitan (1858) când a demi
sionat spre a se ocupa de literatură. El a 
lăsat un singur volum sub titlul Foi de 
toamnă publicat un an după moartea sa.

G e s t ia n  (M icu le ţ Io a n ) .—  Artist dra
matic născut în Bucureşti la 1812, încetat 
din viaţă în Bucureşti la 30 Octombrie 1880. 
După ce a ftcu t ceva studiî prin şcoalele 
primare şi gimnasiu, a intrat în trupa de 
sub direcţiunea Milto şi apoî în acea a ar
tistului Pascaly.

Ma i  târziu a fost angajat la Teatrul Na
ţional. Principalele sale roluri au fost Por- 
thos din «Muşchetarii» D uval din «Dama. 
cu Camelii» Don Salust din «Ruy-Blas», 
Sbiera din «Răsvan şi Vidra-»

G h e n a d ie  (Vezî E n ă c e s c u .)

Ghenadie (Petrescu). —  Mitropolit- 
primat născut în Bucureşti la 1836. Inanu / 
1854 a intrat în schima monachală la m ă
năstirea CăJdăruşanî. Hirotonisit diacon la 
i ^ 59j preot la 1869, funcţionează ca m are 
eclersiarch la Mitropolia din Bucureşti 
de la 1870 până la 1875, când este ales 
arhierei! şi la 1876 episcop al eparhiei Ar
geşul.

Sub păstoria sa, s’a restaurat biserica Cur
tea de Argeş s’a clădit localul seminarului 
din acea localitate.

La 1893, a fost ales mitropolit-primat.
In urm a mai multor învinuiri ce i s’aft 

adus pentru delicte religioase, Sfîntul Si
nod îi cateriseşte la 20 Ma i  1896 luându-î 
şi darul preoţiei. Aceasta măsură, din cauza 
modului neregulat cum a fost judecat m itro
politul, provoaca însă o nemulţumire generală, 
din care opoziţia îşî face o armă de luptă con
tra guvernului Sturdza, şi Sfanţul Sinod este 
silit să revie asupra deqiziune i  sale la 4 
Decembrie 1896, ertând pe mitropolitul Ghe
nadie.

I. P. S. S. demisionează însă la 5 De
cembrie 1897 se retrage la mănăstirea 
Căldăruşanî.

Revisuirea procesului mitropolitului Ghe
nadie a atras după sine înlocuirea cabinetului 
Lţ. Sturdza printr’un guvern sub preşiden- 
ţia lu i  P. Aurelian.

83 —  GHE
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Gheorghian (Iosif). M itropolit Pri
mat, născut la Botoşani în 1829 August 29. 
A făcut studiile sale la şcoala Treî-Erarhî 
şi la Academia din Iaşi. Hirotonisit la 1846, 
s ’a dus la Paris şi s’a ataşat la Capela 
Română, continuând instrucţiunea sa în a- 
cest oraş. întors în ţară, a intrat la mănăs
tirea Teodorenî, apoî la 1865 a fost numit 
episcop de Huşî. Ales la 1879, episcop al 
Eparhiei Dunărei de jos, în 1886 trece m i
tropolit primat şi păstoreşte în această dem
nitate până la 1883 Mai 1 când a demio- 
nat şi s’a retras la mănăstirea Căldăruşanî.

La 5 Decembrie 1897, în urma demisiu- 
ne i  mitropolitului Ghenadie Petrescu, I. P. 
S. S. Iosif Gheorghian este iarăşi ales mi
tropolit primat.

A publicat : Viaţa sfîntnlut Constantin, 
Evreul rătăcit (traducere) Viaţa iu tlsu î, etc.

Gheorghieff (Evloghie). — Financiar, 
născut la Carlova (Bulgaria) în 1819, în
cetat din viaţă în Bucureşti la Iulie 1897.

La vîrsta de 18 ani fugi din orăşelul s£u 
natal din cauza barbariilor turceşti şi veni 
in România la Brăila. Aci începu prin a fi 
succesiv hamal, zarzavagiu şi băiat de pră
vălie, dar, cum treburile nu mergeaă, veni 
în Capitală şi intră la un cârciumar din ca
lea Călăraşilor-

Pe timpul acela, se afla în Capitală m i
tropolitul bulgar Panaret. El şedea în apro
pierea cârciumei unde servea Evloghie. A- 
cesta, fiind un băiat deştept, ştiu să se facă 
plăcut mitropolitului bulgar şi intră slugă 
la el.

De aci înainte începe cariera politică 
a  lui Gheorghieff. In casa mitropolitului se 
adunau bulgarii refugiaţi şi cari pregătiau 
revoluţiunea bulgară. Preşedintele lor era 
Liuben Caraveloff, fratele actualului şef al 
extrem  rusofililor bulgari.

Evloghie Gheorghieff asista la toate şe
dinţele comitetului şi devenise omul de în
credere al mitropolitului.

După câţi-va ani, m itropolitul moare şi’î 
lasă o avere de 800 de mii de lei. Admi
nistrând averea sa cu multă sîrguinţă şi 
înţelepciune, Gheorghieff a lăsat o moştenire 
de vre o 20 milioane.

A făcut numeroase fapte filantropice atât 
în Bulgaria cât şi în România unde a dă
ru it 200.000 lei pentru Fondaţiunea Carol.

Prin testamentul s£& a lăsat sume însem
nate primăriei Capitalei pentru bine-facerî.

Gherassi(Nicolae).—Jurisconsult. Data 
naştere! necunoscută. A făcut studiî juridice 
în Francia şi întors în tară a intrat în ma
gistratură, înaintând până îa dem nitatea de 
consilier la Curtea de casaţie.

Demisionat în 1883, a &cut parte din 
cabinetul de sub preşidenţia d-lut Lascar 
Catargiu, ca ministru ai justiţiei de la 29 
Martie 1889 până la 5 Noembrie acelaş an, 
când s’a retras din preună cu întregul g u 
vern.

De atunci trăeşte, departe de luptele po
litice.

Gherea (Dobrogeanu I.)—  Publicist, 
critic literar, născut la 21 Mai 1855, îngu- 
vernăm întu i  Ecaterinoslaw (Rusia).

La versta de 19 ani, urm ărit de guver
nul rusesc din cauza ideilor sale socia
liste, fugi în România unde după multe 
suferinţe materiale sfârşi prin a se stabili 
ca birtaş la gara Ploeşti.

Om  cu multă erudiţiune, el dobândeşte 
la 1889 împămîntenirea cu dispensă de sta
giu. Principalele sale scrieri s u n t : Concep- 
ţiunea materialistă a istoriei (1890) Studii 
critice 3 v. (1890) Literatură şi ştiinţă (1893).

Ghermani (Menelas).—  Mare finan
ciar, de origină din Macedonia, născut la-
1839. A fost Ministru de finance de la 23 
Martie 1888 până 29 Martie 1889, apoi de 
la 5 Noembrie 1889 până la 21 Februarie
1891 şi de la 27 Noembrie 1891 până la 
3 Octom brie 1895.

Chemat în capul Ministerului de Finance 
tocmai atunci când agiul asupra aurului a- 
tinsese proporţiuni foarte mari, urcându-se 
până la 20 la % , Meiielas Ghermani a fost 
autorul proectului de lege pentru stabilirea 
etalonului de aur, care a avut de resultat 
desfinţarea agiuluî.

Numele acestui financiar se găseşte în 
capul m ultor întreprinderi economice şi 
industriale m ai im portante din ţară.

Ghika (principe Alexandru). —  Fost 
Domn şi Caimacam al Munteniei, născut în 
1795 Mai i-u , frate mai mic al lu i  Vodă 
Grigore Ghika— încetat din viaţă la Ianuarie 
1862 la T orre del Monte l£ngă Neapoli.

A fost mai întăiu mare ban al Româ
niei mici şi apoi mare spătar, comandant 
al miliţiilor la 1828. In timpul ocupaţiei 
ruseşti, ’şi atrase iubirea lui Kisselef graţie
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căruia fu num it la 1834 Domn al Mun
teniei.

La începutul Domniei sale, înfiinţă nume
roase scoale rurale, încurajă formarea so
cietăţei filarmonice sub presidenţia lui Câm
pineanu, începu desrobirea Tziganilor, ajută 
chear întocmirea partidului naţional, dar în
cetul cu încetul are să lupte şi contra li
beralilor şi contra partidului boeresc. Spri- 
jinindu-se prea mult pe concursul Rusiei, 
fileu apel la dânsa care nu i’l acordă decâ t 
în schimbul adăogirei unui articol la regu
lamentul organic, articol care nimicea de 
fapt independenţa politică şi administrativă 
a Munteniei. —

Concesiunele făcute Rusiei, exilul Iui Câm
pineanu, urmârirele contra capilor mişcărei 
neisbutită din 1840, îngreunară din ce în 
ce mai mult situaţia lui Al. Ghika, ear 
străşnicia ce arătă în reprimarea complo
tului de Ia Brăila ( 1 8 4 1 )  la care 
participase şi consulul rusesc din Galatzi, 
ridicară şi pe Ruşi contra sa, şi la 1842 
Sultanul le acordă destituirea Domnului.

Al. Ghika se retrase la Viena unde se 
stabili până la 1853, apoi se reîntoarse în 
Muntenia şi la 1856 fu numit Caimacam 
până la unirea Principatelor, din preună cu 
T . Balş şi N. Vogoride.

G h ik a  (A n a ).— Soră de caritate, năs
cută la Iaşi în 1835, încetată din viaţă la 
20 Februarie 1896* în Iaşi. Măritată foarte 
tenără cu generalul Gheorghe Ghika, se 
divorţează ae bărbatul ei pentru nepotri
vire de caracter la 1853 şi întemează la
1857 în Galatzi primul orfelinat de fete. 
In timpul holerei de la 1866 se distinge 
prin curajiul şi abnegaţiunea cu cari în
grijeşte pe bolnavi; în 1877 în timpul rez
belului contra Turciei, arată aceleaşi vir
tuţi dirijănd un spital pentru răniţi şi chel
tuind în acest scop ultimele remăşiţe ale 
averei sale.

Apoi, sora Ana Ghika se retrase la mo- 
-năstirea Varatic unde duse o veaţă mona
hală.

G h ik a  (principe D im itr ie ) .  — Bărbat 
politic născut la 31 Mai 1816, încetat din 
-viaţă la 18 Februarie 1897, fii’i al domni
torului Grigore Ghika.

încă tînăr, principele Dimitrie Ghika, fu 
-trimis în Germania, unde făcu studii stră
lucite, şi la întoarcere, intră ca ofiţer de

cavalerie în garda imperială rusă. N u stătu 
însă mult în această situaţiune; părăsi 
curtea Ţarului şi Rusia .şi facu o lungă că
lătorie în Europa, de unde nu se întoarse 
în ţară de cât la 1846.

La 1854 intră în magistratură, ca membru 
al Curţei ae apel pentru puţin timp, şi a- 
poi fu numit prefect de poliţie în Bucureşti.

La 1857, fu ales preşedinte al munici- 
palităţel Bucureştilor, şi, peste puţin, m em 
bru în Divanul Ad-hoc, ca deputat al Ilfovului.

In Divanul Ad-hoc, Principele Dim. Ghika 
luă parte, împreună cu patrioţii luminaţi ai 
vremei, la actele cele mari ale acestci A- 
dunări. Fu membru aLcomisiunei care a 
redactat Memorandul explicativ al celor 4 
puncte ; lui i se datoreşte accentuarea do
rinţei de alegerea unui principe străin.

Partisan călduros al Unireî, Dim Ghika 
stărui, în Adunarea electivă, pentru alegerea 
Domnului deja ales de către Moldoveni.

In 1859, fu numit membru al Curţel de 
apel şi, cuiend, ales din nou preşedinte al 
municipalităţei Bucureştilor. T o t odată, este 
ales deputat în Cam eră şi, în 1860, m inis
tru al cultdor.

Până în 1862, principele Dim. Ghika 
fu de mat multe ori ministru în guvernele 
de scurtă durată de atunci şi, în timp de 
un an, preşedinte* al consiliului.

După 1864, împreună cu mai toţi frun
taşii ţărei, face oposiţiune guvernului lui 
Cuza şi la 1866 ia parte la răsturnarea 
acestui Domn.

Până în 1868, principele Dim. Ghika fu 
pe rînd ministru de interne, lucrări publice, 
externe, preşedinte de consiliu.

Ales, în acel an preşedinte al Camerei, 
rămase în această însărcinare până la 1873 
şi, într’acelaşl timp, începu activitatea sa 
în direcţiunea operilor de bine-facere.

Deja în 1868, ca membru de căpetenie 
al familiei Ghika, fusese numit efor al spi
talelor civile, cărora le-a consacrat peste 20 
de ani de muncă stăruitoare.

Intr’acelaşi timp, principele Dim. Ghika 
presidă Senatul o îndelungată serie de ani, 
până la retragerea liberalilor în 1888. De 
atunci încoace, de mai multe ori, cetăţenii 
Capitalei i-au dat sufragiile lor, ca represen- 
tant al lor în Senat şi în 1896 a fost 
reales preşedinte al acestui înalt Corp de
liberativ şi a acceptat să reia locul de prim- 
efor al spitalelor civile.

Scrieri: Articles publies dans les joum aux
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valaques. Reponse au M oniing et a l’Etoile 
du Danube. Prefectura poliţiei, proect de 
reformă (1856) Anticilor / /  inamicilor mei.

Ghika (Elena) vezt Dora dlstria.

G h ik a  (E m il I.).— Născut la 27 De
cembrie 1848 în Iaşi. A făcut toate stu
diile sale în Paris. Intrat în diplomaţie la 
1874 a fost numit prim secretar la agenţia 
din Petersburg, apoi la 1879 a fost adus 
în serviciul interior al Ministerului de ex
terne şi pus în capul divisiune i  politice. 
Peste câte-va luni detaşat la legaţiunea din 
Paris e numit definitiv în postul de secre
tar la 1880. In 1881 trece agent diplo
matic şi consul general la Sofia până la 
1885 când e înaintat Ministru plenipoten
ţiar la B elgrad; la 1888 e transferat în a- 
ceast calitate la Athena, în 1889 la Pe- 
tersburg şi în 1891 la Viena unde se gă
seşte până în present.

A luat parte ca voluntar în rczboiul In
dependenţei de la 1877-78.

Ghika (principe Grigore). — Fost 
Domn al Munteniei de la 1822 până la 1828.

HI se sili de îndată ce luă frânele gu
vernului să tămăduească măcar în parte 
rănile lăsate de revoluţia grecească. Luă 
măsuri pentru uşurarea dărilor, îndeplinind 
lipsurile din veniturile averilor mănăstireşti 
luate de Turci de la călugării greceşti.

Sub Grigore Ghika se începu pavarea 
stradelor cu peatră, se înbunătăţi starea co
legiului St. Sava, unde Gheorghe Lazâr în
cepuse, încă din timpul lu i  Caragea, cur
surile de matematică şi filosofie în limba 
română, cea alungată prin lunga domnie a 
Fanarioţilor, şi dotă şcoală cu m ai mulţî pro
fesori romănî. Acest Domn contribui foarte 
mult la redeşteptarea spiritului naţional, 
înnăbuşit m a i  bine de un secul, şi numi
o comisiune, care să se ocupe cu elabora
rea un ut regulament de re fo rm e; şciinţele 
şi şcoalele- naţionale de la Iaşi şi Bucureşti 
produseră în scurt timp cele mai frumoase 
fructe.

Dar de şi Principatele erau acum guver
nate de Domni pămenteni şi începuseră a 
se folosi de oare-carî drepturi şi libertăţi, 
totuşi Iatiîcerii carî nimiciseră eteria gre
cească, le ţineau încă ocupate şi comiteau 
cele m a i  îngrozitoare escesc. Atunci amba
sadorul englez protestă în numele pute

rilor europene şi provoeă pe Poartă s.Vjî 
retragă trupele din Principate. Sultanul 
dete în adevăr ordinul de evacuare, însă 
Turcii nu eşiră de cât scoşi cu tunul. îm
păratul Rusiei, Nicolae Pavlovid, care 
urmase după moartea fratelui său Alexan
dru I, trămise la Constantinopol pe Min- 
ţiaki ca să aplaneze, cestiunile dintre Rusia 
şi Turcia. Poarta la început nu primi con- 
diţiunile propuse, însă, în urma ultirtiatului 
Rusiei, subscrise Convenjiunea de la Ceta
tea Albă. Prin articolul III al acestei con- 
venţiunî, Poarta se obligă a respecta pri
vilegiile, tractatele şt actele relative la Prin
cipatele române, confirmate prin articolul 
V a’l tractatului de la Bucureşti, a com
plecta şi hatişerifele din anul 1802 şi a 
recunoaşte alegerea de domni pământeni.

In timpul acesta, Grecii, încă din anul 
1821, continuaţi cu înverşunare contra T u r
cilor resbelul pentru independenţă; iar în 
anul 1827, Francia, Rusia şt Britania in- 
terveniră a pacifica Grecia, însă fără resul- 
tat. In anul urm ător imperatul Ni
colae, vezend că Turcia nu voeşce să ob
serve convenţiunea de la Cetatea Albă, de
clară al şeaptelea resbel şi dete ordin 
armatelor să treacă Prutul şi să ocupe P rin 
cipatele. Grigore Ghika fugi în Transilvania.

Ghika (principe Grigore).— Fost Domn 
al Moldove i  născut în Botoşani la 25 Au
gust 1807, încetat din viaţă la Meudon 
(Francia) la 26 August 1857, unde s’a si
nucis. Intrat foarte tîntfr în oştire, ajunse 
în 1826 comandant general al miliţiilor, a- 
pol fu numit secretar de stat la 1842, Mi
nistru de Finance la 1843.

După căderea lu i  Mihail Sturdza, Poarta 
numi pe Grigore Ghika Domn al Moldo
ve i  la 1849 în urma convenţtunei de la 
Balta-Liman. El contribui foarte mult la des- 
voltarea spiritului naţional, încurajă litera
tura, deschise şcoale, împrimă pe socoteala 
sa manuscrisul Istoriei lui Şincaî.

Dar Ruşii ocupară iarăşi ţara şi Grigore 
Ghika ne voind să se supue pretenţiunilor 
generalului Gortschiakof, ascultă poveţele 
Sultanului şi părăsi ţara la 1853.

Reîntors în Iaşi după ce Ruşii părăsiră 
Moldova, el se puse în capul reformelor 
celor mari p recum : desrobirea Tziganilor 
(1855^ desfiinţarea censitrei pentru presă 
(1856) etc. etc.

împlinind termenul de şapte ani, el fu
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înlocuit prin căiroăcamia de trei şi plecă 
Paris.

«7

h

G h ik a  (G r ig o re  I .)— Diplomat născut 
în Iaşi la 20 Decembrie 1847. A făcut toate 
studiile sale în Paris.

Fiind acolo student s’a angajat ca volun
tar în armata franceză, a participat la res
belul franco-german şi s’a distins prin vitejia 
sa. Pentru bravura sa, i s’a acordat medalia 
militară franceză (1870)

Intrat în diplomaţie la 1874 ca secretar
I-u la agenţia din Constantinopole, părăseşte 
serviciul cănd isbucneşte rezbelul Indepen
denţei întră în armata română, se distinge 
pe câmpiile Bulgariei şi e decorat cu «Vir
tutea militară.»

La 16 Septembrie 1878 rcîntră ca secre
tar în administraţia centrală a Minist. de 
Externe; ear la 1S79 e detaşat la Peter- 
sburg. In 1882 e numit secretar general al 
Ministerului şi ocupă această fuucţiune pînă 
la 1885. In 1886 este delegat în comisiu
nea europeană a Dunărei şi în comisiunea 
mixtă a P rutului; la 1887 este iarăşi în
sărcinat cu funcţiunea de secretar general 
al Minist. de Externe. înaintat Ministru 
plenipotenţiar în acelaş an, e trimis 111 a- 
ceastă calitate la Berlin în 1888 unde stă 
până la 1896, când trece la Paris.

G h ik a  (principe Io a n ) . — Om  de stat, 
publicist, academician, încetat din viaţă Li 
Gherghani la 22 Aprilie 1897.

Ion Ghika s’a născut în 1814 din banul 
D in itrie  Scarlat Ghika şi Maria Scarlat 
Câmpineanu. Şi-a făcut primele studiî în 
ţară, şi pe cele superioare în Francia, unde 
a studiat la şcoala centrală. La 1841 s’a 
întors în ţară şi a fost numit, de către Mi- 
hai Sturdza, profesor la Academia Mihăi- 
leană din Iaşi, unde a stat pînă în 1843.

In Iaşi, Ion Ghika a strâns legături in
time cu tineretul inteligent şi progresist 
care număra deja personalităţi marcante în 
rândurile sale, precum, Costache. Negri, 
Vasile Alexandri, M. Kogâlniceanu, etc.

La 1843, părăsind- profesoratul, reveni în 
Bucureşti. Aci, luă o parte foarte activă 
prin asociaţiuni literare, prin presă, la Iu-* 
crarea de pregătire a spiritelor pentru ideile 
de progres şi în favoarea redobîndirel ve
chilor drepturi ale ţarilor.

Cu puţin înainte de mişcarea de la 1848 
îl găsim în fruntea asociaţiilor, carî împin

geau la înlăturarea legiuire! dată de străini 
şi la acordarea libertăţilor constituţionale.

Om  de acţiune, dar şi foarte mare băr
bat de cugetare, fără îndoială, cel m ai des
toinic diplomat al nostru pe acel timp, Ion 
Ghika fu trimis ca reprezentant al ţăre i  Ia 
Constantinopol.

Evenimentele de la 1848, şi, apoi, că
derea revoluţiei, îl găsiră la Constantinopol, 
unde rămase ca exilat. Rolul ce Ion Ghika 
a avi.it în acel draş a fost neajuns de mare. 
In activitatea emigraţiunei române, Ion Ghica 
a fost sfătuitorul şi organisatorul generoa
selor încercări neisbutite ale lui N. Bâl- 
cescu şi celor-Falţl în Ungaria şi Ardeal ; 
to t el a fost iniţiatorul mişcărilor emigra
ţilor stabiliţi în Turcia.

In scurt timp, Ion Ghika căpătase la 
Constantinopol o mare trecere, atât pe lângă 
personagiile turceşti cât şi pe lângă trimişii 
Puterilor străine. Influenţa sa a folosit’o 
spre a atrage atenţiunea asupra mare! în
semnătăţi ce aveau ţările Române la Du
năre, şi asupra necesităţei de a le organisa 
ca un bulevard al civilisaţiunei europene 
în O rient. Atât de mare era încrederea 
Turcilor în exilatul român, în cât, pe la 
1852, a fost numit guvernator al insulei 
Samos, care se bucura de autonomie în 
imperiul otoman. La Samos, Ion Ghika 
avu prilej să-şî arate admirabili le sale apti
tudini de administrator, spre marea mulţu
m ire a Europei chiar, pe care o îngrijaS, 
până atunci, foarte mult corsarii din Ar- 
chipelag.

In 1859, după convenţiunea din Paris, 
Ion Ghika se întoarse în ţară. Căimăcămia 
din Muntenia îi refuză drepturile cetăţeneşti 
şi’l împiedică de a întră în Adunarea e- 
lectivă.

După alegerea lui Cuza ca Domn al am
belor ţări, Ion Ghika e fost de mai multe 
ori ministru până la lovitura de Stat din
1864. De atunci trecu în rendurile oposiţie! 
şi fu dintre cei mai activi lucrători Ia răs
turnarea principelui şi pentru aducerea unui 
Domn străin.

In 1865, Ion Ghika călători în Francia. 
Belgia şi Italia, pentru a găsi pe membrul 
dinastiei europene care să primească even
tual a fî Domnul României.

Această călătorie, ca şi o alta făcută dc 
Ion Brătiauu, în acelaşi scop, de şi nu dă
duse resultate positive, lăsase credinţa că

GUI
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Cel puţin două dinastii ar fi putut da un 
principe al României.

In faptul de la i i  Februarie 1866, Ion 
Ghika a jucat un mare rol. El a şi fost 
însărcinat, apoî cu preşedinţia cabinetului, 
şi cu ministerul afacerilor străine. In a- 
ceastă calitate, a avut o puternică acţiune, 
şi, fară îndoială, lui i se datoreşte imens 
în reuşita intreprinderel de atunci.

După 1866, Ion Ghika a format cabi
netul de sub presidenţia sa de la 15 Iulie 
având şi portofoliul Ministerului de Interne 
până la 2 Martie 1867, apoî la 1870 după 
retragerea luiManolache Costache Epureanu 
formează la 18 Deccmbrie guvernul cai'e 
cade aşa sgomotos în urma manifestaţiu- 
de la sala Slătineanu cu prilejul banchetului 
dat de colonia germană (11 Martie 1871).

De la 1881 până la 188S Ion Ghika a 
fost Ministrul ţărei la Londra.

Membru al Academiei, publicist de o 
mare valoare, a colaborat la ziarele Progre
sul (1844) Opiniunea Constituţională şi a 
publicat: Reorganizarea României. Convor
biri economice, Vade mecum al inginerului 
şi comerciantul ui, Am intiri din pribegie, Scri
sori către Alexandri, etc.

G h ik a  (principe I o a n  G r.) —  Ge
neral, născut la laşi în Noembrie 1829, în
cetat din viaţă în 21 Martie 1891, fiul 
Principelui Grigoie V. Ghika X, Voevod 
al Moldovei —  şi Domniţei Elena fiica Ini 
Iancu Sturza.

A făcut studiile elementare la colegiul 
des «Jăsuites» din Fribourg, studiile literare 
şi militare sub direcţiunea Maiorului Co
rniţele de Girard, şi a R. P. de Girard, 
to t la Fribourg, studiile de ^drept şi de fî- 
losofie cu marele jurisconsult Odier şi 
ilustrul filosof Em est Naville la Geneva.

S’a întors în ţară în anul 1851: după ce 
a fost de mal multe ori ministru sub dom
nia tatălui său, a fost deputat în Camera 
Convenţională a Moldovei, în momentul a- 
legerei Domnului Alexandru Ion Cuza. In 
1861 a părăsit Moldova pentru Muntenia 
şi s’a stabilit la Bucureşti unde a fost ales 
de Cuza-Vodăca ministru de resbel, şi mi
nistru al Afacerilor străine. Se despărţise de 
Cuza Vodă, la lovirea de Stat, văzend că 
nu mal răspundea la idealul ţă re î; şi eve
nimentele fiind favorabile la chemarea unui 
principe strein, ;i lucrat din toate putinţele 
sale la instalarea regimului actual. Agent

diplomatic la Viena, apoî reprezentant diplo
matic la Constantinopol (1872— 1877) în 
timpul cel mai critic, significă cesarea plăţei 
tributului, ia parte la declararea răiboiului 
stând la postul săti până la ultimul minut. 
Ataşat e^tra-ordinar al guvernulu* român 
pe lângă persoana M. S. ţarul Alexandru II 
Fa însoţit de la Kişinefr, a trecut Dunărea, 
şi a ftcut toată compania din 1877— 1878. 
După războiG, numit general de divizie, 
fuse trimis la Petersburg ; când România 
fu recunoscută ca Stat independent, i s’a 
d.it titlul de ministru plenipotenţiar şi tri
mis extra-ordiuar.

Afară din discursuri şi lucrările sale ofi
ciale, principele Ion Gr. Ghika a lăsat m ai 
multe studii de drept internaţional şi cons
tituţional, tractate tecnice, fragmente lite
rare, corespondente şi memorii —  nepu
blicate până acum.

G h ik a  (P a n ta z i .)—Publicist, ziarist, năs
cut în Bucureşti, încetat din viaţă la 19 
Iulie 1882 în Bucureşti, înmormântat la 
Gherghani. Terminând studiile în drept la 
Paris, a fost cât-va timp procuror şi pre- 
sident la Tribunal apoî a îmbrăţişat la 1858 
cariera de avocat şi a fost în 1860 prefect 
de Ialomiţa.

Ca ziarist, P. Ghika a colaborat la Stin
dardul, Nuvelistul, Românul, Naţionalul, L i
teratorul. El a publicat : Neacşa şi Mircore,
(1861) Mărgăritărel, legendă (1861) Impresii 
de călătorie din Moldova (1865) Schiţe din 
Societatea română (1863) Adulter nuvelă
1873, etb. Apoî pentru teatru a scris o re
vistă pamflet A l cuvenhil în colaborare cu 
alţi scriitori şi Ster ian Păţitul comedie în 
3 acte. A publicat numeroase canţonete 
între cari Cloşca cu puii.

G h ik a - B r ig a d ie r  (A le x a n d ru ) .— Di
plomat, născut în Iaji la 13 Ianuarie 1847. 
A făcut toate studiile sale în Francia de 
unde s’a întors cu titlul de licenţiat în 
drept al facultâţei din Paris.

A intrat în diplomaţie la 1870 ca şef 
al diviziei politice în administraţia centrală 
a Ministerului Afacerilor străine. La 1871 
este însărcinat cu funcţiunea de prim se
cretar pe lângă agenţia din Constantinopol, 
în acelaş an trece prim-secretar la Vienq, 
iar la 1872 demisionează. La 1888 reintră 
în diplomaţie cu gradul de consul general 
la Budapesta; la 1891 trece agent diplo
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matic la Sofia până la 1892 când vine în 
administraţia centrală secretar general. La 
1894 e înălţat m inistru plenipotenţiar, afară 
din cadre 5 pus în disponibilitate la 1895, 
e rechemat ca agent diplomatic la Sofia în 
1896, apoî la Belgrad unde se găseşte până 
în present.

G ia n n i  (D im itrie ).— O m  politic, avo
cat, născut în Bucureşti la 15 Iulie 1838. 
A făcut studiile gimnaziale în ţară ear 
cele juridice în Benin.

întors în ţară la 1865, a ocupat în timp 
de opt luni funcţiunea de procuror pe lângă 
Curtea criminală din Bucureşti şi ap o t a 
îmbrăţişat cariera de avocat pe care a ec- 
sercitat’o continuu până astăzi. A intrat în 
viaţa politică la 1867 făcend parte aproape 
din toate legislaturile

Ales în 1878 vice-preşedinte al Camerei, 
a intrat la 1880 29 Iulie, în ministerul de 
sub preşidenţia lui I. Brătianu ca ministru 
al Justiţie până la 10 Aprilie 1881 când 
a demisionat. D e aci înainte, el s ’a apro
piat m a i  mult de grupul disident al lu i  C. 
A. Rosetti până la 1888 când la sfârşitul 
cabinetului I. Brătianu, a primit iarăşi pen
tru câte-va zile portofoliul justiţiei de la
1 la 23 Martie. La 1896 şi 1897 d. Dim. 
Gianni a fost ales preşedinte al Camerei.

G iu re s c u  (D im itr ie ) .— Maior, născut 
la 27 Iulie 1835, m ort la 7 Noembrie 1877. 
Intră în armată ca scriitor la 1852, apoi 
demisionează în 1856 şi se reangajează ca 
soldat la 1858. La 1861 e înaintat sub
locotenent şi la 1875 maior. In timpul 
rezbelului Independenţei, rănit, el moare în 
capul batalionului săâ din Reg. 4 dorob. 
stimulând soldaţiî la atacul din faţa Raho- 
ve i  la 7 Noembrie 1877.

G ltick  (T e o p h ile ) .— De origină austriacă, 
fost medic-şef al Spitalului Brâncovenesc, 
născut lai824,încetat din viaţă în Bucuresci,la
17 Septembrie 1884. A început £>rin a fi 
medic şcolastic, apoî medic de de'spărţire, 
medic primar şi D irector general al servi
ciului sanitar la 1875.

GObl (F râ n c is c ) .— Tipograf, născut în 
Viena la 1822, încetat din viaţă în Bucu
rescî la 3 Ianuarie 1886.

A fost adus în ţară la 1852 de cătrc Mi

tropolitul Nifon, pentru tipărirea cărţilor 
bisericeşti, ca maşinist tipograf.

La 1864 se asociază cu W alter şi Ispi- 
rescu şi deschide un stabiliment tipografic, 
sub firma ^Lucrătorii Asocia/t»; dup£ moartea 
lui W alter şi retragerea lui Ispirescu din 
asociaţiune, Gobl conduce singur stabilimen
tul său până la 1883, când lasă fiilor s£î 
firma F. Gobl, cu brevetul de furnisor al 
Curţel.

A adus servicii reale tipografiei, formând 
pe m ai toţi maşiniştii tipografi din ţară cari 
i*aii fost elevi.

Prin economie şi munca sa, ajunsese în 
capul unei averi însemnate, moştenită de fii 
săi, cari urmează profesiunea părintească, fie 
singuri unii, fie asociaţi între denşiî.

G o g u  (C o n s ta n t in ) .—Profesor, născut 
în Câmpulung la 1855, încetat din viaţă la 
Craiova la 1896. A început studiile sale în 
Bucurescî la liceul Matei Basarab şi le-a 
terminat la Paris, de unde s’a întors cu titlul 
de doctor în ştiinţele matematice.

Reîntors în ţară, a ocupat catedra de geo
metrie analitică la facultatea de ştiinţe din 
Bucurescî, de la 24 Octom brie 1881 şi* până 
la m oartea sa.

A publicat: Uinegalite lunaire h longtte 
perîode (1888). Observaţiuni asupra varia- 
ţiuitei gradaţinnei în aceiaşi localitate.

G o le sc u  ( A le x a n d r u  G .).— O m  politic, 
văr cu Ştefan ş iN . Golescu, născut la 1819, 
încetat din viaţă la 1881. A făcut studiile 
sale la liceul Sf. Sava în Bucuresci şi a 
urm at trei ani cursurile Şcoalei centrale din 
Paris. întors în ţară la 1840, a fost cât-va 
timp inginer, apoi amestecat la mişcarea 
revoluţionară din 1848, a fost secretar al 
guvernului proYÎsoriu, iar m a i  târziu agent 
al ţârei la Paris. In acest oraş s’a şi stabilit 
după căderea guvernului naţional.

A fost ministru de finance în cabinetul 
Dim. Ghika de la 16 Noembrie 1868 până 
la 2 Februarie 1870, când a luat şi preşi
denţia Consiliului până la 20 Aprilie ace
laşi an.

A publicat: De Vabolition du servage dans 
îes Principautes cDannbiennes (1856).

G o le sc u (D in ic ă ) .— O m  politic, cunoscut 
şi sub numele de Constantin Radovicl din 
Goleşti. Data naşterei necunoscută, încetat 
din viată la 1828.
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A făcut lungi călătorii prin străinătate,cău- 
tând mai ales să-şi dea seama de starea des- 
Voltărei intelectuale în Francia şi Italia. întors 
în ţară la 1826, el descrie îndată în cartea 
sa «însemnare a călătoriei mele Constantin 
Radovicl din Goleşti, făcută în anul 1824, 
1825 şi 1826, starea înfloritoare a institu- 
ţiunelor din străinătate, faţă cu cele din ţară. 
Apoi pe moşia sa Goleşti, el întemeiază o 
şcoală primară a cărei conducere o încre
dinţează renumitului profesor Aron Florian, 
adus de densul din Transilvania.

Dinică Golescu dinpreună cu Eliade Ră- 
dulescu, se pot considera ca adevăraţii înte- 
lneetori ai Societăţei literare. Doritori de a 
împinge poporul pe calea culturei, ei alcă- 
tuesc un program de regenerare care trebuia 
ţinut în secret, realizat treptat, şi care n’a 
fost comunicat celor-l-alţi membrii al socie
tăţei de cât mai terziii.

Dinică Golescu a mai lăsat ca publicaţiuni: 
Adunare de pilde bisericescl şi filosojicescl 
(182 6).

G o le sc u  ( Io rd a c h e ) .  —  Bărbat politic, 
născut la J 7 6 8 ,  încetat din viaţă la 1 8 4 8 .  
O m  foarte erudit, vărsat în cunoştinţa lim- 
belor străine, a ocupat diferite slujbe admi
nistrative, ajungend până la demnitatea de 
mare Vornic la 1 8 4 0 ,  pe timpul domniei 
lui Alexandru Ghika.

L a i8 2 i a fost în înţelegere cu poetul Rigas 
care plănuea înfiinţarea unei confederaţiuni 
balcanice cu statele creştine; iar la 1828 
a fost mare Logofăt al dreptăţei. Când a 
isbucnit revoluţiunea din 1848, s’a refugiat 
în Orşova unde a murit.

Iordache Golescu a publicat la 1840 o 
gramatică şi a inai lăsat netipărite ‘Dicţio
narul româno-elenesc. Dicţionarul elenesc-ro- 
măn. Cbarta veche a ţârei româneşti. Cokcţinne 
de proverbe şi maxime, publicată de Juliu A. 
Zanne (1895).

Iordache Golescu era frate cu Dinu Go
lescu.

G o le sc u  (N ico lae ).— General, om po
litic, născut la 1810 în Câmpulung, încetat 
din viaţă la 1878, fiul marelui Logofăt Dinu 
Golescu. A făcut studiile sale în Svitzera 
şi apoi întorcendu-se în ţară, intră ca junkăr 
(cadet) în oştirea din Muntenia la organi
sarea ei. Adjutant al Domnitorului Al. Ghika, 
Nicolae Golescu îndeplini în 1839 funcţiunea 
de Prcfect de poliţie în Bucuresci şi de Mi

nistru de Externe. La 1841 părăseşte oştirea 
şi e numit procuror general la Curtea de 
apel, apoi director la Ministerul de Interne, 
dar părăseşte administraţia în 1847 spre a 
face parte din Comitetul revoluţionar din- 
preunâ cu fratele său Ştefan, C. A. Rosetti, 
Ioan Ghika, etc. Ministru de Interne sub 
domnia Iul Bibescu, păstrează această dem
nitate chear după abdicarea Domnitorului 
la 1848 şi apoi dinpreună cuT ell şi Eliade 
face parte din locotenenţa Domnească. Intrând 
T urcii în ţară, Nicolae Golescu este arestat 
şi trimis peste graniţă. El se stabileşte atunci 
în Paris unde locueşte până la Iulie 1857, 
şi susţine pe lângă puterile streine cererile 
Românilor.

Reîntors în ţară, Nicolae Golescu este 
amestecat la toate evenimentele însemnate 
prin cari a trecut România, precum:Unirea 
Principatelor, alegerea. lui Cuza şi apoi 
mişcarea din 1866 care aduce după sine 
întemeerea dinastiei M. S. Carol I.

Membru în locotenenţa Domnească de la
11 Februarie până la 11 Mai 1866, N. Go- 
leseu este mal terziu Ministru Preşedinte şi 
Ministru de Externe de la 1 Maiti 1868 
până la 16 Noembrie acelaşi an, apoi mai 
terziâ, inspector general al guardei naţionale 
de la înfiinţarea ei şi până la disolvare.

G o le sc u  (R ad u ). —  Colonel, cunoscut 
sub porecla de Catană, frate cu Nicolae şi 
Ştefan Golescu. S’a născut la Câmpulung 
în 1817, a murit la moşia sa Dracea (T e 
leorm an) în 1877.

A intrat ca junkăr în  oştire Unde a că
pătat toate gradele sale până la cel de 
colonel.

A fost amestecat dinpreună cu fraţii săi 
la mişcarea revoluţionară din 1848 şi a 
stat închis la Brussa, arestat de T urc i timp 
de trei ani. N ’a scăpat de acolo de cât în
1853 spre a se duce în Francia. La 1856
i se dete permisiunea să se reîntoarcă în 
ţară şi reluă serviciul militar.

G o le s c u  (Ş te fâ n ) .— O m  politic, născut 
în Câmpulung la 1809, încetat din viaţă la 
Nancy în 1874 Septembrie 8. A făcut stu
diile sale în Svitzera şi apoi- reîntors în 
ţară, intră în armată.

Adjutant al Domnitorului Al. Ghika, pă
răsi oştirea sub domnia lui Bibescu spre a 
ocupa m a i  m ulte funcţiuni publice şi de
misionă în 1847 spre a participa la miş
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carea revoluţionară dinpreună cu Eliade, 
Tell, fratele soft Nicolae, C. A llosetti şi 
alţii. Membru al guvernului provisoriu în 
urm a abdicărel Domnitorului G. Bibescu, 
Ştefan Golescu e nevoit să fugă în Francia 
unde se stabileşte până la 1857, lucrând 
dinpreună cu ceM’alţl refugiaţi pentru în
deplinirea aspiraţiunelor ţereî.

Membru în divanul ad-hoc, Ştefan G o
lescu e de aci înainte strâns legat de toate 
evenimentele politice la cari a participat 
fratele s6Q Nicolae cu C. A. Rosetti, I. C. 
Brătianu, etc. De la 5 August 1867 el pre- 
sidează guvernul până la 1 Mai 1868 av£nd 
şi portofoliul internelor. La aceastâ epocă* 
se retrage spre a da locul fratelui seu N i
colae. In cabinetul Ioan Ghika, a fost Ministru 
de Externe de la 2 Martie până la 24 Maî
1867.

Gorjan (August).— General de brigadă, 
născut la 1 August 1837. A intrat în oştire 
ca soldat la 1856 şi la 1860 a fost înaintat 
sub-locotenent, iar la 1867 oficer superior. 
Locotenent-colonel în 1872, ocupă funcţiu
nea de director al prefecture i  poliţiei Bu- 
curesciulu i  de la 1873 până la 1875 când 
se reîntoarce la regiment.

înaintat colonel la 1878, a ocupat func
ţiunea de director general al poştelor la 
1891. In 1896 a fost înaintat general de 
brigadă.

Publicaţii: Mitologia elementară (1874). 
Frederic cel mare, regele Prusiei (1875). Ele
mente de geografie (1876). Noul metod de 
geografie elementară (1885). Geografa mal 
multor judele (1885— 1892). Atlas geografic
(1891).

Când a isbucnit mişcarea revoluţionară 
anti-dinastică de la 24 Martie 1870 în Ploeşti, 
August Gorjan pe atunci maior, a fost din 
preună cu colonelul Polizu, însărcinat cu 
restabilirea ordinei.

Grădisteanu (Constantin).— O m  po
litic, născut la 1830, încctat din viaţă la 
Aprilie 1890. A ftcut studiile sale în Fran
cia. A fost Ministru de finance în cabinetul 
Epureanu de la 20 Aprilie până la 18 De
cembrie 1870, şi president al Camerei în 
t 89° -

Grâdisteanu (Grigore). —  Bărbat po
litic, născut_în Bucuresci la 14 Octom brie

1816, încetat din v ia ţi la 28 Februarie
1892.

Primele sale studiî le-a făcut în casa pă
rintească şi apoî la colegiul Sf. Sava.

La 1840 a fost numit supranumerar la 
cancelaria Sfatului Consultativ, apoî registra
to r şi mai terziu cap de m isă la cancelaria 
domnească şi la Secretariatul Statului.

Amestecat la mişcarea revoluţionară din
1848, amic intim cu Eliade, Goleşti! Tell, 
el este numit director la Ministerul de In
terne sub Nicolae Golescu, face parte din 
deputaţiunea trimisă la Constantinopole spre 
a expune Sultanului dorinţele ţârei şi este 
exilat la venirea T urcilor în ţară.

Grădişteanu se stabileşte atunci la Paris 
unde colaborează la mal multe ziare fran
ceze, cu deosebire la scrierea lui Elias Reg- 
nault asupra Ţ ârilo r Române şi presintă 
Congresului din Paris un memorifi asupra 
Unire i  Principatelor sub un Dom n strein.

La 1858 Gr. Grădişteanu reintră în ţară 
şi lucrează la unirea Moldovei cu Muntenia 
şi susţine candidatura Iul Cuza.

Reîntors în Francia la 1863, Gr. Gră- 
dişteanu se stabileşte acolo spre a’şl creşte 
copii şi la revenirea sa în ţară nu m ai 
ia nici o parte la luptele politice dintre 
partide.

Grădisteanu (Petre).--Avocat, om po
litic, publicist, născut în Bucuresci la 1841. 
A făcut studii în drept la Paris, de unde 
s’a întors cu titlul de licenţiat ’şi s’a înscris 
în baroft, intrând to t de o dată şi în viaţa 
politică.

Natură foarte turbulentă, a jucat un rol 
im portant rend pe rend în tabăra conser
vatorilor, apoi în acea a liberalilor, atrăgend 
atenţiunea publică mal ales în timpuri de 
agitaţii electorale.

A făcut aproape necontenit parte din Cor
purile legiuitoare, fie ca deputat, fie ca 
senator.

Colaborator vremelnic la Românul, a fundat 
în 1870 %evista Contimporană, apoi în 1886 
u n ’ ziar umoristic Colivia, care a avut o 
foarte scurtă durată.

A mal colaborat şi la multe alte ziare.
A publicat: O noapte pe minele Tirgo- 

viştei, tablou în versuri (1857). Scrisori 
asupra raportului Ministerului justiţiei din 
1S6S. Femeea dinaintea lege i (1873). Cer 
cuventul, revistă teatrală. Scrisori deschise 
către luminaţia sa Beizadea T). Ghika (1885).
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Aşeţămhitul Nifon Mitropolitul ( 1897). Proect 
de lege pentru agravarea şi suspendarea pe
depselor (1897).

Petre G ridişteanu este autorul proectului 
de lege votat 1111877 pentru înfiinţarea so
cietăţei dramatice şi al proectulu i cu putere 
retroactivă pentru desfiinţarea dreptului de 
urmărire asupra leturilor şi pensiunilor ci
vile şi militare (1881), care I a  atras bine
cuvântările slujbaşilor şi blestemul cămă
tarilor.

T o t el este autorul proectulu i  dc lege 
pentru desfiinţarea clauselor penale din con
tractele de împrumuturi (1879).

G r a n d e a  (G rig o re ) .— Publicist, ziarist, 
născut la 1843 în Ţ ăndăre i (Ialomiţa), în
cetat din viaţă la 1897. După ce face trei 
clase gimnasiale, intră în şcoala de medicină 
a doctorului Davila, fără a avea însă nici 
o predilecţie pentru acest studiu. Cu toate 
acestea, isbuti să fie numit profesor de bo
tanică şi fisiologie la şcoala de medicină, 
dar în urma unul articol scris contra Mi- 
nistrulni de Rezbel, fu destituit. Intre 1872 
şi 1874 este revisor şcolar, la 1874 profesor 
de literatură franceză la liceul din Craiova 
unde a funcţionat mal mulţi anît apoî după 
o viaţă destul de sbuciumată, e numit pro
fesor la gimnasiul din Bacău unde funcţio
nează până la 1897.

G. Grandea a publicat: Preludii (1862) 
cu o prefaţă de G. Sion. Miosotis (1865). 
Fulga saii Ideal şi real (1873). Poesii noui 
(1873). Aurel.— Ipsilan tşiTndor.— Carpaţil 
şi Balcanii, etc, etc.

El a colaborat la m a i  multe ziare poli
tice şi reviste literare, între altele la Dâm- 
boviţa până Ia încetarea e i  în 1865. Albina 
Pruluiu! ( 1868— 1871). Tribuna care încetă 
după trei luni (1873). Albina Pindului,
(1875)-

G re c e a n u  (Io an ).— Născut la 1835 în 
Iaşi, a fîicut studiile în Francia şi Germania 
şi apoî a intrat în armată la 1857 cu 
gradul de cadet. înaintat sub-locotenent la 
1858, devine maior în 1865 şi colonel la 
1875.

De la sosirea Principelui Carol în ţară, 
a fost numit adjutant domnesc şi apoî i 
s’a încredinţat demnitatea de Prefect al Pa
latului, pe care a ocupat-o până la moartea 
sa 5 Martie 1891.

G re c e sc u  (D im itrie ). —  Doctor în me
dicină de la facultatea din Paris, născut în 
Cerneţî la 1841 Iunie 15. A ftcut studiile 
sale primare în Cerneţi şi în Severin,- cele 
liceale şi medicale în colegiul Sf. Sava şi 
în Şcoala de Medicină şi Farmacia din Bu
cureşti. —  Intern al Spitalelor civile ale 
Eforiei din Bucnreştî, în 22 Aprilie 1860, 
licenţiat în medicină în 1864 Februarie, 
ajunge doctor în medicină cu diplomă de 
la facultatea de medicină din Paris, în anul
1868. — A fost numit profesor de bo
tanică, la şcoala de medicină şi farmacie 
în anul 1868 Iunie 17 şi director al gră- 
dine i  botanice; transferat profesor de oo- 
tanică medicală la Facultatea de medicină 
din Bucureşcî, Director al laboratoriulu i de 
botanică medicală şi Medic-şef al serviciciului 
consultaţiilor Spitalului de copil.

Ca fost elev al Şcoalei naţionale de 
medicină şi farmacie, a servit în armată ca 
medic militar şi a trecut succesiv, prin 
gradele de medic de batalion clasa Il-a apoi 
cl. I-a, gradele de medic de regiment clasa
Il-a şi clasa I-a până în anul 1878 O ctom 
brie, :ând a demisionat, eşind cu gradul de 
medic principal.

A luat parte activă în campania din Bul
garia, în resbelul din 1877— 1878; a avut 
direcţiea spitalelor timporare din Turnu- 
Măgurele ae la 4 Decembrie până la 1 
Aprilie 1878.

Ca lucrări sciintifice a tip ă rit: Flora Ge
nerală a Europel,Flora specială aRomanielSDu 
Champignon de laTeigne faveuse. Paris 1868. 
Epididimita blenoragicâ, (1871). Plantelegrâ- 
dinel Botanică din Bucuresci (1876). Enu- 
meraţiea plantelor României (1880), etc.

G rig o re . Mitropolitul Valahiei, încetat 
din viaţă la 24 Iunie 1834. Născut în Bu
curescî, a făcut studiile la Sf. Sava şi apoî 
s’a călugărit, intrând la mănăstirea Neam ţu. 
In timpul ocupaţiune i  ruseşti la 1829, a 
fost surgiunit în Basarabia pentru că ceruse 
milă năvălitorilor şi să opusese ca clerul 
să fie luat de la altare pentru a merge să 
care muniţiunile de războiţi, slujind ca vite.

Mitropolitul Grigore a publicat: Invăţă- 
tura pe scurt pentru nun ţi (1838). Carte ce 
se numeşte P uţu l Sfântului Ioan Gură de 
aur (1839) Istoria bisericească 4 volume 
(1849) publicate toate dupS moartea sa.

G r ig o re  (Ion). Născut la 1849 Septem
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brie 14, în Comuna Mălăeşti din judeţul 
Prahova, fiul unui plugar, recrutat la 1870 
ca soldat în Regim entul 7 de infanterie, 
apoi liberat la espirarea termenului şi trecut 
în reservă.

In timpul rezbelului Independenţei din 
1877, el este chemat în activitate ca soldat 
la Batalionul 2 de vânători. La 30 August 
1877, căzând reduta Griviţa în mâinele 
armatei române, soldatul Grigore Ion ajutat 
de sergentul Stan Gheorghe şi Nica Vasile 
caporal, cucereşte un steag turcesc.

Pentru această faptă, el a fost decorat cu 
Steaua României, Virtutea Militară şi ordi
nul Sfântul Gheorghe.

El are astă-zî o pensie de la Stat şi ocupă 
o mică funcţiune subalternă la Primăria 
Capitalei.

G r ig o re s c u  (N ico lae ).— Pictor, născut 
la 15 Maiâ 1838 în Bucuresci. Cât isprăvi 
studiile sale liceale, intră ca ucenic la un 
zugrav de biserici de la care primi cele 
d’ântiil noţiuni ale p ictu re i; apoi plecă 
spre Paris în 1859, oprindu-se în drum la 
monăstirea Agapia pe care o zugrăvi spre 
a’şi agonisi banii trebuincioşi pentru drum.

La Paris ajunse în 1861 şi intră în 
şcoala de bele-arte, producând în decur-
su 1 sederei sale aco o numeroase opere
însemnate. La 1864 se reîntoarse în Bu
curesci, călătorind din când în când prin 
Italia, Grecia, Anglia şi pretutindeni unde 
arta sa se putea perfecţiona.

Opera lui N. Grigorescu este colosală; 
între principalele tablouri ale sale, se pot 
c ita : La Smârdan, tablou istoric care se 
găseşte în sala de ConsiliCi a Primăriei 
Capitalei, Cortul Ţiganilor, Portretul genera
lu lu i Năsturel Herescu, Ţiganca. Care cu 
boii, Un transport de muniţiuni, Justiţia di
vină urmărind crima. Ufi evreii. Defilarea 
prisonierilor turci pe dinaintea Regelui Ca
rol I, Dorobanţul, etc, etc.

G r ig o r o v i tz a  (E m a n o il) . — Profesor, 
născut la Rădăuţi în Bucovina. X  făcut 
clasele primare la părintele s£u, a in
trat apoî în gimnaziul superior din Cernă
uţi şi după ce a frecuentat universitatea şi 
a absolvit şcoala normală de acolo, a obţinut 
diploma de profesor de limba germană, istorie 
şi geografie pentru institute civile. A stat 
ca profesor un an şi venind în ţară (1879), 
a ocupat Intâiă funcţia de director de şcoală,

apoi de Şef-Interpret la fosta Companie dc 
cale ferată Lemberg -Cernăuţi -Iaşi şi în 
urmă a dat diferite concursuri strălucite ca 
profesor secundar înaintea universităţii din 
Iaşi, după care a fost numit profesor supli
nitor de limba germană la liceul din Iaşi şi 
profesor asistent la şcola militară din a- 
ceiaşl localitate. La 1 8 8 9  a fost numit cu 
titlu definitiv, profesor la şcoala normală 
de institutori din Bucureşci şi mai târziu 
suplinitor la Liceul Sf. Sava, post pre care 
l-a schimbat la 1 8 9 0  cu profesoratul defi- 
nitif la şcoala de oficeri din capitală.

La 1 8 9 2 ,  obţinând diploma de doctor 
în filosofie, a fost numit, profesor de limba 
rusă la şcoala superioară de Rezboiu din 
Bucuresci.

In decursul activităţei ca profesor în Ca
pitală, a publicat o serie însemnată de scrieri 
didactice şi literare, p recum :

Ântâia şi 4 doua carte de lectură germană. 
Etimologia şi Sintaxa germană. Carte de E - 
xerriţii la Etimologia germană. Autorii Ger
mani lectură specială din Grimm, Campe, 
Lessing. Fragmente didactice şi teologice din 
literatura germană. Dicţionar Şcolar român- 
german, (cu supliment de gramatică şi or
tografie). Curs complect de limbă rusă (pu
blicat sub auspiciile şcoalei superioare de 
războiu). Studiu asupra epocelor slave (di- 
sertaţiune linguist-mitolog în limba germană). 
Traduceri ritmice germane din poesiile lu i 
Mih. Eminescu, Criminalitate şi Şcoală. D i
ferite traduceri prosaice şi poetice, Impresiunl 
didactice, Ornicul metric Tablou sinoptic. Mare 
Dicţionar Rus-Român şi Român-Rus, Carte de 
Exerciţii la Sintaxa germană şi Lexiconul de 
Campauie român-rus-bulgar-german.

G rim ă r ii  (N ic o la e ).— Pictor, născut în 
Slatina la 1 8 7 2 .  După ce a urmat câţi-va 
ani cursurile liceale, a plecat la Munich unde 
a făcut şcoala de Bele-arte şi apoi la Paris, 
şcoala de arte decorative.

Are un talent deosebit pentru pictura 
Nimfelor. Principalele sale producţiuni sunt: 
Potretul M. S. Regelui Carol. Apostolii Petru 
şi ‘Pavel, aşezat la liceul din Ploeşti.

Grunati (Adref G-J-Fiul D-rului G. A. 
Grunaii, medic şi dânsul, născut în Bucu
resci la 11 Februarie 1 8 2 1 ,  încetat din viaţă 
la 18 Septembrie 1 8 9 2  la Vălsăneşti. A 
filcut studiile sale în ţară şi le-a term inaţ
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în streinătate la lena, Gottingen şi Paris 
între 1840 1847.

întors în ţară cu diploma de doctor în 
medicină, a fost r£ndpe rend medic secundar 
apoi medic primar al spitalelor Colţea, F i
lantropia, Spitalul de Copii, până la 1872 
când s’a retras.

La înfiinţarea şcoalei de medicină, preda 
cursuri .speciale pentru siphilis.

Grunati (Gheorghe A.). Medic născut 
la Gottingen (H anovra)la 17 Ianuarie 1785, 
încetat din viaţă în Bucurescî la 1859. A 
făcut toate studiile sale în oraşul său natal, 
unde a dobândit diploma de doctor în me
dicină şi chirurgie. Persecutat de poliţia Re
gelui Jcrâm e, el părăseşte Westfalia şi vine 
în România la 1812. Pe la 1815 este numit 
doctor al Spitalului Colţea, ear mai târziu 
Kisselef i’l însărcinează sâ elaboreze un 
proect de lege sanitară pentru Regulamentul 
organic. In 1831 la înfiinţarea armatei ro
mâne, D-rul Grunafi este numit Stab Doctor la 
Polcul i-ifi Bucuresci şi ocupă acest post 
pană la 1837, după ce căpătase drepturile 
politice şi civile la 1822.

El a înfiinţat ccl d’ântăiii spital militar 
în Bucuresci.

Guşti (Dimitrie).— Profesor, publicist, 
om politic, născut la 18 *8 în Iaşi, încetat 
din viaţă la Martie 1 8 8 7 .  Elev al şcoalelor 
din Iaşi, la 1 8 3 7  fu numit profesor la 
şcoala elementară din acel oraş, apoi pro
fesor la academia de acolo. De la 1 8 4 9  
înainte a m a i fost bibliotecar al Academiei, 
sub-inspector, inspector al învăţămîntuluî, 
Ministru al Cultelor şi Instr. Publice din 
Moldova.

La 1 8 6 7  sub preşidenţia lui Şt. Golescu 
este iarăşi Ministru al Cultelor de la August 
până la Noembrie 1 8 6 8 .

El a publicat: Geografia nonă (1846). 
Geografia vechie (1849). «T)e la Paris la 
Athena». traducere (1851); Geografia pentru 
scoalele sâtescî (1851); Retorica română, în
zestrată cu exemple s:oase şi din scriitorii 
literaturei române (1852), Buchetul poetic 
(1855); Poporaţitmea Moldoveişi agricultura 
e i  pe anii iS J p — 60, statistică. Guşti a 
redactat: Zimbrul, jurnal politic şi literar.

H
Halepliu (Constantin Z.) Profesor, pu

blicist, născut în Brăila la 1816, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 1873 Noembrie 29.

După ce a fost cât-va timp în oştire şi 
a ocupat diverse funcţiuni publice, la 1864 
a intrat în profesorat.

Scrierile sale s u n t : 'Pusnicnl. Cumplitul 
amăgit, comedie (1847). Ucenicul şarlatanului 
comedie (1851). Trecutul ş i presentul. Moar
tea Ini M ih a t‘Bravul ( 1854) Serdarul ÎUuşi, 
S/racnl cinstit comedie (1854). Visul feri- 
ciret, Adelaida de Lusan.

Halfon (Abram) Mare bancher, născut 
la Andrianopol la 1800, încetat din viaţă 
în Bucuresci la 1884. A continuat împreună 
cu fraţii săi administrarea casei de bancă 
S. Halfon, fondată în Bucuresci la 1832 şi 
a luat parte la toate marele operaţiuni de 
bancă ain ţară în acest secol. la tre  altele, 
a contractat la 1866 cu Statul în numele 
pnui grup financiar străin împrumutul zis Op-

penheim, care împreună cu împrumutul 
Stern aâ fost cele doue d’ânteiî făcute de 
Stat în străinătate.

Ab. Halfon a fost timp îndelungat Consul 
general al Imperiului otoman în Bucuresci.

Halfon (Salomon) Mare bancher, năs
cut la Andrianopol în 1790, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 1842; s’a stabilit în 
ţară pe la 1828 şi a fondat la 1832 în Ca
pitală o casă de bancă dimpreună cu fiii 
sei Abram, Iosif şi Nissim.

Mai terziu pe la 1838, a fost contracciu 
al Vămilor şi Salinelor din Muntenia.

Haralambie (Nicolae) General de bri
gadă, bărbat politic, născut la 1835. S’a 
angajat în armată la 1851 August în 27 
ca juncăr (sergent voluntar) şi a dobândit 
în 1852 gradul de sub-Jocotenet. La 1856, 
era căpitan, la 1860 major. Era coman
dant al regimentului de artilerie din Bucu-
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resci, când isbucni revoluţiunea de la
i i  Februarie 1866, care avu de urmare 
detronarea şi abdicarea principelui Cuza. 
Jucând un rol însemnat în această revoluţie, 
Haralambie face parte din Locotenenţa Dom
nească, împreună cu Lascar Catargi şi ge
neralul Nicolae Golescu.

După suirea pe tron a Princepclu i  Carol, 
Colonelul Haralambie ia la 6 August 1866 
portofoliul Ministerului de Rezbel în ca
binetul Ion Ghika şi ’l păstrează până la 8 
Februarie 1867.

Atunci demisionează din Minister, iar la 
Octombrie acelaş an, demisionează şi din 
armată.

In timpul rezbelului Independenţei (1877- 
1878) colonelul Haralambie chemat în acti
vitate, e înălţat la gradul de general de bri
gadă şi ia comanda corpului al 2-a de ar
mată, apoi comanda corpului de Vest, şi 
se distinge la atacul Inove i  şi a Smârda- 
nului.

Generalul Haralambie, demisionând din 
armată la 1867, s’a ţinut de atunci cu desă
vârşire departe de toate luptele politice, cu 
toate că prin situaţiunea eminentă ce avusese, 
putea se aspire la cele m a i  înalte demni
tăţi în Stat.

Haret (Spiru) —  Om  politic, profesor 
născut la 1851. Doctor în matematici şi 
sciinţile fizice din Paris, ocupă de la 1878 
catedra de mecanică raţională la Univesitatea 
din Bucuresci, facultatea de sciinţe. Fost 
secretar general al Ministerului Instrucţiune! 
publice de la 1885 până la 1888, a intrat 
Ja 31 Martie 1897 în cabinetul de sub preşi- 
denţia d-lul Dim. Sturdza, ca Ministru al Instr. 
Publice.

E membru al Academiei române.
A publicat: Sur Vinvariabilite des grands 

axes des orbites planetaires. (1878) Cercetări 
asupra părţe i financiare a proectulu i  de răs
cumpărare a cătlor ferate. (1880) Curs de 
trigonometrie. (1887) Aritmetica elementară.
(1888) Localele de şcoli primare. (1889) 
CestiunI de înviţămint (1897).

Hasdeu (Alexandru Petriceicu) Po
liglot, publicist, născut la i 8 n î n  Basarabia, 
încetat din viaţă la 1872. A făcut primele 
sale studii sub direcţiunea părintelui seu 
Tadeu Hăsdetişi a intrat încă tenăr la Uni
versitatea din Hârcov unde studiă dreptul şi 
botanica. De aci trecu la Universitatea din

Miinchen şi apoi se întoarse în Chişîneu 
unde îmbrăţişă cariera de avocat.

Scrierile sale su n t: O idee despre filosofie 
ca sctiinţa vieţel. ( 1 8 3 0 )  Cântice naţionale 
români. Duca-Vodă} Dabija-Vodă. ( 1 8 3 5 )  
Moartea Kasacuhtl Kunichi. Despre literaţii 
din Basarabia. ( 1 8 4 0 )  etc.

Alecs. Hasdeu era foarte versat în cunoş
tinţa limbelor polonă, rusă, boemă, spaniolă, 
franceză, italiană, germană.

Academia română l’a ales membru onorar 
la 12 Septembrie 1 8 7 0 .

Hasdeii (Bogdan Petriceicu) Istoric 
şi filolog, născut în 1 8 3 6  la Hotin (Basa
rabia). A făcut studiile sale la Universitatea 
din H ârcov ; a servit cât-va timp în regi
mentul de husari Radetzki în intervalul rez
belului Crimeeî, şi apo! demisionând a venit 
în Cahul (Basarabia.)

Desinoştenit în Rusia de toate drepturile 
sale ereditare, a fost peste puţin timp nu
mit membru la tribunalul civil de la Cahul 
penă la 1 8 5 8 .

Apoi s’a stabilit în Ia ş i; a fondat ziarul 
Romăniat ş\ a ocupat acolo funcţiunelc dc pro
fesor şi biliotecar al Unîversităţeî. In 1 8 6 3  a 
fost numit membru istoric al comisiunei docu- 
mentale din Bucuresci, post pe care l’a 
ocupat puţină vrem e; la 1 8 6 7  a fost ales 
deputat în Camera liberală.

Hasdeu a fost numit în 1 8 7 6  Director al 
Arhivei Statului din Bucuresci, iar la 1 8 7 8  pro
fesor de filologie la Universitatea din Bucu
resci, posturi pe care le ocupă şi astă-zl.

Operile sale principale sunt, ca publicist: 
Foea din Moldova. ( 1 8 6 2 )  Lumina ( 1 8 6 3 )  
Aghiuţă ( 1 8 6 3 )  Arhiva istorică a României. 
( 1 8 6 5 — 6 7 )  Satirul.- ( 1 8 6 6 )  Traian. ( 1 8 6 9 )  
Columna lu i Traian 1 8 7 0  şi următorii. Re
vista Nouă t i8 8 8 -9 j)  Ca istoric: Analise 
literare externe. ( 1 8 6 4 )  Viaţa şi scrierile Iul 
Luca Stroicl. ( 1 8 6 4 )  Filosofia portretului lu i 
Ţepeş, ( 1 8 6 4 )  Ion Vodă cel cumplit. ( 1 8 6 5 )  
Istoria toleranţei religioase în România. ( 1 8 6 5 )  
Ltoria critică a Românilor ( 1 8 7 5 )  Originele 
Craiove i ( 1 8 7 8 )  Cronica lu i Zilot Românul. 
( 1 8 8 4 ) . ...................................................................................

Opere linguistice: Principie de filologie com
parativă. ( 1 8 7 5 )  Fragmente pentru istoria lim- 
bel române. ( 1 8 7 6 )  Beaudoin de. Courtenay
( 1 8 7 6 )  Zâna Filma. Goţii şi Gepeţiî m  
Dacia. ( 1 8 7 7 )  Cuvinte din bătrâni ( 1 8 7 8 -  
1 8 8 1 )  3 volume.

Pentru teatru : Răsvan-Vodă dramă în
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versuri. (1869) Trei crai de la răsărit co
medie (1879).

Lucrarea cea din urmă a acestui erudit 
este Magnum etymologicum Romaniae, făcută 
din însărcinarea Academiei române, dar ne
terminată.

A mal scris şi Sic cogito l Ce e vieaţa ? 
Ce e moartea ? Ce e omul. (1892) Basarabii. 
Cine? De unde? De cănd. (1894) Sarcasm.
(1897)-

H a s d e u  ( I u l ia  B . P .)  Publicistă, fiica 
profesorului Hasdeâ, născută la 2 Noembrie
1869 în Bucuresci, moartă la 17 Septembrie 

în Bucuresci.
La vârsta de duol ani, copila învăţase deja 

să citească, la 11 ani terminase cele patru 
clase gimn?siale în liceul S-tu. Sava şi apoi 
intră în colegiul S^vignă la Paris şi la 1886, 
când nu avea de cât 17 ani, era deja înscrisă 
ca studentă pentru licenţa în filosofie la 
Facultatea de litere din capitala Franciei; dar 
nemiloasa moarte o culese pe neaşteptate 
înainte de vreme.

Iulia Hasdeu a lăsat următoarele scrieri 
tipărite prin îngrijirea părintelui şefi : Bour- 
geons d Avril. Reves et fantaisies. Cbevalerie. 
Confidences el Canevas. Idile. Legende.

Pentru teatru a sc ris : B uve ţ de Vean, 
proverb, la vârsta de 14 ani şi, a lăsat sche
letul pentru mai multe scrieri dramatice.

H e c h te r  (S a lo m o n )  Comerciant, de 
origină israelită, născut în Bucuresci la Ia
nuarie 1840, încetat din viaţa lâ Viena la 5 
Septembrie 1894. Din copilărie se ocupă 
cu comerciul şi obţinu în urm a unei acti
vităţi neobosite un loc printre fruntaşii co
mercianţilor de manufactură en gros. La
1870 se ocupă mult în special cu exportul de 
pâr de porci, şi obţinu medalia de argint la 
Exposiţia universală din 187^. El figura în 
capul diferitelor societăţi israelite de bine
facere din Capitală.

H e n ţ i a  ( S a v a )  Pictor, născut la 1 Fe
bruarie 1848 în cătunul Sibişel (Ardeal). A 
urmat clasele primare la şcoala din locali
tate şi apoi a venit în Bucuresci la 1862. 
La 1865 el intră în şcoala de bele-arte şi 
obţine în 1870 marele premiu cu bursă. 
Peste un an el pleacă in Italia, vizitează 
Roma şi se opreşte opoi la Paris unde 
intră la Academia de Bele-arte având de 
profesor pe Cabanei. La 1873 c leş te  admis

la exposiţia Salonului din Paris cu tabloul 
seu Psichea părăsită de amor.

La 1874 se întoarce în ţară, aducând 
pănza Aurora, aşezată la T eatrul Naţional 
în loja Suveranilor. La 1876 e numit pro
fesor de desemn şi caligrafie la externatul 
secundar de fete şi profesor de desemn la 
Asilul E lena; acest*din urmă post îl ocupă 
şi astă-zi.

In timpul rezbelului (1877-78) Henţia e 
ataşat ca pictor pe lângă marele cuartier 
general, şi inspirat de luptele noastre, com
pune numeroase tablouri.

Intre pânzele acestui pictor, trebuesc sem
nalate şi urm ătoarele: Intrarea triumfală a 
lu i Traian hi Sarmisegetusa. Venera. Portretul 
d-nei Ana Davila. Moara. Târgul Moşilor. 
O româncă ducând merinde Va tărg.

H e p ite s  ( A le x a n d ru  C.) —  Doctor, 
născut în Brăila la 1835, m ort în Galaţi la
15 Septembrie 1883. Primele studii le-a fi- 
sut în Brăila şi sub direcţiunea părintelui 
săâ doctorul C. Hepites a învăţat arta far
maceutică. La 1859 a plecat apoi la Viena 
unde a studiat medicina.

întors în ţară la 1864, s‘a instalat în Bră
ila unde s’a distins prin devotamentul seu 
în timpul holerei de la 1865. După puţin 
timp, s’a aşezat la Galaţi şi după crearea 
spitalului «Elisabeta “Doamna» a fost numit 
medic şef al acestui aşezăment, post pe care 
l’a ocupat până la moarte.

La 1878, Doctorul Hepites organiză în 
acest oraş cu a sa cheltuealâ o staţiune me
teorologică, şi în tot timpul şederei sale la 
Galaţi a fost consul al Statelor-Unite din 
America.

El a publicat Manualul de technica chi
rurgiei reţbehdui (1877).

H e p i te s  ( C o n s ta n t in  C -)— Farmacist, 
doctor, profesor, născut la 1802 în mănăs
tirea Cernica (Ilfov) unde se ascunsese pă
rinţii săi din causa zaverei, • m ort în Brăila 
la 7 August 1890.

A f tc u t  s tud iile  sale în Viena o b ţin ân d  
d ip lom e SDeciale în  m in e ra lo g ie , ch im ie  şi 
b o tan ică  (1826).

După o şedere de cât-va timp la Odesa 
unde studiă farmacia, se întoarse în ţară şi 
fu numit la 1831 medic, al carantinei din 
Brăila, postpe  care l’a ocupat până la i8 5 3 . 
In acest oraş el a înfiinţat în 1833 o far
macie şi a fost necontcnit de la 1840 până
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la 1855 preşedintele Municipalităţei. El a 
alcătuit şi pus în aplicare frumosul plan al 
oraşului Brăila, înfiinţarea grădinel publice, 
împodobirea de la Monument.

El era Preşedintele Eforiei Şcoalelor din 
localitate. Chemat în Bucovina la 1857, a
stat acolo până la 186 
de medicină şi şef a

ca profesor la şcoala 
serviciului scienţific

din direcţiunea generală sanitară.
Reîntors în Brăila, el organizează un Co

mitet pentru crearea Bibliotecei publice - şi 
Muzeului din Brăila, şi rămâne până' la 
moartea sa preşedintele acestui Com itet şi 
preşedinte al Camerei de Comerciu.

A publicat: însuşirea ftţică a apel mi
nerale numită Balta-Albă Farmacopea
româna (1864) scrisă în limba latină şi ro
mână.

Dr. Hepites cunoştea foarte bine limbele 
m odem e şi vechi.

H e p i te s  ( Ş te f a n  C ).—  Inginer, doctor 
în ştiinţele fizice şi matematice, profesor, 
născut în Brăila la 5 Februarie 1851, fiul 
D-rului C. C. Hepites.

A făcut studiile în ţară şi a eşit cu gra
dul de sub-locotenent de artilerie din şcoala 
militară din Iaşi la 14 August 1869. Peste 
puţin timp a demisionat din causa sănătăţei 
sale şi a urmat la Bruxelles cursurile uni
versitare, obţinând la 1873 toate titlurile 
sale. De la 1879 până la 1883 a visitat şi 
lucrat aproape în toate observatoriile mete
orologice mai importante din Europa.

La 1875 afost numit inginer al portului 
Brăila şi apoi la Galaţi. La aceiaşi epocă e 
numit profesor de matematici la gimnaziul 
din Brăila. Dupe rezbel, la care a luat parte 
ca locotenent de miliţie, Hepites este nu
mit inginer la Căile ferate şi ocupă acest 
post până la 1883 când trece ca inspector 
general la Ministerul Domeniilor.

La 1884 el este numit D irector al In
stitutului Meteorologic, care mai târziii în 
1888 alipeşte pe lângă dânsul şi serviciul 
central de măsuri şi greutăţi.

S. Hepites a luat parte activă la înfiin
ţarea Liceului Sfântu Gheorghe din Bu
curescî a cărei direcţiune a avut’o de la 
1884 şi până la 1888. El a mai fost pro
fesor de matematici la gimnaziul MihaiG 
Bravul, la şcoala specială de silvicultură, 
profesor de fizică la şcoala specială de ar
tilerie şi geniu şi la şcoala de oficeri.

Publicaţiunelc sale s u n t: Cursuri de fiţicâ

£ 1 8 8 2 — 1 8 8 8 — 1 8 9 0 ) .  Curs de topografie 
( 1 8 8 6 ) .  Analele institutului meteorologic al 
liom âniel 1 0  voi. ( 1 8 8 6 — 1 8 9 5 ) .  Buletinul 
observaţiunelor meteorologice ( 1 8 9 2 — 1 8 9 5 Y  
Buletinul meteorologic ţilnic ( 1 8 9 5 — 1 8 9 6 ) .  
Serviciul meteorologic în Europa ( 1 8 8 4 ) .  Is
toricul studiilor meteorologice în România 
( 1 8 8 6 Y  Studii asupra climei Bucurescilor
( 1 8 8 9 ) .  Prevederea tunbulul ( 1 8 9 3 ) .  Clima 
Sulinei ( 1 8 9 3 ) .  Gerul Bobotezei ( 1 8 9 5 ) .  Me
teorologia în România ( 1 8 9 1 ) .  Ploaia în Ro
mânia ( 1 8 9 3 ) .  Hartele sinoptice pentru pre
vederea timpului ( 1 8 8 4 ) .  Navigaţiunea ae
riană ( 1 8 8 5 ) .  Registrul cutremurilor de pă
mânt de la 1S37 până la 18ţ}j ( 1 8 9 2 — 9 5 ) .  
Cutremurul de pământ de la 14 Oct. 1S92 
( 1 8 9 3 ) .  Observaţiunele meteorologice de la 
brăila  făcute în anii i S j y  şi 1SS0 ( 1 8 8 2 ) .  
Materiale pentru Climatologia României^ 1 8 8 4  
1 8 9 5 ) .  Reviste Climotalogice ale anilor 1 8 9 4  
— 9 5  ( 1 8 9 2 — 9 5 ) .  Ploaia în România în 
anii 1 8 9 1 — 9 4  ( 1 8 9 2 — 9 5 ) .  Raporturi a- 
supra lucrărilor Institutului Meteorologic ( r 886, 
1 8 9 5 ) .  Raport asupra decisiunilor Conferin

ţe i internaţionale de Meteorologie reunită la < 
Miinchen în 1892 ( 1 8 9 4 ) .  Raport asupra 
primei Conferinţe generale de măsuri şi gre
utăţi reunită la cParis în 18S9 (1890). Ser
viciul de M ăsuri şi greutăţi în Austria
( 1 8 9 2 ) .  'Determinarea greutăţilor ( 1 8 9 3 ) .  
etc. Cea mal mare parte din aceste pubfi- 
caţiunl sunt scrise şi în limba franceză.

De la 1889 D. Hepites este membru în 
Comitetul internaţional de meteorologic, fi
ind ales de Conferinţa de la Miinchen. Dc 
la 1894 dânsul face parte din Comitetul 
internaţional de măsuri şi greutăţi în care 
represintă România.

H e r e s c u  (C o n s ta n t in  N ă s tu r e l ) .—
Mare Ban, general, născut în Bucuresci în
1796, m ort îp Bucurescî la 30 Decembrie
1874. După ce petrecu copilăria sa în ţară, 
intră la 1823 în armata rusească, servind 
într’un regiment de ulani, unde ’şi făcu e- 
ducaţiunea militară.

La 1827, Herescu se întoarce în Româ
nia şi în timpul lui Alexandru Vodă Ghika 
este numit adjutant al Dominitorului. Sub 
Bibescu Vodă, fu numit vistier, ocupând a- 
ceastă funcţiune până la 1848. Sub Ştirbey 
Vodă el reintră în armată şi este numit Mare 
Ban şi Spătar al armatei.

Generalul Herescu a lăsat un nume ne- 
peritor în literatura română priţi generoasa
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sa donaţiune fficută Academiei, lăsând moş
tenire jumetate din averea sa acestei insti-» 
tuţiunî care împarte anual premii în valoare 
de 9,000 lei, ear din Ratru în patru ani un 
premiu de 12,000 lei pentru cele mai bune 
lucrări româneşti.

Hestiotis (Constantin).— Medic, grec 
de origină; amănunte biografice lipsesc. E 
unul dintre cei d’ântâil medici veniţi în 
tară. A fost medic şef al carantinelcr la
1838.

Hill (Gheorghe). — Amănunte biogra
fice lipsesc. A fost primul profesor pentru 
limba latină la colegiul Sfântu Sava din 
Bucuresci de la 1833; înainte. A publicat : 
începuturi de gramatică latină (1842) Gra
matică latină; partea etymologică (1851). 
GramaîicaUmbellatineîn comparaţie cu limba 
română. A coloborat cu P. Poenaru şi F. 
Aron la întocmirea primului Dicţionar fran- 
ceţ-român (1842).

Hodocin (Carot Mihalik, de).— N o
tiţe biografice lipsesc. A fost primul director 
al şcoalei pentru arte şi meserii înfiinţată 
la Iaşi în 1840. A fost adus din streinătate 
dc către Domnul Moldovei Grigore Ghika.

Hodoş (Iosif). —  Publicist, om politic, 
născut la 1830 m satul Bergia, districtul 
Mureşului (Transilvania), încetat din viaţă 
în Sibifi (Transilvania) la Noembrie 1880. 
AJfăcut^studiile sale la Blaj, Cluj, Viena şi 
Padua.

A luat o parte activă la. • mişcarea din 
1848 în Transilvania; mai t^rziQ a fost 
numit vice-comite al districtului Zarand, 
care-1 alese ca repfesentant în dieta Un
gariei.

Destituit de Ministerul unguresc, a fost 
numit de arhidiocesa metropolitană ca refe
rent al Senatului şcolastic din toată Transil
vania, funcţiune pe care a ocupat’o până la 
moarte.

Ca membru al Societăţei academice, Ho- 
doş a luat parte la lucrarea Dicţionarului 
academic. El a tradus mare parte din ope- 
rile hii Cantemir.

Hohenzollern (vezi Carol, Elisabeta, 
Ferdinand, Maria).

H o r b a s k y .— Colonel, de origină polo

neză, încetat din viaţă. A intrat în armata 
rusească cu care a venit în Muntenia la 
1828. La 1830, când s’a organizat armata 
noastră, a fost ca instructor şi apoi la 1833 
a intrat în cadrele ei cu gradul de maior. 
La 1839 a fost înaintat colonel, iar la 1848 
a ţinut locul de spătar.

Apoi a demisionat. Rămas în ţară s’a 
căsătorit cu o româncă.

Horia (Ioan). Sub-locotenent, năsent 
la 23 Ianuarie 1848, m ort la 30 August 
1877. Intrat în armată ca soldat la 1868, 
e înălţat în 1873 la gradul de sub-iocote- 
nent. El moare pe câmpul de luptă la 30 
August 1877, în timpul rezbelului Indepen
denţei, la atacul redutei Griviţa, în rendurilc 
Reg. 10 de dorobanţi.

HOtsch (Frederic).— Mare comerciant 
şi filantrop, de origină germană, încctat din 
viaţă la 19 Septembrie 1880. A deschis o 
prăvălie în Bucuresci în 1845 la colţul actua
lului pasagiâ român din calea Victoriei —  
vechea cale Mogoşoae— unde vindea la în
ceput cu deosebire perii, pepţenî, parfume- 
rie. Prăvălia era mal cu seamă cunoscută 
sub denumirea «La Pieptenaru.» Afacerile 
comerciale prosperând şi luând din ce în 
ce mai multă întindere, Hotsch s’a asociat 
la 1853 cu nepotul sSCi C. H. Miiller, apoi 
la 1879 s’a  retras din comerciti, lăsând ne
potului săti succesiunea.

Frederic Hotsch a fost un mare filantrop; 
a întrebuinţat o parte însemnată din averea 
sa pentru institute de cultură, înzestrându-lc 
cu 600.000 lef, fondând şi un asii pentru 
săraci.

In strada Luterană, colţ cu strada Calvină 
din Bucuresci, e clădită şcoala întemeiată de
F. Hotsch.

Hrisoverghi (Alexandru). — Poet, 
născut în Iaşi la 1800, înc&tat din viaţă în 
acelaşi oraş la 1837. A colaborat la revista 
Alăuta românească din Moldova, unde a 
publicat scrierile sale. Cea m a i  principală 
este Tenirul Ia p h iă .

Hiibsch (Eduard).— Fost inspector ge
neral alm uzicelor armatei române, violonist, 
născut la 13 Februarie 1833, încetat din 
viaţă la Sinaia (Prahova) la 9 Septembrie
1894.

Venind în ţară pe când era copil, a intrat
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la 8 Octombrie 1858 în calitate de candi
dat la o muzicii m ilitarii; înzestrat cu nmlt 
talent şi numeroase cunoştinţe muzicale, peste 
opt zile căpătă rangul de sub-locotenent 
asim ilat; la 1860 e inaintat Şef de muzică 
clasa III-a, la 1862 Şef de muzică clasa Il-a, 
apoi clasa I la 1864 şi inspector al m uji
celor în i 8 6 7 .

Principalele sale composiţiuni s u n t : Him- 
nul naţional român care se cântă la toate 
serbările oficiale. Marşul triumfal al jubi
leului. Marcbe du sacre. Marche d’attaqne. 
Marşul pentru defilare. Les fanfares. Faţa 
Dunărei. Carmen Sylva, vals etc.

Hitbsch a fost ani îndelungaţi şeful- or
chestrei teatrului ilaţional din Bucuresci. El 
era nn om foarte vesel şi avea un spirit 
sarcastic foarte desvoltat.

H u rm u z a c h i  (A le x a n d ru ) .— Publicist, 
frate cu Eudoxie şi Gheorghe Hurmuzachi, 
născut la Cernăuţi în 1825, încetat dinviaţă 
la Neapoli (italia) în 1871. A făcut parte 
din studiile sale în Cernăuţi, parte în Viena, 
unde a term inat cursurile facultâţei de 
drept.

A colaborat la ziarul Bucovina şi dim
preună cu fratele seu Gheorghe a înfiinţat 
Societatea pentru literatura f i  cultura română 
în ‘Bucovina.

H u rm u z a c h i  (E u d o x ie ) .-  Istoric, năs
cut la Cernanca (Bucovina) în anul 1812, 
încetat din viaţă la 1874. A făcut studiile

în Viena, unde a şi luat parte la mişcarea 
revoluţionară din 1848. In anul următor, 
guvernul austriac îl însărcinează cu. tradu
cerea în româneşte a codicelor civile şi 
penale şi graţie intervenire i  sale, se datori 
în cea mai mare parte dobândirea unei oare
care autonomii a Bucovinei.

Eudoxie Hurmuzachi profită de situaţiu- 
nea sa pentru a face cercetări asupra Isto
riei Românilor în arhivele din Viena. Do
cumentele cea  adunat a Ci fost publicate după 
moartea sa şi se m a i  publică încă de Aca
demia română sub titlu l: «Documente re
lative la Istoria %otnânilor*.

A m a i  lăsat şi Fragmente relative la Is
toria Românilor.

H u rm u z a c h i  ( G h e o r g h e ) .-  Publicist, 
născut la 1818 în satul Cernanca (Buco
vina) frate cu Eudoxie şi Alexandru Hur
muzachi, încetat din viaţă la 1882.

Studiile şi le-a făcut parte în Cernăuţi, 
parte la universitatea din Viena, apoî intră 
în serviciul Statului.

Peste doui arti demisiona şi edită dim
preună cu fratele seQ Alexandru ziarul Bu
covina, suprimat de censura austriacă în
1850.

De la această cpocă înainte, el se ocupă 
în special de literatură, înfiinţând Societatea 
pentru cultura / /  literatura română in ‘Bu
covina şi colaborând lq foaea literară a acelei 
societătî.

I a n c u  ( A v r a a m ) .  —  Şefiil mişcărei 
române din Transilvania, S’a născut la 
Abrud Banya (Transilvania) şi s’a făcut cu
noscut cu prilejiuf mişcărei din 1848 şi 1849 
la care a luat parte activă pe terenul 
politic şi milităresc.

începuse studiî în teologic, dar mai târ
ziii studiă dreptul şi se aşeză ca avocat la 
Herm anstadt; însă spre a nu trăi cu Un
gurii, se retrăsese la. munte unde trăia cu 
ţăranii.

Când după 1848, isbucni mişcarea din 
Transilvania Ungarei, Avraam Iancu, se

arătă cel mai aprig şi înverşunat duşman 
al Ungurilor.

In marea adunare de la Blajiii, convo
cată de Barnuţiu, se manifestă în aşa chip 
încât fu recunoscut de şef al răsculaţilor 
români din Transilvania.

Convins că ori ce împăcare cu Ungurii 
este peste putinţă, se retrase în munţii A- 
brudulu i  dimpreună cu câţi-va tovarăşi de
votaţi şi începu 'prin a ataca câte-va sate 
maghiare spre a pune mâna pe arme ; apoi 
locuitorii din munţii vecini alergând spre 
dânsul, întinse câmpul operaţiilor sale în 
trei districte.
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Dup£ intrarea lu i  Bem în Transilvania 
pe când Puchncr era isgonit de pretutindeni, 
Avraam Iancu dimpreună cu Balinte şi 
Acsente isbuti s£’l ţie piept in  munţi.

Stepânl peste toată Transilvania, Ungurii 
încercară zadarnic să puie rr-âna pe acest 
clin urmă locaş de resistenţă. Bătut de două 
ori la Abrud (Aprilie şi Mai 1849) maiorul 
Hatvany renunţă la idcia d’a mal urmări 
pe răsculaţi cari cu ma i  puţin de 6000 
oameni şi patru tunuri ţin piept la 18,000 
de Unguri. Sosirea Ruşilor sili pe Maghiari 
s i  se retragă şi revoluţia fu potolită.

Iancu Avraam refuză or ce măriri şi se 
retrase earăşi la munte. El a fost supra
numit Regele Munţilor.

La 1852 a fost arestat şi închis la Alba 
Iulia sub cuvânt că lucrează earăşi la res- 
vrătîrea Transilvaniei.

Pe la sfârşitul vieţei sale a înebunit.
A încetat din viaţă la 1872 Sept. 10.

Ianov (Ioan) Publicist, născut in Iaşî 
la 1834. A făcut studiile sale în acel oraş 
şi la Universitatea din Viena şi Paris. întors 
în ţară, s’a stabilit avocat în Iaşi şi s’a ocupat 
de literatură colaborând la revista Convor
biri Literare, în care a publicat numeroase 
canţonete comice în 1871, precum Para
cliserul, Stosachi,Kalikenberg, devenite foarte 
populare.

Ianov a făcut în mai multe rendurl parte 
din Cameră şi Senat acum în urmă de la 
1884 până la 1895.

Ianovici (Vasile). —  Preot, profesor, 
publicist, născut în Cernăuţi la 1808, încetat 
din viaţă în acelaş oraş la 1864. A făcut 
toate studiile în oraşul naştere! sale unde 
la 1836 a fost numit profesor la in
stitutul teologic, ocupând această funcţiune 
toată viaţa sa. De la 1852 la 1860 el a 
mai fost şi translator român şi la 1862 a 
fost ales ca deputat în dieta Bucovinei, din 
partea clerului.

Scrierile sale s u n t: Istorica literară, tîl- 
cuire a cărţilor noului testament 5 voi. (1856- 
1861). Gramatica română pentru Şcoalele 
primare, gramatica germano-română şi alte 
cărţi bisericeşti.

Iarca ^Aristide) Colonel de cavalerie 
nââcut în Bucurescî la 1838, încetat din 
vieată în Bucuresci la 1873. A intrat în 
şcoala militară ca elev la 1854 şi a fost

înaintat sub-locotenent la 1856, apoi maior 
la 1863 şi colonel la 1869.

Avend gradul de căpitan, face în armata 
franceză parte din expediţia Mexicului (1863). 
Se distinge pe câmpui de luptă, e rănit de 
un glonţ la cap şi i se acordă pentru cura- 
jiul s££i decoraţia Legiunel de onoare.

Iarca (Leonida) General de brigadă, 
născut la 25 Aprilie 1845. Elev al şcoalei 
militare lai86o, este înaintat sub-locotenent 
în 1862, maior la 1871.

Cu acest grad, ia parte la rezbelul Inde
pendenţei (1887-78) la luptele din faţa Gri- 
viţei, în regimentul No. 5 de infanterie, 
înălţat colonel la 1883, e numit general 
de brigadă la 10 Mai 1893. Comandă actual
m ente corpul al 4-a de armată.

Iarca (Zamfir) Locotenent, născut la 
10 August 1849. Elev al şcoalei militare 
în 1867, căpătă gradul de sub-locotenent 
în 1869. In timpul rezbelului Independenţei 
e locotenent în Reg. 10 de Dorobanţi şi 
moare pe câmpul de luptă la 30 August
1877, la asaltul redutei Griviţa.

Iarcu (Dimitrie) Profesor, născut în 
Slatina la 1817, încetat din viaţă în Bucu
resci la Ianuarie 1879. începu studiile sale 
în Slatina şi le termină în Bucurescî, avend 
de profesori pe Laurian şi N . Kreţulescu.

La 1843 fu numit profesor la şcoala 
primară de la Colţea şi ocupă acest post până 
la 1848, când amestecat în mişcarea revo
luţionară, fu arestat la Văcăreşti.

De la punerea sa în libertate, Iarcu s’a 
ocupat in special cu predarea lecţiunilor de 
matematică, până la 1853, când a îmbrăţişat 
cariera profesoratului, ocupând şi funcţiunea 
de inspector general al şcoalelor de la 1860 
până la 1863.

De la 1867 până la 1874, Iarcu a fost 
casier comptabil al Societăţei Academiei.

Principalele sale scrieri sunt : învăţături 
trase din ‘Sfânta Scriptură (1838) Dopia 
Scriptură (1844 şi 45). *Dialogul italiano- 
român (1846). Principesa de P o n tieu ţi& ţi)  
Prietena copiilor (1853 — 54). Morarul cel 
bun (1856). M isnrl ş i greutăţi (1857). 
Românul glumeţ (1857). Enciclopedia po
porană (1858). Abtcedaru (1860). Istoria 
naturală, elemente (1860). Comptabilitatea 
comercială eletţiente (1860;. Noţiuni istorice 
(1863). Comptabilitatea domestică (1863).
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Despre adevăratul calendar (1864). *Biblio
grafia cronologică română (1865 şi 1873). 
Istoria sacră (1866). Mitologia (1867). A -  
ritmetica practică (1869). ComplQbilitalea 
agricolă. (1870).

I e n e s c u  (C o n s ta n t in )  Profesor, născut 
h  15 Augut 1845 în Craiova. A făcut stu
diile sale în ţară şi dupft terminarea lor, a 
fost numit profesor la liceul din Ploeştî 
pentru cursul de istorie. Amestecat în lup
tele politice, a fost dat în judecată la 1875 
într’un proces politic, arestat preventiv şi 
apoî achitat de Curtea cu juraţi.

p e  la 1883 şi până la 7895 a representat 
neîntrerupt în parlament oraşul Ploeştî, fie 
ca deputat fie ca senator. Iq 1889 a fost 
ales Prim ar al acelui oraş. Ca ziarist Ienescu 
a dirijat foaia Vocea Prahovei şi Şcoala Ro
mână. El a publicat mai multe opere didac
tice, între cari Istoria şi Geografia.

I g h e l  (I lie ) . Poet, publicist, născut în 
Bucuresci la 8 Iunie 1870.

A făcut studiile sale primare şi gimna- 
siale la Piteşti şi apoî cele universitare în 
Bucuresci, unde urmează cursurile de drept.

A colaborat ca redactor literar la Românul, 
Naţiunea. Adevărul, Familia, Fontâna Blan- 
d uţiet şi a scris pentru teatru : Hipnotis
mul, Păcatul, Voluntarul, comedii într’un act.

Versurile sale cu titlul Melancolie, au 
apărut într’un volum la 1892.

In o c e n t ie .  Episcopul Romanului, născut 
la 1832 în satul Cernicesci (Botoşani) în
cetat din viaţă la 1894. A urmat clasele 
primare la Botoşani şi cursul inferior în semi
narul Veniamin. A intrat la mănăstirea So- 
cola, unde a fost numit şi profesor al semi
narului. La 1862 trece ca director şi pro
fesor la seminarul diu Huşi. La 1880 e ales 
arhiereu şi numit vicar al Mitropoliei ear 
la 1892 episcop al eparhiei Romanului.

I o a n id  (G h e o rg h e ) .  Fost profesor de 
limba elenă la 1830, mai intâiu la şcoala 
secundară din hanijl Şerban-Vodă. Notiţe 
biografice lipsesc.

A publicat: Gramatica de limba eUnească 
(1840) Istoria Moldo-RomânieI.(iS$S) Tractat 
de morală practică. (1859) Dicţionarul' eleno- 
românesc. (1864) Disertaţiune asupra ade
văratei origine a limbel Daco-române.

Io n e s c u  (G io n ) Publicist, profesor, năs
cut la 14 Octom brie 1857 în Piteşti. Şi-a 
făcut studiile la gimnasiul Lazăr şi liceul 
Sfântu Sava din Bucuresci, apoi a urmat 
studiile universitare ia Paris şi în Belgia, 
unde a luat doctoratul în litere şi filosofie. 
La 1876, a intrat în ziaristica română, 
scriind în ziarul Telegraful, Bjiele Public, 
apoî de la 1884 până la 1891, redactor la 
Românul. Din 1888 şi până în present co
laborează la Revista cNi,ouă.

E profesor de istorie la Şcoala Norm ală 
de institutori de la 1890, profesor de limba 
franceză la liceul Matei Basarab, membru 
corespondent al Academiei Române.

A scris următoarele o p e re : Ludovic X IV  
şi Constantin Brăncoveanu. Elementul pitoresc 
in Cronicele române. Entusiasmul în trecuta 
generaţiune. Studiul istoriei naţionale în şcoalele 
noastre. Geografia în Cronicarii Români. Astra 
(rom an) după Dito şi Idem. Nuvele dupe 
Handţeichnungen de Carmen Sylva. Călă
toria lu i Carol XII, Regele Suediei, prin  Ro
mânia. Duşmanii lu i Miha i  Viteazul. Bucu
reştii in timpul Tţevolujiunel francese. %o- 
mânia in secolul XVII. Schiţă geografică. 
Cum vorbim. Raport asupra exposiţiunet geo
grafice internaţionale de la Berna 1891. Din 
Istoria Fanarioţilor în România. Musăul pe
dagogic român. Doftoricescul meşteşug în tre
cutul ţărilor române. Ciuma şi Holera după 
Zaveră. Poetica Română. Mihail Kogâlniceanu 
Şi Răpirea Basarabiei. încercare asupra istoriei 
Ştiinţelor în ţările române. Din Istoria şi 
Comertiul Braşovului în secolul XVI. Gene
ralul Florescu. Portrete istorice.

Io n e s c u  ( Io n  d e  l a  B r a n )  Agronom, 
economist, născut în 24 Iunie 1818 la Ro
man, încetat din viaţă la 17 Decembrie 1891 
la moşia sa Bran. Dup& ce termină studiile 
sale la liceul din Iaşi, plecă în Francia şi 
termină cursurile institutului agricol de la 
Roville. Reîntors în ţară, se stabili în Iaşi; 
Vodă Mihai Sturdza ’l trimise la o moşie, 
spre a’i îngriji vitele ; apoi îl numi director 
al administraţiunei m oşiilor sale.

La 1844, e numit profesor de agricultură la 
academia Mihăileană, şi în 1846 trece comp- 
tabil la o moşie a fiului domnitorului Sturdza.

Amestecat în mişcarea revoluţionară de 
la 1848, fuge în Turcia, unde Rechid-paşa’l 
însărcinează cu istituirea unor ferme model: 
apoi se întoarce în ţară şi se ocupă în special 
cu agricultura.
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I. Ionescu a făcut parte din Cameră ca 
representant al colegiului al 3-ea dc Roman 
în m a i  multe sesiuni de la 1880 înainte. El 
a publicat: Excursion agricole dans la cDo- 
brndja et la Tbesalie (1850 şi 1553 2 v q I.)  

Calendarul bunului cultivator (1875) etc.

Ionescu (Nicolae). — Profesor, orator, 
om politic născut la 1820. A făcut studiile 
sale la liceul naţional din Iaşî, împreună cu 
fratele său Ioan. La 1856, sub direcţiunea 
lui M. Kogălniceanu a colaborat la Steaua 
DunăreI până la suprimarea acestu i  organ, 
când tipări acelaş ziar în Bruxelles.

Nicolae Ionescu a fost mult timp profesor 
la liceul naţional din Iaşi şi a făcut în ne
numărate rendnrî parte din Corpurile Le
giuitoare, fie în Cameră, fie în Senat.

De la 24 Iulie 1876 până la 3 Aprilie
1877 el a fost Ministru de Kxterne în ca
binetul de sub preşidenţia lui I. C. Brătianu.

A publicat: Discursuri asupra epocei lu t 
Matei Basarab şi Vasile Lupu  (1868) Cu
vântări parlamentare. (1879) Proclamarea 
regalului (1881) Despre împărăţia romano- 
bulgard. (1888) Restaurarea monumentelor 
naţionale (1891).

Ionescu (Radu). — Ziarist, om politic, 
născut la Bucureşcî în 1832, încetat din 
viaţă la Decembrie 1873. Dupe xe’şl ter
mină studiile în Francia unde se Ocupă cu
deosebire despre literatura universală, se 
întoarse în ţară şi colaboră cu multă ener
gie la ziarele Dâmboviţa, Indepedentul.

Num it director al Ministerului Cultelor 
şi Instrucţiuni Publice (1865) el fu ales 
deputat al judeţului Argeş, la Constituanta 
din 1864. Apoi la 1867 trimis ca agent 
al ţăre i  la Belgrad.

Ultimii ani a i  vieţe i  sale a& fost însă 
de plâns, căci perduse raţiunea.

Scrierile sale sunt: Căutări intime (1854) 
Odă la ‘RjJtnduia (1859) şi o sumă de 
articole, poesii, respândite prin ziare şi ne 
adunate.

Ionescu (Take).— Om  politic, avocat, 
născut la Ploeşti în 13 Octom brie 1858. 
A ftcut studiile liceului la Sfîntu Sava şi 
cele juridice în Paris unde a luat docto
ratul la 1881. întors în ţară, a colaborat 
cât va timp Ja Românul şi pe la 1884 a 
intrat în politică, făcând parte din Cameră 
ca deputat în toate legislaţiunele de la

1884 până la 1897. Membru al partidului 
liberal, s’a despărţit de Ioan Brătianu, când s’a 
format disidenţa din 1885 şi după ce a 
luptat cu opoziţia-unită s’a alipit de par
tidul conservator intrând în cabinetul de 
sub preşidenţia D-lul Lascar Catargiu ca Mi
nistru al Cultelor şi Instrucţiuni publice 
de la Noembrie- 1891 până la Octombrie
1895.

Take Ionescu a publicat: ‘De la cessiou 
des creatic'es (1878 Paris). De la condition 
de Veufant natnrel a ‘Rj)me ( r8 8 1 Paris). 
Divorţurile noastre (1883). ^Discursuri par
lamentare (1887). La Politiqne strângere 
de la Roumanie (1891). Legea Clerului
(1893). Proect de Lege pentru învăţământul 
secundar şi superior (1895). Cestiunea ma
cedoneană (1897). A dirijat în 1889, La 
Liberie Roumaine, ziar politic, şi este până în 
prezent unul dintre colaboratorii de frunte şi 
conducător al ziarului Timpul,

Ionescu (Toma). — Doctor, profesor 
de anatomie, născut ia Ploeştî (Prahova) la
13 Septembrie 1860. A urmat cursurile 
primare şi liceale în Bucureşcî până la 1878 
când aplecat la Paris spre a face medicina. 
La 1884 a intrat ca extern al spitalelor din 
Paris în mod provisoriu, apoî titular la 
1885.

Ajutor de anatomie la 1887,'la facultatea 
de medicină din Paris, apoî prosector pro- 
visoriti la 1889, când a şi fost naturalizat 
cetăţean francez, prosector titular de la
1891 — 1894, D-rul Ionescu a dobândit m e
dalia de argint la concursul pentru hirur- 
gie şi premiul Laborie al Academiei de 
medicină.

Reîntors în ţară, a fost numit profesor 
al catedrei de anatomie topografică şi hi- 
rurgicală de'^e lângă Facultatea de medicină 
din Bucuresci, hirnrg al Spinalelor civile. 
Cu această o caziune^  recăpătat drepturile 
sale de cetăţean român.

Scrierile sale su n t: Observatious et refle- 
xions sur un cas de panaris tuberculeux. 
Note sur une anomalie musculaire. Note sur 
un type arteriel de la main. Sur un cas de 
pericystite et pelvicellitlite. Sur un cas dJe- 
ptrfis fîhreuse. Des kysles epidermiqnes trau- 
matiques de la paume de la main et des doi• 
gts. Tuberculose et artbritisme. Sur Vana- 
tomie tbpograpbique du duodenum et her- 
nies duodenales. Note sur l’anatomie de 
l'S  iliaque. Lympbangisme de la region
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crurale droite. Hernies internes retroperito- 
,neales. Technique operatoire des gastrectomies 
pour cancer. Technique operatoire pour Vou- 
verlure des cavernei pnlmonaires. *De Ia 
consolodation des fractvres cbeţ les paludiques 
Tuberculose herniare. De cdlon pelvien pen
dant la vie i*itra-uterine. Le colon pelvien chcţ 
Vembryon et cheţ le nouveau nâ Disposition 
anormale des ligaments del’appendince vermi- 
bulaire et de la fossette ileo appendiculaire 
De la fossette para-dnodenale. Tube digestif 
(anatomie et histologie). Anatomie des hga- 
mentts de Vappendince verniiculaire et d t la 
fossette ileo appendiculaire.

Doctorul Ionescu a fondat în 1895 La 
‘R jvu e  des Sciences medicales, care apare la 
Paris în limba franceză.

Iordache (Olimpiotul). — Celebru re
voluţionar, unul din şefii mişcărei etheriste 
de la 1821. El era căpitan de Arnăuţî, şi 
şe zice că ar fi fost român din muntele 
Athos. Dimpreună cu Ipsilanti, dar condus 
numai de idealul emancipăre i  Greciei, a 
participat Ia mişcarea etheriştilor din Bu
cureşti.

După perderea bătăliei de la Drăgăşanî, 
sc îndreptă dimpreună cu ce i  scăpaţi din 
măcel către Moldova şi se adăposti în mă
năstirea Secu cu 150 oameni, unde a lup
tat 15 zile contra Turcilor.

Mulţi se predară, dar 10 inşi cu Iordache 
se închiseră în clopotniţa • mănăstire!, şi 
după ce sfârşiră glaonţele, puseră foc Ia 
butoiul cu praf ce m a i  aveau şi săriră cu 
toţi in aer.

Iordache Olimpiotul a fost însărcinat cu 
prinderea lu i  T udor Vladimirescu, pe care 
î’a ridicat din mijlocul taberei sale spre a’l 
da pe mâna ucigaşilor.

Iorga (Nicolae). —  Profesor, publicist. 
A ftcut studiile sale în ţară şi le a terminat 
Ia Paris, de unde s’a întors cu titlul do 
doctor în litere.La 1895 a fost nqmit pro
fesor de istoria medie şi modernă la facultatea 
de litere din Bucurescî.

A publicat: Poesii\ (1890— 1893) Schiţe 
din literatura română. Despre concepţia ac
tuală a Istoriei şi genera el (1894) Acte şi 
fragmente cn privire la Istoria Românilor.
(1895) Despre utilitatea generală a studiilor 
istorice. (1895) Am intiri din Italia. (1895) 
Philippe de C\Ceţicres et la croisadedu XVl-e 
sitele. (1896) etc.

Iosafat (zis Znagoveanul). — Năs
cut la 22 Aprilie 1797 în cătunul Valea- 
Caselor, judeţul Dâmboviţa. La 1827 se preoţi 
şi fu rânduit la biserica Cămărăşie i  din 
Târgul Slănic, judeţul Săcuenî; la 1829 fu 
chemat de Chesarie episcop al Buzăului, 
dupe îndemnul Eclersiahulu i  seu Filaret şi 
rânduit protopop al Săcuenilor; Ia 1831 
dupe moartea soţie i  şi copiilor seî, fu rân
duit de Episcopul de Buzău, membru în 
Consistoriul Episcopiei, Ia Buzeu, dândui-se 
numele dc Io sa f; la 1834 fu numit de E- 
foria şcoalelor naţionale, preot al Colegiu
lui naţional din Sf. Sava (Bucurescî) unde 
urmă şi cursurile în calitate de auditor 
până la 1840. In acest an fu rînduit de 
către Alexandru Ghika Vodă, eclesiarh 
al curţii D om nesc!; la 1842 fu trecut dc 
către Gheorghe Bibescu Voevod, egumen 
al mănăstire! Znagovulu i  din judeţul Il
fov. La 1848 părintele Znagoveanul cu
noscut şi sub numele său anterior de 
popa Ion, luă parte în revoluţiune. Fuse 
president al comisiune i  bisericeşti şi al 
Comisiei pentru eliberarea Ţiganilor. In 
Sept. 1848 fu expatriat dimpreună cu alţî 
compatrioţi.

De la graniţa Banatului unde scăpă din 
mâinele Turcilor, trecu în Transilvania, 
străbătu incognito ţara românească, spre a 
trece Ia Constantinopole şi Brussa, de unde 
se întoarse în Dobrogea, spre a lua servi
ciul bisericesc, Ia Mitropolia Dobrogel în 
Tulcea

In Martie 1853 fu înălţat la gradul de 
Archimandrit, de către Dionisie Mitropolit 
al Dobroge i  şi Silistreî.

In cursul lui 1853 părăsi Dobrogea, spre 
a da fiinţă ideii ce concepuse de a fi folo
sitor ţăre i  sale în străinătate, se aşeza în 
capitala Francei, în ale cărei aşezăminte cul
turale îşi complectează studiele floarea tineri- 
met române, şi fundă paraclisul sau capella ro
mână din Paris (rue Racine 22) spre împli
nirea datorielor religioase ale acelei tinerimi.

Această modestă fundaţiune, arhimandritul 
Iosafat o făcu în Octom brie 1853 în virtutea 
bine-cuvântăriî ce luase de la P. S. Părinte 
Ghermano Patriarh al Constantinopolei şi pe 
baza îngăduiriî guvernului împărătesc al Fran
cei, acordată în urma interveniriî lu i Văly- 
Paşa ambasador otoman la Paris.

Capela putu să se susţie, mulţumită a- 
jutoarelor şi donaţiunelor multor Român! 
pioşî, la cari ajutoare sc adăogară m a i în
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urmă subvenţiile acordate de guvernul Mol
dovei şi Ţâreî-Roinâneştl.

La 1860, arhimandritul Iosafat verii în 
Bucuresci şi închină Capella Mitropoliei.
I- P. S. S. părintele Nifon, Mitropolit al 
României recunoscu oficial Capella, prenu- 
mărend’o între Bisericele fiice ale Sfintei 
Mitropolii

Arhimandritul Iosafat încetă din viaţă la 
Paris în 17 Noembrie 1872.

Io s i f  (N a n ie s c u ) .—  Mitropolit al Mol
dovei şi Sucevei, născut la 1820 în Basa
rabia de sus. Adus de mic copil în Moldova, 
a trecut la Buzăâ unde a urmat cursurile 
seminarului şi apoi şcoala Sf. Sava din 
Bucuresci. Apoi a fost numit egum en' la 
Găisenl şi profesor la seminarul central din 
Bucurescî. Hirotonisit arhiereu la 1865, a 
fost ales episcop al Argeşului şi peste puţin 
timp mitropolit al Sucevei şi Moldovei.

Ip â te s c u  (G r ig o re ) .—  General de di
vizie, născut la 1 August 1836, încetat 
din viaţă în Bucuresci la 1895. A intrat în 
şcoala militară ca elev la 7 Aprilie 1854. 
înălţat sub-locotenent la 1856, oficer supe
rior la 1866, colonel la 1874, ajunge ge
neral de brigadă în 1883 şi comandantul 
diviziei din Dobrogea la 1890. A luat parte 
la rezbelul Independenţei din 1877— 1878 
ca comandant al coloanei întiîiu de atac 
la reduta Griviţa, unde muriră maiorul Şonţu 
şi căpitanul Valter Mărăcineanu.

Ip s i l a n t i  (A le x a n d ru ) .— Capul mişcă
rei etberiste de la 1821, fiul lui C. Ipsilanti 
fostul Domn al Munteniei la 1806. El in
trase de timpuriu în armata rusească şi 
după ce pierduse o mână în bătălia de la 
Dresda, fusese înaintat la gradul de maior.

Amestecat în mişcarea etheriei, a cărei 
conducere o avea, este şters din această 
pricină, din cadrele armatei ruseşti.

îndată după sosirea sa în Muntenia, Ipsi
lanti avu o întrevedere cu T udor Vladimi- 
rescu căutând a sc uni cu dânsul, dar acesta 
îl întâmpină cu cuvintele: «In Grecia este 
locui Grecilor, în România acel al Români
lor h  şi de atunci Ipsilanti hotărî moartea 
Iul Tudor, înţelegând că acesta va zădărnici, 
şi la nevoe va combate, mişcarea etheristă.

Moartea lui T udor odată hotărâtă, Ipsi
lanti se retrase la Tergoviştc, când auzi 
despre venirea Turcilor în Bucuresci. Aici

el însărcinează pe căpitanul etherist Ior
dache cu prinderea lui T udor Vladimirescu. 
Porunca se aduce la îndeplinire şi T udor 
ridicat din mijlocul tabărel sale, cade sub 
pumnalul ucigaşilor sălV arnava şi Pranga.

In unnă, bătut de T urci la bătălia de la 
Drăgăşani, armata sa e risipită, pusă pe 
goană, Ipsilanti fuge în Austria şi moare 
la Viena aproape în mizerie la 1828.

I p s i la n t i  (C o n s ta n t in ) .  —  Domn al 
Munteniei de la 1802 la 1806. In timpul 
scurtei sale Domnii, a plătit mare parte din 
datoriile contractate la Turci şi Greci din 
Constantinopole încă din timpurile Suţeş- 
tilor şi s’a arătat milostiv către sărmani. 
Spre a împedica năvălirea lui Pasvanoglu 
cu cetele sale în Bucuresci, el alcăţui o 
oştire de vre-o 8000 oameni.

Amic al Rusiei, Ipsilanti favoriză miş
carea lor contra Turciei şi se am esteci în 
răscoala Sârbilor de la 1803, contribuind 
m ult la autonomia ce ei dobândiră m ai 
terziu. La 1806, dovedit de Poartă ca duşman 
al politicei lui Napoleon i-iu  şi instrument 
al Rusiei, Ipsilanti fugi din Bucuresci spre 
a nu fi decapitat.

La 1806, 23 Decembrie reintră însă în 
Capitală dimpreună cu armatele ruseşti, pu
nând pe toţi Românii să jure credinţă îm 
păratului Rusiei. Peste puţin timp e nevoit 
să părăsească tronul.

I s p i r e s c u  (P e tre ) .  —  Tipograf, publi
cist, născut în Bucuresci la Ianuarie 1830, 
încetat din viaţă la 21 Noembrie 1887. 
Părinţii săi îl destinau carierei preoteşti, şi’l 
încredinţară spre învăţătură unul călugăr la 
Mitropolie, după ce fusese pe mâna unul 
preot de la Doamna Bălaşa. Dar el părăsind 
ideea popiei intră în 1844 ca lucrător la 
tipografia Carcalechi, trecu m a i  târziu la 
tipografia Copainig şi fu osândit la o lună 
închisoare pentru tipărirea corespondenţei 
lui Vogoride.

Director al tipografiei Naţionalului, al 
Românului în 1864, Ispirescu deschide mai 
târziu în tovărăşie cu Gobl Carol, tipografia 
Lucrătorilor Asociaţi şi apoî devine proprie
tarul tipografiei Academiei Române.

Ispirescu a debutat ca publicist, la 1862 
când primele sale basme au apărut în Ţă
ranul român şî în broşură. Apoi el a publicat. 
Legendele şi basmele românilor. (1 8 7 4 )’ 
Isprăvile şi viaţa h tl M ibal Viteaţn. (1876^
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Snoave şi Poveşti populare. (1879). Po
veţele unchiaşulul sfătos. (1879) Pilde şi 
ghicitori. (1 8 8 0 )Basm eSnoaveşiglum e(i8S$) 
Jucării şi jocuri de copil. (1885) Poveşti mo
rale. Despre pomul crăciunului (1886).

Profesorii cel m a i  erudiţi din străinătate, 
citează pe Ispirescu ca autoritate în materie 
de limbă şi tradiţiuni populare.

Istrati (Constantin). — Doctor, chi
mist, născut în Roman la 1850 Septembrie. 
A  fiicut- studiile sale gimnasiale la Iaşi şi 
le-a terminat la facultatea de sciinţe şi me
dicină din Bucuresci, care ’î a conferit la
1876 titlul de doctor. Imediat plecă cu sec
ţiunea 3-a a Cruce! Roşii ca medic militar 
pe câmpiile Bulgariei, unde contractă tifosul 
dând îngrijirile sale bolnavilor.

După ce conduse de la 1879 până la
1882 stabilimentul de hidrotherapie din Si
naia, d-rul Istrati începu să sacrifice toată 
activitatea sa studiului chimiei, fâc&nd un 
curs de chimie judiciară la facultatea de 
medicină, şi plecă în 1882 la Paris spre a 
urma cursurile Sorbonei şi a lucra în labo
ratorul celebrului chimist W urtz. întors în

ţară, ocupă catedra de chimie medicală, deve
nită vacantă prin m oartea generalului Davila 
şi la 1887 luă prin concurs şi catedra de 
chimie organică, organisând laboratorul actual.

El a publicat: Curs elementar de chimie 
organică. (1890) premiat de Academie. Tratat 
elementar de chimie. Chimia din punctul de 
vedere al vulgarisăret acestei ştiinţe. Despre 
nomenclatură în chimia organică.

Istrati (Nicolae).—  Publicist, născut în 
Moldova la 1818, încetat din viaţă la 1862. 
N ’a urmat nici un curs regulat la vre-o 
şcoală şi s’a instruit mal mult singur, adunând 
în biblioteca sa mai toate cărţile româneşti.'

El a publicat: thCihul. (1850) Satirelt. 
Chestia Mănăstirilor închinate. (1860) Babi
lonia românească (1860).

Isvoranu (Ilariu) Avocat, născut în 
Turnu-Severin la 1846. A fost prefect al 
Mehedinţulu i  la 1871 şi Ministru de D o
menii în cabinetul de sub preşidenţia gene
ralului I. E. Florescu, de la 21 Februarie
1891 până la 5 Noembrie acelaş an.

J
Jianu. —  Haiduc celebru de peste Olt, 

judeţul Romanaţî, valea Tasluiului. A luat 
numele de haiduc, dar n’a fost nici o dată 
hoţ. îndrăgostit de o fată de ţăran, dorea 
să o ia de nevastă; tată-său s’a împotrivit 
şi a dobândit de la stăpânire închiderea lui 
la Strehaia, de unde a fugit peste curând.

A  pribegit şapte ani de zile prin păduri 
şi munţi, fugind de panduri şi poteră, apă- 
rându-se la nevoe şi cerând numai gazdă. 
Cuprins de dorul logodnicei sale Stăncuţa, 
s’a reîntors în sat unde a găsit’o moartă. 
Atunci se duse la zapciu şi se dete în mâi- 
nele lui zicându-I: «Sunt Jianu, capul m ei 
este pus la p re ţ; du-m$ la Vodă să’ţî dea 
mia ae lei».

Vodă Caragea l’a ertat şi el s’a reîntors 
la plug.

Jiquidi (Constantin). —  Caricaturist, 
desinator, născut în Iaşi la 1865 Mai 22. 
Dilp6 ce a urmat cât-va timp cursurile li

ceului din Iaşi şi Galaţi, a stat cinci ani 
la şcoala comercială din Iaşi.

In 1884, pentru prima oară expune la 
exposiţia cooperatorilor, caricaturile unor 
persoane cunoscute din Iaşi şi obţine o 
medalie de argint. Apoi scoate albumul 
Caricatura, 2 numere (1884— 1885).

Se mută în Bucuresci la 1886 şi cola
borează cu caricaturile sale la Epoca, Foar- 

feca, Viaţa, Moftul Român, C\(oş Teacă şi 
alte publicaţiunî.

Producţiunile sale în albumurl s u n t : Pro
filuri parlamentare (1886). Ziariştii dupi 
natură (1888). T ipuri din tară (1889). Fa
cultatea de medicină (1895).

Jiquidi a m a i f^cut şi câte-va tablouri în 
uleiu, aquarele, ilustraţiunl etc.

Julian (Ştefan).— Artist comic, născut 
la 1853 în Bucuresci, încetat din viaţă în 
Bucuresci la 30 Iulie 1892.

Fiind încă copil, fugea de la şcoală şi
t b
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împreună cu alţi băeţî, întocmea trupe de 
teatru şi juca pe scene improvizate prin 
grădini publice, cu deosebire la Grădina 
cu caL

Mai târziii, el intră în trupele Vlădiceşti- 
lor şi Fany Tardiny, cari pe vremea aceea 
se găseaţi în Bârlad. Acolo ’l găsi artistul 
Mihail Pascaly care’ 1 aduse în Bucuresci, 
unde a rămas până la sferşitul vieţel sale, 
fiind societar al Teatrului Naţional din 
Bucuresci.

Julian avea un talent deosebit în rolu

rile comice şi nici un artist n ’a interpretat 
mal bine de cât el pe grec, israelit, bulgar, 
într'un cuvent toate rolurile de străin. Prin
cipalele sale creaţiunl aă fo s t: cele din 
întregul repertorii al lu i  Alexandri, apoi 
rolurile comice din Voevodul Ţiganilor, 
Moştenirea de la răposata, Un leă şi un ţlot, 
Uite ţ>opa nu e popa, ‘Boccacio, Fatiniţa, 
Mincinosul, Studentul cerşetor, etc.

N u este rol comic din repertoriul român 
în care să nu se fi distins Julian.

K
K a lin d e ru  (Io an ).— Jurisconsult, născut 

în Bucuresci la 28 Decembrie 1840. A 
term inat studiile la Paris, unde a luat doc
toratul în drept.

întors în ţară, e numit procuror, ajunge 
iute membru şi prim-preşendinte al tribu
nalului de Ilfov, supleant, membru şi prim- 
preşedinte al Curţel de Apel din Bucurescî, 
în fine membru la Curtea de Casaţie.

Apoi a fost administrator al domenielor 
şi pădurilor Statului, director regal la Berlin 
al Căilor ferate române,, la 1881— 82, când 
guvernul lui I. Brătianu i-a încredinţat greaua 
misiune de a fi intermediatorul rescumpă- 
rărel Căilor ferate române.

După retragerea sa din magistratură, sJa 
întors iarăş la ocupaţiunile sale de predi- 
lecţiune, la studiile sale de drept. Mal de 
mult publicase un studiu despre neretroac- 
tivitatea legilor şi un studiu în limba fran
ceză asupra isvoarelor dreptului roman, apre
ciat favorabil de mai m ulţi jurişti francezi.

Ast-fel publică la Paris 1885 un vo
lum intitulat 'Droit pretorien et rSponses 
des Prudents care tratează despre toate 
tranformârile suferite de pretură de la insti
tuirea ei până ’n timpul Imperiului.

La 1896 colaboră la revista înfiinţată în 
limba franceză de d. N . Basilescu, sub titlu l 
Tţjvue ginirale du droit et des sciences poli- 
tiques şi publică în ea mal multe articole 
din cari unul apăru în limba română, intitulat 
Consiliul împăraţilor la Roma şi Constanti
nopole, un nou apendice asupra edictelor, 
rescriptelor şi mandatelor imperiale.

Academia Română '1 alese membru cores

pondent în secţiunea istorică, şi ca atare 
ceti în sesiune generală lucrarea sa Studiu 
asupra celor X II  tabule.

La 1890, a publicat o nouă lucrare isto
rică Viaţa municipală la Pompei scrisă în 
urma unei călătorii întreprinse la faţa locului. 
Studiul e precedat de o ochire generală asupra 
admistraţiunei colonielor şi alegerile muni
cipiilor şi tratează cu preferinţă des
pre viaţa şi alegerile municipale de la 
Pompei.

Cea din urmă lucrare istorică a sa este: 
«Doi antagoniştl romani», şi tratează despre 
rivalităţile dintre Pompei şi Cesar.

Academia Română a ales pe I. Kalinderu 
membru în sesiunea din anuli894, când a ţinut 
discursul de recepţiune despre episcopul Mel- 
chisedec.

De la 1884, când s’a înfiinţat Domeniul 
Coroanei, e administratorul luî. Scopul ce, 
după instrucţiunile Regelui, urmăreşte, este 
să ’i dea un caracter de folos social şi 
naţional.

A clădit şcolî, biserici, a înfiinţat biblio
teci, ateliere de lucru manual, a respândit 
o «Bibliotecă populară» alcătuită sub îngri
jirea sa din broşuri tratând despre cunoş
tinţe folositoare, ast-fel în cât comunele de 
pe Domeniul Coroanei să devie modelurî 
de progres pentru toată ţara.

Ales în Academia Română in sesiunea 
generală din 1893, şî-a inaugurat intrarea 
oferind Academiei moştenirea Otteteleşanu 
3 milioane de lei, din cari s’a făcut şcoala 
de fete de la Măgurele ( N o t a : D-l K. du
sese proces în toate instanţele cu rudele
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donatorului, îl câştigase definitiv şi făcuse 
adaptarea castelului şi parcului Măgurele pen
tru noua lor destinaţiune precum şi proiectul 
studiilor, aşa în cât totul era gata când a 
predat averea Academiei).

I. Kalindero a m a i  publicat: Essai sur 
les sources du Droit Romain. Notiţă asupra 
Societăţilor prin acţiuni după Codul general 
de comerciii german. Competence des Tribu- 
naux dans toute contestation relative aux biens 
mobiliers qu'un Etat etranger peut posseder 
un Prusse. Memoriă asupra transfer ăr ei scau
n u lu i Societăţei Acţionarilor Căilor Ferate 
Române din Berlin în Bucuresci. Droit Pre- 
torien et Reponses des Prudents. Consiliul 
împăraţilor la Roma şi la Constantinopole. 
Etude sur le regime municipal %pmain. Stu
diu asupra legel celor X II  Tabule. Notice 
juridique sur un testament. Viaţa municipală 
la Pompei. ObservaţiunI în procesul cu moş
tenitorii I. Otteteleşanu. D oi antagonişti Ro
mani. Episcopul $Celcbisedec. Vilegiatura şi 
reşedinţele de vară la Romani.Romanii călători. 
Rolul învăţătorului în formaţiunea genera- 
ţiunilor noi.

Kalinderu (Nicolae).— Doctor, născut 
în Bucurescfla 1835. A fâcut studiile sale la 
institutul Mitilineu din Bucuresci şi apoî la 
Paris, unde in 1853 începu studiile sale 
medicale. Aci, în 1863, este primit 111 urma 
unul concurs ca intern al Spitalelor din 
Paris.

întors în ţară, fu numit medic şef al spi
talului Colentina, post pe care *1 ocupă până 
la 1874 când demisionă. La 1877 e numit 
şef de serviciu la spitalul Brâncovenesc, ear 
la 1877 în timpul rezbelului este pus în 
capul ambulanţelor de la Turnu-Mâgurele.

La 1887 D -rul Kalinderu este num it pro
fesor de clinică medicala la Facultatea de 
medicină din Bucuresci, post pe care ’l ocupă 
şi astă-zî. Academia Fa ales în 1889 membru 
corespondent.

Principalele sale scrieri s u n t : Lepra în 
România. Despre cosmetice. Tuherculosa în 
raport cu unele profesiuni. Epilepsia Jackso- 
niană. Influenţa unor maladii ale cordului 
asupra desvoltărei tuberculosel fKielita sifi
litică, etc.

D-rul Kalinderu este un mare amator de 
artă şi locuinţa sa conţine un num ăr în
sem nat de tablouri de preţ.

Kiriac I, —  Medic, năsent în Bucu

resci la 1855. A făcut studiile liceale la 
Sf. Sava şi la 1883 a obţinut titlul de doctor 
în medicină ae la facultatea din Bucuresci. 
Apoi pleacă la Paris unde’şî complectează 
studiile ocupându-se esclusiv cu lucrări de 
anatomie şt chirurgie. Reîntors în ţară, Dr. 
Kiriac este numit medic secundar în servi
ciul D-rului Assaky, apoi medic şef de clinică 
în acelaş serviciu până la 1890, când trece 
medic prim ar la spitalul Filantropia. De la
1892 până la 1893 ţine locul d-rului Assaky 
la spitalul Colţea şi cel de anatomie topo
grafică la institutul de chirurgie. Astăzi este 
medic prim ar la serviciul de gynecologie, 
spitalul Filantropia.

A publicat: Sifilisul ereditar la copil. Curs 
clinic de patologie chirurgicală. Cura radicală 
de ernie inguinală. Tratamentul anevrismelor 
externe. Tratamentul emoroidelor. Tratamentul 
tumoarei albe a genunchiului\ etc., etc.

Kiriazi (Gheorghe). —  Doctor în me
dicină, născut în Etolia (Grecia) la 28 No
embrie 1829, încetat din viaţă în Bucurescî 
la 24 Februarie 1893. A făcut primele sale 
studii la Athena, iar medicina a început’o 
la Montpellier şi a term inat’o în Paris. In- 
torcându-se în Grecia la 1854 cu titlul de 
doctor în medicină, desvoltă acolo o mare 
activitate în combaterea epidemiei de holeră. 
La 1855 vine în Bucuresci şi este numit 
medic al carantinei de la Calafat; la 1857 
e numit medic primar al judeţului Gorj şi 
al oraşului Târgu-Jiu. In 1863 e transferat 
ca medic al asilului Elena Doamna din Bu
curesci, şi ocupă acest post până la retra
gerea sa la pensie.

Fiind lăsat ca executor testam entar de 
către unchiul seu Constantin Xenocrat, cu 
însărcinarea de a organiza un spital, d-rul 
Kiriazi vizită ma i  toate spitalele din oraşele 
principale ale Europei şi la 1881 deschise 
în Bucuresci, Spitalul Xenocrat, desfăşurând 
o deoşebită activitate pentru prosperitatea 
acestui institut.

Kisseleff (Pavel Dimitrievich).— Ge
neral şi diplomat rus, născut la Moscova în 
1788, încetat din viaţă la 1872. La versta 
de 18 ani intră ca iuncăr în armata rusă şi 
se distinse în luptele de la Eylau şi Fried- 
land. La 1812 era căpitan şi lua parte labătălia 
de la M oscova; peste doi ani împăratul 
Alexandru al Rusiei îl ataşa pe lângă statul 
seu major, şi când intrară în Paris armatele
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aliate, îl numi general, ear ma i  târziu în 
1823, adjutant general. Sub împăratul Ni
colae, luă parte la rezbelul contra T ur
cilor (1828) şi se distinse la bătălia de 
la Schoumla. La 1829 Kisselef era numit 
comandant al trupelor ruseşti stabilite în 
Muntenia şi apoi comandant al trupelor de 
ocupaţiune din Moldova şi Muntenia.

El deveni sub titlul de resident pleni
potenţiar, guvernator al Principatelor şi exer
cită o adevărată dictatură de la 1829 până 
la 1835, dictatură însă înţeleaptă, organizând 
diferitele servicii ale Statului, instituind comi- 
siunl de legiferare cari au dat nascere Re
gulamentului organic, însănătoşind oraşele, 
scoalele, îmbunătăţind poliţia, administraţia.

La i-i5 Mal 1831 sub preşedenţia lui 
Kisselef, se deschise şi Divanul ad-hoc. In 
timpul holerei care fileu aşa numeroase 
victime în ţara noastră, corniţele Kisselef, 
se distinse prin prevederea şi curajiul seu 
ast-fel în cât Divanul ad'boc spre a l  da o 
dovadă de recunoştinţă, ’l împământeni dan- 
du-I şi prerogativele boeriel.

La 1834, dupe votarea Regulamentului 
organic şi alegerea principilor Mihail Sturdza 
şi Alexandru Ghika, corniţele Kisselef părăsi 
Principatele-Unite, se întoarse în Rusia şi fu 
num it Ministru al Domeniilor împărăteşti, 
apoî D irector al Cancelariei imperiale.

La 1856, el a fost numit ambasador al 
Rusiei la Paris, şi reintră în Rusia la 1862.

Una din grădinele Bucuresciuluî, situată la 
capul CalelVictorieî, înfiinţată de fostul guver
nator, poartă numele s e ă : Şoseaua Kisselef.

Khitzulescu (Inocentie). — Episcop 
al Eparhiei Buzăului, născut în Bucuresci 
la 1819, încetat din viată 1893. A făcut 
studiile sale, parte ;n seminarul Mitropoliei 
din Bucurescî, parte la colegiul Sfîntu Sava 
şi parte la universitatea din Pesta. La 1846 
a fost hirotonisit diacon şi la 1852 preot. 
De la 1850 până la 1863 a fost profesor 
şi director al Siminarulul Mitropoliei din 
Bucuresci.

De la 1860-1868, egumen la mănăstirea 
Dealuluî, de la 1868-1873 locoţiitor la e- 
piscopia Rîmnicu-Vîlcea, apoi arh ierei la 
1872, P . S. Inocente Kitzulescu este ales 
episcop al eparhiei Buzăului la 1873.

Kihaia (Constantin). —  Vestitul şef 
al dorobanţilor poliţiei Bucurescî de la 183 8

până la 1840 şi în 1846, cunoscut mal 
mult sub numele de Căpitan Costache, Amă
nunte biografice lipsesc; cronicarii istorici 
niM represintă pururea cu biciul în mânâ 
cutreerand oraşul în goana calului, şi apli
când pedepse corporale pentru cea mal mică 
infracţiune poliţienească.

Din Anuarul oficial al Munteniei pe 1846 
se constată că la această epocă, Kihaia a 
românizat numele să i, schimbându-1 în Ki- 
hâescu.

Kogălniceanu (Mihail)). —  O rator, 
publicist, mare bărbat de stat, născut în 
Iaşî la 6 Septembrie 1817, încetat din viaţă 
la Paris la 1893.

După ce luă prima învăţătură în casa pă
rintească, intră la 1831 în pensionatul Lin- 
courtdin Iaşî, apoi cu cheltueala lu i  Mihail 
Vodă Sturdza fu trimis la colegiul din Lu- 
neville (Francia.) La 1835, spre a facc pe 
placuj Rusiei care nu privea cu ochi buni 
creşterea Rom ânilor în Francia, Vodă Sturza 
trimişe pe Kogălniceanu la Berlin'. Acolo 
el tipăreşte deja trei lucrări însem nate: 
Limba şi literatura românească, Schiţe asu
pra istoriei moravurilor şi limbe i  Ţiganilor, 
Istoria Valahiei ş i Moldovei, volumul I-iu 
(1837) ear volumul al II-lea apare m 1858.

Kogălniceanu se întoarce în Moldova la 
1838 şi colaborează în Iaşi Ia Alăuta ro
mânească, suprimată peste câte-va luni, apoi 
h  Dacia literară (1840). In acelaş an, scoate 
volumul I-iu al Arhivei româneşti

La 1843 i se încredinţează catedra de 
istorie naţională de la Academia Mihăileană 
şi pronunţă la 26 Noembrie faimosul săii 
discurs de inaugurare al cursului, din pri
cina căruia a doua zi chiar se închide cur
sul din ordinul guvernului.' Imediat Ko
gălniceanu scoatft la lumină o a trea revistă 
literară Propăşirea.

La 1845, începe să pue sub tipar parte 
din Letopisiţele, apoî pleacă la Paris şi 
părăseşte literatura pentru politică.

Cea d’ântâiti manifestare politică a lui 
Kogălniceanu a fost participarea sa la miş
carea din 1848 şi prin scrierea sa Dorin~ 
ţele partidei naţionale din Moldova, a arătat 
în ce chip trebue înlocuit Regulamentul 
organic.

In timpul Dom niei lui Grigore Ghika, 
Kogălniceanu termină publicarea operei sale 
însemnate Letopisiţele Moldovei (1852) şi 
apoî editează revista periodici Albumul Is
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torico-literar (1854). Figura acestui om de 
stat se desemnează mai târziu cu o deo- 
sibită putere în Divanul ad-hoc, unde dă la 
lumină însemnatul săfi talent oratoric, şi în
cepu lupta pentru Unire care se încunună 
prin alegerea lui Cuza.

Secularizarea averilor mănăstireşti, îm
proprietărirea ţăranilor, au fost marele acte 
de sub Domnia lui Cuza, de cari este strîns 
legat numele lui M. Kogălniceanu, Ministru 
Preşedinte de la 12 Octom brie 1863 până 
la 26 Ianuatie 1865. Sub Domnia Iul Carol I, 
el este Ministru de Interne de la 16 N oem 
brie 1868 până la 24 Ianuarie 1870 şi Mi
nistru de Externe de la 3 Aprilie 1877 la
14 Noembrie 1878 în timpul rezbelului 
Indepedenţeî.

II regăsim mai târziu la Congresul din 
Berlin, apărând cu patriotism dar zadarnic, 
interesele ţărei în contra pretenţiunilor Ru
siei în cestiunea retrocedărel Basarabiei, 
şi apoi deputat în toate legislaţiunele până 
la moartea sa.

Koltzoff-Massalski Elena (vezi Dora 
d’Istria).

Konake (Constantin). — Poet, născut 
în Moldova la 1777 m ort la 1849. Studiile 
sale le a făcut mai mult în limba elenă în 
ţară, ocupându-se cu deosibire de ştiinţele 
exacte.

Mai târziu însă învaţă limba turcă, fran
ceză şi literatura secolului al 18-lea.

El a lăsat un volum de poesii tipărite 
în 1856 dup§ moartea sa, sub titlu l: A l
cătuiri ş i traduceri.

A făcut parte din Comisia pentru alcă
tuirea Regulamentului organic la 1831 şi a 
fost apoî mare logofăt al dreptăţel în Moldova.

Konya (Samuel).—  Chimist, născut în 
Kronstadt (Transilvania) la 1845. A făcut 
studiile sale la gimnaziul din localitate până 
la vîrsta de 15 ani când venind în Bucu
rescî, a intrat ca elev la farmacia Lochmann. 
Apoi merse la Viena în 1864 şi termină 
acolo studiile sale şi în special analisele 
chimice, obţinând titlul de doctor în chi
mie.

Reîntors în ţară, Konya s’a stabilit în 
1872 farmacist la Iaşi şi începu numeroase 
cercetări scienţifice asupra apelor minerale 
din Moldova contribuind la vulgarisarea a- 
pelor de U Slănic şi la desvoltarea acestui

stabiliment balnear. Aceleaşi cercetări le 
urmă apoi pentru apele de la Bălţăteşti, 
Breaza, etc,

La 1885, D-rul Konya a fost cât va 
timp ca profesor de chimie-medicală al fa- 
cultăţei ae medicină de la Iaşi, apoi în mal 
multe rânduri Consilier Comunal.

Kremnitz (Maria).— Publicistă germană, 
născută la Greifswald în 4 Ianuarie 1852, 
venită în România la 1875, căsătorită cu 
doctorul Kremnitz din Bucuresci. A publi
ca t: Rumănische Skiţţen  (1877). Neue %.ii~ 
mănische Skiţţen  (1881). Rumănische Măr- 
cben( 1882); în colaborare cu Carmen Sylva 
M. S. Regina României: Rumănische Diclr- 
tungen (1885); sub pseudonimul Georges 
Allan’ Fluch der Liebe (1881). Aus der ru
mănische Gesellschaft (1881). Ein Fursttn- 
kind (1882); apoi sub pseudonimul Dito şi 
Item, to t in colaborare cu M. S. R eg ina : 
Aus ţw ei Welten (1886). Astra, Anna ‘Boleyn, 
Feldport.

Kremnitz (Wilhelm).— Doctor, născut 
în Berlin la 1846, încetat din viată la 21 
Iulie 1897 la Sinaia. A făcut studiile sale 
în Berlin unde a terminat cursurile facultăţel 
de medicină şi apoi a intrat ca medic în 
armata prusiană luând parte cu ambulanţele 
la războiul franco-german din 1870.

Pe la sfârşitul anului 1874, D-rul Kre- 
mitz, a fost adus în ţară şi numit medic 
secundar la spitalul Brâncoveneasa, pe lângă 
D-rul Patzelt, funcţionând în această cali
tate până la 1889 când a fost numit medic 
primar la acelaş spital.

Când s’a îmbolnăvit A. S. Principele 
Ferdinand, D-rul Kremitz a fost unul din 
cel trei medici chemaţi în anul 1^97 să 
scape viaţa moştenitorului Tronuluf,

Kretzulescu (Constantin).— O m  po
litic, născut la 1809, încetat din viaţă la 
21 Martie 1884. A făcut studiile sale în 
ţară la şcoala grecească şi apoi în 1831 s’a 
înrolat în armată cu gradul de sub-locote
nent, servind până la 1840, când părăseşte 
oştirea cu gradul de maior şi e numit 
prefect al judeţului Brăila ; apoi trefe  pro
curor la înalta Curte. In 1842 demisio
nează şi petrece mai mulţi ani în Francia, An
glia, Italia, studiând literatura, filosofia, istoria, 

întors în ţari^trăeşte retras până la 1857,
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când ’l regăsim preşedinte al comitetului 
dînM unteniapentru alegerile divanului ad-hoc.

La această epocă, fundează ziarul Con
cordia, pe care ’1 trece pe urmă lui C. A. 
Rosetti. La 1867 a fost preşedinte al con
siliului de miniştri şi Ministru de Interne 
de la 1 Martie până la 17 August acelaş an.

A publicat: Sttmariu al istoriei universale 
a ctilture i  (1863). Trecutul / /  era nouă. 
Despre mărirea naţiunelor (1863).

K r e tz u le s c u  (D im itrie ). —  General de 
divizie născut la Octom brie 1824, încetat 
din viaţă la 1874 Aprilie 12. Intrat în ar
mata otomană, a dobândit acolo gradul de 
locotenent-colonel şi apoi la 18 Martie 1859 
a fost prim it în armata română cu gradul 
de colonel.

La 1866, fiind şef al diviziei teritoriale 
cu reşedinţa în Bucurescî, ia o parte în
semnaţii la mişcarea de la 11 Februarie 
contra Domnitorului Cuza şi în casa sa se 
unelteşte complotul militar în care au fost 
amestecaţi cei trei ofiţeri ce s’au introdus 
noaptea în palat. T recut în neactivitate la 
1869, Dim. Kretzulescu e reprimit în acti
vitate la 1870 şi înaintat general de divizie 
la 1 Ianuarie 1871.

Peste câte-va luni Insă este trecut iarăşi 
neactivitate şi apo! la pensie.

K re tz u le s c u  (N ico lae). —  O m  politic, 
născut în Bucuresci la 1 Martie 1812. A 
făcut studiile sale în Paris, unde a dobân
dit diploma de doctor. Intorcându-se în ţară 
la 1840, a obţinut de la guvern voe să 
deschiză o şcoală de chirurgie la spitalul 
Colţea, unde a fost ca profesor de anatomie.

Amestecat în timpul revoluţiunei de la 
1848 în această mişcare, a fost exilat şi 
s’a dus la Constantinopole unde a fost nu
m it medic-şef al spitalului militar Culeli. 
Reîntors în ţară la 1850, intră în viaţa po
litică şi este sub domnia lui Ştirbei la 1854 
în mai multe rânduri Ministru de Interne, 
finanţe, instrucţie şi preşedinte al consiliu
lui, ocupând aceleaşi demnităţi şi sub căi- 
măcămia lui Vodă Ghika.

De la Unirea Principatelor, N. Kretzu
lescu a fost Ministru prezident de la Iunie 
1862 până la 12 Octom brie 1863, apoi 
Ministru prezident şi Ministru de finance, 
iar pe urmă ministru de interne de la 14 Iunie 
1865, la 11 Februarie 1866.

La 1871 N . Kretzulescu face parte din 
ministerul L. Catargiu, ca Ministru la 
justiţie şi apoî lucrările publice până la 
Octom brie 1873. Apoi el represintă ţara 
în străinătate ca Ministru plenipotenţiar la 
Roma, Petersburg şi Paris sub guvernul 
liberal.

N. Kretzulescu este membru al Academiei 
române. El a pub lica t: Tratat de anatomii 
3 voi. (1842). Am intiri istorice.

K re tz u le s c u  (S c a r la t ) .  —  O m  politic, 
născut în Bucurescî, încetat din viaţă. A 
servit mai întâiu în armata rusească şi apoi 
a intrat în cea românească la 183 ij înain
tând până la gradul de colonel.

Demisonat din armată, a fost Ministru al 
cultelor în Muntenia sub domnia lu i  Vodă 
G h ika; mai t&rziti a fost întreprinzător al 
serviciului poştelor pe la 1848.

Alte amănunte biografice lipsesc.

L
L a e r ţ iu  (vezi L ă z ă re s c u ) .

L a h o v a r i  ( A le x a n d ru ) .  — Bărbat po
litic, orator, născut la 16 August 1841, 
încetat din viaţă laParis la 4 Martie 1897, 
descendentul unei familii originare din ju
deţul Vâlcea.

A făcut studiile la Paris în liceul Louis- 
le-Grand, apoi la facultatea de drept, unde 
a obţinut la 1862 primele două premii

pentru dreptul francez şi român şi în 1865 
diploma de doctor.

întors în ţară, a intrat pentru scurt timp 
în magistratură, pentru a se da apoi cu 
totul politicei. După ce luase parte activă 
la evenimentele carlati precedat detronarea 
prinţuluiCuza şi alegerea prinţuluiCarol,a fost 
ales deputat în prima Cameră care a urmat 
Constituantei de la i%66. îm preună cu prinţul 
Ioan Ghika, P. P . Carp, G. Cantacuzino §i
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C. Grâdişteanu a fondat atunci aşa zisa «Juna 
dreaptă». La 30 Iulie 1867 a primit func
ţiunea de secretar general şi director al 
ministerului afacerilor străine şi a ocupat 
postul acesta până la 11 Octom brie acelaş 
an. Demisionând, Alexandru Lahovari a 
intrat iarăşi Tn viaţa politică, ca membru 
al partidului conservator, şi a fost ales la 
1869 deputat al judeţului V âlcea; în Ca
meră a susţinut cabinetul Dimitrie Ghika- 
Boerescu. După căderea ministerului Alex. 
Golescu, care a succedat cabinetului Dim. 
Ghika, Manolache Costache Epureanu a 
compus, la 20 Aprilie 1870, ministe
rul junei drepte în care a încredinţat lui 
Alexandru N . Lahovari, portofoliul justiţiei.

In urma demisiunel cabinetului Ioan Ghika, 
Suveranul a încredinţat d-lul Lascar Catargiu 
şeful partidului conservator, formarea cabi
netului care a durat cinci ani (M artie 1871- 
Aprilie 1876) şi în care Lahovari a deţinut 
patru ani şi jumătate portofoliul justiţiei. 
Din perioada aceasta de activitate ministe
rială a Iul Lahovari, trebue să relevăm în 
prima linie reforma Codului penal şi a pro- 
cedurel penale.

Ministerul Ion Brătianu, care a luat frâ
nele puterii în 1876, a guvernat 12 ani. In 
timpul acesta, Lahovari ales de ma i multe 
ori în Camera deputaţilor, a ştiut să-şi asi
gure, prin rarul său talent oratoric, un loc 
ae frunte.

La 1884, Lahovari s’a retras împreună 
cu toată opoziţia conservatoare din Parla
mentul liberal şi până la 1888, când regi
mul liberal a fost răsturnat, a luptat prin 
presă şi în întruniri publice, cu o vigoare 
care n’are exemplu, în contra guvernului 
de atunci.

In Noembrie 1888, câud s’a reconstiuit 
cabinetul T eodor Rosetti cu elemente con
servatoare, Al. Lahovari a primit portofoliul 
domeniilor. In Martie 1889 s’a format mi
nisterul Catargiu, în care Al. Lahovari a 
luat portofoliul externelor, pe care l’a păstrat 
şi în cabinetul prezidat de generalul Manu.

Când Lascar Catargiu a format apoi 
cabinetul din N oem brie 1891, Al. Lahovari 
a luat din no& portofoliul ministerului afa
cerilor străine, pe care l’a păstrat pană în 
Octom brie 1895, când guvernul conservator 
s’a retras de la putere spre a face loc unul 
guvern liberal.

Cea din urmă manifestaţie politică a re
gretatului om de Stat, a fost memorabilul

discurs pronunţat în sala Dacia, la 27 
Octom brie anul 1896 în chestia m itro
politană.

L a h o v a r i  (G h e o rg h e  E m .).—  Ziarist, 
născut la 1 August 1854, încetat din viaţă 
la 29 Noem brie 1897. A făcut toate studiile 
Sale în Paris de unde s’a întors cu diploma 
de licenţiat în drept. A început prin a intra 
în diplomaţie la 1879 ca ataşat de legaţiune, 
apoi a trecut în 1881 şef al cabinetului 
Ministrului de externe.

La 1885, cumpără dela Al. Ciurcu ecspulsat, 
ziarul Vîndipendance Roumaine şi duse în 
capul acestui organ de publicitate o violentă 
campanie contra guvernului liberal. Deputat 
în Cameră de la 1888 până Ja 1891, G. 
Em. Lahovary a fost censor la Banca N a
ţională până la 1895 când a demisionat. 
In 1897 ziarul său susţinând până la un 
punct oare care politica guvernului liberal, 
G. Em. Lahovary în urma unei polemice 
personale violentă cu Nicolae Filipescu, 
şi ziarul Epoca, a fost provocat în duel de N. 
Filipescu şi a m urit pe teren, străpuns 
de spada adversarului seâ.

Scrieri: Essai sur la politique de la Rou- 
manie contemporaine Histoire d’unt ficiion. 
Le gouvernement des partis (1897).

L a h o v a r i  (G h e o rg h e  I.) —  Născut la 
R.-Vâlcea la i | 13 Iunie 1838. Primele studii 
le-a făcut în institutul «Schewitz» (1849—  
1 854); a f^cut în urm ă colegiul la Berlin 
(1855— 1858) şi studiele superioare la uni
versitatea de Heidelberg şi la şcoala poly- 
technică din Carlsruhe (1858— 1862). în 
tors în ţară la 1862, a servit ca inginer în 
Ministerul lucrărilor publice (1862— 1864), 
în urmă şef de secţie si director la acelaş 
Minister (1866— 1868J. La 1871 a fost 
numit director general al poştelor şi tele
grafelor (1871— 1876) şi la 1876, fiind 
ales de Camera Deputaţilor, a fost confir
mat consilier la înalta Curte de Compturi. 
La 1893 a fost numit preşedinte al acestei 
înalte Curţi.

Ca director al poştelor, a luat parte la 
primul congres poştal internaţional de la
(1874) unde multe propuneri făcute de 
dînsul au  fost primite de congres, între cari 
acea de a se adopta ca limbă oficială, 
limba franceţd  pentru toate corespondenţele 
Uniunii poştale universale. A încheiat mai 
multe convenţiunl poştale şi telegrafice
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cu Rusia, Austria, Serbia, Turcia etc. T o t 
ca director a desfiinţat serviciile poştale 
streine care se fâceaâ de către societatea 
vapoarelor austriace pe Dunăre, cum şi biu- 
rourile poştale franceze de la Galaţi şi 
Brăila.

Dînsul a introdus pentru prima oară în 
serviciul nostru poştal, cărţile şi mandatele 
poştale. Asemenea prima lucrare statistică 
asupra poştelor şi telegrafelor (1871— 1876), 
a fost publicată de G. Lahovari.

Ca consilier şi în urmă preşedinte al 
înalte! Curţi, a colaborat la facerea legilor 
comptabilităţel generale a Statului şi pentru 
organizarea Curţii de ComturI, cum şi la 
mal multe regulamente de aplicaţie a aces
tor legi.

La 1875 după îndemnul Majestăţel Sale 
Regelui, d. Lahovari împreună cu Alex. 
Cantacuzino, generalii Mânu şi Barozzi, 
d-niî V. A. Ureche, T . Maiorescu. Al. 
Odobescu, Gr. Tocilescu şi alţii, au fon
dat Societatea geografică Română, a că
rui secretar general este încă de la fondarea 
ei. Prin îngrijirea sa, societatea publică 
pe to t anul un buletin trimestrial cum 
şi dicţionarele geografice a celor 32 judeţe.

De ’aproape 20 de ani, G. Lahovari este 
membru şi vice-preşedinte al societăţei pen
tru învăţătura poporului român, pentru a 
cărui prosperitate nu puţin a contribuit.

El a publicat în «Convorbiri literarale» 
o serie de acte şi documente vechi şi 
foarte interesante, sub modestul titlu de 
H îrtii vechî.

Sub pseudonimul de Gil, a publicat tot 
în «Convorbiri literale» m a i  multe no
vele originale.

L a h o v a r i  (Iaco b ). — General de bri
gadă, născut la 16 Ianuarie 1846. lilev al 
şcoalei militare (1862) a căpătat la 1864 
gradul de sub-locotenent; a trecut cu succes 
şcoala de Stat-major din Francia şi a fost 
înaintat în 1874 la gradul de maior.

In timpul rezbelului Indepedenţei 1877-78, 
face parte din Marele Cuartier General al 
Armatei, ataşat la secţia operaţiunelor mi
litare ca ofiţer de Stat-major, şi este însăr
cinat cu facerea recunoaşterilor spre Der- 
mikiol şi Opanez. La 1883 este înălţat la 
gradul de Colonel apoi la 1891 la cel de 
general după ce sub preşidenţia D-lul ge
neral I. Em. Florescu i se încredinţase por
tofoliul Ministerului de Rezbel pe care Ta

deţinut de la 21 Februarie până la 22 Ia
nuarie 1894.

La 1895 a fost pus în disponibilitate.

L a h o v a r i  (N ico lae).—  O m  politic, fost 
deputat, senator, membru al divanului ad- 
hoc şi al Constituantei din 1866; încetat 
din viată în Bucuresci la .16 Februarie 
1883.

L a k e m a n  (S te p h e n  B a r t l e t t ) .—Cu
noscut mal m ult sub numele de Mazar-Paşa; 
s’a născut la Darm outh (Anglia) în 1825, 
şi a încetat , din viaţă în Londra la 1897 
Iuliu. A făcut studiile sale în liceul Louis-te 
Grand din Paris, şi apoi a intrat în armata en
gleză, distingându-se, în Indii prin curajul 
săti în 1852, astfel în cât fusese supranumit 
dimpreună cu soldaţii de sub ordinele sale 
Vinâiorii morţef. La 1856, Lakeman intră 

în  serviciul oaste! otomane, însoţi la Bu
curesci pe Omer-Paşa, care *1 făcu şef al 
poliţiei turceşti, apoi dupe rezbel primi din 
partea Sultanului titlul ae Mazar-Paşa şi fu 
trimis în Turcia asiatică cu gradul de 
locotenent general.

După ce mal petrecu cât va timp în Anglia, 
se reîntoarse în România şi se căsători cu 
D-na Maria Filipescu.

Amestecat în politică, a cheltuit o parte 
însemnată din averea sa când s’a format 
coaliţia zisă de la Mazar-Paşa, în contra gu
vernului conservator de la 1875.

Posesor al unei averi însemnate, însă 
foarte cheltuitor şi nechibzuit, a sfârşit prin 
a ajunge în cea mai mare mizerie cu câţl-va 
ani deja înainte de moartea sa.

L a m b r io r  (A le x a n d ru ) .  — Filolog, 
născut la Soci (Judeţul Neam ţu) în 1846, 
încetat din viaţă la 1883. A început studiile 
în Iaşi şi le a term inat în Paris după ce 
fusese cât va timp profesor în Botoşani.

Filologia a fost ştiinţa în care Lambrior s’a 
distins şi studiile sale se publicau în J?o- 
mâtiia, revistă filologică din Paris, şi în 
Convorbiri Literare.

L a m b ru . — Profesor în fruntea unei 
şcoale greceşti în 1800, predă cursurile de 
istorie, filosofie, poesie de la 1800, până 
la 1808 când ’l succedă Vardalah.

Amănunte biografice lipsesc.

L a s c â r  (V asile ). —  Avocat, născut în
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Tergu-Jiuluî. A făcut studiile în ţară şi le- 
a terminat la Paris de unde s’a întors cu 
titlul de licenţiat în drept. A trăit cam 
neamestecat în luptele politice până la 
1896, de şi intrase în Camerile liberale ca 
deputat între 1880 şi 1888.

După retragerea guvernului de sub pre
zidenţia lu i  Dim. Sturdza şi formarea cabi
netului Aurelian, a luat portofoliul Minis
terului de Interne de la 21 Noembrie 1896 
până la 31 Martie 1897, când a demisionat 
împreună cu întregul guvern.

La această epocă, a intrat în gruparea li
berală disidentă de Iu ‘Drapelul.

L a u r ia n  (A u g u s t  T re b .)  ~  Publicist, 
profesor, născut în Ardeal ta 1810, mort 
în Bucurescî la 1881.

A făcut studiile sale în ţară şi în străi
nătate şi a ocupat catedra de filosofie ta 
liceul Sfântu Sava până în 1848 când miş
carea Românilor din Transilvania ’l rechemă 
în Ardeal, unde jucă un rol însemnat.

întors în Moldova pe la 1851, se ocupi 
în special cu lucrări didactice până în 1858 
d ina  veni earăşi în Bucurescî şi fu numit 
profesor al facultăţei de litere, membru al 
Academieî, ajungând preşedinte al acestei 
Societăţî.

Laurian a publicat: Tentamen Criticunt, 
Magazinul istoric pen tru‘Dacia în colaborare 
cu Bălcescu. Coup d’oeil sur l'histoire roti- 
maine. Dicţionarul linibei române în cola
borare cu Maxim şi un Glossar.

In afară de aceste lucrări, m ai există studii 
făcute de Laurian, asupra matematicelor şi 
astronomiei.

L a u r ia n  (D im itr ie  A .)— Profesor, zia
rist, născut în Bucurescî la 1846, fiul lui 
August Laurian. Licenţiat în litere al fa
cultăţe i  juridice din Bucurescî, a luat apoî 
doctoratul la facultatea din Bruxelles şi a 
fost numit la Septembrie 1871, profesor 
de filosofie la Liceul Sfântu Sava.

A ocupat în diferite rânduri* funcţiunea 
dc Secretar general al Ministerului Instruc- 
ţiuncî publice şi inspector general al învă
ţământului secundar, 1S88— 1894.

Ca publicist, Laurian a fundat foaea Tran- 
sacţiunt literare şi a fost directorul ziarului 
România Liberă, devenit mai terziti Consti
tuţionalul. El a fost ales senator şi deputat 
sub guvernul conservator din legislaţiunele

$— i895.A stă-/j are direcţiunea Consti
tuţionalului.

L a z ă r  (G h e o rg h e .)  — Născut în Avrig 
(Ardeal) la 1779, încetat din viaţă în aceaşî 
localitate la 1823. A făcut studiile în Sibiu, 
Cluj, Viena, şi s’a ocupat mai ales de teo
logie.

Candidat la scaunul de episcop român 
al Ardealuluî, nu isbuti să fie ales, şi atunci 
se retrase în Braşov unde fu cât va timp 
învăţător al copiilor doamne i  Bărcânescu, 
refugiată acolo. Cu această familie, veni în 
Bucuresci, şi sc ocupă m ai înt'tiu de inginerie.

Lazăr făcu peste scurt timp cunoştinţă 
cu banul Const. Bălăceanu, şi sfârşi prin 
a’I insufla credinţa că sciinţele se pot tnveţa 
şi în limba română. Banul fiind efor âl 
şcoalelor, supuse lu i  Vodă Caragea o ana- 
fora pentru a se înfiinţa 1a Sfântu Sava o 
şcoală românească. S’a convocat un divan 
spre a delibera asupra propunerei care fu- 
respinsă. In urmă însă, se puse la cale să 
se înfiinţeze o şcoală română la Sfântu Sava, 
ear Lazăr fu numit profesor de inginerie şi 
teologie şi începu predarea cursurilor &ale 
la 1818, deşteptând spiritul dc naţionalitate 
între Români.

Patru ani, predă el cursurile sale, dar in 
urma evenimentelor dc la 1821, şcoala fu 
închisă şi Lazăr se refugiă in Transilvania 
unde muri la 1823.

El a scris: Cursul de matematice deVolf. Fi- 
îosojia Iul Cant.

Ţara recunoscătoare m eritelor şi sacri
ficiilor făcute de Lazăr, a ridicat pc bule
vardul Academie i  din Bucuresci, o statue 
în amintirea acestui bărbat.

Corniţele Carol Rosetti, călătorind în T ran
silvania, s’a oprit în satulAvrig unde odihnesc 
rămăşiţele lui Lazăr, şi a ridicat 111 memoria 
acestui ilustru bărbat un monument de mar
moră pe care transcrisese de pe cruce, inscrip» 
ţiunea epitafică, ce Lazăr însu’şî dictase, 
când zăcea pe patul m orţeî:

Vieţultoniîe!
Stăi- puţin ş i citeşte,

Apoi te gândeşte 
La tristă omul ni soarle,

Nepregelâtoarea moarte.
Ce eşll asiă’ţ l  eu am fost,
Asta s3o scil de rost.
Ce sunt eu acum , vel Ji,
Când ceasul i{l va veni.
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în josul acestor linii, Sc. Rosetti a a- 
dăogat:

«‘Precum Cbristos pre Lazăr din morţi a înviat, 
Aşa tu România din somn a l deşteptat.»

Lăzârescu (Alexandru.) — Publicist, 
născut în Bucurescî la 1830 Decembrie, în
cetat din viaţă la August 1876 în Bucurcsci. 
A făcut studiile în ţară şi înscriindu-se la 
şcoala de drept, a intrat în acelaş timp ca 
secretar al Mitropolitului Nifon. Peste 
puţin, pleacă la Paris, termină acolo stu
diile, şi la întoarcere în ţară e numit mem
bru pe lângă Tribunalul Ilfov. In magis
tratură, ajunge Consilier la curte, apoi de
misionează în 1867 şi îmbrăţişează cariera 
de avocat.

A publicat : Gbeorghe sau un Amor ro
mânesc. Samito (1850) Poesii. Alfredo (1854). 
Massim pictorele melodramă în 5 acte (1858) 
Stroe Ciobanul (1867) Ţăranii şi boerii 0- 
dinioară (1871-1872) Mişcarea insurecţio
nală în ţară de la 1S4S incoa.

A colaborat la Revista Contimporană.

Lecca (Constantin).—  Pictor, profe
sor, născut în Braşov la 18 Decembrie 1810, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 14 O c
tombrie 1887. A studiat pictura în Viena 
şi Roma şi apoî reîntors în ţară s’a stabilit 
la Craiova dând lecţiuni de desen în acel 
oraş.

La 1847 trece în Bucuresci ca profesor 
de desen la Sfîntu Sava până la 1859.

Principalele sale tablouri s u n t : Intrarea 
Iul M ibal Viteazul în Alba Iulia —  T)np& 
bătălia de la %ăţboenl; M ihal Viteaţu ucis 
de Basta —  Descălicarea lui Radu Negru. 
Portretul lui Cuţa-Vodă. Aceste trei tablouri 
sc găsesc la Pinacoteca din Bucurescî.

El a mai decorat bisericile Madona T)udu 
din Craiova, Sfânta Troiţa din Braşov, Curtea 
Veche, Sfântu Gbeorghe Nod, Rdţvan-Vodă , 
Sfânta Ecaterina, %adu-Vodd din Bucu
rescî.

C. Lecca a mni lăsat şi nişte copil după 
tablouri celebre precum Capul Iul Christ 
încoronat de spinf, Coborârea dupe cruce, 
cPotopul.

Lecca (Dimitrie). — General, bărbat 
politic, născut în 2 Dccembrie 1832 la Te- 
cuciu, încetat din viaţă la Radomireşti(Bacău) 
la 4 Iulie 1!

La vărsta de 16 anî plecă la Paris unde 
isprăvi colegiul şi apoî urmă ca extern cur
surile şcoalei de stat-major. în tors în ţară 
la 1854 intră în oştire şi plecă în Maroc 
la 1860 având gradul de căpitan, spre a 
urma operaţiunele armatei spaniole, dar 
ajunse acolo când se încheeă pacea.

La 1863, numit maior, i se încredinţă 
comanda batalionului de vânători creat a- 
tuneî. La 1866, dimpreună cu soldaţii şi 
oficerii batalionului săâ, cari aveati garda 
palatului, intră cu Mălinescu, Lipoianu, 
P ilat, Costiescu, în Palatul Domnitorului 
Cuza, presentându’i spre semnare actul de 
abdicare şi apoi ’l arestează.

A doua zi, 11 Februarie 1866, era Mi
nistru de războiu şi deţinu acest portofoliu 
până la 11 Mai din acelaş an, cnnu fu înain
tat lt.-colonel şi i se dete comanda Regim. 
7 din linie.

La 1876, ales deputat de oraşul Bacău, 
fu ales în acelaş timp vice-preşedinte al 
Camerei. In timpul rezbelului Indepedenţei 
(1877— 1878) fu numit comandant al divi
ziune! a 4-a, şi luă parte la luptele de la 
Lom-Palanca, Smârdan, Vidin. Dupe rezbel, 
fu înălţat la gradul de general şi ’şî reluă 
locul în C am eră; dar mai târziti i se dete 
comandamentul diviziei a 4-a.

Generalul Lecca a mai fost Ministru de 
Rezbel şi de la 11 Iulie 1879 până la 29 Apri
lie 1880, având gradul de Colonel.

La 1883, a fost ales Preşedinte al Ca
merei, ocupând această demnitate până la 
moartea sa.

Lecca (Gheorghe.)— O m  politic, născut 
în Tecuciu la 1831, încetat din viaţă la 30 
August 1885 în Comuna Lecca jud. Bacăâ. 
După ce termină Academia din Iaşi plecă 
la 1849 în Paris şi urmă şcoala de stat- 
major, de unde se întoarse la 1853 ca sub
locotenent. La 1854, împreună cu fratele 
seu Dimitrie, formă o legiune menită a 
ajuta pe Turci în războiul lor contra Ru
şilor. In urma reclamaţiunei consulului aus
triac, Poarta nu recunoscu această legiune şi 
Om er-Paşa comandantul armatei de ocupa- 
ţiune, arestă pe organizatori.

La 1859, G. Lecca fiind căpitan, e numit 
director al şcoalei militare din Iaşi. In 1861 
demisionă din armată. In 1868, fu numit 
prefect al judeţului Bacău. Vice-preşedinte al 
Senatului de la 1876 până la 1882, e numit 
Ministru de Finance la 1 August 1882 şi
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păstrează portofoliul accstui departament până 
la 2 Februarie 1885.

Lecca (Haralamb G.) — Poet, născut 
la 1873 Februarie 10 în oraşul Caracal. 
A făcut studiile sale în şcolele din Bucurescî 
şi le urmează acum înainte la facultatea de 
drept.

Având o deosebită atracţiune pentru poesie 
şi literatură, a publicat în 1895 un volum 
de versuri sub titlul Prim a, cu o precu
vântare scrisă de B. P. Hasdeîi, Pentru o 
femee dramă în 5 acte, Bianca 3 acte ver
suri, Femea îndărătnică comedie 5 acte 
versuri traducere, Enocb Arden poeniă tradusă, 
Flămânzit de glorie, comedie 4 acte loca
lizare.

Lecomte du Noiiy (Andrei.) — Arhi
tect francez, născut in Paris la 7 Septem
brie 1844. Elev al atelierului Vandremer, 
şi apoi al renumitului arhitect Viollet-le- 
duc, a debutat ca arhitect prin construirea 
palatului de la Monaco (1863— 1865). Apoi, 
urmează următoarele sale lucrări:

1866: Restaurarea a două capele din secolul 
al I2*a de la catedrala din Cahors, care ’l 
a fost încredinţată de V iollet le-duc. 1867- 
1868: Ridicarea monumentului Pater Nosler 
şi monumentului funebru al Principesei de 
la T our d’Auvergne, pe muntele Măsli
nilor, lângă Ierusalim.

La 1869 Lecomte du Nouy este numit 
inspector ataşat pe lângă comisiunea Mo
num entelor istorice pentru restaurarea Ca
pelei Castelului de la Vincennes (F rancia); 
la 1870 intră ca sergent voluntar în arma 
geniului pe timpul rezbelului Franco-ger- 
man, ear la 1873— 1874 întreprinde a doua 
a sa călătorie în O rient şi face numeroase 
descoperiri arheologice în jurul Ierusalimului.

La 1875, după cererea fostului Ministru 
al Cultelor T . Maiorescu şi pe baza reco
m andatei arhitectului Viollet-le-duc, Le
comte du Nouy este delegat pentru restau
rarea bisericel episcopale Curtea de Argeş, 
ale cărei lucrări de o maestrie» şi frumuseţe 
fără seamăn, le term ină în 1886.

De la această epocă, el a restaurat şi 
construit în România : Biserica T rei ErarchI 
din Iaşi, Biserica Sfântu Nicolae din Iaşi, 
Reşedinţa Episcopului de la Curtea de Argeş, 
Clopotniţa şi Paraclisul; Biserica sf. Dumitru 
din Craiova, Bisericaşi clopotniţa S-ta Treim e 
din Craiova; Mitropolia din Târgovişte.

La 1887 Lecomte du Nouy a fos ales 
membru corespondent al Academiei R o
mâne. El a primit numeroase decoraţiunî 
franceze şi române pentru lucrările sale.

Lecomte du Noiiy (Jean Jules An- 
toine.)— Pictor francez, născut în Paris la io  
Iunie 1842. A avut de profesori pe Gleyre, de 
Signol, Gerome şi a obţinut la 1871 al 
doilea premiu mare de Rome cu tabloul seu 
Moartea lu i  Jocaste.

S’a distins la toate exposiţiunile cu tablou
rile sa le : Sentinela greacă. Eros Cupido. 
Poarta seraiului. Amorul şi Noaptea. Afară 
de multe alte producţiunî, se mai datoreşte 
acestui pictor următoarele portrete : cRegele 
Carol I-iu al României Regina Elisabeta. 
Principesa Maria şi picturele decorative din 
interiorul Catedralei Curtea de Argeş şi 
bisericelor Sfântu Nicolae şi T rei ErarchI 
din Iaşi.

Lecomte du Noiiy s’a distins şi ca sculptor. 
In anul acesta a început să lucreze o placă 
în marmoră în amintirea vizitei făcută la 
1896 de împăratul Austriei, Regelui Carol I.

Mult apreţuit de familia noastră Regală, 
Lecomte du Noiiy ’şî petrece adesea toamna 
la Castelul Peleş (Sinaia), dând lecţiuni de 
pictură M. S. Reginei Elisabeta.

Ca semn de iubire pentru ţara noastră, 
acest pictor a dăruit Academiei 10,000 lei 
al căror venit e atribuit pentru un premiu de 
desen.

Lemeny (Gheorghe.) —  Pictor, data 
nascerei şi încetărei din viaţă necunoscute. 
A domiciliat în Iaşi şi a fost trimis ca bur
sier al Statului de la 1838 până la 1846 
spre a studia pictura la Miinchen şi Roma. 
S’a întors în ţară la 1847. Principalele sale ta
blouri : Arhangelul Mibail învingând pe Sa
tana, şi numeroase portrete ale boerilor din 
acele vremuri.

Lemnea (Dimitrie.) —  Sub-locotenent 
născut la 20 Octombrie 1850, m ort la 7 
Octombrie 1877 ..Intră ca soldat în armată 
la 1870 şi e înaintat sub-locotenent la 1875. 
In timpul rezbelului Independenţei, face 
parte din Reg. 7 de linie şi moare pe câmpul 
de luptă în faţa Plevnei la 7 Octombrie
iS 77 -

Leonescu (Vasile). —  Artist dramatic 
şi autor, născut în Bucuresci la 1866. Fu
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gind de la şcoală când era numai de 16 
ani, se duse ma i  întâifi cu o trupă de ac
tori la Buzăă, dc acolo trecu la teatru Dacia 
la 1883 sub direcţiunea lu i  G. Manolescu; 
apoî la 1885 a intrat în Conservatorul din 
Bucuresci. Fiind încă elev, a fost atunci 
angajat la Teatrul Naţional spre a juca ro
luri de a doua mână.

Dupe moartea luî- Gr. Manolescu, trece 
însă în rândul ântâiu şi joacă pe rănd ro
lurile : Robert din Onoarea, Ruy Blas, Ha- 
milcar ‘Barca, Hipolit din Phtdra, Leicester 
din Maria Stuart, Gondebald din Griselidis, 
Carloo PFandernot din 'Patria} Trimisul din 
QSedip, Mireauu din Lăcrămioare, Cavalerul 
de W audre\ din Orfelinele, cPetruchio din 
Femeia îndărătnică, etc. etc.

La 1897 a fost ales societar al tcatrului 
naţional.

A scris pentru teatru: In timpul alegeri
lor comedie în 2 acte. In flagrant delict în
3 acte (1885). Rosamunda tragedie în ver
suri, Traian şi Andrada în colaborare cu 
Gr. Ventura, tragedie în versuri, Ion Vodă 
cel cumplit, tragedie în versuri jucate pe 
scena Teatrului Naţional.

Leonte (AnastasievicI).— Chirurg, năs
cut în Giurgiu la 28 Februarie 1851. A 
făcut studiile sale la liceul Mateiu Basarab; 
în 1875 a obţinut la facultatea din Bucu
reşti titlul de doctor în medicină. Fost me
dic de regiment, a condus în timpul rezbelului 
Indcpedenţe i  (1877— 78) o ambulanţă a- 
şezată în dosul platoului Griviţa.

La 1891 a fost înaintat medic de regi
ment clasc I-iu în rezervă.

Medic secundar de spitale până în 1884, 
la această epocă a fost înaintat medic pri
mar şi în această calitate a trecut în 1897 
la Spitalul Brâncoveneasa.

La -*894 a fost numit şi membru al 
Consiliului sanitar superior. A represintat 
Eforia Spitalelor Civile mai în toate congre
sele chirurgicale din Francia.

Leria (vezi Zosima).

Lhomme (Abel).— Ziarist francez, năs
cut în Paris la 18 jSj încctat din viaţă la 
189 r  în Mentone (Francia). Venit în ţară 
la 1888, a colaborat sub pseudonimul Gallns 
la ziarul l’Independance Ronmaine până în
1891 când a murit.

Librecht (Cesar). —  Asupra originei 
acestui om care a jucat un rol foarte im
portant sub Domnia Principelui Cuza, sunt 
două versiuni cari nu s’aîi putut încă con
trola cu siguranţă. Unii pretind că a în
ceput prin a fi servitor în casa unul boer 
din Moldova care ’l a dat crescere şi apoi 
l’a băgat în serviciul telegrafic din Galaţi 
unde a cunoscut mai târziCi pe colonelul 
Cuza, atunci prefect.

Alţii susţin că Cesar Librecht, intrat în 
armata belgiană cu rangul de cadet, ar fi 
dezertat în urma unui fapt de indisciplină 
şi s’ar ti refugiat în Moldova. Cunoscend 
perfect da bine limbele germană, italiană, 
engleză, avend vaste cunoştinţe de ingine-. 
rie, ar fi fost însărcinat în timpul rezbelu
lui Crim ee i  să facă telegraful-m ilitar pentru 
armatele aliate pe câmpul de luptă.

Este însă cert că la 1854, ’l găsim şef 
de serviciu telegrafic la Galaţi; apoi îndată 
dupS Unire, ’l găsim în anuarul militar, înăl
ţat în trei zile de le soldat la rangul de 
sub-locotenent (1860) adjutant al Principelui 
Cuza.

La 1861 e locotenent, la 1863 căpitan şi 
la 1864 maior.

In ziua în care a fost înrolat în oştire ca 
soldat, Vodă Cuza Pa numit to t de odată 
inspector general al poştelor şi telegrafelor 
din toată România. In această calitate face 
în 1863 cea d’ântâiu convenţiune telegra
fică cu Serbia. Bărbat de o activitate şi o 
dcşteptăciune netăgăduite, Librecht se poate 
considera ca organizatorul serviciului nostru 
telegrafo-poştal. El a jucat însă şi un rol 
politic foarte im portant în to t timpul dom
niei lui Cuza, trăind în cele mal strânse 
legături cu densul şi fiind, pe drept saă ne 
drept, considerat de mulţi, ca geniul cel r£u 
al acestui Domnitor.

Vodă Cuza detronat, Librecht este ares
tat în noaptea de 11 Februarie, reformat, 
dat în judecată pentru delapidare de bani 
publici şi închis în prevenţie până la 1868. 
Judecat, e osândit de Curte ; Casaţia casează 
însă sentinţa şi curtea din Craiova ’l achită.

Atunci pleacă în Spania şi intră cu gradul 
de colonel în statul-major al generalului, 
Prim , contra armatei lui don Carlos. Se dis
tinge la bătălia de la Albega .şi i se dă— sau 
ia singur, nu se ştie bine—titlul de comite 
d’Albega. La 1870 se reîntoarce pentru cât
va timp în Bucuresci spre a se ocupa de
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afacerile sale personale în procesul ce avea 
cu Statul pentru despăgubiri băneşti.

De aici pleacă în Paris şi în timpul rez
belului franco-german, face parte din legiunea 
streină a lui Garibaldi. Se zice că a fost 
rănit pe câmpul de luptă. In urmă, stabilit 
în Paris, caută să se amestece în diferite 
întreprinderi industriale de electricitate, dar 
nu reuşeşte, şi moare în cea mai mare 
mizerie acum câţî-va ani.

A publicat în Londra o carte: Les vues 
de la giterre moderne.

Lipoianu (Alexandru).— Colonel, năs
cut la 1839 ; a intrat în şcoala militară la 
1854, şi a dobândit în 1856 gradul de sub
locotenent. La 1866, fiind căpitan, intră 
dimpreună cu căpitanii Costies£u şi Pilat în 
complotul îndreptat contra lui Vodă Cuza 
şi este în special însărcinat să capete pro
zeliţi în armată. In noaptea de 11 Februa
rie 1866, el dimpreună cu ceilalţi doi oficeri 
sus numiţi, se introduce în palatul domnesc, 
intră în camera de odihnă a Principelui 
Cuza şi’i presintă spre semnare actul de 
abdicare. La 10 Maiu acelaş an, Lipoianu 
este înaintat la gradul de maior, şi în anul 
urm ător e pus in neactivitate.

R echem atla front în 1868, înaintează mai 
târziu până la gradul de colonel şi apoi 
dimisionează.

A ocupat şi m a i  multe funcţiuni civile 
sub diferitele guverne liberale, precum : pre
fect de judeţ şi director al poştelor şi te
legrafelor.

Luchian (Nicolae). Artist dramatic, 
născut în Iaşi la 1821, încetat din viaţă In 
acelaş oraş în 1893.

De mic copil avea aplicaţiune pentru pic
tură şi părinţii sei Pau trimis în Paris ca 
să se perfecţioneze în această artă. Ajuns 
acolo, se ocupă însă numai de teatru şi 
când se întoarce în ţară, îmbrăţişează ime
diat cariera dramatică, debutând pe scena 
teatrului din Iaşi.

Cu mult talent comic,- el s’a distins în 
to t repertoriul lui Alexandri şi mai ales în 
rolul de jocris. Cariera sa dramatică a fost 
foarte bogată, şi Luchian a fost în două 
rendurî închis pemru aluziunele politice cu 
care ’şi presărea rolurile. Prima sa arestare 
datează ae la 1846, sub domnia lui Mihail 
Sturdza, a doua, sub căimăcămia lui Vo- 
goridi.

Lugoşianu (Octavian). —  Publicist, 
născut în Slatina la 11 August 1866. A 
făcut studiile sale la liceul Matei Basarab 
din Bucuresci (1878— 1885) şi apoi a ter
minat facultatea de litere (1889).

Colaborator al revistelor Convorbiri L i
terare şi Revista Nouă, el a publicat: Ol
tenia sub ocupaţiunea austriacă din 1717— 
1739 (1889^ Societatea femeilor române în 
1815 (1895). Boscărie, 0  serbare la laşi în 
18)4 (1895). Bibliografii şi Biografii Lugo
şianu a luat parte la publicarea volumului 
IV din supl. 1 al Documentelor Hurmuţaki, 
cari coprind actele dintre 1802— 1849.

LupU'Antonescu (Alexandru).—  Pro
fesor, născut la 1859 Aprilie 15, în satul 
Lunca-frumoasă, com. Pârscov, jud. Buz£u.

A urmat clasele primare în şcoala dom
nească din BuzSu (1867 — 1871), apoi 
studiile liceale in Bucuresci la liceul Sf. 
Sava (1871— 1873) şi la Matei Basarab 
(1873— 1878), ca bursier al Statului.

Studiile universitare le-a făcut în Bucu
resci (1879 — 1882) ca bursier al fondului 
Hilel şi a dobândit titlul de licenţiat în li
tere (ştiinţele istorico-filologice). La 1882 
e num it profesor la liceul Mihal Bravul în 
Octombrie, apoî profesor la şcoala normală 
Carol I, de la 1 Noembrie 1882 şi până în 
present. A mai fost profesor la şcoala normală 
de institutori în anul şcolar r888— 1889, di
rector al şcoalei normale Carol I, de la 
1890 Decembrie până la 1892 Noembrie, 
revizor şcolar al judeţului Ilfov de la 1 
Decembrie 1885 până la 1 Septembrie 1888, 
Inspector al înveţămîntulul primar şi nor
mal, de la 1 Noembrie 1895 până la 1 
Noembrie 1896.

A publicat: Veacul XVI. L im başi litera
tura Românilor (1889). Studiu d& istorie şi 
linguistică. Tălmăcitorul tabelelor intuitive
(1888). Exerciţii de composiţiune (1895). 
Povgpiitorul acestor gramatici şi exerciţii 
de compunere (1895).Chestiuni de învfydmînt
(1896). D in viaţa săracă, poveşti (1896).

In colaborare cu d. I. Găvănescu, pro
fesor la universitatea din Ia ş i: Carte de ci- 

bucâţî din autorii români, (1895). Gra
matici (1896).

Colaborator literar al ziarelor şi reviste
lor Binele Public (1881— 1883), România 
Liberă (1886— 1888). Literatorul. Convor
biri didactice. Revista literară, este unul 
din întemeietorii şi redactorii z iare lo r:
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Curierul Capitalei şi Scaiul (umoristic)
(1884) şi al revistei Ştiinţe şi arte (1881).

Dirijează, împreună cu soţia sa, un Insti
tut de domnişoare în strada Fântânei No. 22 
Bucuresci.

L u p u  (G h e o rg h e ) .— General de divizie, 
născut la 1832, încetat din viaţă la 1888. 
A intrat în armată la 1849 cu gradul de 
sergent şi a fost înaintat sub-locotenent la
1851. Maior în 1858, colonel în 1S66, are 
deja gradul de general de brigadă când is- 
bucneşte rezbelul Independenţei (1877— 78). 
In timpul campaniei, el cu trupele de sub 
comanda sa, susţine acţiunea de pe malul 
stâng al Dunărei şi apoi ia comanda ce- 
tăţei Nicopole cucerită. Mai terziu e înălţat 
general de divizie.

L u th e r  (E rh a rd ) .  —  Mare comerciant, 
născut la 1841 în oraşul Kainsbach (Bava- 
ria). DupS ce sub conducerea părintelui s£u 
a făcut în ţara sa studii comerciale, a venit 
în România la 1866 şi s’a angajat ca maestru 
berar la fabrica Czipser din Bucurescî, apoi 
la 1867 asociându-se cu Ciopech deschide 
o minusculă fabrică de berărie; asociaţiunea 
nu prosperă şi Luther plecă la Olteniţa.

După multă m unci, afacerile sale mer
gând mai bine, Luther se întoarce în Bu
curesci şi se căsătoresce cu d-şoara Sofia 
Kăltmayer.

In Capitală, deschide o fabrică de bere, care 
graţie muncei sale neobosite şi concursului 
vrednicei sale soţii, dă din zi în zi roadele 
cele m a i  mari şi ridică fabrica la rendul 
ănteiu.

Activitatea sa a fost recompensată şi 
atrage asupra sa atenţiunea guvernului. La 
1881, Luther primeşte medalia serviciul cre
dincios cl. I, iar juriul agricol al districtului 
Ilfov ’i conferă medalia de aur pentru fa
bricarea specială a berei, în 1883. In acelaş 
an, exposiţia cooperatorilor ’i decernă di
ploma de onoare cl. I, iar M. S. Regele ’l 
numeşte furnisor brevetat al Curţei Regale.

La 1884 Corpurile legiuitoare ’i acordă 
împământenirea,.

La 1885, dupe o activitate de 15 ani, 
Luther concepe planul de a face o nouă 
fabrică, pe care o şi începe la 1890, trans
formând vechiul local într’o clădire impu
nătoare.

Dar abea pune piatra fundamentală şi în 
acelaş an, în ziua de 15 Iunie, încetează 
din viată.

M
M a c a fo v i ts c h  (G h e o rg h e ) .—  General 

de brigadă, născut la 3 Septembrie 1843. 
Elev al şcoalei militare la 1862, e înălţat 
sub-locotenent la 1864 şi maior la 1876, 
colonel în 1887 şi general de brigadă, co
mandant al brigadei 2 de artilerie la 1896.

Avend gradul de colonel, a fost mult timp 
directorele şcoalei militare din Iaşî.

M a c e d o n s k i  (A le x a n d ru .)— Poet, năs
cut în 1854. A făcut studiile sale în Craiova 
şi apoi a urmat studiile literare la facultă
ţile din Geneva şi Piza. A debutat ca scriitor 
în 1870 printr’o poesie tipărită într’un ziar 
din Transilvania sub direcţiunea lui Bariţiu.

Apoi a colaborat la numeroase ziare şi 
reviste literare, a fondat ziarele cotidiane

Stindardul. (1875) Vestea (1877— 78) revista 
Literatorul.

A publicat: Primăvara, versuri (1872). 
Excelsior, Teatru 1 voi. Novele 1 voi. Cri
tici 1 voi. Epigrame 1 voi., Bronţes, poesii 
în limba franceză (1897). Unele din poe- 
siile sale, au fost traduse în limbele germană, 
franceză, italiană, greacă.

M a g h e ru  (G h e o rg h e ) . — General, năs
cut în Craiova la 1804 încetat din viaţă la 
25 Aprilie 1875. A început prin a intra 
în serviciul armatei ruseşti făcând campania 
din 1828-1829 şi semnalându-se prin vitejia 
sa în capul unor panduri. După pacea de 
la Adrianopole, intră în magistratură şi fu 
prezident de Tribunal până la 1846 când 
a fost prefect al judeţului Romanaţi. Dim

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


MAI —  1 1 9  - MĂI

preună cu Eliade Rădulescu şi cet-lalţt frun
taşi a i  partidului naţional, Magheru ia parte 
la evenimentele de la 1848, devine membru 
al guvenrului provizoriu şi e numit coman
dant al voluntarilor şi dorobanţilor. In urma 
zilelor de 11 şi 12 Iulie, e num it comisar 
general al celor cincî judeţe din Oltenia, 
însărcinat în acelaş timp cn organizarea pan
durilor şi miliţiilor. Peste două luni el avea 
în lagărul seti 6000 ds oameni, şase tunuri, 
când primi ordinul să licenţieze trupele în 
urma intrărei Turcilor în Bucuresci.

Se supuse după ce protestă înscris şi dim
preună cu câţi-va tovarăşi de arme, trecu 
în Transilvania iar de acolo plecă la Viena. 
La 1854, Sultanul ’l chemă la Constantr- 
nopole spre a’i da un comandament în ar
mata lui Omer-Paşa şi a organiza o legiune 
românească. Ne putând izbuti, cl publică 
numeroase scrieri relative la drepturile ţăreî.

întors în ţară la 1857, Magheru face 
parte din divanul ad-hoc şi e unul din luptă
torii cei mai de frunte spre a îndeplini 
unirea Principatelor şi alegerea Dom nito
rului Cuza.

Maior (Petru de Dicio). —  Născut în 
comuna Capusicel de Campia (Transilvania) 
la 1754, încetat din viaţă la 14 Februarie 
1821. A făcut studiile la Blaj şi Cluj; 
în 1774 e trimis la Roma în institutul colle- 
gium de propaganda fide. Acolo studiază 
filosofia, teologiaşi adună în biblioteca Va
ticanului o mulţime de documente precioase 
asupra originei Românilor. L ai779  se întoarce 
în Blaj, unde se face călugăr şi profesor 
de teologie şi filosofie.

Micşorând-se numărul călugărilor printr’un 
decret imperial, se face paroh într’o co
mună şi funcţionează până la 1809 când 
pleacă la Pesta.

Acolo, ocupă funcţiunea de revizor censor 
şi corector pentru cărţile româneşti la tipo
grafia Universităţei. Această funcţiune a 
ocupat’o 12' ani.

Prin testamentul seu a lăsat mai multe 
sume de bani pentru instituţiunl culţurale 
şi filantropice.

A publicat: învăţătura pentru creşterea fiilor 
la îngropăciunea pruncilor morţi (1809) Pro- 
povadanil la îngropăciunea oamenilor morţi 
(1809).Predice la toate Duminicile şi sărbătorile 
anului ( 1810— 1811). Istoria pentru începutul 
Romanilor în Dacia (1812). Istoria bisericel 
Românilor (1813) etc.

Maiorescu (Ioan).—  Profesor, născut la 
Bucerdea lângă Blaj în 1811, m ort în Bu
curesci la 4 Septembrie 1864.

A făcut studiile sale în Blaj, Cluj, Pesta 
şi Viena, urmând cursurile de filologie, is
torie şi teologie în institutul Sfintei Barbare 
din acest din urmă oraş.

Profesor la 1837 într’o scoală primară din 
Cerneşti înfiinţată chear de dânsul, el de
vine apoî inspector şcolar peste Oltenia 
şi trece pe urmă în Ardeal în timpul re
voluţiei de la 1848, unde joacă un rol 
politic însemnat în mişcarea naţională. El 
este trimis atunci în Germania de către gu
vernul provizoriu din Bucuresci spre a stă
rui în favoarea Românilor, şi a protesta contra 
politicei Rusiei.

In acest timp, Maiorescu colabora la Aug- 
sburger Allgemeine Zeitung, publicând me
morii prin cari descriea situaţiunea Români
lor în Orient şi în Transilvania.

Ma i  târziii, Maiorescu intră ca funcţionar 
la Ministerul Justiţiei din Viena unde tra
duce în limba română toate legiuirele 
austriace.

La 1857, el se reîntoarce în ţară spre 
a se consacra cu desăvârşire profesoratului.

D irector la Ministerul Cultelor sub A. 
G. Golescu, el este numit în Noembrie 1859, 
director al Eforiei şcoalelor.

I. Maiorescu a scris: Itinerar în Istria, 
un vocabular, TKe Rumănen des Oesterrei- 
chischen Monarhie (rapoarte) şi mai multe 
scrisori şi memorii publicate în Revista Nouă 
de Ioan Ghika.

Maiorescu (Titu). — Profesor univer
sitar, publicist, om de stat, născut în Cra
iova la 15 Februarie 1840, fiul lui Ioan 
Maiorescu. A făcut studiile sale în Therc- 
sianum la Viena şi le-a term inat în Berlin 
şi Paris. întors în ţară, a fost numit la 1862, 
procuror pe lângă Trib. Ilfov, apoi în De
cembrie din acelaş an, profesor la Univer
sitatea din Iaşî ales şi primul ei rector. A mai 
fost cât-va timp director al liceului din Iaşi 
şi apoi al şcoalei normale T rei Erarchi.

In capitala Moldovei, T . Maiorescu fon
dează împreună c u i. Negruzzi, P. P. Carp, 
T h . Rosetti, V. Pogor, societatea literară 
Junimea şi revista Convorbiri literare.

Ales pentru prima dată deputat la 1871, 
este de la 7 Aprilie 1874 până la Ianuarie
1876, ministru al şcoalelor în cabinetul
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Lascăr Catargiu, apoî până la August
1876, agent diplomatic al ţăre i  la Berlin.

Dat în judecată de Camera liberală din
1876 împreună su colegii săi din cabinetul 
L. Catargiu, el este ales de colegiul I-iu 
din Iaşî deputat al opoziţiei în Ianuarie 1878. 
Imediat după aceasta, Camera a retras ac
tul de acuzare în contra foştilor miniştrii 
conservatori.

La 1884, T . Maiorescu este transferat ca 
profesor de logică şi filosofie la Universitatea 
din Bucurescî, care în 1892 l’a ales rector 
şi în 1895 senator, reprezentant al colegiului 
universitar.

Dc la Martie 1888 până la Martie 1889 
şi de la Noembrie 1890 până la Ianuarie
1891, cl a mal fost Ministru al şcoalelor 
în cabinctele Th. Rosetti şi general Manu.

T . Maiorescu a publicat: Eimges Philoso- 
phische (Berlin 1863). Critice 3 val. Logica, 
Aforismele Iul Schopenhaner (traducere) Pre
cedente constituţionale, m a i  multe discursuri 
politice printre cari Reforma instrucţiune! 
publice, precum şi traduceri de novele şi 
drame streine.

Discursuri politice 2 voi. (1897).

M â ld â r e s c u  (G h e o rg h e ) .  —  Colonel, 
născut la 20 Octom brie 1838, m ort la 1896. 
Intrat ca soldat în armată la 1855, e îna
intat sub-locotenent în 1859, maior în 1868 
locot. colonel în 1875. In timpul rezbelului 
Independenţei arc comanda Regim. No. 10 
dc dorobanţi şi se distinge atât la Griviţa 
la 30 August 1877, cât şi la Rahova la 7 
Noembrie 1877. Aci, are în timpul luptei, 
calul ucis sub dânsul, şi el urmează a’şî 
conduce pe jos soldaţii la atac până ce un 
glonţ ’l străpunge amândouă picioarele.

După rezbel, având gradul dc colonel, 
G. Măldărescu remâne comandant al unui 
rcg. de infanterie până la moartea sa.

M â lin e s c u  (V a s ile ) . —  Născut la 10 
Decembrie 1817 în satul Valea Seacă (Bu
covina) încetat din viaţă în Iaşî la 13 Fe
bruarie 1866. A fost mult timp secretar al 
arhivei Statului, dar persecutat pentru ide
ile sale democratice, sub domnia lu i  Mihai 
Sturdza, fu nevoit să părăsească laşul unde 
era stabilit, şi se statornici la Paris. Voind 
să reintre în ţară fără autorizaţie, fu sur
prins într’o trecătoare şi se refugiă în T ran
silvania, la 1847.

In anul urm ător, după revoluţie, se în

toarce în ţară şi continuă agitaţia pentru 
unire. In 1857 fu ales membru al divanului 
ad-hoc al Moldovei, şi scrise petiţia ţăra
nilor către Divan. Apoi a fost ales în co
misia centrală din Focşani.

La 1861 a fost Ministru al Cultelor de 
la 12 Mai până la iS Iulie.

M a lla  ( I o a n  D ).— Publicist, autor dra
matic, născut în Bucurescî la 16 Martie 
1854. A făcut studiile sale în ţară.

Ca ziarist a colaborat la Naţionalul, Ga- 
ţeta Poporului şi alte organe liberale. A 
scris pentru te a tru : Furiile tinereţei. Din 
glumă. în pragul scenei.

A localizat Pruna scântee. Hagiul. A fu 
risit epure. «433».

M a n d in e s c u  ( Io a n ) .— Profesor, născut 
în Iaşî la 1833, încetat din viaţă la 5 Mai 
1868. A făcut studiile in seminarul Socohi 
(1846— 1852) şi la universitatea din Peters- 
burg ( 1 8 5 2 — 1 8 5 7 ) .

întors în ţară, e numit îndată profesor 
de filosofie la seminarul Socola unde predă 
cursurile până la 1859. La 1860, obţine 
catedra de istoria universală şi eclesiastică, 
cursul superior, la acelaş seminar.

Scrieri : îstoria universală 3 voi. tipărită 
după moartea sa (1870— 1872).

M a n d r e a  (G h e o rg h e ) .— Arhitect, năs
cut în Focşani la 2 Ianuric 1855. A început 
studiile sale în ţară şi le-a term inat la Dresda 
dc la 1870 până la 1879, terminând şcoala 
de Conductori şi Politecnicul. Apoi veni la 
Paris unde intră la Creditul Lyoneţ, biroul 
de arhitectură şi urmă cursurile şcoalei de 
Bele-arte.

întors în ţară i s’a încredinţat dc Minis
terul Domeniilor construcţia Băilor de la 
Călimăneştî. Angajat ca arhitect al Primăriei 
Capitaleî, şef de serviciu, a executat clădirea 
a 14 şcolî primare, rampa dc 'vinuri, etc. 
etc. A mal executat construcţiunea Semina
rului central şi Liceul internat model de 
la Iaşî. Actualmente este arhitect la Eforia 
spitalelor civile.

M a n d r e a  (M ih a ilT h ) .— Mare industriaş, 
născut în Focşanî la 6 Ma i  1844. După 
terminarea claselor primare, a mers la Lipsea 
unde a făcut clasele reale şi comerciale dc 
la 1860 la 1864.

In urmă, el intră ca practicant într’o casă
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de comerciii clin Berlin unde instalează apoi 
o casă de comision şi export de la 1870 
la 1875. Reîntors în ţară, se ocupă până 
la 1879 cu afaceri de comision, iar atunci 
instalează în Bucurescî o fabrică de cismărie 
mecanică cu aburi. Concesionar al Statului, 
el funisează toată cismăria şi equipamentul 
dc piele, necesarii armatei de la 1885 până 
la 1895. Mihail Mandrea a contribuit mult 
la ridicarea diferitelor industrii şi în special 
la acea a tăbăcărieî. El este membru al Ca
merei de ComerciCi şi al comisiune i  indus
triale de pe lângă Ministerul Comerciuluî.

Manfi (Ioan). —  Amănunte biografice 
lipsesc. Unul din cel patru profesori aduşi 
de Asaky la 1820 în Iaşi, spre a predea 
limba latină la seminarul Socola.

Maniu (Vasile).— Publicist, om politic, 
născut în Lugoş (Banat) la 1824. A făcut 
studiile în Caransebeş, Arad şi Pesta unde 
a term inat cursurile de filosofie şi drept. 
La 1847 se stabili 111 Bucuresci şi luă o 
parte activă la mişcarea revoluţionară din 
1848. Silit să părăsească România, se retrase 
în Transilvania şi se înrolăm  comitetul de 
apărare din Sibiu. După ce ocupă acolo 
diferite funcţiuni publice, se reîntoarse în 
Bucuresci şi ecsercită profesiunea dc advocat.

A fost ales deputat în tot timpul !egis- 
laturel de la 1876— 1888 şi e membru al 
Academici române.

Scrieri : Amelia saiî viclima amorului, dra
mă originală 3 acte (1849). Care sunt lile- 
rile române ? (1856). Să ne desamăgim ! 
(1856). Diserla[inue istorico-crilică şi lite
rară. Despre originea % oiuânihr din Dacia 
lin Traian (1857). Unitatea latină saiî causa 
română în procesul naţionalităţilor (1867). 
Misiunea occidentului latin in orientul ro
mân (1870). Questiunea Orieiituhif (1872). 
Monumentul de la Călugăreai (1872). Con- 
jnraţinnea in î Catilina (1872). Proscrisul, 
dramă (1 8 8 0 ).România în literatura streină 
(1883). Şapte scrisori deschise către M. S. 
Carol I. (1888).

Manliu (Ioan). — Profesor, publicist, 
născut la 1841 în Comuna Tofelde (T ran 
silvania). A făcut studiile secundare în T ran
silvania iar pe cele universitare lafacultatca 
de litere din Bucurescî. Intrat în corpul 
didactic la 1871, a trecut în 1875 în Ca

pitală ca profesor de limba română la şcoala 
centrală de fete.

Scrierile sale sunt: Gramatica română, 
Etimologia (1870— 1874). Stil şi composiţi- 
un î (1880). Curs elementar de literatură 
£1884! Sintaxa (1887). Poetica română 
(1890). Crestoniatia română (1891). Anto
logia română (1891)- Gramatica istorică şt 
comparativă a linibei române (1894). Exer
ciţiu de composiţinn{(i89$). Povăţuitor pentru 
predarea în clasele primare (1896). Educa- 
ţiunea felelor noastre, in colaborare cu D-na 
Elisa ţhCanliu.

Manolescu (Grigore). —  Artist dra
matic, născut în Bucurescî la 1857, încetat 
din viaţă în Paris la 12 Iulie 1892.

Dup& ce a urmat cursurile şcoalei de 
declamaţie din Bucurescî, a debutat în sala 
Bossel la 1873 în comedia: «Un poet ro
mantic» apoî intră în trupa artistului Millo 
şi atrage atenţiunea publicului în comedia 
«Un bal din lumea mare».

Peste puţin e angajat la Teatrul Naţional 
din Bucurescî de unde pleacă în Italia cu 
marea tragediană Pezzana. La reîntoarcerea 
sa în ţară, joacă la Teatrul Valhala şi pe 
diferite alte scene cu o trupă dc sub di
recţiunea sa.

Reangajat pe scena Teatrului Naţional, 
talentul se& se desvoltă din ce în ce mal 
mult şi reese în rolurile lu i  Hamlet, Ca
lus, Rny-Blas, Dragomir (din Năpastea) 
etc...

Manolescu, cu o trupă sub conducerea 
sa, a dat câte-va representaţiunl în limba 
română pe o scenă din oraşul Viena la 
1890.

M a n o le s c u  (N ic o la e ). — Medic oculist, 
născut la 10 Februarie 1850 Î11 comuna 
Şaranga (Buzeu). A făcut studiile sale în 
ţară şi le a terminat la Paris în clinica 
oftolmologică a d-rulu i  de Vecker. întors 
Î11 ţară după ce mai fusese 3 lunî în clinica 
profesorului Arlt la Viena, a fost numit în 
1881, medic oculist Ja Spitaful Brânco- 
veneasa.

La 1883 trece în aceaşl calitate la Colţea 
unde e numit definitiv în 1884.

La 1885 e numit profesor la catedra dc 
oftolmologie de la Universitatea din Bucu
resci, pe care o suplinea încă de la 1883.

D-rul N . Manolescu a dirijat Analele 
medicale române de la 1881 până la 1884
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şi a fundat la 1890 revista medicală Apă* 
viitorul sănătâţel al cărei proprietar este.

Membru în Comitetul dc redacţie al «Ro
mâniei medicale», fondator al Societăţei 
Studenţilor în medicină, şi al unul premiu 
dc 500 lcî la fie-care 3 ani pentru cea mai 
bună scriere asupra unei cestiuni de oftal
mologie, Dr. N . Manolescu a publicat, 
Boalele conjunctivei (1884). Boa}ele transmi
sibile (1896). Hygiena ţJranului (1895), 
lucrare premiată de Academia română.

M â n u  (G h e o rg h e ) .— General, inspector 
al artileriei, bărbat de stat, născut la 1833, 
fiul marelui vornic Ioan Manu.

După ce termină în ţară studiile sale 
liceale, fu trimis în Prusia la 1847 şi trecu 
prin şcoalele militare din Germania. Apoi 
cu învoirea guvernului român, intră la 1853 
în armata prusiană cu gradul de sub-loco
tenent în artilerie.

întors în ţară la 1858, intră in armata 
română, fu însărcinat «u organizarea artileriei 
noastre şi comptă în această armă până la 
1884, când a demisionat.

De la 1869 până la 1870,generalul Manu, 
pe atunci colonel, a fticut parte din cabi
netele de sub preşidenţia Principelui Dimitrie 
Ghika şi Manolaki Costake Epureanu, având 
portofoliul Ministerului de Rezbel. —  La
1874, el este ales Prim ar al Capitalei şi 
păstrează această funcţiune până la 1877.

La 1877, izbucnind rezbelul ruso-turc, 
generalul Manu e numit comandant al divi
ziei a 4-a, însărcinat cu apărarea ţăre i  la 
O lteniţa, Corabia, Becliet, Islaz şi T urnu- 
M âgurele; apoî a luat parte la toată cam
pania pe câmpiile Bulgariei, la Plevna, Vidin. 
Această din urmă cetate s’a predat în mâi- 
nele sale. Generalul Manu, a fost primul 
oficer român decorat cu Virtutea militară la 
10 Maiâ 1877.

Dupe campanie, el a ocupat funcţiunea 
de inspector general al artileriei până la 
i888"-când a demisionat.

In afară de rolul politic pe care l’a jucat 
generalul G. Manu ae la 1869 până la 1877 
când a reintrat în armată, îl ma i  regăsim 
iarăşi Ministru de rezbel în cabinetul T h . 
Rosetti şi L. Catargiu de la 12 Noembrie 
1888 pâna la 5 Noembrie 1889. La această 
epocă, în scop de a efectua unirea tuturor 
elementelor conservatoare, primeşte Preşi
denţia guvernului de la 5 Noembrie până 
lu 15 Februarie 1891 când demisionează.

La 27 Noembrie 1891, în cabinetul 
Lascăr Catargiu, ia portofoliul Domenielor, 
dar pentru scurt timp. Unirea conservato
rilor efectuată, generalul Manu părăseşte 
Ministerul pentru a fi ales de majoritatea 
Camerei preşedintele eî, şi timp de patru 
anî, până la 1895 când se retrage guvernul 
conservator, desfăşură o activitate roditoare 
pentru a se putea legifera multe legi im
portante.

Scrieri: Tractat de aritmetică şi de algebră. 
Paris (1864).

M a n u  ( I o a n .  M .)—  Mare vornic, năs
cut în Bucuresci la 1803, m ort în Bucu
rescî la 29 Noembrie 1874, ^  Mihail 
G. Manu de origină din Veneţia, venit în 
România pe la mijlocul secolului al 18-lea, 
din Constantinopole, unde figura printre 
familiile aristocratice ale fanarului.

A făcut studiile sale în casa părintească, 
urmând apoi şcoala românească dimpreună 
cu Simeon Marcovicî, Eliade Rădulescu şi 
alţii.

In vremea lui Kisselef, a fost prefect la. 
Galaţi, apoi la Giurgiu până pe la 1833 
când s’a stabilit în Bucurescî, şi a ocupat 
următoarele funcţiuni: D irector la Ministe
rul de Interne (vornicie) sub domnia lui 
Alexandru Ghika, secretar al obşteştei Adu
nări, Prefect de Poliţie (Agă) în timpul lui 
Vodă Bibescu, când a organizat el cel d’an- 
tâiu Corpul Pompierilor.

In timpul groasnicului incendiu de la
1847, a desfăşurat atâta activitate şi ener
gie, în cât oraşul Bucuresci, i-a dăruit o 
sabie de onoare.

După isbucnirea revoluţiei de la 1848, 
zilele sale fiind în primejdie, s’a refugiat în 
străinătate, de unde s’a reîntors peste cât-va 
timp, şi a trăit retras din viaţa politică până 
sub Domnia lui Vodă Ştirbei, când a ocupat 
funcţiunea de Ministru al afacerilor streine 
(postelnic).

In timpul vieţel sale politice, el a suit 
toate gradele boereştî, ajungând până la cea 
m a i  înaltă treaptă, acea de mare vornic.

La 1858 Ioan Manu deveni membru de 
drept al Căimăcămiel de trei.

Partizan al alegere i  fostului domn Bibe
scu în 1859, el s’a retras în viaţa privată 
în tot timpul domniei lu i  Cuza până la
1866 când alegându-se prinţul Carol I par
ticipă din nou la lucrările Senatului şi Con-
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siliulu i  judeţean ca ales al colegiului ănteiu 
de Ilfov.

Marele Vornic Ioan Manu, încurajea tot 
ce putea contribui la desvoltarea patriotis
mului şi el fu unul din fundatorii So
cietăţi filarmonice pentru încurajarea tea
trului naţional.

Vechile case în care a trăit marele Vor
nic în Bucuresci, se găseau pe locul unde 
s’a clădit «.Fundaţiunea Carol I-ithi strada 
Văm el, colţ cu strada Clemenţei.

M a n u  (S a v e l) .— General, născut în Bo
toşani la 1834. A făcut studiile sale în Iaşî, 
Athena, Paris, apoi a intrat în armată j i  a 
ajuns adjutant al Principelui Al. Ghika.

Plecând la Iaşi, s’a pus acolo dimpreună 
cu câţi-va tineri în capul mişcărei unioniste 
şi după ce a fost prefect de poliţie în acel 
oraş, a fost numit la 1859 comandant supe
rior al armatelor din Moldova. La 1864 e 
înaintat general de brigadă şi intră în cabi
netul prezidat de M. Kogălniceanu ca mi
nistru de rezboiu de la 12 Aprilie 1864 
până la 30 Ianuarie 1866.

După căderea principelui Cuza, a mai fost 
deputat şi primar al Capitalei şi apoi s’a 
retras cu desăvârşire din viaţa politică la 1875.

M â r â c in e a n u  (V a lte r ) .— Căpitan, năs- 
cutia 30 Mai 1840, m ort la 30 August 1877. 
A intrat în armată ca sergent voluntar la 
1858, a fost înaintat sub-locotenent la 1861 
şi căpitan la 1868. In timpul rezbelului 
Independenţei face parte din Reg. 8 de linie, 
comandant al batalionului i-iu şi în capul 
soldaţilor sei, strigând : «După mine copii» 
se repede la asaltul redutei Griviţa. El cade 
în şanţuri, pătruns de gloanţe (30 August
1877). Turcii din redută, în urma primei 
retragere a ostaşilor români, luară corpul 
căpitanului Mărăcineanu şi al maiorului 
Sonţu şi le înfipseră ca trofee pe parapetul 
redutei.

In amintirea numelui acestui erou, Muni
cipalitatea Bucuresciului a dat numele Valter 
Mărăcineanu la o stradă de lângă «grădina 
Cişmigiu, lângă fostul Tribunal Ilfov.

M a rc o v ic I  (A le x a n d ru .  S ). —  Medic, 
născut în Bucurescî la 26 Iulie 1835, încetat 
din viaţă la 5 Ianuarie 1886 în Bucuresci. 
A făcut studiile sale elementare în institutul 
Schevitz, apoî a term inat liceul Sfântu Sava 
şi la 1853 a plecat U Paris bursier al

Statului. In 1855 se înscrie acolo ia facultatea 
de medicină. După ce ’şi face stagiul în ser
viciul lui Velpeau, la spitalul Charite, trece 
în 1858 extern la Hotel-Dieu. De la această 
epocă şi până în 1864, când trece cu mare 
laudă teza sa de doctorat,Al. Marcovicî a făcut 
parte din serviciilc cele mai principale ale 
diferitelor spitaluri din Paris.

întors în ţară, este num it în 1864 medic 
al poliţiei sanitare, şi după scurt timp profesor 
de medicină legală la şcoala naţională de me
dicinii, In 1868 este numit profesor de cli
nică şi terapeutică medicală şi medic primar 
la spitalul Colţea. In scurt timp, el devine 
medicul cel ma i  cu vază din ţară şi câştigă 
un mare renume cu deosebire pentru diag
noza boalelor.

Al. Marcovicî a fost în mai multe rân
duri delegat la congresele medicale din Viena 
(1873), Bruxelles (1875), Amsterdam (1879) 
Paris, Londra (1881), unde a făcut comu
nicări de o mare valoare sciinţifică.

El a fondat la 1879 Jurnalul societăţei 
medicale.

M a rc o v ic î  (S im io n ) .— Profesor, născut 
la 1790, încetat din viaţă la i877 ÎnBucu- 
resci. La deschiderea şcoalelor române din 
Bucurescî a fost profesor la Sfântu Sava dim
preună cu Gheorghe L azăr; apoî în timpul 
zaverei a plecat în Paris unde a terminat 
studiile sale şi s’a reîntors în ţară la 1830. 
Anul urm ător e numit profesor de limba 
franceză şi retorică la Sfântu Sava unde 
predă cursurile sale până la 1849 când 
este numit şi efor al şcoalelor. La 1855 
demisionează şi din profesorat şi din această 
funcţiune. La 1861 este iarăşi numit director 
al Eforiei şcoalelor, dar pentru foarte scurt 
timp.

Simion Mgrcovici a publicat: Triumful 
virtuţei (1831). Culegere din nopţile lu i 
Yung (1832). Curs de rhetoricâ (1833).

A colaborat la Gaţeta Teatrului naţional 
( 1835) şi la M uţeul naţional (1837).

M ă r g ă r i t  (A p o s to l) .— Născut în Mace
donia la 1834. Amănunte biografice asupra 
tinereţelor sale lipsesc.

Se ştie însă că a fost în legături cu mai 
toţi bărbaţii de frunte ai ţăreî, precum C. 
Negri, A. C. Golescu (Arăpilă) Ioan Ghika, 
Kogălniceanu.

învăţător în şcola comunală din Vlaho- 
Clisura> Apostol Mărgărit începuse la 1862

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


M A R 12 4 M A R

să predea copiilor Armâni, limba lor ma
ternă împreună cu cea grecească. Perse
cutat de patriarchul din Constantinopol, a 
trebuit să plece de la şcoală, a rămas însă 
în Clisura unde dedea lecţii particulare de 
limba română.

Mărgărit şi cu răposatul T ăut au fost 
întemeietorii şi învăţătorii mai multora din 
şcoalelc din Macedonia. In 1878 îndată 
dupt rezbel, guvernul otoman a încuviinţat 
ca Apostol M ărgărit să fie rânduit de către 
guvernul român ca inspector al şcoalelor 
române din Turcia.

Cu toată activitatea luî, şi-a atras mulţi 
duşmani atât în Macedonia cât şi în ţară. 
Nu odată era să piarză vieaţa. Pumnalat 
la Salonic, aruncat de două ori în Vardar, 
împuşcat în munţii Ohridef, a scăpat ca prin 
minune. Greciî îl acuză de trădare ; e i  zic 
că el este agent austriac şi că lucrează pentru 
catolici. Iti ţară la noi i se aduc aceleaşi învi
nuiri, a căror temeinicie sau netemeinicie 
nu avem să o controlăm aici.

Activitatea lui Mărgărit s’a manifestat şi 
printr’unele scrieri. In afară de numeroase 
suplici şi cereri adresate Porţii în numele 
poporului armânesc pentru cutare sau cutarc 
drept naţional, el a mai scris despre afa
cerile macedonene: %efutation d'nne bro- 
chure grecque par un Valaque epirote (1878). 
Etudes historiques sur les Valaques du Pinde 
(1881). Les Grecs, les Valaques, les Alba- 
nais et l'Empire turc par un Valaque du 
Pinde (1886). La politique grecque en Tui•- 
quie (1890). Raport despre persecuţiile şcoa- 
lelor române în Macedonia din partea Gre
cilor (1875). Memoriu privitor la şcoalele 
române de peste Balcani (1887) ctc. etc.

Mărgăritescu (Mihail). —  Compozitor 
şi critic muzical, căpitan de cavalerie, născut 
în Bucurescî la 27 Februarie 1862.

A studiat muzica la Conservatorul din 
Geneva, armonia cu profesorul Anton de 
Kontski.

Operile sale pentru piano s u n t : Gavotte 
du Roi. Carmen Sylva gavotte. Vals de Amor. 
Marche du Prince de Hohenzollern. Gavotte da 
Sultan. Atirore-Valse. Fenille dJAlbum.

Producţiunele sale muzicale sunt execu
tate şi în străinătate.

A scris critice muzicale în mai multe ziare.

Marghiloman (Alexandru. I). Om
politic, avocat, născut în Buzeu la 27 Ia

nuarie 1854. A urmat cursurile liceului 
S-tu Sava sub direcţiunea însă a unor pro
fesori particulari, apoî şcoala de drept şi 
şcoala dc sciinţe politice la Paris, unde a 
obţinut doctoratul la 1830 August 1878.

A intrat în magistratură ca procuror la 
Tribunalul Ilfov la 8 Ianuarie 1879, şi a 
demisionat la 1883 pentru a intra în barou. 
In Iunie 1884 a înlocuit pe D. Grig. T ri- 
andafîl ca advocat al Statului, dar s’a retras 
după scurt timp pentru a’şi pune candidatura 
la Cameră.

Ales pentru prima oară la 6 Noembrie
1884 de colegiul 1 de Buzău, a reprezintat 
încontinuu acest colegiu până a'zi; o sin
gură dată, sub ministerul F lorescu-C a
targi, a fost ales de colegiul I de Ialo
miţa. A intrat în Cameră ca Junimist, ală
turi de Petre Carp.

La 22 Martie 1888 a fost numit Minis
tru de Justiţie în cabinetul Th. Rosetti şi 
până la 1895 a făcut parte din toate ca
binetele conservatoare afară de scurtul ca
binet Hberal-conservator Florescu-Catargi. 
A fost pe rând, ministru la Justiţie, la Lucră
rile Publice, la Domenii, şi iarăşi la Jus- 
tiţie.

Ca ministru al Lucrărilor publice, a 
sequestrat liniclc ferate ale Companiei 
Lem berg-Cernovitz-Iaşî, şi a putut re
gula printr’o convcnţiune cu totul satis
făcătoare, aceasta spinoasă ccstiune. A pus 
piatra fundamentală a podului peste' Dunăre, 
adjudecat tot sub ministerul său.

Ca ministru al Justiţiei a elaborat ac
tuala lege de organizare a magistraturei, 
lege adoptată dc T h . Rosetti şi votată sub 
densu l; a modificat codul dc comerciu şi 
a dat administraţiunei falimentelor actuala 
organizare; a întocm it în fine actuala lege 
a Judecătoriilor de pace care în 1896 a 
fost modificată numai în compunerea trep
telor de judecată. Sportsman pasionat, dă 
îmbunătăţire! fasei căilor o deosebită aten
ţiune şi esc cu grajdurile sale învingător 
mai la toate cursele.

Marghiloman (Ioan). — Născut în 
Verneşti (Buzău) la 1817, încetat din viaţă 
în Bucurescî la 16 Noembrie 1892. Obli
gat se stea pc lângă părintele său pe când 
fraţii lui erau unii în străinitate, alţii la 
oştire, n’a putut face de cât studii elemen
tare. In îngrijirea însă a bunurilor comune, 
el a contractat acea cunoştinţă perfectă a
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pămentuluî, acea pasiune a culturei agri
cole, cari au făcut dîntr’insul unul din cci 
mai mari agricultori ai ţcret.

In nenumerate rânduri deputat şi senator, 
a luat o parte activă la aplicarea leget ru
rale, în calitate de comisar extraordinar 
pentru Buz£u şi Ialomiţa. Membru al co- 
misiunci consultative de la Domenii, P re
zident al Camerei de Comerciu, prezident 
fundator al Societăţei de Asigurare «Naţi
onala» al Societăţei pentru exploatarea- de 
păduri, Ioan Marghiloman făcea parte din 
toate societăţile industriale importante.

Maria (Alexandra, Victoria, de Ho* 
henzollern). — Principesa României, năs
cută la Eastwell Park în 17 28 Octombrie
1875, fiica A. S. R. Ducclui dc Saxa-Co- 
burg şi Gotha. S’a căsătorit la 26 D ecem 
brie 1892 cu A. S. R. Ferdinand, Moşte
nitorul Coroanei I^omâniei.

Marian (Simion. FI).—  Publicist năs
cut în satul Iliesci (Bucovina) la 1846. 
Studiile elementare le-a făcut în Suceava, 
apoi a urmat în Cernăuţi cursurile de teo
logie pe cari terminându-le în 1874, se 
sfinţi preot.

E membru al Academici române. Scricri: 
cPoesii populare din Bucovina (1869). Cbro- 
nialica poporului român (1882) Mănnncbin 
din manuscrisele lu i Gb. Sănlesrn (1885). 
Ornitologia poporană română (1SS3). Câte
va inscripfiu>u şi documente di)i ‘Bucovina
(1885). Descântece poporane române (1886). 
Nunta fa Români (1890). rJascerea la Ro
mâni (1892). înmormântarea la Români 
(1892). Satire poporane române (1893). 
Vrăji, farmece şi desfaceri (1893). Tradiţii 

poporane române dîn Bucovina (1895). 
Păsările voastre şi legendele lor. Resplală
(1897).

Marienescu (Marian Atanasie).
Născut în 8 20 Martie 1830 in Lipova, 
(Banat). A studiat gimnaziul în Arad, 
Tem işoara şi în Buda-Pesta undt în 26 
Septembrie 1852 a depus examenul de ma
turitate.

Studiând legile în 1856, a dobândit în
1862 diploma de avocat. La 31 O c
tombrie 1862 a fost numit asesor în 
Lugoş, în 20 Dec. 1871 jude la tribu
nalul regesc din Oravîţa, iar la 1880, 
jude la tabla regească din Buda-Pesta .şi

în 1891 fu strămutat la Oradia mare, unde 
se află şi azi. A publicat: Invdţătorulşi po
porul (1858). Tialadepoporale (1859). Colinde 
poporale (1859). Istoria română naţională 
pentru tinerime (1861). cPetru Rareş nu
velă istorică (1862). Datorinţele noastre 
( i8 6 S \  Steaua Magilor, cântece de crăciun
(1875).V iaţaşi operile Iul'Petru Maior( 1883). 
Cultul păgân şi creştin (1884). Afară de o mul
ţime de poesii şi articole de materii diferite, a 
publicat 14 poveşti româneşti, prevezute cu 
note explicatoare mitologice în Albina, Fa
milia şi în Foişoara Telegrafului Român in 
anii 1870— 1879, şi cele mai multe au fost 
retipărite.

La 13 Sept. 1877 a fost ales de membru 
corcspondinte, iar în 25 Martie 18S1, de 
membru oi'dinariu al Academiei Române.

Marsil (Sultana). — Filantropă, înce
tată din viaţă la 22 August 1871 în Bu- 
curesci. Cu prilegiul împroprietărire! ţcra- 
nilor, a renunţat in favoarea sătenilor la 
despăgubirea ce î se cuvinea de la doue 
proprietăţi ale sale (1864). A lăsat un ve
nit de 500 galbeni prin testam ent pentru 
Asilul Elena Doamna precum şi numeroase 
alte sume pentru biserici şi acte dc bine
facere.

Testam entul acestei filantroape este înca
drat în sala dc Consiliu a Primăriei Ca
pitalei.

Marsillac (Ulysse, de). Profesor, 
publicist, ziarist, dc origină franceză, născut 
la Montpellier în 1821, încetat din viaţă 
în Bucuresci la Noembrie 1877.

Dupe ce a fost profesor mai mult timp la 
diferite licee din Paris, a fost adus în Bucuresci 
la 1854 de către Iordache Slătincanu.

Aproape toată generaţiunea de la 1854 
şi până la 1877 ca re’şi-a făcut educaţiunca 
în ţară, a înveţat limba franceză de la pro
fesorul Ulysse de Marsillac. El preda cur
surile in principalele institute particulare 
din Bucuresci, apoi la şcoala militară, la Sfîntu 
Sava şi la Universitate.

Cariera sa ca profesor în Bucuresci nu- 
mci’a 23 de ani neîntrerupţi.

Ca ziarist, el a fondat: Le Monileur ron- 
main (1859). L a Y o ix  dela Roumanie (1860). 
Le jonrnal de Bucarest (1870).

Intre scrierile sale, trebuesc c ita te : Le- 
fons de litteratnre (1S59). De Pestb ii 
Bncaresl (1869). Histoire de Yarmee roumai-
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ne (1871). Etudes sur laRonnianie (1871). 
Gnfde du voyageur h ‘Bucarest (1872).

Marţian (Dionisie. P).— Publicist, năs
cut în Ponor (Transilvania) la 1829, încetat 
din viaţă la Municli (Bavaria) în Iunie
1865. A fticut studiile în Sibiu, Blaj, Viena, 
unde a term inat facultatea de drept în 
lS 57 -

De la această epocă § a ocupat cu deo
sebire despre studiul statisticei, introducând 
această ştiinţă în România.

Publicaţii: Stndi!  statistice îit economia 
politică (1858). Coloniştii germani şi Româ
nia (1860). Analele statistice şi economice ale 
Româniel(i&6o — i&65).

Mărzescu (Gheorghe).— Profesor, om 
politic, născut în Iaşî la 1834. A făcut 
sutudiile sale juridice în străinătate şi la 
întoarcere, a îmbrăţişat profesoratul fiind 
numit la 1860 profesor de drept civil la 
facultatea de drept din Iaşî. Amestecat cu 
deosebire în luptele politice, a colaborat la m ai 
toate ziarele din Muntenia şi Moldova. Mi
nistru al Cultelor sub guvernul principelui 
Dim. Ghika a păstrat acest portofoliu de la 
12 Decembrie 1869 până la 20 Aprilie 1870, 
când s’a format cabinetul Manolache Cos
tache Epureanu.

De aci înainte, ia o parte activă la opo
ziţia formată contra guvernului conservator 
(coaliţia de la Mazar-Paşa), apoî contra gu
vernului liberal, (opoziţia unită de la 1886- 
1888). Raliat iarăşi partidului liberal, intră 
în Ministerul de sub prezidenţia D-lui Au- 
relian ca Ministru al Instrucţiune! Publice 
de la 21 Noembrie 1896 până la 1897 31 
Martie, când s’a format guvernul sub pre
zidenţia D-lul Dim. Sturdza.

S crie ri: Ecsplicaţivne introdncerel codi- 
celnl civil (1865). Despre dreptul de succe
siune al copiilor naturali (1865). Le code 
Couţa devant la religion et la fam ilie  (1865). 
Efectul testamentelor şi donaliunelor între v il
(1870). Fără de legea canonică a Sfîntului 
Sinod{ 1873). M artirii de la 4S şi salvatorii 
de la 66 (1878). Maximele dreptului român
(1880). Scrieri diverse (1881). Căsătoria, 
studiu comparativ (1883). Apărarea Arbe- 
reulul Calistrat Orleanu (1884). Regimul 
complinnel şi al teroarel saiî guvernul D -lu l  
I. C. ‘Brătianu. Tocsinul popoarelor (1891). 
Discursuri asupra legel clerului (1893).

La 1896, G. Mărzăscu a fost transferat

ca profesor la facultatca dc drept din Bu
curesci.

Massim (Ioan. C.) — Profesor, născut 
la 1825 în satul Gropeni (Brăila) încetat 
din viaţă la 2 Iunie 1877 în Bucuresci. 
începe studiile sale la seminarul din Buz&u 
în 1839, apoi trece la şcoala din Brăila la
1841, şi vine în Bucureşcî la 1844, unde 
învaţă, supravegheat de a Creţescu fostul 
Prim -preşedinte de la Casaţie. Atunci intră 
în colegiul sfîntu Sava şi sfârşeşte cursurile 
în 1847 când e numit institutor în Brăila.

La 1856 în urma unui concurs, obţine o 
bursă şi pleacă la Paris, de unde se întoarce 
în 1860, fără să fi isbutit s£ obţie titlul dc 
licenţiat.

Totuşi Eforia şcoalelor, ţinând seamă de 
erudiţiunea sa, îl numeşte în 1862 director 
al gimnaziului Matei Basarab ; la 1862, trece 
in aceaş calitate la Sf. Sava. La 1864 i se 
încredinţează catedra de limba latină şi ro
mână la Sfîntu Sava, cursul superior. La
1867 e numit profesor de limba română la 
şcoala normală Carol I.

I. Massim a fost membru al Academiei 
române la 1867.

Scrieri : Elemente de gramatică elenică
(1850). Noii abecedar românesc (1868). 
Elemente de gramatică română. Tţjpede idee 
de gramatica macedo-românească (1862). 
Gramatica macedo-românească (1862). Una 
monstra de istoria critica (1874).

Mateescu (Mihail). —  Artist comic, 
născut în Bucuresci la 1866, încetat din 
viaţă la 1888.

A debutat foarte tîn£r, şi la versta de 21 
ani a fost angajat la Teatrul naţional din 
Bucurcsci şi admis ca societar. Era un co
mic de mult talent şi-a ţinut rolurile prin
cipale în : Pepelea, Fata Aerului, Un leii şi 
un ţlot, Nebunii din faţă, Z\Coştenire de la 
răposata, Noaptea furtunoasă, Scrisoarea per- 
dtită, Revizorul general, Limba portarului 
etc.

Mavrogheni (Petre).— Financiar,om de 
stat, născut în Moldova la 1819, încetat din 
viaţă la Viena în 1887 Aprilie. Educaţia 
şi-a făcut’o la Paris de' unde întorcându-se 
în Iaşi sub domnia Iui Mihail Sturdza, ocupă 
îndată un şir de funcţiuni pregătitoare la 
posturile mai înalte ale Statului.

La 1849 pcupă funcţiunea de prefcct 1̂
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Galaţi şi apoi i se încredinţă portofoliul 
Ministerului de Finance. După căderea lui 
Vodă Sturdza, P. Mavrogheni este rend pe 
rend, sub Vodă Grigore Ghika, Ministru de 
Externe şi Lucrări Publice.

In urma abdicăre i  acestui Domn, el lu
crează la unirea Principatelor şi este chear 
candidat la Domnie. După alegerea lui Vodă 
Cuza, P. Mavrogheni se retrage din viaţa 
politică şi se ocupă cu afaceri de căî ferate, 
in cari nu isbuteşte şi’şî perde chiar partea 
cea mal însemnată a avere! sale.

La 1866, el ea parte la răsturnarea 
Principelui Cuza şi intră în primul Minister 
de la 11 Februarie sub prezidenţia iu i  Ioan 
Ghika, la Finance. Apoî trece la Externe în 
Iulie sub prezidenţia lu i  L. Catargiu spre 
a lua din nofi portofolul Financelor de la i j  
Iulie 1866 pană la 2 Martie 1867. De la 
r i  Martie 1871 până la 7 Ianuarie 1&75, 
P. Mavrogheni este iarăşi Ministru de 
Finance în cabinetul L . Catargiu.

In 1881, P. Mavrogheni părăsind politica 
militantă, fu numit Ministru al României la 
Roma, de unde fu transferat la Constan
tinopole şi apoi la Viena unde a şi încetat 
din viaţă.

P. Mavrogheni era un bărbat cu vaste 
cunoştinţe economice şi financiare.

Mavros (Nicolae).—  General, grec de 
origină, dar născut în România la 1782, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 1868 Mar
tie 23. A ftcut studiile sale în ţară sub 
conducerea marchizului Saint-Holler, francez 
refugiat care da în Bucurescî lecţiunî la 
câţî-va fiî de boeri. La 1819 a fost secre
tarul intim al Domnului - Munteniei Ale
xandru Şuţu care lucra în favoarea Elheriei 
greceşti şi îngăduia strângerea de volontarî. 
Nicolae Mavros este şi dânsul amestecat 
în această mişcare revoluţionară.
Peste puţin, pleacă în Rusia şi se angajează în 
arm ata acelei ţări, unde înaintează până la 
gradul de general, după ce a luat parte la 
mai multe campanii contra Turcilor.

Reîntors în ţară o dată cu Kisselef, este 
numit inspector general al carantinelor, 
ma i  întâiti pentru Muntenia la 1829, apoi 
pentru Moldova, şi ocupă acest post până 
la 1851, cu titlul de inspector al ambelor 
Principate.

Serviciul militar Ta părăsit la 1848.
A lăsat Muzeulu i  naţional din Bucurescî 

o bogată colecţiune de antichităţi. Căsătorit

în ţară, a avut din a doua căsătorie, două 
fe te : una a luat în căsătorie pe principele 
Ioan Ghika, cea-l’altă pe Ioan C. Canta
cuzino.

Mawr (Barker. Iohn).—  Doctor, năs
cut în Londra (Anglia) la 1815, încctat din 
viaţă în Bucurescî la 1892.

A ftîcut studiile sale în Anglia şi era 
membru al Colegiului regal al chirurgilor 
şi fizicianilor din Londra. La 1858 a fost 
chemat de guvernul român se vie în ţară 
spre a ajuta cu luminele sale corpul nostru 
medical atunci pe la începutul înfiinţărel sale.

A fost ani îndelungaţi medic al spitalului 
Brâncoveneasa şi al asilulu i  Doamna-Bălaşa. 
Avea o reputaţiune stabilită ca medic pentru 
copiî. In timpul rezbelului Independenţei 
1877— 1878, cu ajutorul unei contribuţiunî 
venite din Anglia, a întreţinut 30 de pa
turi la un spital pentru răniţi.

El a publicat A rta  de aîngriji copii mia. 
Era corespondentul unul ziar medical engle
zesc The I ancet.

Max (Eduard). —  Artist dramatic, dc 
origină izraelită, fiiul unu i  medic din Iaşi, 
s’a născut la 1865. Elev al Conservato
rului din Paris şi al profesorului W orms, 
a debutat la Odeon în Paris la 1 Septem
brie 1891 şi de atunci nu s’a m a i  întors 
în ţară, având angajamente pe principalele 
scene din capitala Franciei, ca «jetine pre
mier.»

M a y e r  ( I g n a t iu ) .  —  Medic german, 
născut în Breslau la 1800, încetat din viaţă 
în Bucuresci la 1870. A fost unul din cei 
mai renumiţi doctori aduşî în Muntenia de 
Vodă Ghika Ia 1834 când a şi fost numit 
doctor al palatului. Până la 1849 a fost 
medic şef al armatei şi medic la- Pan- 
telimon.

S crie ri: D u progres dans les Principautcs 
de Valachie et de Moldavie (1835). Ueber 
sanităts Anstalten în Orient { 1840). Instruc
ţiu n i spre a întrebuinţa cu folos apele mine
rale din ‘Borsţek (1863).

De la 1834 până 1849, D-rul Mayer a 
reprezentat ţara la toate congresele naturaliste 
şi medicale din Germania.

Mazar-Paşa (vezi Lakeman).

Melchisedec. —  Episcopul Romanului,
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născut Ia 1822 în satul Garcina (Neam ţu), 
încctat din viaţii Ia 1892. Primele în v o i
turi Ie primi în anul 1831 de la dăscăîul 
bisericei T rei Erarchi din Piatra. La 1834 
intră în seminarul Veniamin din Iaşî şi Ia 
1841 se fileu învăţător în satul Ştefanescî. 
Apoî trecu profesor la seminarul Veniamin 
şi la 1843 intră la mănăstirea Socola, iar 
la 1848 se duse la Kiew (Rusia) spre a’si 
termina studiile în teologie. Bărbat de o 
mare erudiţiune, el este num it la 1856 ar- 
chimandrit, locoţiitor al episcopici de Huşi, 
apoî la 1864 locoţiitor al Eparhiei Dunărei 
de jos, unde a funcţionat provizoriu până 
Ia 1865, când fu întărit definitiv. La 1879 
fu ales episcop al Romanului.

Acest prelat a scris : Raport privitor la 
facultatea de teologie. O viţită  la câte-va 
mănăstiri. Inscripţinnile bisericilor armeneşti 
din Moldova. Formularvl slujire i lu i D um 
nezeu (1854). Teologia dogmatică a biserici 
ortodoxe (1 8 5 5 ).Introducere la cursul ştiin
ţelor teologice (1856). Catihisul ortodox (1857) 
Introducere în sfintele cărţi al vechiului şi 
uoulnl aşeţămînt (1860). Manual de litur
gică (1862). Teologia păstorală (1863). Ora
toriii (1869). Cronică Huşilor (1869). Li- 
poveuismul (1871'). Evchologiî (1873). Cro
nică Romanului (1874— 75). biserica orto
doxă (i8 8 i) .% e la ţin m r istorice (1882). Ins
cripţia de la monăstirea Răsboenl (1882). 
Studii despre ierarhia sinodală (1883). Pa- 
pismul (1883). Predice (1883). Icoanele de 
la Athon (1883). 'R otiţe  istorice şi archeo- 
logice (1886). Memoriu despre starea preoţilor 
din ‘România (1888). ‘Didachiele (1888). 
Viaţa şi minimele cuvioasei Maicei noastre 
Paraschiva (1889). Cinstirea şi închinarea 
icoanelor (1890).

M e lid o n  (G h e o rg h e ) .—Profesor, născut 
la Roman în 1831. A făcut toate studiile 
sale în Iaşî la Academia naţională. Colabo
rator al ziarului Zimbrul de la 1854 până 
la 1860, e numit în 1856 profesor de mi
tologie şi retorică Ia colegiul Academic din 
Iaşi, apoi trece şef de secţiune Ia Ministe
rul cultelor din Moldova până la 1862. De 
la această epocă până Ia 1864, este director 
general al şcoalelor în Bucuresci; de Ia
1864 la 1867 inspector şcolar şi mai terziu 
director al şcoalei pedagogice. Pe urmă se 
întoarce iarăşi Ia Iaşi.

A publicat: Tractat deversifica ţiuneţiS ţj)  
Cântecul Unire i (1859). Prietenul tinerimeî.

Carte de lectură (1858). Pedagogia elemen
tară (1874).

M elik  ( Io a n . M.)— Profesor dc matema
tice Ia universitatea din Iaşî, încctat din 
viaţă.

Notiţe biografice lipsesc. A publicat: 
Despre moneda română (186S). Elemente 
de geometrie (1873). Elemente de aritmetică 
C1876). Anuarul institutelor unite din Iaşi 
(1880— 82). Equerul g ra f o metru (1885). Curs 
practic de geometrie (1888).

M e r iş e s c u  (C o n s ta n t in ) .—Locotcnent- 
colonel, născut Ia 22 Iulie 1847. Elev al 
şcoalei militare la 1859, este înaintat sub
locotenent Ia 1861. In 1877 avend gradul 
de căpitan, ia parte Ia rezbelul Independen
ţei şi se distinge în fruntea a două com
panii de dorobanţi cu 600 oameni, apărând 
contra a 2000 Turcî podul de la Hărlek 
spre Rahova şi'silindu-I să bată în retra
gere. In raportul seu către comandantul 
armatei de Vest, generalul rus Meyendorf 
laudă curajul căpitanului Mcrişescu. M. S. 
Regele ’l înalţă pe câmpul de luptă la gra
dul de maior (1877 Noem brie) şi’î adre- 
seaxă următoarea scrisoare:

« Căpitane, batalionul 1 din regimentul 1 
«de dorobanţi s’a purtat cu cea m a i  marc 
«vitejie, înaintea Rahovei. Dupe cc bravul 
«seu comandant, maior Mateescu, fu rănit, 
«d-ta ai condus această trupă care a desfă- 
«şurat la apărarea podului de la Hărlek un 
«nespus eroism. T e  însărcinez a mulţumi 
«voinicilor dorobanţi în numele Ţ ărei şi 
«în numele Meii, a distribui din partea M. 
«S. împăratului Rusieî, 8 crucî dc S-tul 
«Georgc, câte 2 de fic-carc companic,şi 24 
«medalii de «Virtute militară», câte 6 dc 
«fie-care companie. Iar spre a răsplăti bra- 
«vura şi inteligenţa ostăşească ce ai dove- 
«dit personal, te numesc maior şi’ţi confer 
«medalia de aur pentru «Virtute militară.»

«Carol».

înălţat locot.-colonel la 1888, Constantin 
Merişescu demisionează din armată la 16 
Iulie 1889 şi e trecut în rezervă.

M ic h ă ile sc u  (N ic o la e ).—Profesor, năs
cut în Bucuresci Ja 20 Ma i  1854 A făcut 
toate studiile sale în ţară şi a intrat în pro
fesorat la 1876 ca profesor de matematică 
la şcoala centrală din Bolgrad; apoi a fost
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transferat în Bucurescî la 1877 ca profesor 
de geografie şi istorie la liceul Matei Ba
sarab unde funcţionează şi astă-zi de la 
1878.

A publicat Manual de geografie (1884). 
Geografia judeţului Ilfov. Harta României 
Curs de geografie. Atlas. 7 hărţi generale ale 
continentelor. Scrisoare deschisă către ministrul 
C. Boerescu.

M ic h ă ile s c u  (Ş te fa n ) .  —  Profesor şi 
autor, născut în Bucuresci la anul 1846.

A term inat cursurile liceulu i  Sf. Sava şi 
pe acelea ale Facultăţei de sciinţe din Bucu
rescî. La anul 1867, a obţinut prin coneurs 
catedra de ştiinţe fizico-naturale de curs liceal; 
acum profesează la liceul Lazăr.

A ocupat m a i  multe funcţiunî publice: 
Şef al comptabilităţe i în ministerul Instruc- 
ţiunel publice, Şef al diviziei agricole şi 
industriale în ministerul D om eniilor; Secre
tar general al ministerului Instrucţiunei pu
blice ; Inspector general al învăţământului 
primar şi apoî secondar. In colaboraţiune 
cu D-nu Dim. Aug. Laurian a condus foaia: 
Transacţiunele Literare ş i ştiinţifice, şi a fost 
prim redactor al ziarului po litic : România 
Liberă, de la 1876 până Ia 1884.

A scris: Elemente de Mineralogie, 2 voi.; 
Influenţa luminei asupra vieţei; încercări 
critice asupra învăţământului nostru primar ; 
Introducere la Psichofiţică; Industria şi r£ţ- 
belul, etc. A publicat multe articole sciin- 
ţifice şi sociologice în diferite fol şi gazete, 
m a i  ales în Revista contimporană. Are şi 
publicaţiuni critice cu um or satiric, sub 
psedominul de «Stemill».

M ic h e ru  (T o m a ) .  —  Violonist, născut 
la 1858, încetat din viaţă la 13 August
1892. A făcut studiile muzicale la Munich. 
C om posiţiI: Liebeslieder, Un dor, etc.

M icle  (Ş te fa n ) .  —  Profesor, născut în 
Comuna Feleaculu i (Transilvania) la 1820, 
încetat din viaţă în Iaşi la 1879. A îhceput 
să înveţe earte la Cluj, dar fiind lipsit de 
mijloace, a fost nevoit să întrerupă studiile 
sale şi să intre ucenic la un fierar, unde s’a 
ocupat cu lăcătuşeria. Cu multă stăruinţă, 
multă muncă, a isbutit să term ine învăţă
tura sa chiar la Viena.

întors în Transilvania, el participă la 
mişcarea revoluţionară din 1848, e închis,

scapa cu mare greutate, şi apoi se reîntoarce 
la Viena.

Pe la 1854, St. Micle se stabileşte în Iaşi 
ca profesor de fizică la liceu şi predă în a- 
celaş timp lecţiunî de chimie, istorie natu
rală, mineralogie. La 1858 e numit profesor 
la şcoala militară, şi la 1860 profesor dc 
fizică şi chimie la facultatea de sciinţe din 
Iaşi, post pe care’l ocupă până la moar
tea sa.

El, de şi nu a tipărit operile sale, a lăsat 
însă numeroase manuscrise între c a r i : M e
canica agricolă, Curs de astronomie, Zoologia, 
Chimia analitică, Chimia anorganică, Chimia 
ecsperimentală, Fizică, etc. etc.

St. Micle era soţul poete! Veronica 
Micle.

M icle  (V e ro n ica ). —  Poetă, născută în 
Iaşi la 1853» moartă la mănăstirea Varatic 
(N eam ţu) la 1889. A făcut studiile sale la 
şcoala centrală de fete din Iaşi şi a debutat 
în literatură sub pseudonimul Corina, publi
când în foiţa Curierului român la 1873 o 
nuvelă Rendeţ-vous. Apoi a tradus unele 
din poesiile lui Lamartine şi Alf. de Mussct, 
colaborând la revista Convorbiri literare în 
Iaşi.

V. Micle a tipărit: Poesii (1887).

M ic le scu  (C ă lin ic ).— Mitropolit Primat, 
născut la 16 Aprilie 1822 în oraşul Su 
ceava, m ort la 14 August 1886. A fost 
crescut şi instruit de moşul său Mitropoli
tul Sofronie. Uns în schima monahală la
1842, hirotonisit diacon la 1843 şi iero- 
monach la 1848, la 1855 s' a &cut arhiereu, 
la 1858 locotenent al episcopiei Huşilor, 
când a luat parte şi la lucrările Divanului 
ad-hoc. Numit la 1863 locotenent al mi
tropoliei Moldovei, la 1866 ia parte în Iaşi 
la, mişcarea separatistă din 3 Aprilie, este 
arestat, dat judecăţel şi apoi graţiat cu oca- 
siunea suirei pe tron a principelui Carol I.

La 1873, recunoscut definitiv în calitate 
de m itropolit al Moldovei, la 1875 este 
ales Mitropolit Primat al României.

M ic le scu  (D u m itru . S c .). —  Bărbat 
politic, născut în Iaşi la 29 Februarie 1820, 
încetat din viaţă în Botoşani la 20 N oem 
brie 1896.

A filcut studiile sale în Iaşi şi apoi după
o lungă călătorie prin streinătate se întoarse 
în ţară.
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La 1846 fu numit candidat (supleant), 
iar la 1847, consilier la divanul ape
lativ din Iaşi. Amestecat în mişcarea de la
1848, nu fu nici surghiunit, nici trimis la 
mănăstire, pentru că fugi la timp la moşia 
Hoceni, din districtul Fălciu, proprietatea 
unchiului său Beldiman. La 1849, sub 
domnia lui Grigorie Ghika, el redobân
deşte funcţia judecătorească, perdută la
1848 ; iar la i 8 j o  este înaintat candidat 
la divanul domnesc (C urte de Casaţie), şi 
la 1852consilier. In fine, la 1855, este numit 
prezident al divanului de apel din Iaşi. Ca 
atare şi conform convenţiei de la Balta- 
Liman, face parte şi din divanul obştesc 
(Camera legiuitoare), care’l alege mădular 
pentru redactarea legiuirilor votate. La anul
1856 societatea de medici şi naturalişti din 
Iaşî îl numeşte membru onorar. Iscăleşte 
unul din cei d’întâiu actul înfiinţărel comi
tetului Unirei din 30 Maiu 1856. La 3 Au
gust 1857, este ales, ca unionist, deputat 
la divanul ad-hoc, de către marii proprie
tari din Capitala Moldovei. Ia parte activă 
la toate discuţiuncle şi voturile cari au 
imortalisat marele divan, prezidat de 
unchiul s6ti Mitropolitul Sofronie Mi
clescu, din care mai făcea parte şi fra
tele său, Calinic, mai pe urmă Mitropolit 
primat. In deosebi se distinge în chcstiunea 
juridicţiunel consulilor, reclamând ca străi
nii să fie supuşi tribunalelor indigene; face 
un discurs program asupra despărţire! ce 
se cuvine între cele trei puteri ale Statului: 
legizlativa, judiciara şi esecutiva.

După încheierea lucrărilor divanului ad- 
hoc, ia parte activă la propaganda pentru 
Unire. La 1859 este ales deputat al ţinutului 
Dorohol în adunarea electivă care, la 5 Ia
nuarie, alege pe Cuza dom nitor; în acelaş 
an, intră, la 16 Ianuarie, în minister, la de
partamentul lucrărilor publice. La 29 Au
gust, ia departamentul finanţelor. La Noem 
brie, trece ministru de justiţie. La 1861 se 
retrage din Adunare pentru că s’a convins 
«că aplicarea sinceră şi desvoltarea conşti- 
tuţională a marilor principii liberale şi na
ţionale înscrise în constituţie, nu se pot 
realiza cu legea electorală mărginită în cer
cul impus ţăre i  prin convenţia de la 7I19 
August.»

Retras la Cotnari, cere şi obţine voea 
să predea gratis un curs de istoria patriei la 
elevii şcoalei din acea comună. Mal târziu 
cere şi obţine aceaşl autorizaţie pentru a

preda gratis filosofia la liceul nou înfiinţat, 
din Botoşani.

După 2 Mal 1864, Kogălniceanu ’l nu
meşte comisar, ca să explice legea rurală 
locuitorilor săteni. Dimitrie £c. Miclescu 
se pune pe explicat, cu un entusiasm care 
întrece intenţiunile celor cart l’ati numit. 
Se îmbrăcă ţărăneşte. Se leapădă de numele 
său de familie şi nu mai iscăleşte de cât 
«Dumitru sin Scarlat» ; se dedă la fel de 
fel de manifestaţiunl cari neliniştesc spiri
tele şi cari nemulţumesc pe guvern. Ast-fel 
la 8 Septembrie 1864, adună 6.000 ţărani 
şi pleacă în fruntea lor Ia Ruginoasa, unde 
Vodă Cuza ascultă cu voe, fără voe, dis
cursuri şi ovaţiunl cari nu’I făceau trebu
inţă. In fine Kogălniceanu speriat, exasperat, 
trim ite la 21 Noembrie 1864, comisarului 
săă, tipica telegramă:

«Cunoscând şi apreciând concursul ce aţi 
bine-voit a da în aplicaţia legei rurale, am 
onoare a vă exprima deplină mulţumire din 
partea guvernului şi a vă încunoştiinţa că, 
această lege devenind deja destul de explicată, 
misiunea d-voastră încetează».

Răsturnarea lui Cuza Vodă a fost pentru 
inima lui Dum itru Miclescu, durerea cea 
mal mare a vieţel sale politice. De atunci 
de şi raliat, mal ales după moartea vechiu
lui său Domn şi prieten, la noul regim şi 
la dinastia Regelui Carol, a dus, când în 
Dorohol, când în Botoşani, o viaţă ştearsă 
şi retrasă. Din când în când se apucă de 
ziaristică: Opiniunea, Curierul de Dorohoî, 
Cocosul pe prag, aă fost create sau lucrate 
de a6nsul, fie singur, fie în colaboraţie. La
1877 a mai fost ales deputat. Dar cariera 
politicei celei mari era sfârşită : timpurilor 
noui, trebuiau oameni noul. La 1876 fusese 
închis de conservatori, pentru articole revol
uţionare, la 1877 fu scos din funcţiunea de 
avocat al Statului, de către guvernul liberal, 
pentru că lucra făţiş la răsturnarea lui. Dar 
acestea le amintim numai pentru că zugră
vesc temperamentul neastâmpărat al omului, 
căci încă o dată, rolul istoric al lui Du
mitru Miclescu se închisese la 1866.

El a publicat: Fala Cojocarului,, Dragul 
Mameî, F kurul Fermecat şi alte piese origi
nale sati localizate, menite, pe la 1855, ca 
toate scrierile de pe atuncea, să deştepte o 
literatură naţională.

M ic le sc u  (S ofron ie ). — Mitropolit al
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Moldovei, născut la 17^0, încetat din viaţă 
la mănăstirea Slatina la 1863.

Studiile sale şi le-a făcut în ţară. Cu
noştea limba franceză, greacă şi a tradus 
mai multe scrieri din aceste limbi. Fost 
episcop al Huşilor până la finele anului 
1850, la 1851 a fost ales m itropolit al Mol
dovei, ocupând această înaltă demnitate până 
la 1860, când a fost isgonit de principele 
Cuza la mănăstirea Slatina unde a şi murit. 
B înmormîntat la mănăstirea Neamţu.

Mihâescu (Ioan). — Căpitan, născut la
12 Septembrie 1842, mort la 30 August 
1877. Sergent voluntar în 1860, el căpătă 
la 1863 gradul de sub-locotenent şi în 1868 
cel de căpitan. In timpul rezbelului Inde
pendenţei face parte din batalionul 2 de 
vânători şi moare pe câmpul de luptă la 
luarea redutei Griviţa, la 30 August 1877.

Milicescu (Constantin).— General, năs
cut în Roman la 1810. Intră în armata 
Moldovei cu gradul de cadet şi ajunse în 
1859 la gradul de general.

In August 1859 a fost numit Ministru 
de rezbel şi comandant al armatelor Prin- 
cipatelor-Unite. In această calitate a fost 
însărcinat de Vodă Cuza cu o misiune di
plomatică în Rusia.

A încetat din viaţă în Iaşi la 15 Martie 1868.

Milicescu (Theresa).— Născută la 182 5. 
Soţia generalului Milicescu Constantin. A 
donat o parte însemnată din averea sa pen
tru  opere de bine-facere Epitropiei spitale
lor Sf. Spiridon, spitalului Păşcani, spitalu
lui Caritatea, Bisericei Sf. T reim e şi altor 
instituţiuni din Iaşi.

Miile (Constantin).— Publicist, ziarist, 
născut în Iaşi la 21 Decembrie 1861. A 
fîlcut studiile liceale în oraşul său natal, iar 
cele universitare la Bruxelles de unde s’a 
întors la 1884, cu titlul de doctor în drept.

A colaborat cât-va timp la Româhul sub 
direcţiunea lui C. A. Rosetti, apoi în 1885 
a fondat cu mal mulţi amici politici, ziarul 
socialist Drepturile omului’ care apărea co
tidian.

Amestecat de tînăr în mişcarea socialistă, 
pentru care fapt a şi fost exclus din uni
versitatea de la Iaşi, el s’a pus mai terziu 
în capul acestei mişcări în România şi cu 
deosebire în Bucuresci.

In 1895 C. Miile a devenit proprietarul 
ziarului cotidian Adevărul.

Scrierile sale sun t: Versuri (188O . Dinu  
Milian (1887). Feciorul Popet (1885). Scri
sori către iubita (1897).

Millo (Mateiii). — Artist şi autor dra
matic, născut în Moldova la 1813, încetat 
din viaţa în Bucuresci la 1894. Părinţii săi 
îl băgară funcţionar la minister ca scriitor, 
când era în verstă de 17 ani.

Dar fugi din şcoală şi cu toată împotri
virea familiei plecă la Paris, unde studiă 
arta dramatică. La întoarcerea sa în ţară 
voeşte să debuteze pe scenă, dar unchiul 
său fiind ministru, se împotriveşte la a- 
ceasta, dându’i drept consolaţiune direcţiu
nea teatrului din Iaşi, cu condiţiune să nu 
joacc.

In tr’o bună seară Millo calcă însă anga
jamentul său şi joacă, dar intrarea sa pe 
scenă e întâmpinată cu fluerături din partea 
unei cabale întocmită de familia sa.

Atunci trece în Muntenia şi joacă neîn
cetat pe diferite scene şi mai ales pe aceea 
a Teatrului Naţional, unde s’a ilustrat până 
pe Ia anul 1888, când s’a retras.

Ar fi imposibil de enumărat aci to t re
pertoriul acestui mare a r tis t; e suficient să 
spunem că el a contribuit la succesul co
mediilor lui Alexandri în cari a jucat toate 
rolurile principale. Millo a fost şi scriitor 
dramatic. Operile sale s u n t : Nicşorescu vo
devil, T u ţu  cerşetoru vodevil, Baba Hârca 
operetă, Apele de la Văcăreşti revistă, Pră
păstiile BucurescitUut, Spoelele Bucuresciulul, 
vodevile, 'Paraponisitul pus în slujbă, Chiriţa 
la expoziţia din Viena, etc.

In decursul anilor de când Millo a pă
răsit Moldova, a avut sub conducerea sa 
de multe ori direcţiunea teatrală din Bu
curesci.

In consideraţie că el şi-a cheltuit toată 
averea sa în folosul teatrului naţional, Ca
mera legislativă din anul 1868 având în 
vedere şi meritele acestui mare artist, i-a 
votat în unanimitate o recompensă naţională 
de 600 lei lunar.

Mincu (Ioan). —  Architect, născut la 
Focşani în 1852. A urmat clasele primare 
în oraşul său natal, iar liceul în Bucuresci 
la Matei Basarab. A term inat şcoala de 
poduri şi şosele din Bucuresci şi a intrat 
apoî ca inginer în serviciul Primăriei Ca
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pitalei. La 1873 trece în aceaşl calitate la 
Primăria din Focşani unde stă până la 1877. 
In accst timp se ocupă de literatură, pu
blicând versuri în Convorbiri literare. La
1877 pleacă la Paris şi intră în şcoala spe
cială de arhitectură, obţinând la sfârşitul si
nului premiul vechilor elevi, (două medalii, 
una de platină, cea-l’altă de aur). In anul 
urm ător el intră în şcoala de Bele-arte unde 
obţine două prime medalii, tre i  secunde şi 
premiul societăţii centrale de arhitectură 
din Franţa. La 1883, obţine diploma de 
arhitect, întreprinde o călătorie prin Spania, 
Italia, şi apoi se întoarce în ţară.

Principalele sale lucrări s u n t: Palatul 
Justiţiei din Bucureşti Şcoala centrală de fete. 
Cârciuma de la şoseaua Kiselef. Casa Ver- 
nescit. Casa Monteoru. Decoraţia interioară a 
Catedralei din Constanţa. Biserica de la Valea 
Călugărească, etc, etc.

Mincu (Mihail).— Artist dramatic, năs
cut în Craiova la 1815, încetat din viaţă 
în Bucurescî la 1887. N ’a făcut de cât cla
sele primare şi a petrecut tinereţele sale um
blând cu trupele de teatru prin diferitele 
oraşe ale ţârei, ataşat în special la trupele 
de sub direcţiunea lui M. Millo, pe care ’l 
ajuta în toate întreprinderile sale, graţie 
caracterului sSâ glumeţ şi unui deosebit ta
lent comic.

A jucat şi s’a distins mal ales în piesele: 
((Doui pricopsiţi», Apele de la Văcăreşti, 
33,333 franci, Prăpăstiile Bucureştilor, Jianu 
etc.

Pe la sfârşitul vieţe i  sale, după ce a mal 
aparutîn  câte-va rândurî pe scena teatrului 
naţional din Bucurescî, ne mal putând juca 
din causa verstei, a fost numit controlor al 
Teatrului, funcţiune pe care a ocupat’o până la 
moartea sa.

Minovici (Mina Ştefan).—  Doctor in 
medicină de la Facultatea din Paris. Li
cenţiat în farmacie, profesor de medicină 
legală la Facultatea de medicină din Bu
cureşti, medic legist şi directorul Institu- 
lu i  medico - legal. O riginar din Craiova, 
născut în Brăila la 1858. A ftcut studiile 
în Bucurescî în liceul Mateiu Basarab şi 
Sfîntu Sava. Cele medicale în Paris.unde 
s’a ocupat în special numai cu medicina le
gală. Elev al profesorului Brouardel, Mi
novici este organizatorul Institutului medico- 
legal şi al serviciului antropometric din

Bucuresci. Scrierile sale m ai principale sunt : 
Etude medico-legale sur la mort subite ă la 
suite de coups sur Vabdomen et le larynx. 
De l’inflenence des Ptomaines dans la reeber- 
cbe toxicologique des alcaloîdes vegetaux.Etude 
medico-legale. sur les alcaloîdes cadaveriques. 
L 1antropologie criminelle et la responsabifilite. 
Tţjmarques statistiqnes relatives a l’antro- 
pologie du criminel. Importanţa şi evoluţiunea 
medicinei-legale. Consideraţiunl medico-legale 
asupra maladiilor mintale simulate. Otrăvirile 
cu pkytolace decandra. Utilitatea învlţăm lntulul 
medicinei-legale în facultăţile de drept. Iden
tificarea antropometrică, metoda Bertillon. 
Catalogul de condamnaţi din toată ţara pe 
anul 1892 ca început al unu i cazier jud i
ciar. Discursul ţinut cu ocaţiunea deschiderei 
morgei. Rapoartele relative la congresele de 
antropologie criminală ţinute la Bruxelles şi 
Geneva în 1892 şi 1896. Rezistenţa sperma
tozoizilor în organele genitale fem etşti lung 
timp d u p i moarte. Profilaxia turbărel dup i 
metoda Iul Pasteur.

Mirea (Gheorghe. D).— Pictor, născut 
în Câmpulung la 1852, elev laureat al şcoa- 
lel de bele-arte din Bucuresci, elev al lui 
Lehmann la şcoala de bele-arte din Paris, 
şi al renumitului pictor Carolus Duran.

A obţinut în 1889 medalia de argint 
(hors concours) la Exposiţiunea din Paris 
şi medalia de aur la exposiţiunea din Bu
curesci în 1894.

E profesor la şcoala de bele-arte din 
Bucuresci încă de la 1 Noembrie 1892.

Principalele sale tablouri s u n t : Capul lui 
Andrei ‘Batori înaintea lu i M ibai Vodă.Ver- 
fu l  cu dor. Prometeu fu râ n d  focul din cer. 
Mercur recompensând agricultura şi industria. 
Aceste două panouri decorative sunt în sa
lonul de onoare al băncei naţionale din Bu
curesci. D anţul şi muzica. ‘Decoraţiunea 
catedrei din Constanţa. Portrete.

Mironescu (Constantin M). —  In
giner, născut în Bucurescî la 22 Martie 
1850. A făcut studiile liceale în Bucuresci 
şi studii de specialitate în Paris de la 1868 
până la 1878, întorcându-se cu titlul de 
licenţiat în drept, inginer de poduri şi şosele.

A ocupat următoarele funcţiun i:
Inginer şef de secţie la construcţia liniei 

ferate Mârâsesci-Buză&, de la 1879— 1881; 
Inginer la serviciul hidraulic şi apoi şef al 
acestu i  serviciu de la 1881— 1890; Inspec
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tor general, membru în consiliul technic al 
ministerului Lucrărilor Publice de la 1890 
până astă-zî; Profesor la şcoala naţională 
de poduri şi şosele de la 1882 până 
astă-zi.

M is s a il  ("G heorghe). — Publicist, năs
cut în Molaova la 1834. Elev al gimna
ziului Vasilian şi al Universităţii din Iaşî, a 
servit ani îndelungaţi în magistratură ca 
judecător, grefier şi prim grefier la Casa
ţie, director la ministerul Justiţiei până la 
1868 când a dimisionat şi a îmbrăţişat ca
riera de advocat. La 1891 a mal fost câte
va luni Secretar general la Ministerul D o
meniilor.

Ca ziarist, G. Missail a colaborat la Steaua 
Dunărei, Zimbrul, Vulturul, Ateneul Român, 
‘Binele Public, Traian, Buletinul instructiunel 
publice etc.-

El a publicat: Evenimentele de la 1821. Tră
darea BasarabieIy Ioan Câmpineanu, biografie; 
Despreresponsabilitatea funcţionarilor publici. 
România. Scrisori daciane. Doamna'Dora dJ- 
Istria. Străinii în Principate. Ţâranul de la 
Dunăre. Studii constituţionale. Mănăstirile 
închinate} Originele legislaţiunel române. E- 
poca lu i Vasile Lupu şi Mateiu ‘Basarab. 
Cuscria cu străinii. Studii asupra datinelor 
şi moravurilor românescI. Celibateria şi f u 
nestele el consequenţe. Dunărea şi Românii. 
Vechile referinţe ale Românilor cu Engleţiî. 
România vechiâ şi nouă. Istoria şi actuali
tatea. 3\£uţica naţională la Români. Apoteosa 
lu i Şincal. Istoria modernă a Tţomânilor de 
la 1828— 1866.

M itilin e ii  (M ih a il) . — Diplomat, năs
cut în Bucuresci la 18 Octom brie 1836.

După terminarea cursurilor primare şi 
liceale, a intrat ca scriitor la secţia diplo
matică a Ministerulu i  de Externe la 1 Ia
nuarie 1858.

înaintat ’n serviciul interior al acelei ad- 
ministraţiuni, după ce trece prin toată fi
liera ca registrator, ajutor de şfcf de masă 
şef de divizie, e numit la 1871 secretar 
general al Ministerului de Externe şi ocupă 
acest post până la 1879 când este trimis 
ca Ministru reşedinţe al ţăre i  la Bruxelles 
şi Haga în 1880 Aprilie.

In luna Noembrie din acelaş an, este 
readus ca secretar general la Externe, şi în 
1881 este însărcinat cu lichidarea despă
gubirilor ruseşti din rezbelul 1878— 78, ca

reprezentant al guvemuluî. La 30 Septem
brie 1882, M. Milineu e numit Ministru pleni
potenţiar la Belgrad, la 1885 e transferat la 
Bruxelles şi este însărcinat cu direcţiunea 
legaţiunei din Paris.

La 16 Martie 1889 el este transferat la 
Constantinopole şi ocupă acest post până 
la începutul anului 1896 când demisionează.

El a publicat: Colecţiitne de tractatele şi 
convenţiunele României de la 1368 până în 
ţilele noastre (1874). Les droits de la Rou- 
manie bases sur les traites. La Roumanie 
en î8y6.

M o c so n y i (A n d re i) . — O m  politic, 
născut în Transilvania la 12 Iunie 1S12. 
Face studiile în Pesta şi terminând dreptul 
la 1832, ocupă câte-va funţiunl administra
tive.

Apoi ia parte la luptele politice şi în
1848 e nevoit să părăsească Ungaria. La
1849 se întoarce în Banat şi e numit co
misar districtual suprem în părţile Banatului 
locuite de Românî. La 1852, neputând 
dobândi îmbunătăţirea soartei Românilor, 
demisionează. La 1856, după ce a mai 0- 
cupat câte-va luni o funcţiune administra
tivă, se retrage la Foen. La 1866 convo- 
cându-se în Viena un consiliu de notabili, 
spre a trata reconstituirea monarhiei pe 
baze nouă, Mocsonyi face parte din acest 
Senat imperial comun, şi susţine reconsti
tuirea pe baza naţionalităţilor.

Memorandul propus dc dânsul, e combătut 
şi e nevoit să’l retragă.

Atuncî se reîntoarce la moşia sa şi dă 
numeroase subvenţiuni la ziare şi studen
ţilor pentru desvoltarea literaturei şi artei 
române. La 1863, fiind foamete în Banat, 
dă pâine pentru 400 de familii din Foeni.

La sfârşitul anului 1861, el începe să 
lucreze pentru emanciparea bisericei române 
ortodoxe, provocând o mare agitaţiune 
prin ziaristică, precum şi direct în popor, 
împreună cu Vicenţiu Babeşiu penă ce is- 
buti la 1864 să dobândească restaurarea 
mitropoliei române ortodoxe în Transil
vania, Banat şi Ungaria. Pe la sfârşitul vieţel 
sale, desgustat de luptele politice, căzu într’un 
mare pesimismu.

Andrei Mocsonyi, a fost ales membru 
al Academiei române la 1866. A m urit la 
5 Maiu 1880.

M o n ti ( J u le s ) .—Profesor francez, adus
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din Paris la 1848 de principele Gheorghe 
Bibescu ca profesor de limba franceză la 
sfîntu Sava. Fusese înainte profesor şi di
rector la Colegiul Rollin din Paris. In anul 
venire i  sale, a deschis un pension pe seama 
sa în Bucurescî, unde Statul avea câţî-va 
bursieri. A profesat până la 1855. Alte a- 
mănunte biografice lipse.sc.

M o tru  (vezi R ă d u le s c u  M o tru ) .—

M tille r  (C a ro l. H .) —  Mare comerciant, 
născut la 1827 în Klein Rossen (Prusia) 
încetat din viaţă în Bucurescî la Câmpina 
(Prahova) în 7 Iunie 1895.

A flcut studii de agricultură şi apoi a venit 
în România la 1845, intrând în prăvălia 
unchiului său Hotsch cu care după o muncă 
de câţî-va ani, graţie silinţelor depuse, se 
asociă la 1853, conducând actuala prăvălie 
din caleaVictoriei, pasagiu! român, cunoscută 
odinioară sub denumirea de Peptenarul 
pentru că acolo se vindeau m a i  ales pep- 
ţenî. La 1879, retrăgându-se Hotsh, C Mu- 
ller a rămas singurul şef al caseî. El era 
în deosebire cunoscut şi prin numeroasele 
sale acte de filantropie fskute tot d’auna în 
taină.

La m oartea sa, a lăsat prăvălia fiilor săi 
Oscar şi Hugo, cel de al treilea Carol ră- 
mâind în capul unei importante librăriî 
care publică operile literaţilor români în 
editura sa, sub titlul «Biblioteca pentu toţi».

M u m u le a n u  ( P a r is  B a r b u ) .—  Poet, 
născut în Slatina la 1794, m ort în Bucuresci 
la 1837. A fost crescut de mic copil în 
casa lui .Constantin Filipescu, unde găsin- 
du-se mereft în contact cu mulţi învăţaţi, 
a sfârşit prin a simţi o deosebită aplecare 
pentru literatură şi s’a instruit singur.

El a publicat un volum, Versuri (1817) 
coprinzând primele sale încercări, Plângerea 
Patriei şi Caracterele (1825). Ultime Poe- 
sii (1837).

M u re ş ia n u  ( A n d r e i ) .— Poet ardelean, 
născut la 1816 In oraşul Bistriţa (T ransil
vania) m ort la 1863.

învăţă limba românească la un militar 
mărginean din Valea Rocnei şi apoi după 
ce ftcu clasele primare în Comuna sa, urmă 
la J31aşiii filosona şi teologia.

La 1838, fu numit la şcoala română din 
Braşov şi la 1839 profesor la gimnaziul

catolic din acelaş oraş, post pe care Fa 
ocupat până la 1850, când a fost numit 
translator de limba română pe lângă auto
rităţile române.

Mureşeanu este autorul imnului «‘De/- 
teaptâ-te române» devenit celcbru de la re- 
voluţiunea din 1848.

El a publicat: Icoana cresceret rele. Po- 
esii naţionale.

*
M u rg e sc u  (Io a n ) .—  General de brigadă, 

comandant al flotilei române, născut la 27 
Martie 1846. Elev al şcoalei navale dinBresta 
la 1864, e înaintat sub-locotenent la 1866 şi 
ofiţer superior la 1875. Fiind comandant al 
flotilei la 1877, cu gradul de maior, se dis
tinge în timpul rezbelului Independenţei prin 
următorul fapt de arme : «In noaptea de 13 
spre 14 Maiu 1877, împreună cu trei ofi
ţeri din marina rusească Schestakof, Du- 
baschof şi Petrof, întreprinse cu şalupa ro 
mână Rândunica o expediţiune în contra 
monitorului turcesc Seife staţionat în canalul 
Măcinului în faţa Brăilei. Cu to t focul cui- 
rasatului turcesc, reuşi a se apropia de 
densul şi isbuti a’l izbi în coastă cu o tor
pilă care’l sparse şi afundă cu totul».

înaintat colonel la 1881, a ajuns general 
de brigadă la 1893 şi este comandantul 
flotilei.

M u rg u  (E ftim ie).— Jurisconsult, profesor 
de filosofie, adus din Transilvania în 1834 
şi însărcinat cu facerea cursului de filosofie 
la şcoală Vasiliană şi apoi la academia Mi- 
hăileană din Iaşî. Alte notiţe biografice lipsesc.

M u s ic e s c u  (G a v ril) . —  Născut în ora
şul Ismail (Basarabia) la 1847 Martie 20. 
Şcoala primară a ftcut’o în ismail, apoi 
seminarul din H u şî; terminând seminarul 
s’a înscris la conservatorul din Iaşi ; la 1866 
în urm a concursului depus, a fost numit 
profesor de muzică la seminarul din Ismail. 
La 1870 a mers să’şî complecteze studiile 
muzicalc la Capela Imperială şi la conser
vatorul din Petersburg.

La 1872 reîntorcându-se în ţară, în urma 
concursului depus la Bucuresci, a obţinut 
catedra de armonie de la conservatorul din 
Iaşî, pe care o ocupă şi azi.

La 1876 i s’a încredinţat şi conducerea 
corului Mitropolitan din laşi.

A scris mai multe coruri pentru biserică, 
şcoală şi serbări naţionale, un curs de teo
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rie cu aplicaţiune practică, o colecţie de 
cântece populare pentru cor. A tran
spus de pe psaltichie, pe notaţiunea li
niară cântările bisericeşti.

La 1890 s’a înscris ca student la facul
tatea juridică din Iaşi, şi la 1893 a obţinut 
titlul de licenţiat în drept.

A dat concerte corale în ţară şi peste 
hotare.

Myller (Teodor. A).— Publicist, născut 
în Botoşani la 1848. A făcut studiile în 
Iaşi şi la 1866 a intrat în administraţia Mi

nisterului de Finance unde a servit aproape 
trel-zecî de ani, ajungând la gradul de inspec
to r financiar.

A publicat: în  Iaşi roman (1871). Un 
vis de biurocrat, nuvelă. Zoe, nuvelă (1871). 
Calendarul Telegrafului (1875). Socrul urnii 
ginere, comedie. Fata lu i chir Troancă, 
comedie (1874). 7Răpirea Bucovinei, dramă 
în colaborare cu V. A. Urechiă, Ţ incu şi 
Scorţescu. Un ginere de elită, comedie în 
colaborare cu P. Grădişteanu.

A publicat şi câte-va lucrări fiinanciare.

N
Nacu (Constantin).— Avocat, profesor 

de drept, născut în Bucurescî la 29 Iunie 
1844. Elev al liceului SI. Sava, a făcut apoî 
dreptul la Paris, unde a obţinut diploma de 
doctor în drept.

Reîntors în ţară la 1870, a fost numit 
supleant la Tribunalul Ilfov, apoi judecător, 
prezident, prim prezident şi membru la 
Curtea de Apel.

La 1875 a demisionat din magistratură 
şi la 1876 a fost numit procuror general, 
post pe care l’a ocupat pană în 1876 O c
tombrie. Ales deputat la 1881, C. Nacu 
face parte din Ministerul I. Brătianu, ca 
Ministru al Justiţiei la 1885 şi apoi al Fi- 
nancelor de la 1886 până la 1888.

Profesor de drept civil la Universitatea 
din Bucurescî de la 1876, colaborator juri
dic al ziarului Dreptul, C. Nacu a sc ris : 
Principii elementare de drept civil.

La 1895, 1896 şi 1897 a fost ales vice
preşedinte al Camerei.

Nădejde (Ioan). —  Publicist, născut în 
Tecuciii la 20 Decembrie 1854. A făcut 
şcoala primară la Zamostea şi Botoşani, li
ceul în Botoşani, bacalaureatul ' l ’a dat în 
Iaşi. La 1874 a luat prin concurs catedra 
de limba franceză la gimnaziul Alexandru 
cel Bun din Ia ş i; peste puţin timp a con
curat pentru limba română şi latină la cur
sul inferior liceul naţional din Iaşî. La 1881 
a fost destituit din profesorat din cauza teo
riilor sale socialiste în urma judecăţe i  unui 
juriă universitar din Iaşi. A scris în ‘Basara

bia, ‘Drepturile om u lu iM u n cito ru l, M un
ca, Contimporanul, Literatură şi ştiinţă, 
Revista socială, Critica socială, Lumea nouă, 
Die neue ţeit şi Vorvărts. A fost ales de
putat social-democrat în 1889 de colegiul 
al III-lea de Iaşi. De la 1894 Iunie, s’a 
străm utat în Bucurescî, chemat de consiliul 
general al grupului socialist pentru a con
duce Munca şi apoî Lumea nouă. A publi
cat : Gramatica limbei române. Istoria limbei 
şi literaturel române. Botanica şi geologia. 
Zoologica cu Gh. Nădejde. Dicţionarul la- 
tino-român.

Nădejde (Sofia).—Născută în Botoşani 
în 1858 Septembrie 14. A făcut şcoala pri
mară şi cursurile unul pensionat secundar din 
Botoşani. A scris în Femeea română a d-nei 
Flechtenmâcher pe la 1878, în Basarabia, 
Contimporanul, Literatură ş i ştiinţă  a lui 
Gherea,Gaţeta săteanului, Muncitorul,Munca, 
Social-democrat şi Lumea nouă. Cea mal mare 
parte din articolele sale aâ fost privitoare 
la chestia fem eească; a m a i  scris articole 
sociale de popularizare ştiinţifică, de folklore 
şi bucăţi literare. A scos două volume 
Nuvele şi Fie-cart la rândul siă , precum 
şi o comedie O iubire la ţară.

Naniescu (vezi Iosif).

Nastase (Ioan Grigore).— Căpitan, năs
cut la 6 Ianuarie 1842, m ort la 7 Noem 
brie 1877.

Intrat în armată ca soldat la 1857, a fost
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înălţat la gradu) de sub-locotenent în 1864. 
Căpitan în Regim. 15 dorobanţi, el ia parte 
la asaltul în contra redute i  Griviţa în tim
pul rezbelului Independenţei, şi cade mort, 
lovit de un glonţ, în ziua de 7 Noembrie
1877.

Naum (Anton). —  Publicist, născut la 
Roman la 1835, unde şi-a ficut studiile 
elementare. Liceul Ta term inat în Iaşi şi 
apoî a trecut cursurile facultăţe i  de litere 
din Paris. Reîntors in ţară a intrat în pro
fesorat şi a fost institutor, revizor şcolar, 
provizor al liceului central din Iaşi.

E membru al Academie i  de la 1894. A 
publicat: Traduceri (1875). Aegri somnia
(1876). Versuri (1890). Cuvint de primire 
la Academie (1894).

A. Naum este profesor de limba fran
ceză la şcoala normală superioară din 
Iaşî.

Negoescu (Christu).— Profesor, publi
cist, născut în Bucuresci la 26 August 1858. 
A făcut studiile sale în ţară şi le-a term i
nat în Belgia, la Universitatea din Bruxelles.

Intrat în profesorat la 1879* a fost rend 
pe rend, profesor, şef al diviziune! şcoale- 
lor din Ministerul Cultelor la 1888, inspec
to r şcolar la 1892, director al învăţămîntu- 
lul primar şi normal de la 1892 până la
1895, când a demisionat.

A tipărit poesii şi diferite scrieri prin 
Jurnalul (Craiova), Pjsboiul şi Renascerea, 
apoi a puolicat Retorica (1883). A colaborat 
la diferite reviste literare şi la ziarul politic 
Alarma.

La 1879 a fondat Societatea studenţilor 
universitari Unirea şi la 1884 Societatea 
economică Viitorul din Ploeşti. D e la 1888 
până la 1891 a reprezentat în Cameră co
legiul al 2-lea de Prahova.

Negri (Constantin). —  Caimacam al 
Munteniei de la 1821 până la 1822. Acu
zat de Turci că seamănă spiritul revoluţio
nar în clasele de jos contra boerilor,*şi că 
ar fi în corespondenţă cu fratele s£â Teodor 
contra siguranţei Statulu i  O tom an, a fost 
arestat de Turci, trim is la Constantinopole 
şi acolo i s*a tăeat capul în ziua de 9 N o
embrie 1822.

Negri (Constantin).— Bărbat de Stat, 
născut la 1 8 12 în Moldova, m ort la 1876.

A făcut studiile sale în ţară şi în Francia 
şi s’a deosebit prin patriotismul săâ, par
ticipând la operile cele mal mari cari s’afr 
săvârşit în România, între altele: La secu
larizarea înănăstirelor închinate.

înainte de a se face Unirea Principatelor, 
el lucra la moşia sa pentru înfrăţirea Mun
tenilor şi Moldovenilor şi la Paris în anul
1848 la 27 Decembrie, rostea în faţa emi
graţilor români, un discurs plin de inimă 
şi foc sacru pentru Unire.

C. Negri a scris : Nopţile veneţune. Stri
goiul. Călugăriţa şi a tradus pe Maţepa de 
Byron.

Când a crezut opera sa de căpetenie să
vârşită, marele patriot s*a retras la moşia 
sa, trăind înconjurat de iubirea şi respectul 
tu turor şi îmbărbătând pe cel tineri prin 
poveţele sale.

El a fost toată viaţa sa în cele m a i  strînse 
relaţiunî cu toţi bărbaţii noştri de stat, cari 
în momentele cele m a i grele, alergau după 
sfaturile sale înţelepte.

Ca lucrări politice C. Negri a lă sa t: Me- 
moire avec pitces justificatives presenfe ă la 
commission internaţionale pour les couvents 
dedies (1865). Supplementau m em oire(iS6^).

Negruzzi (Constantin).— Poet şi scrii
tor, născut la 1809 în Moldova, m ort la
1868 August 25. Educaţiunea sa se făcu 
în casă sub privegherea părintească până 
la 1821 când revoluţiunea sili toată familia 
să fugă în Basarabia. Peste curând, mergând 
în Rusia, făcu cunoştinţa poetului Puskin 
şi se deşteptă ast-fel mai mult într’ânsul 
gustul său pentru literatura modernă.

Scrisorile acestui autor, nu a ti poate pe
reche în literatura noastră. Amintirile din 
juneţe sati Păcatele tinereţilor, Fragmentele 
istorice cu Alexandru Lăpuşneanu, Negru pe 
alb, Aprodul Purice , sunt adevărate măr
găritare.

C. Negruzzi a tradus unele din baladele 
lui Victor Hugo, câte-va din poesiile irlan
dezului Thom as Moore şi a scris pentru 
teatru thCuţa de la Burdujenf, Cârlanii, ac
tul al 3-lea din Moliăre : Les femmes sa- 
vantes.

Să nu uităm traducerile sale din Cante- 
niir, Satire, Epigrame, Fabule.

C. Negruzzi a ocupat diverse funcţiuni 
în stat, până la înalta demnitate de Minis
tru al Financelor. Fost deputat sub domnia 
lu i  Sturdza-Vodă, a fost în două rânduri
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exilat la moşia sa Trifeşti, din causa idei
lor sale liberale şi pentru că făcea opoziţie 
guvernului.

Negruzzi (Iacob).— Profesor, publicist, 
membru al Academiei, fiul lui Const. Ne
gruzzi, născut Ja 31 Decembrie 1842 în 
Iaşi. A făcut studiile sale în casa părin
tească şi în pensionatul Fieweyer din Iaşi; 
le-a term inat în Berlin. întors în ţară, a 
fost numit în 1S64 profesor de drept co
mercial la Universitatea din Iaşî, iar la 1885 
a fost permutat cu acelaş titlu la Univer
sitatea din Bucurescî. In 1897 a fost trecut 
la pensie.

La 1867 Iacob Negruzzi întem eiă'revista 
Convorbiri literare, dupe îndemnul socictă- 
ţe i  Junimea, pe care a condus’o până la 
1S95.

Scrierile principale ale acestui autor sunt: 
Copiile de pe natură, Mihal Vereann, Plim 
bări prin munţi, Pe malul măr el\ Bhtriţa, 
Poesii, Miron şi Florica.

Pentru teatru, I. Negruzzi a scris : Nu  
te juca cu dracul, Împăcarea, O poveste, 
Amor şi viclenie, O alegere la Senat, Bei- 
ţadea Epamiitoda.

In colaborare cu I. Caragiale, a compus 
opereta Hatmanul Paltag , şi în colaborare 
cu D. R / Rosetti, revistele N aţa t şi Zefle
mele.

A m ai tradus următoarele traged it: Hoţii, 
Conjuraţia lu i Fiesco, Cabală şi amor, Don  
Carlos, Fecioara de la Orleans, 5\Caria 
Siuart.

I. Negruzzi a fost în nenumărate renduri 
deputat al colegiului i-iti dc Iaşî.

Negruzzi (Leon. C.)—Publicist, născut 
în Iaşî la 1840, încetat din viaţă în noap
tea de 15 spre 16 Iulie 1890 la Trifeştî 
(Iaşi). învăţătura de carte a început să o 
primcască în Academia Mihăileană din Iaşi 
sub dirccţiunca lui Malgouverne, iar la 1852 
a fost trimis împreună cu fratele său Iacob 
laBerlin, unde şi-a term inat studiile liceale. 
La Universitate voia să înveţe medicina, 
dar disecţiunile anatomice fiindu’I prea an
tipatice, a trecut la filosofie şi la drept, as
cultând prelegeri în Berlin şi Viena, fără a 
dobendi vre-un titlu academic. Intorcendu- 
se în ţară la 1864, a fost numit judecător 
la Tribunalul din Iaşi şi a înaintat succesiv 
până la Curtea de apel ca membru §i ca 
procuror general. Sub ministerul Lascăr

Catargiu (1871 — 1876), a fost prefect al 
districtului Iaşî; a m a i  primit prefectura pe 
timpul Ministerului de Interne al lui Ko
gălniceanu în cabinetul I. Brătianu; apoî a 
fost ales primar al laşului şi senator. De 
la Martie 1888 a funcţionat iarăşi ca pre
fect şi în fine a fost numit epitrop al aşe
zămintelor Sf. Spiridon.

Activitatea lui Leon Negruzzi s’a îndrep
tat şi spre literatură. îndemnat de mişcarea 
produsă în Iaşi prin societatea Junimea şi 
prin revista e i Convorbiri literare, înfiinţată 
de la 1 Martie 1867, sub redacţia fratelui 
săti, Leon a scris ma i  multe nuvele între 
cari: Ventul soartel. Evreica. Rfţbunarea, 
etc.

Negulicî (Ioan). —  Pictor, născut în 
Câmpulung la 1812, încetat din viaţă la 
Constantinopole în Aprilie 1850. încă din 
frageda copilărie a simţit o mare aplecare 
pentru desen şi pictură, petrecendu’şî tim 
pul la şcoală, zugrăvind pe ziduri cal, ar
bori, case, etc.

După câte-va studii întrerupte pe la şcoa- 
lele din Bucurescî, Câmpulung şi Iaşi, a 
intrat ca funcţionar la Ministerul Justiţiei 
în Iaşî la 1830, apoi s’a dus la Paris şi a 
urmat cursurile profesorului Coignet. Aci 
dobândeşte ca premiu o medalie pentru 
opera sa întoarcerea de la câmp.

La 1S37 se întoarce la Câmpulung, vine 
în Bucuresci, unde locueşte ctiiar în casele 
lui Barbu Catargiu cu care trăise în intimi
tate, şi la 1839 călătoreşte prin Athena, 
Constantinopole. Mai târziu în 1842, după 
ce a stat un an In atelierul pictorului Dro- 
ling din Paris, se reîntoarce în ţară.

De aci înainte, Negulicî părăseşte pictura 
(1845) spre a face literatură şi politică; se 
asociază cu Eliade la publicarea Curi&rnltil 
de anibe sexe, traduce diferite opere şi par
ticipă la mişcarea revoluţionară din 1848. 
Guvernul provizoriu ’l şi numeşte prefect 
la Ploeştî, dar potolindu-se răscoala, e silit 
să se refugieze la Braşov, de unde apoi 
trece în Turcia, după ce a  fost internat cât 
va timp la Brussa.

Priucipalele producţiuni ale acestui artist 
sunt: Portretele Ini Dini. Brătianu (1835), 
C. A . Rosetti h\ uniformă (1837), C.Bolliar 
(1837) etc, apoi numeroase desenuri înfă
ţişând privirt, monumeifte, costume din 
tară.
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N e n c iu le s c u  (A le x a n d ru ) .  —  Vornic 
dc poliţie în 1822, Caimacam de Craiova 
la 1823. Marc visticrnic până la 1835.

N e n iţe s c u  ( Io a n ) . Publicist, profesor, 
născut în Galaţi în anul 1854 la Aprilie în
11. Cursurile primare şi o parte din cele 
liccalc ’şî le face în Galaţi. Publică de 
timpuriii poesii liricc în ziarul Gardistul ci
vic. îşi termină cursurile liceale învIaşi şi 
publică poesii lirice în Convorbiri Literare.

T o t în Iaşi îşi face volontaiiatul pe un 
an la 1876 şi obţine, îit urma unui examen, 
gradul de sub-locotenent în 1877. Plcacă 
la O ituz ca comandant de punct, cere însă 
să participc la războiul pentru Independenţă 
ca voluntar. In Iulie 1877 i sc acordă cc- 
rerea; plcacă grabnic în Bulgaria şi intră 
în rândurile Regimentului al 13-lea dc do
robanţi. Ia parte la lupta din 27 August şi 
cade rănit în lupta de la Griviţa, în noap
tea dc 30 spre 31 August 1877.

Dupe ce se vindccă de rana câştigată, 
plcacă în streinătate, spre a’şi continua stu
diile şi sc înscrie la facultatea de filosofie 
din Berlin în 1878.

In 1880 publică la Berlin : Flori de pri
măvară, poesii (1874— 1880), iar a doua 
ediţie a acestei lucrări sc imprimă în Bu
curesci în 1889. La 1882 publică : Şoimii 
de ia Risboeni, poemă în 9 cânturi, iar e- 
diţia a doua a accstci poeme sc imprimă 
ca şi ânlâia în Bucuresci la 1889. T o t în 
acest an, revenind în iară, întemeează Ţara 
Nouă, revistă ştiinţifică, cconomică şi lite
rară, pe care o dirigează 4 ani, alcătuind
4 mari volume.

In luna Septembrie 1884 este numit de 
cătrc ministrul Gh. Chiţu, în postul de re
vizor şcolar al Capitalei. Pleacă din noii în 
străinătate în baza unui concedii în 1886, 
iar în 1887 trece la Lipsea examenul de 
doctor în filosofie şi pedagogie. Lucrarea 
înscris pentru obţinerea doctoratului e s te : 
D ie affectenlehre Spinoţa’s, Leipxig, 1887. 
Druck von Bar &: Hermann.

La 12 Septembrie 1887 este numit pro
fesor dc istoria generală şi pedagogie, la 
şcoala normală de institutori. Curând însă 
demisionează şi este ales deputat de către 
colegiul II de Covurlui.

In 1891 publică : Pui de Lei, poesii eroice 
şi naţionale şi to t în acel an se trage şi a 
doua ediţie.

In 1892 pleacă în Turcia spre a cerceta

şcoalele române din Macedonia şi pe po
porul Macedo-Român. In toam na anului
1892 este numit inspector şcolar al cir
cumscripţiei Bucuresci, post din care se re
trage la finele anului 1895.

La 1894 publici : Tatăl nostru, în câte
va istorioare pe înţelesul tuturor, lucrare ce 
în anul urm ător se trage în a doua ediţie.

In 1895 publică: De la Românii dinTtir- 
cia Europeană.

Cât timp a stat în Berlin, a mai scris to t 
în limha germ ană: Die Enkvickelinig des 
Seelenbegriffs.

In 1898 este numit prefect la Cons
tanţa.

N e o fit (vezi S c r ib a n ) .

N e u s c h o tz  ( I a c o b ) .—  Bancher, născut 
în Herţa (D orohoiu) la 1809, încctat din 
viaţă la 1889.

La versta de 10 ani a intrat ca băcat dc 
prăvălie la un negustor de manufactură din 
Iaşi şi peste alţi zece ani, deveni cl singur 
negustor. Pcrdu însă capitalul seu şi intră 
comptabil la un mare comerciant, unde is- 
buti prin economie să formeze un capital 
de o mie galbeni.

Atunci deschide o casă de schimb şi de
vine sub Vodă Mihai Sturdza, un bancher 
mai însemnat, în capul unei averi cu vază. 
La 1863 zideşte un templu izraelit în Iaşî 
şi fondează mai terziu to t acolo o casă dc 
orfani, care posedă astă-zî o avere de peste
200,000 lei, provenită din donaţiunelc 
sale.

Prin testamentul s£Q a lăsat 20,000 Ici 
Academiei române şi a destinat un fond 
special spre a se trim ite bursieri în străi
nătate, filră deosebire de confesiune.

N ic o la e  ( Io a n ) .  —  Maior, născut la 2 
Dccembrie 1827, încetat din viaţă la 7 N o
embrie 1877.

Intrat în armată ca soldat la 1850, a fost 
înălţat la gradul de sub-locotenent la 1858 
şi la gradul de maior la 1868. Când a is- 
bucnit rezbelul Independenţei (1877— 78), 
el comanda batalionul 2 din Reg. No. 15 
de dorobanţi, care s’a distins la asaltul de 
la Griviţa. Lovit de un glonţ, a căzut 
m ort în şanţurile redutei, la 7 Noembrie
1877.

N ic o la u  (D o b re ).— Industriaş, îutreprin-

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


NIC —  139 NIF

zător de lucruri, născut la 1821, încet:it 
din viaţă în Bucurcsci la 6 Iulie 1894. Fiu 
de plugar, fără nici o instrucţiune speciali, 
dotat ae naturi într’un chip cât se poate 
de bine, a început din tinereţe să se ocupe 
cu lucruri de arhitectură, înzestrând Capi
tala cit o sum.^ de edificii importante. Intre 
altele, trebuesc enum erate: ‘Biserica Doamna 
Bălnşa, Spitalul Brâncoveneasa, Spitalul Fi
lantropia, M inisterul Domeniilor, Casa de 
Depuneri, astăzi dărâmată, spre a se con
strui alta m a i  mare, Monelâria Statului, Ca
zarma jandarmilor, Otelul Bulevard, Otelul 
Imperial, Ateneul Român, lucrări carî s’au 
efectuat toate dc densul.

Dobre Nicolau a fost în ma i  multe ren- 
duri membru în Consiliul comunal al Ca
pitalei şi deputat, ales de colegiul al 2-lea 
din Bucurescî.

Niculeanu (Nicolae). —  Poet, născut 
în Craiova la 1833, încetat din viaţă la 
Bucurescî în spitalul Pantelimon Iu 1871. 
A făcut studiile salp în şcoalele din Craiova 
.şi s’a ocupat scurt timp de literatură în 
Paris.

întors în ţară, dupe ce colaboră la zia
rul Tţoinânul, fuse câte-va luni director al 
liceului din Iaşî, apoî sccrctnr la arhiva 
Statulu i  din Bucurescî şi la urmă şef de 
secţie la Ministerul Cultelor până în 1869, 
când lovit de o cruda boaiă, fu internat la 
Pantelimon.

El a lăsat un volum ‘Poesii (1865) şi a 
redactat ziarul umoristic Satirul (1866).

Niculescu (Ioan). — Actor comic, so
cietar la Teatrul naţional, născut în anul
1863 August 20, fiul unui funcţionar dc la 
Ministerul Financclor. A urmat cât-va timp 
cursurile şcoale i  de comerciu, de unde a 
fugit, atras de pasiunea teatrului şi a intrat 
în Conservatorul din Bucurescî, obţinend 
premiul ânteiu la cursul de dcclamaţiune.

Niculescu a debutat în comedia lu i  Ca- 
ragialc Scrisoarea perdulâ şi prin jbcul seu 
firesc, prin veselia sa comunicativă dar as
tâmpărată, a isbutit să capete un loc prin
tre  fruntaşii Teatrului naţional.

Principalele sale creaţiunî s u n t: Fănică 
Frumuşeanu (Manevrele de Toam nă). Sga- 
narelle (D on Juan de Moliere). Matei D a-  
dilov (Femcele noastre). Argan (Bolnavul 
închipuit) ; apoi George Dandntj Burghezul

gentilom, Isidor (M oştenitorii), ‘Poirier (G i
nerele lu i  Poirier) etc.

Niculescu s’a distins cu deosebire în ro 
lurile din repertoriul lu i  Moliere.

Nifon. —  Archicpiscop şi Mitropolit al 
Ungro-Vlachieî, născut la anul 1797 în Bu
curescî, încetat din viaţă la 5 Ma i  1875.

A intrat la mănăstire la 1809 unde a 
stat până la 1827 când a fost orânduit 
econom al Episcopiei de Râmnic. La 1836 
s’a înălţat la rangul de archiniandrit, apoî 
la 1839 a trecut egumen la mănăstirea Co- 
zia. La 1841, a fost numit vicar al Mi
tropoliei, la 1842 archiereu, la 1848, căr- 
muitor al Episcopiei de R-Vâlcea, Iu 1849, 
cârmuitor al Mitropoliei din Bucurescî ear 
la 1850 Septembrie 14 a fost ales Mitro
polit al Ungro-Vlachieî. La 1865 în fine s’a 
numit Prim at al României.

A publicat: Principii/e fundamentale ale 
religiei(1856). Testamentul pentru fondarea 
seminarului cH Jifon (1857).

Mitropolitul Nifon a lăsat averea sa 
pentru a sc face în Bucurescî un seminar 
care poartă numele seu, şi pentru alte opere 
de binefaceri.

Nitzulescu (Nicolae). — Teolog, năs
cut în comuna Burduşcni (Ialom iţa; la 19 
Septembrie 1837. Este doctor în filosofic 
şi licenţiat în teologie, profesor de limba 
ebraică, de exgesă şi de archcologia biblică, 
numit la facultatea de teologie din Bucu
resci Ja 15 O ctom brie 1892. A fost decan 
al acestei facultăţi.

Scrieri: Compendiu de istoria bisericel 
(1875). Contra psetido-or/odoxiel (187^). 
Elemente de gramatica ebraică (1877). Noul 
aşeţămînt (1897).

Nottara (Constantin).— Artist drama
tic, născut în Bucurescî la 1859 Iunie 5. 
Clasele primare le-a făcut în pension la 
Codreanu şi la Trajan, apoî a urmat la li
ceul Sf. Sava şi Miha i  Bravul, până în 
clasa V-a.

La 1877 a intrat în C onservatorii şi a 
fost imediat angajat ca elev în Teatrul na
ţional, cu prilejul înfiinţăre i  actualei socic- 
tăţî dramatice. Cel d’întâift rol ce a jucat a 
fost Dom Sancheţţ, bătrânul preot din Don 
Juan de Marana. I s’a dat în fic-ce an, pe 
când era în Conservatoriu, premiul I. In 
teatru a creat până la 1883 roluri ca Don
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Salnst, Don Jose, Gaspard Graţiaţii, Despot- 
Vodă, ‘Petre din Orfelinele, ctc., când a 
fost trimis de direcţia teatrelor pe tim 
pul vereî, la Paris, unde a urmărit cu multă 
râvnă, reprezentaţiile de la Comedie, Odeon 
şi alte teatre însemnate.

La întoarcere a creat imediat pr Ştefan 
din Neruşinaţii (Les liffrontes), apoî pe Radu 
din Fata de la Coţia, Dnmont din Supli
ciul, Horaţin din Fântâna Blandnţiet, (Pyg- 
malion, Franlţ Movr din Hoţit, Ludovic X I  
din Gringoire, Othello, August din Ovidiu, 
Shyloch, Richard III, Qidip rege, Ion din 
Năpustea, Rabagas, 51 (archiţnl din Griselidis, 
Don Juan, Tartuffe, RJsvan, Macbeth, Snli- 
van,Lesnrqnes şiDubosc din Curierul, IVurm 
din Intriga şi amor, Marcbiţul Poţa din 
Don Carlos, Teţeu din Phedra, Petru cel 
mare din Ţarina, OswaJd din Strigoii $i 
Rosmersbolm de Ibsen, Tboma Leber din Vi
novatul, Derblay din Mândrie şi amor, Dătn- 
breanu din L iţţi ,  ‘Radu  din Lăcrămioare, Po- 
liencta de Racine, Tipăte.scn din O scrisoare 
pierdută, Lăpnşneann de Roşea, Robtann din 
Trim iţi bal, Olivier de Jaliu din Denii~ 
£\Conde, Rysor din Patria, Loreuţţo  din Sfînt 
ort nebnn, Lascn din Silvina, Mi'.tho din 
Amilcar Barca, Contele Trast din Onoarea, 
Carlo din Necinstiţii, Trajan din Trajan 
Andrada, Tholosau din Amicii fă/şi, SCorti- 
uar dirf SCarla Stuart, D on Alpbonse din 
Lucreţţia Borgia, Hawlet şi multe altele.

A localizat şi a tradus pentru scena 'ro
mână piese ca Amicii falşi, Să ne despăr
ţim , Becbieriî dc Sardou, Lucreţţia  ‘Borgia 
de V ictor Hugo, Egoism şi făţărnicie de 
Octave Feuillet, Sullivan de MelesviHcs, 
Avocatul iscusit de Jules Sandeau, Desro- 
bire sufletească de Brieux, Demi-0\Conde dc 
Al. Dumas fils, Jean Bandry de Vacquerie, 
Fiori de iubire, etc, etc.

H director de scenă la T eatru naţional 
şi profesor de dicţiuni la Conservatoriu.

N u o v in a  (Z în a ) .—  Pseudonim artistic 
al Doamnei M argareta Iamandi, primadonă, 
născută în Iaşî la 1865. A fost crescută la 
Sacre-cotur din Lemberg şi apoi s’a reîntors 
în Iaşî. La 1884 a plecat la Paris unde 
terminând studiile muzicale cu Maurei, a 
îmbrăţişat cariera artistică. A debutat pc 
scenateatruluf «LaV\Connaie» din Bruxelles 
cu opera lui Massenet Esclarmonde. Acolo 
a jucat patru ani creând rolurile principale 
de primadonă în Lohengrin, Cavaleria Rus
ticană, Annide, Uattaque du ittouliu.

A trecut apoi la Opera-comică din Paris 
şi a m a i  cântat la Nice, Monte-Cai'lo, Pe- 
tersburg, Cowent-Garten.

A cântat în 1889 pe scena teatrului na
ţional din Bucnrescî, în Carmen, Faiist, 
Cavaleria Rusticană.

O
O b e d e n a r u ( A le x a n d r u ) .— Născut în 

Bucurcsci la 13 Iulie 1865. A colaborat la 
Convorbiriliterare, Revista ‘IsLotuf, Literatorul.

A publicat: Spleen (1891), Rondele (1892), 
poesii. A scris satire politice în câte-va 
ziare cotidiine de la 1884 până la 1888.

O b e d e n a ru  (G e o rg ia d e , M ih a il.) —
Medie, publicist, diplomat, născut în Bucu
rescî la 5 Noembrie 1839, m ort la Atena 
(Grecia) la 1885 Iulie în 9.

A făcut studiile sale în ţară până la vâr
sta de 20 de ani când plecă la Paris şi 
u rm i acolo cursurile şcoalei de medicină, 
ajungând intern al spitalelor din capitala 
Franciel pe baza unui concurs strălucit.

In August 1866, Obedenaru se întoarse 
111 ţară şi înccpu s£ practice medicina în 
Bucurescî, sacrificând literaturcl ceasurilc 
sale perdute.

El fuse până la Noembrie 1874, medic 
primar al spitalului de copii, profesor la 
facultatea de m edicină; apoi se retrase la 
Montpellier în sudul Francieî, şi îmbrătişă 
cariera diplomatică la 1877 Aprilie 17, 
mergând la Roma ca însărcinat de afaceri 
al agenţiei noastre diplomatice.

Prim" secretar dk legaţiune tot la Roma, 
el trece în aceiaşi calitate la Constantino
pole în 1879, se întoarce la Rom a în 1880 
şi 111 sfârşit este numit Ministru plenipo
tenţiar la Atena în 1885.
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D-rul Obedenaru a fost membru al A- 
cademicî române, căreia a lăsat prin tes
tam ent toată averea sa şi numeroase ma
nuscrise.

El a scris pentru teatru Amorul doctor 
localizarea comediei lui Moliere, şi a publi
cat numeroase broşuri sciinţifice, medicale, 
economice, literare, precum: S tic  tratai despre 
friguri. Cercetărlasupra intoxicaţi/met palustre. 
La%pnnianie economiqne.LesCeltes de 1‘Europe 
orientale, şi a colaborat la diferite reviste 
ştiinţifice franceze.

El a lăsat o bogata colecţiune dc ma
nuscrise, o colecţiune de 200 arii româneşti 
şi documente relative la istoria trecutului 
t6rei noastre.

O b re g ia  (A le x a n d ru ) .  Născut în Foc
şani la 1827.

A urmat cursurile liceului şi Academia 
' Mihăileană din Iaşi. A fost mai mult timp 
la Divanul Moldovei, mai în urmă ca sub
director, până la mutarea acestuia în Bu
curesci, când reţinut de interese de familie, 
a rămas ca avocat în Iaşî

A scris un studiu economic Ocnele saă
sa milele Moldovei (1852).

A colaborat la însemnata carte a princi
pelui N. Şutau, Nolices statistiques sur la 
Moldavie şi a lucrat mai to t timpul cu G. 
Asaky, scriind diverse articole, unele sem
nate, în mal multe din revistele scoase de 
marele luptător şi în mai toate almanachn- 
rile sale, cari formau atunci cea mai cu
noscută parte a bibliotecei literare naţio
nale.

A fost avansat le gradul de Paharnic de 
Gr. Ghika în 1856, şi a m urit în Iaşi la
1896.

O b re g ia  (A le x a n d ru ) .—  Doctor, pro
fesor la Facultatea de medicină din Bucu- 
resci, medic prim ar director al ospiciului 
Mărcuţa. A absolvit liceul naţional şi ba
calaureatul din Iaşi, apoi Facultăţile de me
dicină din Bucuresci, Berlin şi PUris.

S crieri: Centrii cerebro-corticall, molori şi 
visnali (1888). Ueber Angenbewegnngen au f 
Sehsphârenţeiţung în colaborare cu prof. H. 
Munk (1890). Nervenendigungen in den 
glatlen mushelfeivern des handedarmes. Mai 
multe metode tehnice în revistele streine ; 
Toxicitatea urinară in psichose (1893). Fe
nomenul cubitalf Reacţiunea de degenerescentă

şi lesinnele istologice cu aplicarea teoriei nen- 
ronelor hi paralisia generală (1895) etc.

O b re g ia  (A n a s ta s ie ) .— A term inat li
ceul naţional şi bacalaureatul în Iaşi. A 
studiat şi a luat diploma dc chimist tech- 
nologic în Politechnicul din Ziirich, unde 
pentru studiile sale distinse, i s’a oferit 
postul de asistent, ce a ocupat mai mulţi 
ani. A luat apoi diplome de doctor în chi
mie al universităţei din Ziirich. De la 1892 
ocupă prin concurs postul de profesor de 
chimie organică la Universitatea din Iaşi şi 
este director al laboratoriului anex, pe care 
l’a organizat cu totul, în monumentalul edi
ficiu nou al Universităţei.

Scrieri: Ueber die Wirkung des Cyanka- 
linms a u f die V\Conohalogenketone, Ziirich 
(1S91).

O d o b e sc u  (A le x a n d ru ) . —  Archeolog, 
profesor, publicist, născut în Bucuresci la 
1834, încetat din viaţă în Bucuresci la 
Noembrie 1895. A term inat în Paris stu
diile sale pe cari le începuse în ţară, şi 
îndată s’a făcut cunoscut prin publicaţiunele 
sale literare: Micimea Vodă, Doamna Chiajna, 
Despre satyra latină, nuvele istorice publicate 
la 1858— 1859 în România literară a lui 
V. Alexandri. La 1860 începu să făcă nu
meroase escursiuni archeologice prin ţară 
apoi de la 1861 până la 1863 redactă jurnalul 
Revista română în care publică studii asupra 
poetului Văcărescu, Psaltirea lui Coresi, 
precum şi articole de archeologie (B is
triţa, Snagovul etc.)

Director al arhivei Statului, al Ministe
rului Cultelor şi Instrucţiunei Publice, Al. 
Odobescu e chemat la 26 Mai 1863 în c ă 
pui departamentului Cultelor şi conduce a- 
cest m inister până ia 12 Octom brie acelaş 
an, când se ocupă cu cestiunea mănăstirelor 
închinate publicând memoriul său în limba 
franceză : Etndes sur les droits et obligations 
des monastires Ronmains dediUs aux Sainls- 
Lieux.

Trim is la Paris spre a organiza secţiunea 
română la expoziţiunea universală din 1867, 
publică la întoarcere ISLotice sur fa %oumanie, 
apoi colaborează la revista Columna lu i 
Traian.

La 1868 Al. Odobescu este ales membru 
al Academiei române şi combate latinismul 
exagerat în limba română. La 1873 a fost 
num it director general al teatrului din Bu-
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curesd până la 1876 când a demisionat’ şi 
s’a fixat pentru mai mult timp în Paris. 
La 1873 a m a i publicat volumul umoristic 
Psevdokynigbeticos.

In 1878 a fost numit profesor la facul
tatea dc litere din Bucurescî, cursul de ar
heologie şi antichităţi, apoi a fost director 
al şcoalei normale superioare din Bucurescî 
şi maestru de conferinţe la aceaşt şcoală.

Un am or nenorocit a împins pe Al. O - 
dobcscu să se sinucidă prin otrăvire la 
Noembrie 1895.

Odobescu <Ioan). — General, născut 
la 1793 în Craiova, încetat din viaţă la
1857 în Bucurescî.

A înccput prin a aduna cete de panduri 
cu cari a mers în Rusia spre a participa la 
rozboaele ce a avut această ţară în 1812.

Apoi s’a angajat în armata regulată ru
sească, făcând campaniile din 1828— 1829. 
Când au venit Ruşiî în ţară, Ioan Odobescu 
avea gradul de colonel şi a intrat în ar
mata română la formarea eî, fiind numit 
adjutant a lu i  Vodă Alexandru Ghika de la 
1834 până la 1842.

Când a isbucnit mişcarea revoluţionară 
de la 1848, dupe constituirea guvernului 
provizorifi, Colonelul Odobescu intrând în 
sala de deliberare a membrilor guvernului 
în ziua de 19 Iunie, arestează pe Eliade 
Răditlcscu şi pe ceM’alţî.D ar ei sunt scăpaţi 
din mâinele armatei şi fug la Târgovişte.

La 1848, Odobessu a fost câte-va luni 
Ministru al Cultelor dupfi potolirea miş
cărei revoluţionare.

CEconomu (Ciru). —  Jurisconsult, pu
blicist, născut la 1848 în comuna Lungu
ieţi (Dâm boviţa). A urmat până la 1864 
cursurile pensionatului Schewitz din Bucu- 
rescî şi apoi a plecat la Paris, unde a ur
mat până la 1872 cursurile facultăţei de 
drept.

La 1873 29 Ianuarie, a fost numit pro
curor pe lângă Trib. Ilfov, post pe care l’a 
ocupat până la 1875.

La 1876 este numit procuror la Curtea 
de apel din Bucuresci, la 1878 consilier la 
Curtea de apel, la 1879 secretar general 
la Ministerul Justiţiei, la 1882— 1884 pro
curor general pe lângă Curtea de apel şi 
de la 1884 procuror de secţie la Curtea 
de casaţie, post pe care’l ocupă şi în 
prezent,

D-l C. CEconomu a colaborat la Revista 
Contimporană şi mat terziii a dirijat ziarul 
politic Alegătorul liber.

Scrierile sale : Istoria dreptului român, 
Penalităţile în condica lu i  Matei Basarab şi 
Vasile Lupu. Legislaţiunea lu i  Lycurg. Ve
chile aşezăminte judecătorescî. Apele de domen 
public, toate discursuri rostite la deschide
rea anilor judecătoreşti; apoi Cronici şi 
Legende, colecţie de mici poeme eroice şi 
Risbunarea lu i  Anastase, roman istoric care 
coprinde un studia istoric amănunţit, al 
vieţei bizantine în al 5-lea secol, roman 
publicat în revista Ateneul român.

Olănescu (Constantin).— Inginer, năs
cut în Bucuresci la 1845. A făcut toate 
studiile sale în Paris, de unde s’a întors cu 
titlul de licenţiat în sciinţe.

A fost director general al căilor ferate 
române la 1883.

A făcut parte din diferite guverne con
servatoare, ca Ministru al Lucrărilor publicc 
de la 21 Februarie 1891 până la 4 O ctom 
brie 1895.

A reprezentat în Cameră judeţul Dârnbo- 
viţa de la 1888 până la 1895.

Olchowschi (Ştefan).— Medic, de ori
gină poloneză, născut în comuna Zvoristca 
(D orohoiu) la 1859. A făcut studiile liceale 
la Cernăuţi şi în 1878 s’a înscris la facul
tatea de medicină din Bucuresci, urmând 
în acelaş timp cursurile şcoalei superioare 
dc farmacie. In  1888 a obţinut titlul de 
doctor tn medicină. Dupe ce a filcut câţi
va am serviciul dc medic dc plasă şi spi
tale rurale, s’a stabilit în Bucurescî.

A redactat de la 1887 până la 1888 re
vista Spitalul.

Olimpiotul (vezi Iordache).

OUănescu (Dumitru. C.)— Poet, publi
cist, diplomat, născut în Focşani la 2 r Mar
tie 1849. A făcut studiile sale în Bucuresci 
şi le-a term inat la universităţile din Fran
cia, Germania, Belgia, de unde s’a întors 
cu titlul de doctor în drept şi în ştiinţele 
politice.

întors în ţară la 1873, intră în magistra
tură, apoî la 1875 e ales primar al oraşu
lui Tecuciu şi avocat la căile ferate. La 
1876 intră în diplomaţie ca şef de divizie, 
apoî îu 1880 trece prim secretar la lega-

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


6 n c 143 — ORĂ.

ţiunea din Constantinopole şi rămâne acolo 
ca însărcinat de afaceri până la 1883- La
1885 e numit secretar general al Ministe
rului de Externe şi trimis peste puţin să 
gireze legaţiunea din Viena până la 1888. 
La 1889 e* numit Ministru plenipotenţiar 
la Atena, post pe care’l ocupă până astă-zî.

Scrierile sale sunt : Rtiy-Bfas, traducere 
în versuri, Oştenii noştri, comedie, Visul 
Dochiel, în versuri, apolog într’un act în 
colaborare cu T . Şerbănescu. Doctorul sa
tului, comedie. Pe malul gârlei, Fanny, Pri
beagul!, comedii în versuri. cDup£ riţboiii, 
Prim ul bal, comedii. La tnormintnl poetului, 
apologie.

Apoî Odele, Epodele, Carmen Saecnlare, 
Arta poetică, traduceri Î11 versuri ale lui 
Horaţiu, premiate dc Academia română, 
Nuvele şi Poesii, publicate sub pseudonimul 
Ascanio, câte-va scrieri politice, etc, ctc.

C. Ollnnescu este membru al Acadcmiei 
române dc la 1893. A fost membru în 
Comitetul teatrelor dc la 1884 până la 
1888, renumit la 1897 pe un period de 
patru ani.

Onciul (Dimitrie). — Profesor, născut 
în Straja (Bucovina) la 26 Octom brie 1856. 
Term inând în străinătate studiile sale filo
sofice şi literare, a fost num it în 1895 
profesor de Istoria Românilor la Facultatea 
de litere din Bucurescî.

E membru corespondent al Academiei 
române.

A publicat: Fur rumănische Streilfrage 
(1887). Zur geschichle der Bukoviner. Zur 
geschichte der%pmânen in Maruiorosch(i%yd). 
Din predicele prolopresisterulu i Dimitrie On
ciul (1894).

Opran (Petre, zis şi Pera). —  Bărbat 
politic, născut în Austria la 1815, încetat 
din viaţă la Iunie 1885 în comuna Işalniţa 
(Doljiu).

Dup£ ce a term inat studiile sale în Pesta 
şi a ftcut o lungă călătorie în Italia, s’a 
reîntors în Craiova şi a fost numit procu
ror de Tribunal, post pe care l’a ocupat 
până la 1848, când a demisionat.

De la această epocă înainte, se ocupă în 
special cu cestiunile sociale şi cu deosebire 
cu acea a împroprietărire i  sătenilor. A re
prezentat în m a i  multe rendurî colegiul al
2-lea de Craiova în Cameră şi Senat.

El a sc r is : Chestia proprietăţi în Româ

nia (1859). ‘Patriotismul (1857). Cestinnea 
navigaţii/ne! Jiului (1871). Agronomul din 
lara noastră (1874). Viitorul %imtâmel
(18S1).

Orăsanu (Nicolae. T.)—  Scriitor sati
ric, născut în Craiova la 1833, încetat din 
viaţă în Bucurescî la 1890. A ftcut studiile 
sale în colegiul Sf. Sava fără a le ter
mina, şi a început să publice prin ziare poesiî 
încă de la 1854, şi cu deosebire satire 
politice antidinastice, contra principelui C a
rol I, de la 1871 până la 1876.

Principalele sale publicatiunî sunt: ‘Bote
zul lut FUfison. T r e i fe ţ i  logofeţi. Căinţa. Iul 
Filfison (1847). Mister iele mahalalelor.Tir- 
gul cu idei. Iane Halvagiopulo. O fată de 
tnârilat. Satire şi Epigrame. Opere satirice. 
Panoramele.. O  pagină din viaţa mea. în 
temniţările mele politice. Tahneş-bahneş. A 
ma i  colaborat la ziarele România, Românul, 
Opininnea publică (1865), Telegraful, Spi- 
riduşnl, Ghimpele, Asmodeu, D a ra m l, ctc.

N . Orăşanu a servit cât-va timp la Mi
nisterul Justiţiei în 1852 şi apoî a fost 
comisar de poliţie în Bucuresci între 1866 
şi 1867. La 1878 a fost ent-va timp func
ţionar la Regia M onopolurilor Statului şi 
în 1880 director al M onitorului oficial.

Orbescu (Petre).— Magistrat, născut la 
1826 Februarie, în Bucurescî. A intrat în ma
gistratură de la 1849, copist la Tribunalul 
poliţienesc din Bucurescî, apoî a trecut în 
aceiaşi calitate la Curtea de apel, unde a 
stat până la 1852.

La această epocă, începe să facă studiî în 
drept şi le termină în 1857, când e numit 
procuror la Trib. Ialomiţa.

Cât va timp face parte din administraţia 
Ministerulu i  de Interne şi apoî intră iarăşi
111 magistratură de la 1862 până la 1863.

De la 12 Octom brie 1863 până la 12 
Aprilie 1864 e Ministru al Lucrărilor Pu
blice, şi Ministru al Justiţiei de la 27 Fe
bruarie până la 12 Iunie 1864. Apoî ’şi 
reia locul în magistratură ajungând în 1894 
prezident al înaltei Curţî de casaţie.

Peste puţin demisionează şi e ales în 
1895 senator şi vice-prezident al Senatului 
până în prezent.

OrSscu (Alexandru). — Profesor, ar
hitect, 0111 politic, păscut în Bucuresci la
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30 August 1817, încetat din viaţă în Bu
cureşti la 17 Decembrie 1894.

începu d’înteiu instrucţiunea sa la un 
popă, şi apoî trecu la Sf. Sava, unde se 
distinse prin silinţele sale şi’şî atrase sprijinul 
Dom nitorului Alexandru Ghika. Cu o bursă 
plătită de acest Dom nitor, OrSscu studiă 
ştiinţele şi arhitectura la Berlin, Paris şi în 
urmă la Miinich.

întors în ţară înainte de 1848, luă parte 
la mişcarea revoluţionară de la acea epocă, 
apoî înccpu mal târziu să predea cursurî de 
inginerie în Bucurescî 

Principalele lucrări de arhitectură ale sale 
s u n t: Clădirea Universităţei din Bucurescî, 
începută la 1857. Otelul Carol din Con
stanţa, ^Mitropolia restaurată din Iaşî, Gim
naziul şi Trebunalul din Ploeştî.

Decan al facultăţei de ştiinţe, rector al 
Universităţei şi reprezentant al e i  în Se
nat, Al. Orăscu a fost şi Ministru al Instruc
ţiune! Publice dc la 4 Aprilie la 27 A

prilie 1876 în cabinetul Generalului I. Em. 
Florescu.

El a tip ă rit: Geometria descriptivă.

O te te le ş a n u  ( I o a n ) .— Născut la 1795, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 1876. A 
intrat ma i  înteiu în magistratură şi a fost 
membru de Curte la 1831; apoi părăsind 
magistratura a devenit de la 1838 până la 
1841 contracciu al ocnelor Statului şi di
rector al salinelor.

După aceea, a fost Vornic al oraşului, 
Ministru al controlului de la 1851 până la 
1853 • a mai fost Ministru de Financc la
1866, 30 Ianuarie în guvernul carc a pre
cedat căderea lu i  Vodă Cuza.

Prin testamentul seii, a înfiinţat la pro
prietatea sa Măgurele din Ilfov, un orfe
linat pentru educaţiunca fetelor. Mijloacelc 
acestui institut de binefacere s’au m ărit prin 
veniturile de la trei moşiî lăsate în acelaş 
scop filantropic de Elena Otctelcşanu soţia 
donatorului.

P
P a a p a  (V a s ile ) .  — Marc filantrop, 

născut la r 818 în Bucuresci, încctat din 
viaţă la 19 Ianuarie 1884 la Nizza (Francia). 
Posesor al unei averi însemnate, a construit 
şcoale model la toate proprietăţile sale din 
judeţul Teleorm an pe cari le întreţinea cu 
cheltuială sa. Prin testam entul său, a lăsat 
aoo,ooo lei pentru crearea unei şcoale de 
de meseriaşi în comuna Valea-Boului (Pra
hova), 12,000 lei Azilului Elena-Doamna 
din Bucurescî, 10,000 lei şcoalei comerciale 
din Ploeşti, 10,000 lei giifmaziulu i din Giur
giu, 10,000 lei şcoalei normale a Societăţei 
pentru învăţătura poporului român, 12,000 
ei pentru o bursă în străinătate.

E înm orm ântat la proprietatea sa Valea 
Boului (Prahova).

P ă c ă ţ i a n  (T e o d o r .  V .) —  Născut la
1852, în comuna Ususeu, lângă Lipova, 
comitatul T im iş, în Banat. Şi-a făcut stu
diile în gimnaziul din Lugoş (Banat) şi liceul 
din Ar^d (Ungaria). A intrat în funcţiune 
publîcă, primind postul de notar com und

în comuna Jadani (lângă Tcm işoara) în 
Banat.

A colaborat la foile: Familia, Amicul Fa
miliei, Aurora %pmână, Noua bibliotecă ro
mână, Luminătorul.

A editat la 1882 un volum dc poesii 
sub titlul Flori de toamnă. A întemeiat la
1885 prima foae poporală în Ungaria, în
titulată Gaz&ta T oporuhii al cărei proprietar 
editor şi redactor responsabil a fost până 
la 1889. A fost rcdactor al organului na
ţional din Tem işoara Dreptatea, iar in pre- 
sinte c rcdactor al organului naţional Tri
buna din Sibiu.

A scris în 1895 un studiu despre Ca
dastru şi modurile introducerii sale în Ro
mânia.

P a la d e  (G h e o rg h e ) .— Om  politic, năs
cut în Berlad. A făcut studiî juridicc şi a 
intrat cât-va timp în magistratură ca jude
cător de instrucţie în Bucuresci.

Demisionat, a intrat în viaţa politică ca 
membru al partidului liberal şi în această

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


PAt -  H j  ~ t>Arî

Calitate a reprezentat în Camerile liberale 
de la 1885— 1888, oraşul Berlad.

Formându-se disidenţa liberală şi opoziţia 
unită contra guvernului Ioan Brătianu, s’a 
distins prin campania violentă ce ducea atât 
în Cameră cât şi în întruniri publice, contra 
guvernului liberal de la 1885 până la 1888.

După împăcarea disidenţei, s’a înscris 
iar în rândurile partidului liberal. A fost 
Ministru al Domeniilor în primul Minister 
Dim. Sturdza de la 4 Octom brie 1895 până 
la 21 Noembrie 1896, când a demisionat. 
A reintrat în cabinet ca Ministru al Justiţiei 
la Ianuarie 1898.

Paladi (Constantin). -G eneral de bri
gadă, născut la 19 Martie 1843; A intrat 
în şcoala militară la 1860 şi a fost înaintat 
sub-locotenent la 1862, oficer superior la 
1874.

In timpul rezbelului Independenţei, co
manda batalionul 2 din Regimentul No. 2 
de linie.

Colonel la 1885, e înaintat general de 
brigadă la 1896, comand, al brigade i  din 
Craiova.

Paleologu (Ioan). — Pictor, desenator, 
cunoscut mai mult sub pseudonimul Pal. 
S’a născut în Bucuresci la 1855 şi după 
cc a urm at cât-va timp cursurile şcoalei dc 
bele-arte sub direcţiunea pictorului Aman, 
a plecat la Paris şi Londra, unde a term i
nat studiile sale.

înzestrat cu mult talent artistic, cu o 
bogată imaginaţie de compoziţiune, a intrat 
la 1890 în atelierul tipografului D upontde 
la Asnifcres (Francia), unde se găseşţe şi 
astă-zi.

Acolo şi-a făcut repede un renume prin 
afiptelc sale colorate, remarcabile prin co
loritul lor ales şi fineţea execuţiuneî.

Pann (Anton).— Scriitor, născut la 1795 
din părinţi bulgari, fiul- unul căldărar. In 
copilăria sa, a dus o viaţă foarte sbuciu- 
mată, servind ca muzicant în armata ru
sească.

Stabilindu-se în Bucurescî, el începu prin 
a da lecţii de muzică " bisericească, şi 
apoi publică scrierile sale pe la 1830 
(Cântece de stea).

Ma i  terziu urm ează: Poesii, Calendare, 
Fabule şi istorioare, Noul Erotocrit, Povestea 
vorbei, scrisă într’un stil plin de glume şi

popular, Memoria focului din ‘Bucuresci, 
Spitalul amorului, Povestele Iul Moş Albu, 
Nâsdrâvaniile htl eN Jastratin Hogea.

Anton Pann, foarte vărsat în limbele 
streine, a publicat un Dialog în ruseşte, 
turceşte şi româneşte.

E l ’a mai publicat şi numeroase cărţi bi
sericeşti: Irmologhion, Epitaful, Cherovicu- 
cbinonicar, Rendtteala leturgiel, ctc.

Fabula lu i  Anton Pann cu plăpumarul. 
a remas legendară; şi astă-zl încă se repetă 
versurile sale :

Nit te lungi pe cât n’ai,
Ci te ’ntinde pe cât a l!

Panu (Anastase). — Om  politic, năs
cut în Iaşi la 1810, încetat din viaţă în 
Viena la 1867. A făcut studiile sale în Iaşi 
şi a petrecut o mare parte din viata sa la 
Huşi, unde a şi fost numit pc la 1845 
membru la Tribunal şi apoi preşedinte.

La 1847, susţinând candidatura la depu
tăţie a lui Lascar Rosetti în contra voinţei 
Domnitorului Mihail Sturdza, a fost desti
tuit şi închis trei luni în cazarma de la 
Galaţi. Amestecat în mişcarea revoluţionară 
dc la 1848, este iarăşi arestat.

Dupe căderea Domnitorului M. Sturdza, 
An. Panu se strămută la Iaşi şi la 1852 
Vodă Ghika ’l numeşte director al Minis
terului Justiţiei, apoi m a i  terziii Ministru 
ad-interim la acelaş Minister.

Ma i  pe urmă, c ales deputat al laşului 
în divanul ad-hoc. A. Panu a făcut parte 
din comitetul celor unu-sprc-zccc membrii 
ai U nire i  Principatelor şi a fost unul din 
membrii căimăcâmicî dc trei a Moldovei.

Sub domnia lu i  Cuza cl a fost în mal 
multe rendurl ales deputat al laşului şi 
preşedinte a l  Camerei.

Panu (Gheorghe). — Ziarist, născut în 
Galaţi la 1848.

A făcut studiile sale în Iaşi şi apoî la 
1875 a fost trimis ţa  bursier al Statului, 
împreună cu Conta şi Lambrior la Paris, 
unde a urmat cursurile des Hautes Etudes.

întors în ţară, a ocupat la Iaşî catedra 
de istorie la gimnaziul Alexandru cel Bun, 
pe care o ocupase deja înainte de pleca
rea sa.

Apoi părăsind instrucţiunea publică, a 
intrat în magistratură c.i prim -procuror la

10
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Iaşi, iar în 1881 ca şef de cabinet al Mi
nistrului de Interne C. A. Rosetti.

Deputat al colegiului al 4-a din Iaşî, când 
s’a făcut revizuirea art. 24 din Constituţiune 
la 1884, relativ la libertatea presei, s’a re
tras din Cameră şi a înfiinţat peste câte-va 
luni ziarul Lupla care apărea m a i  întâiu în 
Iaşi, de trei ori pe săptămână.

Apoi la 1886, ziarul a devenit zilnic şi 
s’a tipărit în Bucurescî.

Pentru un articol Omul primejdios, prin 
care ataca pe Regele Carol, Panu a fost 
condamnat la duoi ani închisoare, însă spre 
a nu face pedeapsa, a părăsit ţara şi s’a 
străm utat în Paris.

Reîntors în ţară, a fost apoi ales deputat 
al colegiului al II de Cameră şi la urmă al 
colegiului II de Senat în toate legislaturcle 
până la 1895, representând grupul radical. 
A fost reales senator al Galaţilor la Martie 
1898, ca raliat partidului conservator.

G. Panu a publicat: Portrete fi  tipuri 
parlamentare (1890). Studii asupra sufra
g iu l" / universal, Chestia agrară, Chestia e- 
vreilor, Chestia impositehr (1890).

încetând colaborarea sa la Lupta devre-o 
duol ani, el a fondat în 1895 ziarul coti-, 
dian Ziua, care a încetat la 1896.

Panu (Nicolae. V .) — Căpitan, născut 
la 20 Iulie 1844, m ort la 30 August 1877.

Angajat voluntar la 1861, capătă gradul 
de sergent Ia 1862 şi trc.sa de sub-locotc- 
nent la 1864. La atacul redutei Griviţa în 
timpul rezbelului Independenţei, comandă o 
companie din Regimentul No. 8 dc linie 
şi moare pe câmpul dc luptă la 3oAugusti877.

Papadopol-Calimach (Alexandru).—
Om  politic, publicist. Amănunte biografice 
lipsesc.

A fost Ministru de Externe în cabinetul N. 
Kretzulescu dc la ^ O c to m b r ie  1865 până 
la 11 Februarie 1866 şi Ministru al Cul
telor opt zile, în cabinctul D. Ghika dc la 
16 până la 24 Noembrie 1868.

Este membru al Academici române.
A publicat: Despre expediţia tu l Igov 

Sveatoslavid (1885). Despre Gheorghe Ştefan 
Voevodnl. Dunărea în literatură şi în tra- 
diţiiDif (1886). Generalul Pavei Kisselef în 
C\Co!dova şi în ţară  (1887). Sofia Paleolog 
(1895).

Papasoglu (Dimitrie). — Locot.-colo-

nel de miliţie, născut în Bucuresci la 1811 
Martie 28, încetat din viaţă la 1893. Intrat 
în oştire la 5 Mai 1830 ca iuncăr, la or
ganizarea armatei, a ajuns până la gradul 
de locot.-colonel în miliţie la 1875.

El a popularizat prin creionul s£u figu
rile Domnilor şi oamenilor de Stat al R o 
mâniei, şi fiind dată modicitatea preţurilor 
acestor gravuri în foi volante, ele se res- 
păndeau cu înlesnire prin casele oamenilor 
cu puţină dare de mână.

El a lăsat şi mal multe scrieri intere
sante prin amintirile istorice, între cari Is
toria ‘Bucur eştiu! uf.

Fiind ofiţer de miliţie şi avend ast«fcl 
dreptul de a purta la ceremoniile oficiale 
uniforma militărească, el îmbrăca până 
la sferşitul vicţel sale, în asemenea ocasiunl, 
uniforma primitivă cu chivără a infanteriei 
române, (adică cea rusească), în amintirea 
trecutului şefi ostăşesc.

Papiniu (Ioan).—  Diplomat, născut în 
Ploeştî la 9 Noembrie 1853. A fiicnt stu
diile liceale în ţară şi facultatea dc drept 
din Paris, dc unde s’a întors cu titlul dc 
licenţiat în drept.

Intrat în diplomaţie la 1879 în calitatc 
de cancelar al consulatului din Salonic, trecc 
la 1881 secretar de legaţiune cl. 2-a la 
Constantinopole, la 1884 consul general la 
Salonic, la 1885 şef al diviziei consulare 
din Ministerul de Externe, la 1885 secretar 
de legaţiune cl. 1; la 1891 este însărcinat 
cu funcţiunea de secretar general al Minis
terului până la Noembrie când e numit 
consul general la Buda-Pesta. La 1893 este 
agent diplomatic şi consul general la Sofia; 
înaintat Ministru plenipotenţiar la 1894, este 
trimis în această calitate la Belgrad în
1896.

Papiu Ilarianu (Alexandru).—Publi
cist şi marc patriot, născut la 1828 în T ran 
silvania, încctat din viaţă la 11 Octom brie
1878.

Â început studiile sale în Transilvania 
la Blaj şi Cluj, dar le-a întrerupt la 1848, 
spre a participa la mişcarea revoluţionară 
în care a avut un rol însemnat. Apoi la
1850 a plecat în Italia şi a studiat dreptul 
la Padova până la 1855, când s’a întors 
cu diploma de doctor.

Atunci, Domnitorul Grigore Ghika l’a 
numit în Iaşi profesor la facultatea de drept,
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m a i  în urmă jurisconsult al Moldovei ; iar 
după Unire, Papiu Ilarianu e numit procu
ror pe lângă Curtea de casaţie.

El a publicat: Isloria %omânilor din Dacia 
superioară (1852)2  voi. Independenţa consti
tuţională a Transilvaniei (1861). Tesaurde 
monumente istorice pentru România (1862-64), 
a voi .Viaţa, operile şi ideiilelnlGbeofgheŞincai
(1868), discurs de receptiune rostit laAca- 
demia româna.

Papiu Uarianu a fost membru al Acade
miei de la 1868 şi până la moartea sa. în 
treaga sa bibliotecă şi o mare parte din 
manuscrisele sale, aCi rămas proprietatea 
Academiei.

Pascal (Aristide). — Om  politic, profe
sor, născut în Bucurescî la 1827. A făcut 
studiile începatoare în ţară şi le-a terminat 
în Paris de unde s’a întors cu diploma de 
doctor în drept. N um it profesor de drept 
civil la Facultatea din Bucurescî, a predat 
cursurile sale până la 1894; de la această 
epocă a rămas profesor onorar, şi Ia 1896 
a fost numit decan.

De la 1867 până la 1869, A. Pascal a 
redactat ziarul Ţara împreună cu N. Bla- 
rambcrg şi P. P. Carp. El a făcut parte 
din mai toate Corpurile legiuitoare de ia 
Unire până astă-zi ca deputat snCi senator.

Pascali (Mathilda).— Artistă dramatică, 
soţia artistului Mihail Pascali, născută în 
Bucuresci la 1840, încetată din viaţă la 
1872. A urmat pe soţul ei pe scena T ea
trului naţional şi pe diferitele scene din 
provincie, jucând rolurile principale de co
chetă, prima amoreză şi ingenue.

Pascali (Mihail).— Artist dramatic, năs
cut în Bucuresci la 1831, încetat din viaţă 
în acelaş oraş la 1882.

După ce termină clasele gimnaziale, în- 
cepuvsă joace pe scencle teatrelor din Bu
curesci şi apoî plecă la Paris, unde avu de 
profesori pe Bouffe, Samson, Boccage.

Reîntors în ţară, luă direcţiunea Teatrului 
naţional şi o conduse până la 1877, când 
formându-se societatea dramatică, fuse pri
mit ca societar; mai terziu părăsi însă so
cietatea şi luă direcţiunea unei trupe care 
juca la «Dacia» şi prin provincie.

M. Pascal a jucat rolurile cele mai im
portante din repertoriul Teatrului naţional 
cu deosebire în Idiotul, Hamlet, Ştrengarul

de Paris, Sânnannl Jack, apoi în comediile 
lui Sardou pe carî le-a tradus în parte, iar 
pe altele le-a localizat.

Pascu (Şerban).— General dc brigadă, 
născut la 15 Decembric 1844. Elev al şcoa- 
le i  militare în 1861, a înaintat sub-locote- 
nent în 1863, oficer superior în 1875, co
lonel în 1884 şi general de brigadă, co
mandant al brigade i  4 dc artilerie la 1896.

Pastia (Mihail). — General dc divizie, 
născut la 15 Decembrie 1839.

Intrat în oştire ca sergent la 1857, a 
căpătat în 1858 gradul de sub-locotenent; 
maior în 1869, e locot.-coloncl la 1873. In 
acest interval a făcut studiî speciale dc stat- 
major.

De la 1884 până Ja 1888, a fost trecut 
în neactivitate, fiind numit director general 
al poştelor şi telegrafelor. La 1893 a fost 
înaintat general dc brigadă şi inspector ge
neral al artileriei.

Pâun (Vasile. D.) —  Profesor, născut 
în Bucuresci la 9 Februarie 1850. A făcut 
studiile sale în ţară de la 1857 până la 
1868, iar cele superioare la facultatea de 
litere din Bucurescî şi la Universitatea din 
Berlin (1885— 1888).

După ce a fost cât-va timp fnneţionar în 
ramura judecătorească şi administrativă, a 
intrat în corpul didactic la 1878, ca profe
sor de limba latină şi germană şi a trecut 
în 1890 ca profesor de limba şi literatura 
română la liceul Lazăr, cursul superior.

La 1893 a fost numit director al acestui 
liceQ, post pe care’l ocupă şi astâ-xi.

La 1883, V. Păun a fost însărcinat să 
înveţe limba şi literatura română tinerilor 
principi Ferdinand şi Carol de Hohenzollern, 
pentru care sfârşit a stat mulţi ani în străi
nătate, la Dusseldorf, Sigmaringen, Cassel 
şi Berlin cu tinerii principi.

Acum el are misiunea d e a  preda JectiunI 
de limba şi literatura română Principesei 
Maria de Hohenzollern.

Scrierile lui V. Păun sunt : Momente de 
misantropie, Fecioara adormită, Umbra Iul 
M ihat şi alte poesii publicate în revistele 
Albina Pindnlnl,Traian, Columna lui Traian. 
El a mai colaborat la România liberă, Ro
mânul literar, Vatra, etc. şi a tipărit în tr’o 
broşură (1877) Oda, la riţboiâ.
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P a v e le s c u  (C in c in a t) .—  Poet, născut 
în Bucurcsci In 20 Octombric 1873. A fă
cut studiile sale în liceul Sf Sava şi la 
facultatea de drept din Bucurcsci. A început 
să publice versuri în 1891 prin revista ^Bi
blioteca Familiei, sub pseudonimul De la 
Milcov, apoî a colaborat cu poetul AI. Ma- 
cedonschi la Literatorul, unde a publicat 
poeme şi poesii., precum Risplata, Zopira, 
Degetele fermecate, Eşafodul.

Pavelescu a mal colaborat Ia toate revis
tele literare, precum Lumea Nouă, Convor
biri literare, şi a mai scris împreună cu AI. 
Mncedonschi o tragedie biblică în versuri 
Saiil, cinci acte, care a fost reprezentată 
pc scena Teatrului naţional din Bucu- 
resci.

P a v l id i  (D im itr ie ) .— Profesor, grec de 
origină, născut Ia 1795, încetat din viaţă 
în Buziu Ia Iunie 1883. Unul din cei mai 
vechi profesori ai şcoalci Sf. Sav:>. Ia în 
fiinţarea e i ; preda cursurile de algebră şi 
trigonom etrie la 1833.

A publicat Elemente de aritmetică raţio
nală (1855).

P e l im o n  (A le x a n d ru ) .— Publicist, năs
cut în Bucuresci la 1820, încetat din viaţă 
Ia Bucuresci.

N’a făcut nici un fel de studii, dar a 
căpătat prin sirguinţa sa proprie, o mare 
aplecare pentru literatură.

EI a publicat: Poesii fugitive (1846). 
Poesii (1847). Snliotn sau Grecia liberată 
(1847). Bătălia de la Călugărent (1848). 
Fiul m aţilnhil dramă, (1851). Actriţa din 
Moldova dramă, (1852). Curtea lui Vasile 
Vodă tragedie, (1852). Hoţit şiHagiu  (1853). 
Tandalida (1854). Crbnea şi căderea Se- 
vastopolulni(1855). Avutul şi săracul (1856). 
Faptele eroilor (1857). 'Bucur sau Istoria 
Bucureştilor (1858). Impresiunl de călătorie 
în România (1859). Traian în Dacia (1860Y 
Memoriu, descrierea Sf. Mănăstiri (1861). 
Jidovul cămătar (1863). F h r l  de Moldo- 
România poesii, (1864). Epoca glorioasă a 
tulM ibal-Viteaţn  (1867). Revoluţia din 1848
(1868). utel-Vodă la î\C-rea Saddva( 1871).
Catastrofa întâmplată boerilor în muntele 
Gavanul la 1821, etc., etc.

P e l le r in  (A lp h o n s e .  F r .)  —  Inginer- 
constructor, francez, născut la LaigIe(Tran- 
cia) în 1833. A făcut şcoala de arte şi

meserii de Ia Châlons (Francia^, de unde 
a cşit cu diploma de inginer-constructor.

La 1852, terminând studiile, intră ca in
giner Ia societatea «des Batignolles» din 
Paris, ocupând această funcţiune până Ia
1878. In calitate de reprezentant al acestei 
societăţei, vine în România Ia 1872 şi cons- 
trueşte podurile liniei ferate Piteşti-Craiova 
(1872— 1876).

Se reîntoarce în Francia şi apoi revine 
în Bucuresci la 1885, când înfiinţează biti- 
roul s6Q de întreprinderi pentru lucrări 
publice.

De Ia 1885 până în present, a construit 
podurile liniei ferate pe rîurile Ialomiţa, 
Jiul, Bistriţa, Şiret, etc., numeroase şosele, 
tunelul de Ia Epureni de o lungime de 
2000 metri, şi linia ferată Com ăneşti-Pa- 
lanca în 1897.

P e n c o v ic I  (E u s ta t iu ) .  —  General de 
brigadă, născut în Bucuresci Ia 15 Iunie 
1836. A intrat în 1854 ca d ev  al şcoalei 
militare şi a căpătat Ia 1856 rangul de sub
locotenent; Ia 1864 pe acel de oficer su
perior. La 18 Decembrie 1870 fiind colo
nel, i se încredinţează portofoliul M iniste
rului de rezbel, pe care ’l păstrează până 
Ia 11 Martie 1871.

In timpul rezbelului Independenţei, a fost 
Şef de stat-major pe lângă corpul al 2-a de 
armată. La 1883 a fost înaintat Ia gradul 
de general de brigadă şi Ia 1893 a fost 
pus în disponibilitate ca pentru concediu.

De Ia 1879 şi până în present, genera
lul Pencovici este delegatul ţăre i  in Comi
siunea europeană a Dunărei.

P e t e r s  (R u d o lf).— Compozitor muzical, 
născut în Praga Ia 1851. Absolvent al Con
servatorului din Praga 1871— 17, dirigent 
dc opera şi opereta în Teplice (Boemia) 
sub direcţiunea Bucovicz, şef de muzică 
militară în Austria Ia 1875, Peters este che
mat prin mijlocirea direcţiunei Conservato
rului din Praga ca profesor de oboe la Con
servatorul din Bucurescî Ia 1876. De Ia 
1888-1893 este ş e fd e c o ra l societăţei corale 
«Liedertafel», şi a aranjat cu acest cor concer
tele publice. In vara anului 1893 a alcătuit 
şi dirijat orchestra în grădina Casino ; este 
dirigent al orchestrei la stabilimentul Bra
gadiru.

Dintre compoziţiunile sale pentru piano, 
oboe, canto, coruri | i  orchestră, s’aii publicat
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câte-va în editura Gebauer. Cunoscute şi mult 
apreciate, sunt şi aranjamentele sale de Cântece 
naţionale pentru orchestră.

Are sub tipar un Tratat de instrumen- 
taţiune pentru orchestre şi muzicile mi
litare.

Petraşcu (N icolae)— Publicist, născut 
în oraşul' Tecuciu la 5 Decembrie 1859. 
Şi-a făcut studiile liceale în Bârlad şi cur
surile de drept le*a term inat în Universi
tatea din Bucuresci.

La 1885 a intrat în cariera diplomatică, 
ca ataşat la Ministerul de Externe; la 1887 
a fost trimis în aceiaşi calitate la legâţiunea 
din Constantinopole; la 1888 este şef de cabi
net la Ministerul de Externe, la 1889 se
cretar de legaţiune la Paris şi permutat la 
1890 în aceeaşi calitate la Constantino
pole.

La 1892 s’a retras din cariera diplo
matică.

Ca publicist a debutat în Convorbiri li
terare, prin studii de istorie literară con
timporană.

A tipărit mai multe volume de critică 
literară: Mibail Eminescu (1893), Figuri 
literare contimporane (1894), Vasile Alecsan- 
dri (1895). A scris alte mici monografii 
politice şi artistice în Constituţiotialul : 
C. A. Tioselti, Dumitra ‘Brătianu, Pictorul 
Grigorescu, etc.; alte mici studiî de morală 
socială, prccum sunt : Noi în 1892, O altă 
direcţie în creşterea femeel române, etc.

Petrescu (Costin).— Pictor, născut în 
Piteşti la 10 Mai 1872. A absolvit şcoala 
de bele-arte din Bucurescî şi şcoala de ar
hitectură. Medaliat la expoziţia operilor ar
tiştilor în viaţă din 1896, a compus câte
va tablouri cumpărate de Stat pentru Pi
nacoteca din Bucuresci, între cari : Un
simpatic, Cap de ecspresie, Un nemulţumit.

Petrescu (ZahariaY — Medic militar, 
inspector de brigadă, şeml spitalului militar 
central, născut la 25 Aprilie 1841. A in
trat în serviciul sanitar al oastel ca sub- 
chirurg la 1860 şi în acelaş an a fost îna
intat medic de batalion ct. 2-a. La 1863 
este medic de batalion cl. i-a, la 1865 
medic dc regiment, la 1875 medic de di
vizie, la 1883 medic de corp de armată şi 
Ja 1893 medic inspector de brigadă.

De la 1870 este profesor de ter:ipeutLâ 
la facultatea de medicina din Bucuresci.

A publicat: Elemente de farmacologie 
18701. Hidroterapia contra infecţiunet tijîi e
1878). Elemente de terapeutică în miiterie 

medicală (1884). Bryonia albă (1S88). AV- 
ihercbes cliniqucs et mcdicales sur l’antisepiie 
medicale (1889). Memoire lu au congrcs 
medical de Berlin (1890). Despre remediul 
antiftisic al D -rului Koch (1891). Trata
mentul pneumoniei cu digitale (1893).

Petrini-Galatzi (Mihail). —Medic, năs
cut la 1846. A făcut studiile sale parte în 
ţară, parte în Francia şi a fost numit la 
1881 profesor de istologie la facultatea de 
medicină din Bucuresci şi la 1891, profesor 
de clinică dermatologică şi sifilitică la 
această facultate.

S crieri: Tratat eletnentar de histologia 
umană (1881). Istoria anatomiei generale
(i8 8 i).Z ,e  traitement de la sypbilis (1889). 
Lecţtuni chimice asupra boalelor de piele 
(1892). Lecţiunî de clinică dermatologică 
(1891).

Petrino (Dimitrie).—Poet, născut în Bc- 
sarabia la 1846, încetat din viaţă la 29 A- 
prilie 1878.

A ftcut studiile sale în Cernăuţi fără a le  
termina, şi în urma unei aventuri amoroase 
şi după ce risipi în petreceri toată averea 
sa, se stabili la Iaşî în 1875 şi fu numit 
director al Bibliotecei Statului.

Venit în Bucuresci m aîterziu, greu bol
nav, încetă din viaţă la spitalul Brânco- 
veneasa.

El a publicat : Flori de mormlnt, poesii
(1869) ‘Puţine cuvinte despre conmperea lim
bei române în Bucovina (1868J, Lumini si 
Umbre pdesii (1870 \ R a u l  poemă, (1875), 
La gura sobei (elegie) etc.

Păucescu (Grigore. G).— Avocat, om 
politic, născut în Roşiori-de-Vede (T ele
orm an) la 5 Februarie 1842, încetat din 
viaţă la Mai 1897. A făcut studiile sale li
ceale la Sfîntu Sava de la 1853 la 1859 şi 
le-a terminat la Paris de unde s’a întors în
1865 cu titlul de licenţiat în drept.

întors în ţară, e numit procuror de secţie 
la Tribunalul Ilfov în 1866, apoi membru 
la acelaş Tribunal în 1867, avocat al Sta
tului pe lângă Ministerul de Finance în acelaş 
an, procuror de secţie la Curtea de Apel
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din Bucuresci în 23 August 1867, procuror 
la Casaţie, la 31 August 1868.

Părăsind magistratura, G. Peucescu fun
dează la 1873 împreună cu m a i  mulţi avo
caţi ziarul Dreptul pe care’l derijează pînă 
la 1878, şi ia o parte însemnată la luptele 
politice, în rândurile partidului conservator. 
Ales deputat pentru prima dată în 1875, 
dc colegiul al 2-a dc Ilfov, este reales de 
colegiul I de Teleorm an la 1884 pentru 
Constituantă, apoi dc la 1888 până în 1897, 
reprezintă în Cameră neîntrerupt acelaş 
colegiu. In anul 1891, până la 1892, a fost 
chear ales vice-preşedinte al Camerei.

Gr. Peucescu a făcut parte din cabinetul 
Lascar Catargiu de la 1889 ca Ministru al 
Domeniilor, precum şi din cabinetul gene
ralului Gh. Manu din acelaş an.

El a scris şi publicat: Tratatul obligaţiu- 
nelor 2. volume (1878). Despre partidele 
politice, Fragmente 'Politice, Chestiunea ţă
rănească.

Ca ziarist, a dirijat multă vreme Tim
pul şi a fondat împreună cu alţi tineri con
servatori ziarul Epoca pe care l’a dirijat de 
la 1885 pună la 1887.

P h e r e k y d e  (M ih a il) . — Bărbat politic, 
născut în Bucuresci la 14 Noembrie 1842. 
A făcut studiile sale la liceul Louis-le Grand 
din Paris (1853-1861) şi s’a întors în ţară 
la 186601 titlul de doctor în drept, îmbră
ţişând caricra de avocat.

Intrat în politica militantă la 1875, face 
parte din cabinetul Ion Brătianu ca Ministru 
al Justiţiei de la 24 Aprilie 1896 până la 
24 Iulie acelaş ţm. La 25 Noembrie 1878 
ia portofoliul lucrărilor publice şi ’l deţine 
până la 11 Iuliu 1879; apoi intră la 10 
Aprilie 1881 în cabinetul Dim. Brătianu ca 
Ministru al Justiţiei până la 16 Noembrie 
când e trimis la *Paris ca Ministru plenipo
tenţiar, unde stă până la 1884. La 16 De
cembrie 1885 ia portofoliul Ministerului de 
Externe şi ’l ţine până la 1888.

La 1895, ales deputat al colegiul I-u Ilfov, 
este ales şi vicepreşedinte al Camerei, iar 
la 31 Martie 1897 i se încredinţează por
tofoliul Ministerului de Interne în cabinetul 
Dim. Sturdza.

P h e r e k y d e  (Ş te fa n ) .— Jurisconsult, năs
cut la 1806, încetat din viaţă în Bucuresci 
la n  August 1887. Amănunte biografice

lipsesc. A fost avocat, profesor de drept 
civil şi consilier la Curtea dc casaţie.

P ic o t  (A u g u s te  E m ile ) .— Publicist, năs
cut la Paris în 1844, Septembrie 13. După 
ce termină studiile în drept, se înscrise ca 
avocat stagiar al baroului din Paris, când 
Principele Carol, devenit D om n al Româ
niei, ’l oferi funcţiunea de secretar intim. 
Venit în Cucuresci, ocupă acest post de în
credere de la 1 Septemarie 1866 până la 
Dccembrie 1867.

Reîntors în Paris, a fost numit la 1869 
vice-consul al Franciel la Tem eşvar. La 
1875 a fost însărcinat cu predarea unui curs 
de limbă şi literatura română la şcoala lim- 
belor orientale din Paris. La 1888, a fost 
numit profesor titular la aceaşl şcoală.

De la 1879 este membru al Academiei 
române.

Publicaţii: La question des leraelites rou- 
mains an point devne dudroil. (1868). Les 
Serbes de Hongrie (1873-1874) Documents 
pour servir h l’etude des dialectes ronmains 
(1873).Les Ronmains de laMacedoine f i$ 7 5 ). 
Alexandre le Bon, prince de Moldavie în co
laborare cu G. Bengescu. (1882), Chanls 
popnlaires des Ronmains de Serbie (1889) şi 
alte numeroase scrieri literare şi istorice.

P i l a t  (C o n s ta n tin ) .  — General de di
vizie, născut în Moldova la 10 Aprilie 1838. 
A intrat în oştire ca iuncăr, la 18 Decem
brie 1855 şi a fost înaintat sub-locotenent 
la 1858, apoi căpitan la 1865. Având acest 
grad, el ia o parte activă la conspiraţia mi
litară care aduce dupe sine căderea Princi
pelui Cuza în noaptea de 11 Februarie 1866, 
şi intră în palat dimpreună cu Lecca, Lipo
ianu, Costescu, spre a presenta Domnitoru
lui spre iscălire, actul dc abdicare. La 1870 
pleacă în Francia, se angajează. în armata 
franceză, şi ia parte la luptele contra Ger
maniei ; din care cauză, fiind înrolat fără 
autorisarea guvernului, este şters din con
troale.

La 1877, isbucnind rezbelul între R o- 
m âniaşi Turcia, e reprimit în oştire cu gradul 
de locotenent colonel şi avansat colonel la
1877. In timpul rezbelului a fost sub-şef 
de stat-major. La 1883 a fost înaintat ge
neral de brigadă; la 1893 comandă divi
ziunea din Dobrogea iar la 1896 pe cea din 
Galatzi, unde se găseşte şi acum.
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Pisoski (Nicolaâ).— Locot.-colonel, om 
politic, născut în Moldova. Dată nascerei şi 
încetărei din viaţă necunoscute. A început 
prin a fi revizor pe lângă Ministerul de In 
terne din Moldova la 1834, apoî la 1840 
a fost casier de judeţ în Botoşani, la 1849 
prefect în Botoşani şi de la 1854 la 1856 
prefect al judeţului Iaşi.

La această epocă, el lucrează pentru unirea 
Principatelor şi mai ales pentru alegerea lui 
Cuza ca Domn al Moldovei. In privinţa ro
lului im portant jucat de Pisoski în această 
împrejurare, iată ce spune A. Xenopol în Is
toria Românilor: «In se2ra de 3 Ianuarie, de
putaţii liberali naţionali se întruniră I4 Cos
tache Rolla. Aici după ce se discută până 
la 11 ore, Mihai Kogălniceanu văzând că 
nu era cu putinţă a se obţine conglăsuirea 
tuturor asupra unei persoane, eşi furios din 
adunare. După el erati să se iee mal mulţi, 
când Pisoski se aruncă la uşc, scoase un 
pistol şi ameninţă să se sinucidă în caşul 
când toţi ar urma înainte a părăsi cons
fătuirea. Reluându-se în desbatere pe cine să 
aleagă, Pisoski care şedea la gura sobei, 
rosti numele lui Alexandru Cuza.»

Vodă Cuza o dată Domn,' Pisoski intră 
în armată ca simplu cadat în armata Mol
dovei la 1857. In aceaşl zi e înaintat sub
locotenent şi la 1858 este căpitan. In 1863 
ajunsese locot.-coloncl, adjutant al Dom ni
torului, omul său de încredere pe care nu
îl părăsi un moment.

După abdicarea Domnitorului, a trea zi, 
la 14 Februarie 1866, N. Pisoski demisio
nează din armată. De atunci şi până la 
moarte, a trăit cu desăvârşire departe de lup
tele politice.

Place (Victor).— Diplomat francez, fost 
consul francez în Moldova la 1856. E unul 
din diplomaţii cari au contribuit la propa
garea şi admiterea ideei Unirei Principatelor. 
Casa lui V ictor Place, devenise localul unde 
sc adunau toţi fruntaşii Moldovei cari luptau 
pentru unire. Cu ajutorul seu şi al lui Ubi- 
cini, Q uinet, ziarele franceze îmbrăţişează 
cauza noastră până la izbândă.

Născut în Paris la 1822, a încctat din 
viaţă la la 1875 în acelaş oraş

Plagino (Alexandru). — O m  politic. 
Data nasccref şi încetărei din viaţă necu
noscute. A fost prefect al poliţiei Bucures-

ciului de la 1850 la 1851 şi Ministru de 
Finance în 1861.

Apoi în 1877 a fost comisar general al 
guvernului pe lângă comandantul şef al 
trupelor ruseşti, de la începutul ostilităţilor 
până la 13 Iulie acelaş an, când a demisio
nat. In 1880 este trimis în misiune extra
ordinară la Madrid şi Lisabona spre a no
tifica Regelui Spaniei şi Portugaliei Inde
pendenţa României. La 1891 a fost Ministru 
plenipotenţiar al ţărei la Roma.

Poenaru (Costantin).— General de di
vizie, născut în Bucuresci la 8 Aprilie 1842. 
A intrat în şcoala militară din Bucuresci la 
10 Iulie 1859 şi a fost înaintat sub-loco
tenent la 10 Iulie 1861, apoi oficer supe
rior la 1872 şi locot.-colonel la 1877.

In timpul rezbelului Independenţei din 
1877-78, era oficer de stat-major când i 
se încredinţă comanda regimentului 8 dc 
linie care a luptat vitejeşte la Griviţa şi 
Tatargik. înaintat colonel la 1880, apoi ge
neral de brigadă la 1891, comanda divizionul 
al 3-a din Târgovişte, când la 22 Iunie 1894
i se încredinţează portofoliul Ministerului de 
Rezbel, pe care’l ţine până la 3 Octombrie 
1895 în cabinctul prezidat de Lascăr Ca
targiu.

La această epocă a fost apoi trecut co
mandant al diviziei din Dobrogca.

Poenaru (Petre).— Profesor, născut în 
Craiova Ia 1799, m ort în Bucuresci la 2 
Octom bric 1875. A făcut studiile sale în 
şcoala grecească din Bucuresci şi apoi în 
şcoala Iul Lazăr. La 1821, a servit ca se
cretar lui T udor Vladimirescu spre a’i tra
duce diferite documente, şi apoi a plecat în 
străinătate.

Dupe o lungă călătorie prin Anglia, Ger
mania, Francia, Poenaru se întoarse în ţară 
la 1831, şi peste puţin timp, fu numit di
rector al şcoalelor naţionale, şi întemeă co
legiul naţional din Bucurcsci, acel din Cra
iova, scoalele primare din capitalele jude
ţelor şi cele rurale din Muntenia.

Destituit dupe 1848, e l’şi recapătă postul 
la 1856, şi la 1860 fu numit consilier de stat, 
iar la 1870 ales membru al Academiei române 
şi preşedinte al Socîctăţei pentru învăţătura 
poporuîu i  român.

Scrierile lui Poenaru s u n t : Mnţeul N a
ţional (1836-1837) Geometria (1837) ‘Dic
ţionarul Academie i { 1 8 4 0 )^  ocabidarul fran-
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ceţo-român (1841) aceste două în colabo- 
raţiune cu A. Florian şi G. Hill. învăţături 
de prăsirea daţilor ş i crescerea gândacilor de 
mătase (1849). George L a ţăr ş i şcoala Ro
mână (1870).

Pogor (Vasile).— O m  politic, născut în 
Iaşî la 1833. A făcut studiile sale în Paris, 
arătând o preferinţă deosebită pentru lite
ratură. Colaborator al revistei Convorbirile 
literare de la întemeerea eî, a publicat acolo 
numeroase traduceri din poeţii latini, fran- 
cczi şi germani, între altele a tradus opera 
lu i  SchiTlcr Faust.

A fost în mai multe rânduri, deputat, se
nator, vice-preşedinte al Camerei, apoi pri
mar al oraşului Iaşi.

La 1870, numit Ministru al Cultelor în 
cabinctul Manolache Costache Epureanu la 
20 Aprilie, a demisionat fără să intre în 
funcţiune.

Polizu-Micsunescu (Dimitrie). — Ju 
risconsult, născut în Bucuresci la 1836. A 
făcut studiile sale în Francia de unde s’a 
întors cu titlul de doctor în drept. întors 
în ţară a intrat în magistratură la 1866 fiind 
în acelaş timp deputat în Constituantă. Rînd 
pe rând preşedinte de Tribunal, membru 
şi în urmă preşedinte al Curţei de apel 
din Bucuresci, a demisionat spre a se alege 
Senator în parlamentul ales la 1883 pentru 
revizuirea Costituţiunel. In acel an dimpreună 
cu V. Boerescu şi N. Fleva a fost desemnat 
pentru a elabora ante-proectul de revizuire 
al constituţiuni şi modificarea lege i  electo
rale. A fost ales chiar raportor al comisi- 
une i  de revizuire. A participat în anii ur
mători la însemnate opere ae legislaţiune. 
precum modificarea codul de comerciu, etc.

Polisu-Micsunesti (Mihail). —  Autor 
dramatic, pictor, muzicant, născut în Bucn- 
rescl la 1846. A făcut studiile sale în G er
mania şi apoi a îmbrăţişat cariera armelor pe 
care a părăsit’o dupe scurt timp, spre a se 
ocupa ae muzică şi pictură. Ca pictor 5I 
datorim tablourile. Pe ţărmul mârel, premiat 
la exposiţia din 1874, un militar din evul 
mediu, care se găseşte în galeria M. S. Re
gelui României.

Ca muzicant a compus ariile pentru poe
ziile lui 1 Eminescu. Somnoroase păsărele şi 
<Lasă-ţî lumea ta uitată».

Pentru teatru, M. Polisu a scris în ultimii

ani: Lăcrămioare, L iţi, la jo  de ani, Judecata 
Şi osânda».

Pompiliu (Miron).— Publicist, născut în 
Scheiu, ţinutul Beiuşului la 1848, încetat 
din viaţă în Iaşî. A făcut studiile sale în 
gimnaziul de la Nagy-Vasad şi le-a term i
nat la Universităţile din Iaşi şi Bucurcsci.

Venit în ţară la 1868, a fost numit p ro
fesor la şcoala centrală de fete din Iaşî şi 
apoî la şcoala militară din aceaşi localitate. 
A publicat: Balade populare (1870), Anto
logia română pentru tisul şcoalelor secundare 
(1877), Poeţiile logofătului Konaki (1888), 
Studii şi critice, Doine populare şi poeţii 
proprii, aceste două din urmă au apărut în 
revistele Comborbiri Literare} Albina Pin- 
dulntj Familia, Traian.

Poni (Petre). —  Om  politic, profesor, 
născut la 1841. A făcut studiile sale în 
streinătate şi a fost numit la 1865 profesor 
de chimie organică la facultatea de sciinte 
din Iaşî.

A publicat: Noţiuni de fîţică  (1874). 
Apa minerală de la mănăstirea Neamţului
(1877). Observaţiunl metereologice (1882). 
Cercetări asupra mineralelor din masivul 
cristalin de la BroscenI (1882). Analisa a- 
pelor minerale de la Peatra (1883). Curs 
de chimie (1887). Analisa apelor minerale 
de la tergul Neamţului (1889J. Elemente de 
Jiţică  (1891).

P. Poni este membru al Acadcmiel ro
mâne. A făcut parte din cabinetul genera
lului I. E. Florescu ca Ministru al Cultelor 
de la 21 Iulie 1891 până la 21 Noembrie 
acelaş an şi din cabinetul D. Sturza tot ca 
Ministru al Cultelor de la 4 Octombrie 
1895 până la 21 Noembrie 1896.

Pontbriant (Raoul).— Vechiu profesor 
de limba franceză; data nascerel şt încetă- 
re i  din viaţă necunoscute. A publicat: 
Noua gramatică românească. Cheia autori
lor latini. Prosodie. Abecedar. Dicţionar ro- 
mâno-franceţ (1862).

Pop-Florentin (Ioan).—  Profesor, năs
cut m Topa (Transilvania) la 1840. A 
făcut studiile gimnaziale hi Cluj şi a t e r 
minat cursurile facultăţei de litere şi filo
sofie din Viena. La 1867 a fost numit pro
fesor dc filosofie la liceul din Botoşani; la
1869 a fost transfertat în Bârlad şi peste un
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an în Iaşi unde ocupă până astă-zl catedra 
de filosofie.

A publicat: Cântece voiniceşti (1870), 
Fundamenta de filosofie (1871), Integritatea 
educaţiei (1871), %pnieo, roman (1873), 
Estetica (1874), Decebal, nuvelă istorică
(1882), jocuri froebeliane (1884), Metoda 
nouă de a învtţa aritmetica (1887), Avram  
Iancu (1891), Anecdote populare. Tinereţea 
lu i Ştefan cel mare (1897;.

P o p  (G av ril) .— Istoric, născut în Sclice 
(Transilvania) la 1818, încctat din viată la 
1888.

A făcut studiile sale la Cluj şi semina
rul din B laşiu; apoî a fost numit în 1842 
profesor şi dircctor al licculu i  din Blaşiu, 
post pc care ’l ocupă până la 1862. De 

. acolo, trecu paroch la Ploasca-baia, vicar 
la Haţeg şi la 1862 canonic la Lugoş.

El a publicat: Manuscrisele lin Samuil
Clain (1848), Istoria Daciei antice (1855J, 
Geografia banatului Temipara (1864), Is
toria revoluţianeidivine a ambelor aşe~tlutin/e
(1869). ctc...

P o p e s c u  (E u fro s in a ) , —  Artistă dra
matică, născută în Craiova la 1828, d in ti’o 
familie dc boerî. Avend o educaţiune bine 
îngrijită şi o instrucţiune superioară, a sim- 
ţim ţit încă din tinereţe o mare atracţiunc 
pentru arta dramatică şi mal ales pentru 
cântec.

Sub numele de E. Marcalini, o găsim 
pc In 1845 mal pc toate scenele din Eu
ropa, cântând cu mare izbândă la Milaji, 
Veneţia, Palermo, Florenţa etc, în operilc 
cclc ma i  renumite. Dar peste puţin se în- 
toarcc în ţară, intră la teatru naţional şi 
devine societară a primei noastre scene pe 
care nu o părăseşte până la 1891, când a fost 
înscrisă între pensionarele acestei institu- 
ţiunî.

Eufrosina Popcscu s’a distins Cu deosi- 
birc în rolurile de mumă nobilă şi 111 come
diile zise de salon, prin dicţiunea sş pcrfcctă 
şi eleganţa jocului.

P o p e s c u  (M ihai).—  General de brigadă, 
născut în Bucurcsci la 15 Mai 1843. Elev 
al şcoalei militare, a fost înaintat sub-locot. 
la 1863, şi maior la 1875. In timpul rez
belului Independenţei, a ccsecutat lucrărilc 
de întărire 111 contra Vidinulu i  şi la 24 A- 
prilie 1877 a comandat deschiderea focului

de bateriile române contra acestei cetăţi 
turceşti. Apoi a luat parte la luptele de la 
Plevna şi Rahova. înaintat colonel la 1887, 
a fost înălţat general de brigadă la 1894 
şi comandant al regimentelor întărite F.N.G.

P o p e s c u  (N ico lae . D).— Publicist, născut 
în Bucuresci la 9 August 1843. A făcut 
studiile primare şi gimnaziale în Bucurescî 
şi apoi a intrat la 1861 ca funcţionar la 
Ministerul dc Externe copist, înaintând până 
la postul de şef al serviciului arhivei la 
1876^ post pe care’l ocupă şi astă-zi.

El a scris : Radu al IlI-a cel Frumos şi 
o sumă de alte nuvele în Calendarul pen
tru toţi. Cele mai principale s u n t : ‘Bătălia 
de la Rovine (1866), Moartea lu i Mibai- 
Viteaţn (1867), Distracţiile lui Flad Ţepeş
(1871), Constantin Brăncoveanu (1873), 
Mibnea Vodă cel rin  (1873), <Banu Mără
cine (1874), Alexandru Lâpnşneann (1875), 
Mircea cel bflrân (1876), Constantin Han- 
gerliît (1877), ConstantinMavrocordat (1878), 
Postelnicul Constantin Cantacnţino (1884), 
Radu al Vil-a de la A fum aţi (1885)1 Epoca 
lu i ‘D.Canteuiir (18S6), Epoca Gbiculeştilar
(1889), A l cinrelea rfţboi ruso-tnrc (1806- 
1812 (1894), etc., etc.

Afară de aceasta, N. D. Popcscu a pu
blicat cu începerc de la 1887 Efemeridele, 
adică evenimentele principale ale fic-că- 
r u i  an.

P o p e s c u  (P e tre ). Profesor, născut în 
comuna Bocşa (Banat) la 1804, încctat din 
viaţă în Bucuresci la 17 Decembrie 1889. 
A făcut studii în drept la facultntca din 
Pesta şi teologia la institutul românesc din 
Arad.

Pc la 1846 veni în Moldova şi fu primit 
în casa Rosetti, în calitate dc dascăl al ti
nerilor Th. şi D. Rosetti. In toamna anu
lui 1848, sc reîntoarce în Banat şi dc la
1849 până la 1855 c profesor pentru limba 
şi .literatura română la facultatea de litere 
din Temişoara. La 1858 se reîntoarce în 
România, e primit îndată în corpul di
dactic şi i sc dă catedra dc limba latină la 
gimnaziul L azăr; dc aci trece la Cantcmir, 
unde stă până la sfârşitul vieţei sale.

P o p e s c u  (S im eo n ).— Născut la 6 August 
1848 în Rîpa de Jos (Transilvania) Şi-a 
ftcut studiile liceale în Blaj, iar cele supe
rioare în seminarul din Sibiu, apoi la Uni-
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versitatca din Lipsea. întors în patrie, a 
ocupat postul dc profesor la seminarul An- 
diciaii din Sibiu, director al internatului 
acelui seminar şi catihet al şcoalclor hetc- 
rodocscdc acolo; asesor (consilier) al con- 
sistorulu i  arhidiciesan în senatul şcolar, apoî 
deputat al sinodului arhidiciesan şi al con
gresului naţional bisericesc. In primul an 
dc profesura s’a preoţit, primind gradul de 
diacon, în care grad a servit până la 1883, 
când a fost ales şi instalat ca protocrcu al 
circumscripţiuncî Sibiului, în carc funcţiunc 
a stat până* la 1888, când a fost suspendat 
contra legeî, din motive politice.

Chemat în acel an dc Ministrul Maio- 
rc.se u, a ocupat postul dc profesor la 
facultatca tcologică din Bucurcsci până 
la 1891, când a demisionat şi a pri
mit direcţiunea bibliotcce i  centrale, pc 
carc a ocupat’o până la 1893, la carc dată 
s’a .retras r&mânend numai cu catcdra de 
rcligiunc şi istoria ţercî de la şcoala nor
mală dc institutori, catedră pe carc o are 
dc la venirea sa în România. In Iulie 1894 
a fost însărcinat cu direcţiunea internatului 
Sf. Sava, de unde s’a retras in Septembrie 
1895.

S cricrI: Genesa evangeliilor (1880), Me
lodica specială a studiului religinnef (1880), 
Catechism (1880), <1Jesvollarea primaţii'
lu i papal ş i influenţa Im asupra creştinâ- 
Itlţet ( 1 S S 2 ) ;  c tc . ,  c tc .

Popescu (VirgiliCi).—  Profesor, publi
cist, născut în Lugoş (Banat) la 28 Sep
tembrie 1860. A făcut studiile sale în filo
sofie şi litere în Roma şi Buda-Pcsta.

întors în ţară cu titlul de doctor in filo
sofie şi licenţiat în litere, a fos numit la
1883 profesor la liccul şi şcoala comercială 
din Ploeşti, unde a funcţionat până la 1892, 
când a trecut ca sub*dircctor al învcţamîn- 
tulul primar la Ministerul Cultelor. La 1894 
părăseşte accastă funcţiune spre a trece ca 
profesor de limba germană la liceul Sfântu 
Sava şi de limba italiană la şcoala specială 
de finance.

Scrierile sale sunt, pentru teatru : Sgârcitnl, 
Cain Graccbn, Magda, %psmersbolni (tradu- 
ccii), jucatc pe sccna Teatrului N aţional; 
apoî Curs practic de limba germană, Cres
tomaţia gem/ană, Compeudio di gramatica 
l o m a n a  (cărţi didacticc).

Popovicî (C. Aurel).— Publicist, născut 
la 1863 în Lugoş (Banat); a făcut liceul în 
Braşov şi în Beiuş, unde a trecut şi baca
laureatul. A urm at apoi medicina la facul
tăţile din Viena şi Graz, făcend însă în 
acelaş timp studiî dc filosofic şi ştiinţe po- 
liticc. Este autorul %eplicei tinerime! uni
versitare române din Transilvania, o sci'ierc 
care a făcui oare-care sensaţiune când a apă
rut şi care fu tipărită în cinci limbi, în
25,000 exemplare şi răspândită în toată 
Europa.

Ca membru în comitetul naţional din 
Transilvania, Popovicî preconizează ool'tica 
de agitaţiuni sistematice Pentru publicarea 
%eplicef cl fu condamnat în 1893 dc către 
Tribunalul din Cluj, la 4 ani temniţă oc 
Stat.

Ameninţat şi dc alte câte-va proccsc, cl 
se refugia în România şi sc stabili în Bu
curesci.

In afară de Tţeplică, cl a m a i  publicat: 
Principiul de naţionalitate (1894), Cestinnea 
naţionalităţilor ş i modurile solnţinne i sate hi 
Ungaria (1895).

Popovicî (Ioan).— Poet, născut în Lu
goş (Transilvania) la 1869, încetat din 
viaţă la 10 Septembrie 1892 în Lugoş, fi
ind încă student la institutul teologic din 
acea localitate.

A publicat D in  viaţa meseriaşilor bănă
ţeni nuvelă, (1893), Poesii diverse.

Era colaborator al revistei Convorbiri 
literare.

Popovicî (Sava). —  Scriitor, născut 
la 1804 în Reşmarî, Transilvania, încetat 
din viaţă la 1879. A studiat în Sibiu şi 
Cluj, apoi laViena; după un an a îmbrăţişat 
cariera preoţcască. Episcopul Şaguna l’a 
chemat la postul de profesor de teologie 
şi pedagogie în Sibiu, unde mulţi ani a 
lucrat ca asesor în consistorinl arcli. Ne- 
voele familiare 1’au silit să se retragă ca 
preot la Reşinari. Era cunoscut şi sub nu
mele de cPopovici-Bercamt.

A publicat -.Culegere de istorii morale (1846- 
48). Epistolarin (1847), Kurţgefasstee Conver- 
sationsund Wdrterbnchder deutscben nndromâ- 
nischen Sprache (1852), Gramatica germană 
(1858), Vocabular roniâno-nemţesc (1868), 
l'Vorterbnch der rom. und dentscben Spracbe
(1886).
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P o p p  (M ih a il) . —  Pictor, născut în 
Braşov Ia 28 Martie 1827. A urmat cur
surile şcoalelor din localitate şi apoi după 
ce a stat doi ani în şcoala militară, a 
început să ajute părintelui seu la zugrăvirea 
interiorilor dc biserici.

La 1845, el pleacă la Viena, unde ur
mează cursurile Academiei de Bele arte ; 
peste doi ani se întoarce în ţară şi parti
cipă în 1848 Ia revoluţia din Transilvania. 
La 1849 se refugiază în Ploeştî şi apoî 
vine în Bucuresci unde trăeşte zugrăvind fir
me la prăvălii.

Peste cât-va timp, asociîndu-se cu pic
torul Lecca şi poleitorul Barbu Stă-nescu, 
el zugrăveşte în 1852 interiorul bisericci 
Curtea veche, Sfîntu Gheorghe nou şi Ca
pela dc Ia Cimitirul Şerban-Vodă din Bu- 
curcsci; la 1855 biserica Domnească din 
Tergu-Jiii, biserica de Ia schitul 1-rasinei, 
în 1863 bisen'ccle Radu Vodă din Bucuresci, 
sfântul Nicolae din Bucuresci, Satu-Lung 
din Ardeal, unde în urma unui accident, 
perdu degetul arătător al iruinei drepte.

La r8 8 1 Popp, s’a reîntors în Braşov 
unde s’a stabilit.

P o te c a  (E u f ro s in ) .  —  Ppet, profesor, 
născut Ia 1780, încctat din viaţă la 1856. 
Dimpreună cu Simeoti Marcovici şiC.Moroiu, 
a făcut studiile sale în streinătate, dupe ce 
urmase cât-va timp Ia şcoalele greccsd 
din Bucuresci. întors în ţară a fost numit 
profesor Ia Sfîntu Sava unde a predat cur
surile până la 1821. Apoi aplecat iariişi la 
Paris de unde s’a reîntors la 1825 ca pro
fesor de filosofie to t la Sfântu Sava. La
1832, fiind slăbit de boală, a demisionat şi 
a intrat ca egumen Ia mănăstirea Motru. 
La 1846 a înfiinţat din veniturile averei 
sale, dou£ burse pentru şcolarii sâracî de la 
Sf. Sava, iar prin testamentul seu din 1856 
a lăsat pentru aceşti elevi, un capitul dc 
1,200 galbeni.

Părintele Eufrosin Poteca a scris: Ele
mentele filosofie i Iul Ainecbie, traducere din 
limba grecească (1825). Sfânta scriptură 
traducere dfti limba grecească (1836).

P o u ja d e  (E ugfcne).— Diplomat francez, 
născut Ia 15 Ianuarie 1815, încetat din 
viaţă Ia 7 Martie 1885 în Paris.

A scris: L Jiuiion des Principanles, Cbre- 
tiens et Titrcs, Scenes et souveuîrs de la vie

polilujite, militai/e et religiense eu Orient, cărţi 
relative la starea socială din România.

P r a l e a  ( I o a n ) .—Publicist, născut în Be- 
snrabia, satul Volniccţul Râzcşti, în anul 
1769, încetat din viaţă Ia Iaşi în 1847. A 
călătorit mult timp prin Rusia şi a rămas 
cunoscut prin compunerea unei întregi Psal
tiri în versuri (1820), şi unul Alfabet cu 
numere arabice spre a servi ca alfabet uni
versal.

P ro t ic I  (P e t r e ) .— Medic, de origină bul
gară, născut în Sistov, încctat din viaţă. A 
venit în ţară la 1822, când a fost numit 
doctor al tem niţelor din Muntenia. Apoi a 
fost profesor de patologie chirurgicală la 
şcoala dc medicină şi farmacie în 1858. Iu 
acelaş timp era doctor la 'az ilu l Mărcutza. 
In 1880 a trecut Ia pensie şi s’a retras în 
Bulgaria, unde a încctat din viaţâ.

P ro to p o p e s c u  (D u m itru ) .— Născut la
5 Ianuarie 1850 în comuna Poboru (O lt). 
A primit instrucţiunea prim ară în oraşul 
Slatina, a urmat cursurile liceului Matei Bn- 
sarab din Bucuresci şi a term inat şcoala dc 
drept din Paris.

întors în ţară, a fost mai ântâiu profesor 
dc limba română In şcoala normală Carol I-iîi 
dc la 1871 Octombrie până Ia 1873 N o
embrie. Apoi intră în magistratură şi este 
supleant şi judccător hi Tribunalul Buzcu 
de Ia 1876 la 1877, preşedinte al T ribu
nalul Ialomiţa dc la 1877 Ia 1878.

La această epocă, e numit director ge
neral al Vămilor, pc urmă trcce secretar 
general al Ministerului dc finance şi apoi 
director general al Regiei Monop. Statului 
(1878-1888).

Deputat al colegiului I-iu O lt de la 1888 
până la 1895, c ’numit iarăşi director ge
neral al Regiei Monop. Statului la 1895 
până la 1 Aprilie 1897.

De Ia 1 Aprilie 1897 este sub-dircctor al 
creditului fonciar rural.

P ro to p o p e s c u  P a k e  (E m an o il) . Băr
bat politic, fiul unui preot dc Ia Biserica 
Negustori din Bucuresci, născut în Bucu- 
resci la 1843, încetat din viaţă în Bucu- 
resci la 23 Aprilie 1893. A făcut studiile 
sale în ţară şi Ie-a terminat Ia facultăţile din 
Geneva şi Paris. întors în tară, înccpe prin 
a fi grefier la Tribunalul tfe comerciu, apoi
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demisionează §i sc înscrie ca avocat în ba
roul Capitalei, când e numit şi profesor 
dc drept administrativ la şcoala comerciala 
din Bucurescî. La 1S77 Protopopescu-Pake, 
intră tn politică alături cu sincerii liberali 
de sub conducerea lui G. Verncscu şi la 5 
Ma i  1876 este nnmit prefect al politici Ca
pitalei. Peste câte-va luni demisionează şi 
se alege deputat.

La 1885 dimpreună cu G. Verncscu în
cepe lupta contra partidului liberal pe care
o duce până la 1888, făcend parte din o- 
poziţia-unită.

In urma venire! guvernului conservator 
la putere în 1888, Protopopcscu-Pake sc 
alege primar al Capitalei şi administraţiunca 
sa sc distinge prtntr’o deosebită activitate 
pentru înfrumuseţarea şi însănătoşirea Ora
şului. Intre altele i sc dntoreşte terminarea 
deschidere! bulevardului Academici tn sp^e 
O bor şt Cotroceni, iluminarea cu lumină 
electrică a acestui bulevard şi a soşelci Kis
selef, alinierea şi însănătoşirea m ultor părţi 
ale oraşului.

De la 1888 şi până la moartea sa, el a 
representat tn Cameră colegiul al 2-a al 
oraşului şi era preşedintele unor însemnate 
instituţiunei dc ajutor. Prin îngrijirea .sa, 
s’n edificat Azilul şi şcoala protopopului 
Tudor, al cărui executor testam entar a fost.

Protopopescu (Tudor). Preot, proto
pop, încctat din viaţă la 1883. Mare filan
trop, a lăsat cca mai însemnată parte a a- 
veret sale pentru opere de binefaceri pre
cum : 3000 lei Soctctăţcî pentru învăţătura 
poporului român, 70,000 lei pentru şcoală 
profesională, 800,000 lei pentru un institut 
care poartă numele seu, 8,000 lei spre a se

dota anual din venitul lor patru fete sermane, 
iojooolct socictăţci preoţilor mireni, 100,000 
lei azilului fondat de dânsul la biserica U- 
dt'icam.

Pumnul (Aron).— Profesor, născut la 
1818 în satul Căciitlata, lîngă Făgăraşu 
(Transilvania), încetat din viaţa la 12 Ia
nuarie 1866. Fiii de ţăran, a urmat cui'su- 
rilc şcoalei din Odorheiit, apoi făcu gimna
ziul din Blaşiu şi termină studiile sale la 
Cluj şi Viena. întors în Blaşiu, fu numit 
la 1847 profesor de filosofie la liceul din 
acea localitate.

Isbucnind mişcarea revoluţionară din 1848, 
Aron Pumnui e silit să fugă în Bucovina 
unde fraţii Hurmitzache ’l iau sub protcc- 
ţiunea lor, şi e numit la 1849 profesor de 
limba română la şcoala din Cernăuţi. In 
decurs de 17 ani cl desvoltă acolo Româ
nilor veniţi din toate părţile, tesaurele limbei 
şi litcraturei noastre şi lăţeşte în inimi sen
tim entul iubtrei patriei mumă.

Principalele sale publicaţiuni manuscrise 
s u n t :

Tractat de filosofie, prelucrat după Cant 
(1848), Arta poesiei (studiu critic), Versi
ficaţia română, Gramatica română (1864), 
Leptnrarih românescu, în 6 volume (1862- 
1865), Extract de literatura românei, Limba 
română, Ochire fug itivă  asupra limbei şi is
toriei literatnrei române, Fondai religionar 
român din Bucovina (1865), Retorica, Con
vorbiri limbistice, Privire fug itivă  asupra is
toriei Romanilor şi Românilor, «Foaea pen- 
trn minte, inimă şi literatură», Gramatica 
complectă a limbei române, Formele din a- 
fară ale cuvintelor limbei române.

Quinet (Edgard).— Istoric şi om po
litic, bărbat de stat francez, născut la Bourg 
(Francia) în 17 Februarie 1803, încetat din 
viaţii la Versailles (Francia) în 27 Martie
1875.

N ’avetn să urmărim a id  toată activitatea 
politică şi literară a acestui ilustru bărbat 
de stat şt serviciile imense ce a adus ţărel 
sale.

Numele lui Q uinet ’şi are locul dc o- 
noarc în acest dicţionar prin faptul că el 
dimpreună cu Bataillard, Ubicini, Michelet, 
V ictor Place, s’a făcut în streinătate, fie 
prin presa, fie prin lumea politică, cel mal 
aprig aperător şi susţinător ai aspiraţiu- 
tielor Munteniei şi Moldovei pentru dobân
direa unireî.

Ca semn de recunoştenţâ, Corpurile noas
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tre legiuitoare, au acoi'dat în 1866 lu i  Ed- 
gard Quinet, drepturile dc cetăţcan român.

Quintescu (Nicolae).—  Doctor 111 filo
sofie ; a fost m a i  ânt£iu profesor la facul
tatea de litere din Iaşi la 1869 şi apoî a 
fost transferat în Bucurescî la 18S1 ca pro
fesor de literatura latină şi istoria eî, la fa
cultatea de litere.

A publicat: De diminutivis lingiue Ru-

man'ne, vulgo Valachicx iluminata (1867 
Berlin). De la Bonn la Coblenlţ (1 8 8 1) O- 
tnagiul artelor, versuri (1882), U ameninţai 
cu decapitarea (1881J Studii critice (1887), 
Chestiunea In i u  mut (1895). 0  formaţiune 
adverbială introdusă «fuiorul popel» in limba 
română (1895). Noul proect de lege al hi- 
vilăm hjtu lui public.

N. Quintescu este membru al Academicî
romane.

R
Racocea (Teodor).— Translator româ

nesc în Lemberg la 1817, publică laaceastă 
epocii acolo prospectul unei fol române pe
riodice care însă nu a apărut de cât la 1820: 
Chrestoniaticul românesc».

Amănunte biografice despre dânsul lip
sesc.

Racovitză (Dimitrie. D).—  Publicist, 
critic dramatic, născut la Suzeu la 18 O c
tombrie 1868, încctat din viaţă în Bucu- 
rcscî, Ja 1892. A debutat în ziaristică la
1880 printr’o serie de articole publicate în 
Binele pitblic şi adunate apoî în volum sub 
titlul «Observări sociale şi morale». La 1882 
a trecut la ziarul România liberă unde sub 
pseudonimul Sfinx  a scris critice teatrale 
septomânale, apoî a publicat în Revista Nouă 
numeroase studii asupra teatrului din Bu
curesci.

Racovitză (Matake).— Fost mare spă
tar peste oştirea din Muntenia până la 29 
Martie 1823 când a încetat din viaţă. Amă
nunte bcografice lipsesc.

Racovitză (Nicolae. D ).--O m  politic, 
magistrat, născut la 1820 în Bucurescî, în
cetat din viaţă în Bucuresci la 18^6. A in
trat în administraţie la 1838 ca scriitor la 
departamentul Dreptăţeî, a înaintat şef de 
masă la 1847 şi judecător la Trib. Ilfov în 
1850. Apoî după ce a fost prefect de judeţ 
în 1856 şi director al M inisteruluilnstruc- 
ţiune i  publice în 1858, e numit membru la 
înalta Curte în 1860 şi păstrează acest post 
până la 1864, când demisionează.

A fost Ministru al Cultelor în cabinetul

N. Kretzulescu de la 10 Iulie 1862 până la 
30 Deccmbrie acelaş an.

Racovitză (Nicolae. Gr).—  Născut în 
Bucurescî la 1838, încetat din viaţă la Roma 
la 3 Martie 1894. A făcut toate studiile sale 
în Germania de unde s’a întors cu titlul de 
doctor în drept şi a fost numit imediat se
cretar general al Ministerului Justiţiei, post 
pe care l’a ocupat de la 10 Noembrie 1861 
până la 15 Martie 1863. N . Racovitză avea 
însă o deosebită aplecare pentru muzică şi 
arte, cărora le-a sacrificat politica, ocupîn- 
du-se ma i  ales de propăşirea Atheneulul 
român dimpreună cu C. Ecsarcu, Al. Odo- 
bescu, Wachmann, etc.

In cabinetul Ion Ghika de la 1870, a lua t 
portofoliul Cultelor şi Instrucţiune! Publicc 
la 18 Decembrie şi l’a păstrat până la 11 
Martie 1871. De atunci a trăit aproape re
tras din viaţa politică.

Radovici (Alexandru). —  General de 
divizie, năstut in Bucurescî la 10 Iunie 1832. 
Intrat în armată ca sergent la 1847, a fost 
înaintat sub-locotenent la 1849, colonel la
1864, şi general de. brigadă la 1871. La 
1891 a fost înaintat general de divizie în 
rezervă şi trecut în retragere. In timpul 
rezbelului Independenţei (1877-78), a co
mandat corpul al 2-a de armată.

Radovici (Nicolae).—Locotenent, năs
cut lu 1840 Iunie 30, încetat din viaţă la 
7 Noembrie 1877. A intrat în oştire ca sol' 
dat la 1861 şi a căpătat la 1869 gradulde 
sub-locotenent. In timpul rezbelului înde* 
pendenţei, face parte din regim. 10 D oro
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banţi şi moare ca locotencnt pe câmpul dc 
luptă în faţa Rahovei, la 7 Noembrie 1877.

Radu (Mihai).— General de brigadă în 
rezervă. Născut la 1840, m ort la 1894, 8 
Aprilie.

A intrat în armată la 1857 cu gradul de 
cadet şi a fost înaintat sub-locotenent la 1858, 
maior la 1867, ear în anul 1869 a demi
sionat din armată. Peste câţî-va ani, a in
trat în administraţie şi a fost numit mai 
întâiu prefect al judeţului Brăila 1876, post 
pe care l’a ocupat până în momentul is- 
bucnirei rezbelului Independenţei, când a fost 
chemat în Bucuresci şi i s’a încredinţat pre
fectura poliţiei Capitalei în 1878.

La 1885, a fost Ministru al Lucrărilor 
publice de la 2 Februarie până la 17 O c
tombrie 1886, când trece la Interne în ca
binetul de sub preşidenţia lui Ion Brătianu, 
până la 1 Martie 1888, când demisionează.

In 18S4, i s’a dat gradul de general de 
brigadă în rezervă.

Rădulescu (Eliade Ion). —  Poet şi 
scriitor, cunoscut mai mult sub numele de 
Ioan Eliade de cât sub acel de Rădulescu, 
născut în Tergovişte la 1802, m ort în Bu
curesci la 1872.

A făcut studiile sale în şcoala Sf. Sava, 
sub conducerea lui Gheorghe Lazăr şi a 
fost elevul său cel mai meritos. Opera li
terară a lu i  Eliade Rădulescu este colosală. 
Scrieri didactice, poesii, publicaţiunl poli
tice, filosofie, lucrări teatrale, scrieri în limba 
franceză asupra istoriei naţionale, toate au 
fost concepute de puternica sa imagina- 
ţiune.

Acestui autor se datoresc următoarele lu
crări : Gramatica românească, Fabulele lui 
Ţicbindel, Istoria Universală şi mitologia, 
Istoria Românilor, Regulele sau gramatica 

poeţiel, Profeţia luiT)aiitey traduceri din Lord 
Byron, Cbristianismnl la începutul săi, 'Bi
blicele. Isacbar, Cbristianismul şi Catolicistriul, 
Equilebrul în trţ antitese, Instituţiile 'Româ
niei, Proprietarii şi Sătenii, Paralelism între 
limba italiană şi română, Meditaţiipoetice^din 
Lamartine.

Eliade a lucrat mult pentru Teatrul naţional, 
traducend pe Amfitrion de Moliere, ATorma 
din italieneşte şi scriind numeroase articole 
în Gaţeta Teatrului. Sub auspiciile sale, s’a 
dat în Bucuresci la 1834, prima reprezin- 
taţiune teatrală, în limba română,

începând dc la 1829, cl a redactat: Curierul 
de ambe sexe, Curierul românesc, ear în limba 
franceză a sc r is : Souvenirs et împressions
dyun proscrit, Memoires sur les evenements de 
18 48.

In poesie, Eliade a scris - pqesia epjcă 
Sburâtorul şi satira V\CăceşLt c ş  W ty u lă

Ca om politic, a fost unul din Căpeteniile 
revoluţiune i  din 1848 cu Golescu, Magheru, 
Tell, Scurtu, fiicând parte din Locotenenţa 
Domnească.

In faţa Academiei, Statul a ridicat o statue 
în Bucurescî spre amintirea şi neuitarea 
misiunei istorice îndeplinită de Eliade Ră
dulescu.

Cu drept cuvânt însă, unele din scricrile 
sale sunt criticate, pentru că Eliade a căutat să 
pocească limba românească, italienizând’o şi 
schimbând între altele consonanta c prin q. 
Exemplul său din fericire, pe acest teren al 
gramaticei, n’a fost'urm at de cel lalţi scrii
tori.

Rădulescu-Motru (Constantin). —
Născut în comuna Butoeştl jud. Mehedinţi 
în 1868 Februarie. A terminat facultatca de 
litere şi de drept în anul 1889 în Bucu
resci, a continuat studiile în filosofie la Paris, 
Miinchen şi Leipzig, de unde în 1893 s’a 
reîntors cu titlul de doctor în filosofie. La
1895, (14 Martie) când s’a inaugurat fun- 
daţiunea universitară Carol I, a fost numit 
secretar al comitetului administrativ şi bi
bliotecar al acestei instituţiuni, post pe care 
îl ocupă şi în prezent. Scrierile sale sunt: 
Zur Enwickelîmg von Kant’s Theoric der 
Causalităt (W undt’s ‘Philos. Stiidien B.IX ), 
diferite articole cu cuprins filosofic în Con
vorbiri literare şi Epoca literară şi alte re
viste.

Rallet (Dimitrie).— O m  politic, născut 
în Constantinopol, încetat din viaţă, în 
Botoşani la 1858, Octom brie 25. A ficu t 
studiile în străinătate şi a intrat în magis
tratură ca prezident al Tribunalului din Bo
toşani. La 1849 a fost director al Ministe
rului justiţiei din Moldova, apoi mai târziu 
sub vodă Grigore Ghika, Ministru al Cul
telor din Moldova.

A fost unul din membrii activi ai comi
tetului unionist din Iaşi.

R ^ m n ic e a n n  (N aum ). — Preot, publi
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cist, născut la 1764 în Bucuresci, încetat 
din viaţă la 1839.

A făcut studiile la şcoalele greceşti din 
Capitală şi apoi s’a preoţit şi a dat lecţiuni 
pe la diferitele şcoale din oraş. Având o 
ură ncîmpăcată contra-Grecilor pe care’i în
vinovăţea de toate relele de cari suferea ţara, 
a scris contra lor numeroase satire în limba 
elenă.

A publicat: Cronic a l ‘R.oniănilor (1764- 
1810). Tânguirea ţârei Valachiel asupra ja

fu lu i şi derăpdnărel ce'l aiî făcui străinii tâl
hari Greci (1821), şi alte multe cărţi di
dactice.

Răsti (Mihail). — General de brigadă, 
născut la 10 Septembrie 1841. Intrat în 
şcoala militară ca elev la 1857, este îna
intat sub-locotenent la 1859 şi ofiţer supe
rior la 1872. Cu acest grad ia parte la rez
belul Independenţei (1878-78) şi conduce
1 ecunoaşterea de la Rahova.

înălţat colonel la 1887, ocupă postul de 
] tefect al poliţiei Capitalei în 1891 până la 

când e înaintat general de brigadă la
9 Junie, şi numit inspector general al jan
darmeriei rurale, la înfiinţarea ei.

Jn această calitate el organizează această 
instif utiune.

I / i  1896 este trecut comandant al divi
ziei a 8-a din Botoşani.

Raţ. (Ioan). —  Jurisconsult, născut la 
Turda in Transilvania, la 1828. A studiat 
la B!aj şi a term inat gimnaziul la Cluj. 
Intră in cariera preoţească şi făcu un an 
de teo lj^ is  în seminarul din Pesta. Atunci
(1848) iibucni revoluţia maghiară, şitenărul 
Raţ inu \ ca tribun în prefectura lui Balint, a 
oastei lu i^ncu. După sugrumarea revolu
ţiei, nu rn.: urmă cursul clcrical, ci se 
duse la Vicn. , unde se înscrise la faculta
tea de drept, şi term inând’o la 1854, în 
anul urm ător s’a dus la Pesta, unde făcu 
doctoratul în legi, îndeplinind în acelaş 
timp la locotenenţa din Buda şi postul de 
translator pentru textul român a> legilor. 
La 1860 a fost numit avocat la Alba-Iulia. 
In 1861 a fost ales vice-prefect în comi
tatul T urz iî; nu peste mult însă, renunţă 
la postul acela. De aci datează activitatea 
sa politică. In acelaş an a mers de douâ 
ori la Viena, făcând parte din deputaţiunile 
Românilor din Transilvania, prezentând îm 
păratului mem orii în causa naţională. La

1862 a început a practica mai mult timp 
profesiunea de avocat şi multă vreme a 
fost aproape singurul avocat român în toată 
Transilvania, care a susţinut drepturile Ro
mânilor în mii de procese. La 1863 a lup
tat ca deputat în dieta de la Sibiâ, apoi la 
cea din Cluj, unde a susţinut cu multă e- 
nergie votul minorităţii, care pretindea au
tonom ia Transilvaniei.

De aci încolo rolul seii politic se ac
centuează în conferinţele naţionale, ţinute 
de fruntaşii Românilor de peste munţi, 
ocupând în mai multe rânduri fotoliul dc 
vice-preşedinte şi în urm ă acela de preşe
dinte. Sub preşedinta lui s’a redactat şi s’a 
dus memorandul la Viena. Pus sub acuzare 
dimpreună cu intregul comitet, a fost osân
dit la Cluj la doul ani de închisoare de Stat, 
din care a şi făcut un an şi doue luni în 
închisoarea din Seghedin, fiind graţiat dim
preună cu tovarăşii siH. De atunci trăeştc 
la Sibiu, unde s’a m utat după vandalismul 
din Turda, şi este şeful partidului na
ţional.#

Robescu (Constantin. F.)—  Profesor, 
om politic, născut la 1839. A făcut studiile 
în ţară şi le-a term inat în Paris, de unde 
s’a întors cu titlul de licenţiat în ştiinţele 
naturale.

întors în ţară, a fost numit la liceul 
Matei Basarab profesor de ştiinţele natu
rale şi a ţinut această catedră dc la 1866 
până la 1896, când a demisionat.

A fost cât-va timp director general al 
poştelor şi telegrafelor sub guvernul Ioan 
Brătianu la 1880. La 1895 a fost ales în 
consiliul comunal al Capitalei şi numit pri
mar al oraşului.

A făcut parte din Cameră ca deputat sub 
toate guvernele liberale de la 1875 până 
în prezent.

Rolla (Constantin).— Membru al Co
mitetului central al U nire i  din laşi la 1857. 
In casa sa, s’a hotărît la o întrunire pregă
titoare, alegerea luiVodă Cuza de Domn al 
Moldovei.

Amănunte beografice lipsesc.

Rom§m (Alexandru).—  Născut la 1826 
Noembrie, în comuna Rogoz din comitatul 
Bihorului, încetat din viaţă la Sebeş (T ran 
silvania) la Septembrie 1897.
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Studiile ’şl le-a ftcut la Blaj şi Beiuş, iar 
teologia la Viena.

Intrând la 1868 în politică, a fost ales 
în şeapte rânduri deputat al cercului elec
toral Ceica din Bihor, până la 1888, când 
şi Românii din Ungaria propriu zisă, au în
cetat de a mai lua parte la alegeri.

In timpul acesta, Al. Roman s’a distins 
şi ca publicist, înfiinţând şi redactând la 
Budapesta ziarul naţional de opoziţie Fede- 
raţiutiea, care a încetat însă pe la anul 1870. 
Pcrsecutat în urma atitudine! sale energice 
ca deputat şi ziarist, Alexandru Roman a 
trebuit să sufere o pedeapsă de un an în
chisoare la Vaţ, pedeapsă la care a fost 
condamnat de juriul din Pesta în urma ul
timului proces de presă ce i s’a intentat.

După încetarea Federaţiuneî, Al. Roman 
a primit postul de profesor de limba şi li
teratura română la universitatea din Pesta. 
Fiind ales membru ordinar al Academiei 
române, a desfăşurat şi în calitatea aceasta 
o vie activitate până la moartea sa.

înainte cu trei luni, conferinţa din Cluj 
în chestia bisericel române unite, a distins 
pe Alexandru Roman, alegându-1 preşedinte 
al Adunărei.

R o m a n e s c u  (A r is t i tz a ) .— Artistă dra
matică, născută în Craiova la 24 Decem
brie 1854, fiica artistului C« Dimitriadi şi 
a tragedianel Polixenia Stavrescu.

Crescută în familia Teodorini, manifestă 
din copilărie multă aplecare pentru teatru 
şi se căsători încă tenără cu actorul Ro
manescu al cărui nume ’l poartă. La această 
epocă, începu să joace, şi m ai ales se cânte 
pe sccnele din grădinele publice,cu deosebire la 
otelul «dt Pestha» în Bucuresci.

La 1874 debutd la teatrul din Craiova, 
în piesa Dup£ şase ani. Apoî fu angajată 
în trupa de sub direcţiunea Millo-Dimitriadi 
şi jucă în Lupta pentru credinţă şi în tr’o 
revistă a lui P. Grâdişteanu : Cer cu- 
ventul.

Talentul D-nei Romanescu nu s’a arătat 
însă în întregimea sa de cât de la 1880 
înainte.

Angajată la Teatrul naţional din Bucu- 
resci, principalele sale creaţiuni afi fo s t : 
Vestala din Roma învinsă, Delfinul din Lu
dovic al VI, Albone din Nunţile -veueţiane, 
etc., etc.

Mal terziCi Ar. Romanescu pleacă la Pa
ris, unde ’şî term ină studiile sale sub di

recţiunea lui Delaunay. Reîntoarsă în ţară, 
reintră la Teatrul naţional şi se distinge 
creând sute de roluri însemnate. Principa
lele sale succese au fost în Scânteea, Daniel 
Kochat, Fântâna Blandnţiet, Ovidiu, Onoa
rea, Marian de Lotme, Ruy-Blas, Bucuria 
casei, în tr’un cuvânt în întregul repertoriu 
de frunte al scenei noastre naţionale. Toate 
creaţiunele sale nici că se pot enumera.

D-na Aristiţa Romanescu a fost numită 
la 1894 profesoară de dicţiune pentru cur
sul de declamaţiune la Conservatorul din 
Bucuresci.

R o m a n e s c u  (Io an ).— Profesor, născut 
în Craiova la 28 Ianuarie 1840. A făcut 
studiile în ţară şi la 1862 a fost numit pe
dagog repetitor în internatul Statului din 
Craiova. La 1864 fu trecut profesor de 
limba latină, română, istorie şi geografic 
la gimnaziul din Ploeşti, ocupând acest post 
până la 1891, când a eşit la pensiune.

La 1866, Romanescu a înfiinţat secţiunca 
de Prahova a Societâţci pentru învăţătura 
poporului român, în fruntea căreia a stat 
când ca preşedinte, când ca vicc-preşc- 
dinte.

Bl a publicat : Gramatica românească cu 
toate părţile ei.

R o m a n o  (M ihail).— Căpitan, născut la 
5 Decembrie 1842, m ort la 30 August 
1877. Intrat în armată ca soldat la 1861, 
el capătă gradul de sub-locotenent la 1864 
şi acel de căpitan la 1874. La atacul de 
la Griviţa, la luarea redutei, cadc m ort pc 
câmpul de luptă la 30 August 1877.

R o m n ic ia n u  (G r ig o re ) .— Medie, năs
cut în Bucurescî la 5 Decembrie 1845. A 
facut studiile sale la şcoala de medicină 
din Bucuresci, apoi trimis de Stat la Paris, 
le-a complectat acolo, obţincnu titlul dc 
doctor în medicină.

Fost mal în tâ ii medic al şcoalei dc ofi
cer!, şef de lucrări anatomice la facultatea 
de medicină din Bucuresci, în 1875 a fost 
numit medic primar la spitalijl de copii, 
post pe care’l ocupă şi în prezent.

In 1890, Dr. Romnicianu a fost numit 
profesor la facultatea de medicină din Bu
curesci.

In timpul rezbelului Independentei, el a 
fâcut serviciul gratuit de medic la spitalele 
militare şi trupă.
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Membru al societăţei de chirurgie şi de 
medicină din Paris, membru al societăţei 
Crucea roşie şi membru corespondent al 
Academiei române, doctorul Romniceanu a 
publicat: Cholera epidemică, Acţiunea fisio- 
logică şi terapeutică a tutunului, Anatomia 
descriptivă, Grefa denno-epidennică, Lacul 
Sărat şi indicaţiile lui în boalele de copii, Pa
tologie chirurgicală 2 v o i, Corpiî streini, 
Dare de seamă astipra spitalului de copii de 
la iS j- f- iS y S  şi de la 1893-1894, Lecţiuni de 
clinică asupra boalelor copiilor 1 voi., Tra
tamentul piciorului strâmb, Sifilisul infantil.

El a colaborat la gazeta mcdico-chirur- 
gicală România medicală.

Roques (Antonin).— Profesor, publicist 
francez, născut şi m ort în Francia.

Venit în ţară pe la 1840, a fost ani în
delungaţi profesor pentru limba franccză la 
Sf. Sava şi în diferite alte institute.

A colaborat la m a i  multe ziare francczc 
de sub direcţiunea lui Marsillac şi a pu
blicat unele scrieri chiar în limba româna 
prin %evista contimporană.

Scrieri: Lefons ei modeles de lilterature. 
Laprincesse Ema dramă în versuri, Un mari 
s’ilvons plait comedie, Poesies diverses, Le
gendele si doinele poetului Alecsandri, tra
duse în limba franceză, Constantin Brănco
veanu, dramă, Elena dramă, In braţele Ini 
Morfen comedie, Căsătoria Ini Lduard, co- 
medic, ctc., etc-

Rosca (Juliu).— Poet, publicist, născut 
la 10 ^Octombrie 1858 în Bucurescî. A co
laborat cât-va timp la ziarele *Dorobanţul şi 
Ghimpele, Doina şi altele.

A debutat în literatură 'prin  poema %o- 
mânia liberă (1877); apoi a publicat: Flori 
de primăvară, Ztna florilor, Crivtynl (1879), 
Zimbirî şi Lacrime, Sacrificiu pentru sacrifi
c ii roman, Fala de la Coţid dramă în ver
suri (1882), Lăpiişneann tragedie.

Rosenthal (Emanoil),—Marc întreprin
zător de lucrări publice, născut în Austria 
la 1828, de origină izraelită, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 1889.

Â fost adus în ţară la versta de 4 ani, 
dc un unchiti al seu care ţinea cu arendă 
proprietăţile Brâncovenilor.

Pc la 1848 a înccput întreprinderile sale, 
înfiinţând primele diligenţe între Braşov şi

Giurgiu şi Bucuresci-Brăila-Galaţi, cari au 
circulat de la 1848 până la 1863.

Apoi a fost mare întreprinzător de lu
crări pentru căile ferate în ţară, şi a cons
truit numeroase cazărmi, şcoala militară din 
Iaşi, palatul domnesc din aceiaşi loca
litate.

A fost membru în comisiunea pentru 
organizarea poştelor române, spre a înlocui 
pe cele streine (1863) şi în acelaş an a 
prezentat guvernului cel d’întâiu proiect 
pentru înfiinţarea monopolului tutunurilor.

A severşit numeroase binefaceri, luând 
în timpul rezbelului Independenţei din 
1877—78, iniţiativa înfiinţare! unei secţiuni 
a Crncel Roşie izraelită.

Rosetti (Constantin. A).— Ziarist, pu
blicist, om dc Stat, născut la Bucuresci în 
anul 1816, m ort în Bucurcsci la 19 Aprilie 
1885. A făcut studiile sale în Bucurcsci la 
colcgiul Sf. Sava, apoi intră în oştire la
1833 spre .1 demisiona peste trei ani, îm
brăţişând cariera literilor. A debutat prin 
nişte traduceri din Byron, Lamartinc, Vol
taire şi publică la 1840 un volum dc poezii 
Ceasuri dc mulţumire, din cari unele au 
rSmas populare.

La 1842, fu numit poliţai în oraşul Pi
teşti, pe urmă procuror al Tribunalului din 
Bucuresci, demisionând la 1845, spre a sc 
stabili în Paris. Reîntors în ţară la 1846 se 
căsătorcştc cu Maria Grant şi deschide o 
librărie în Capitală.

Membru în comitctul revoluţionar dc la
1848, este arestat la Iunie şi liberat a doua 
zî dc poporul răsculat. El devine atunci 
prefcct de poliţie în Bucuresci, apoi secre
tar al guvernului provizoriu şi director la 
Ministerul de Interne. In accst an, fundează 
ziarul «Pruncul român.

In luna Septembrie din acclaş an, fiind 
trimis în lagărul lu i  Fuad EfTendi spre a 
protesta contra restabilire! regulamentului 
organic, e arestat dimpreună cu cel lalţi e- 
misar! şi trim is la Orşova. De acolo a re
uşit să-l scape soţia sa, îmbrăcându-se în 
haine de ţărancă.

Scriitorul francez Michclct a istorisit de 
a lungul această tragică epizodă din viaţa 
Măriei Rosetti.

Stabilit în Paris, C. A. Rosetti fundă în 
1850 mai multe ziare politice şi literare 
precum România viitoare, Republica română. 
n acelaş an publică Apelul către toate par

ii
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tidele, Apologia revohtţiune i române; Cate- 
cbismul Săteanului Scrisori către Principele 
Ştirbey.; aceste două în 1852.

Reîntors în ţară e ales deputat în diva
nul ad-hoc, ia o parte însemnată la toate 
evenimentele cart aduc Unirea Principate
lor, alegerea Iul Cuza, şi fundează ziarul 
Românul.

Deputat în m a i  multe legislaţiunl, Mi
nistru chiar timp de o lună, după Unire, 
trece în opoziţie şi începe o campanie crân
cenă contra guvernului lui Vodă Cuză, din 
carc cauză este arestat şi dat judecâţe i  de 
două ori, suspcndându-se şi ziarul său Ro
mânul, pe care’l înlocueşte prin Libertate şi 
Conştiinţa naţională, car! şi acestea sunt sus
pendate.

C. A. Rosetti e atunci unul din membrii 
principali care organizează detronarea prin
cipelui Cuza; în casele sale se facc planul 
mişcărei şi la miezul nopţe i  spre 11 Fe
bruarie 1866, pe când în etajul de jos sc 
tipărea proclamaţia viitorului guvern p ro
vizoriu, în etajul de sus se dansa spre a 
nu deştepta bănuelile poliţiei, deja încunoş- 
tiinţatc prin denunţări, despre ce are să sc 
întâmple.

In primul guvern al Locotcnenţcî dom
neşti, C. A. Rosetti ia la 11 Februarie por
tofoliul Cultelor şi’l păstrează în guvernul 
dc contopire al partidelor, dc la 11 Mal 
p;ină la 15 Iulie 1866 sub prezidenţia lui 
Lascar Catargiu.

După căderea guvernului liberal de la 
1868, el trece earăşi în opoziţie; dupfi o 
şedere de câţi-va ani la Paris, sc întoarce 
în ţară spre a organiza coaliţia de la Mazar- 
Paşa care atrage dupe sine răsturnarea par
tidului conservator. Ţara fiind în ajunul 
rezbelului de la 1877, C. A. Rosetti se a- 
rată cel mai înflăcărat partizan al intrărei 
României în acţiune- La 1878, sub prezi
denţia lui I. C. Brătianu ia portofoliul Mi
nisterului de Interne de la 26 Martie până 
la 17 Noembrie 1878, când trece Prezident 
al Camerei.

De la 9 Iunie 1881 până la 25 Ianuarie 
1882 este iarăşi Ministru de Interne.

Cu ocaziunea revizuirea Constituţiei, din 
cauza unor abuzuri comise de unii liberali 
şi nepedepsite, C. A. Rosetti dete semnalul 
disidenţei liberale, care trebuea şi aducă mai 
târziu după moartea sa, coaliţia şi opoziţia- 
unită, apoi formarea partidului, liberal-con- 
servator.

C. A. Rosetti a fost toată viaţa sa dim
preună cu I. C. Brătianu, conducătorul par
tidului liberal.

Rosetti (Dimitrie).— Publicist, ziarist, 
născut în Bucuresci la 17 Aprilie 1850, fiul 
lu i  Radu Rosetti. A urmat în Paris cursu
rile liceului Louis-le-Grand, fără a le ter
mina, şi apoî doul ani la şcoala «des scien- 
ces politiques et administraiives»

întors în ţară la 1876 după ce a ocu
pat cât va timp funcţiuni administrative, 
a intrat la redacţia ziarului Românul. Sub 
pseudonimul M axy a mai colaborat la zia
rele : La Botte aux lettres, Vînâepenâance 
roumaine, Epoca, Timpul şi Constituţionalul.

A scris pentru teatru : Uite popa, nu e 
popa, comedie, Vicleimul, Şahăr-Mahăr, Ze
flemelele, N aţat, reviste umoristice, acestc 
doue din urmă în colaborare cu i. Negruzzi, 
U11 leu şi un ţlot, şi Moştenire de la răpo
sata, localizate dupe repertoriul lui Labichc, 
şi toate jucate pe scenele teatrelor din Bu
curesci.

La 1888 a fost numit membru în comi
tetul Teatrelor, funcţiune onorifică pe carc 
o ocupă pane în prezent.

A tipărit un volum la Cronice (1886), 
Trotoarul Bucitresciului (1897), Poveţe către 
Săten t(i88o), Dicţionarul contimporanilor din 
România (1898).

A reprezentat în Camera dc la 188S-
1890, colegiul al 3-a dc Teleorm an.

Rosetti (Ioan).— Locotencnt, născut la
25 Aprilie 1845. Intrat în armată ca soldat 
la 1860, se liberează la 1863 apoi se re
angajează ca sergent în 1865, este înălţat 
sub-locotenent la 1868. In timpul rezbelului 
Independenţei (1877-78) fiind locotenent în 
Bat. 3-a de vânători, moare pc câmpul de 
luptă în faţa Rahovcî la 12 Octom brie 1877.

R o s e t t i  (M a ria . C. A ). — Născută 
în anul 1819 la Guernesey (Englîtcra), 
încetată din viaţă în Bucuresci la 1893.

La 1847, s’a căsătorit cu marele bărbat 
de stat C. A. Rosetti pe care Pa urmat în 
exil la 1848, isbutind să’l scape dimpreună 
cu cel lalţi proscrişi din mâinele Turcilor. 
Pentru isbutirea planului s£&, se deghizase 
în ţărancă română. Reîntoarsă în ţară la 
1857, colaborft la diferite ziare, almanacurl 
şî cu deosebire la Românul. In 1863-1864 
publică Mama şi Copilul, ziar săptămânal.
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Câte-va din scrierile şale au apărut în 
1893 într’un volum tipărit prin îngrijirea 
fiului ei Vintilă Rosetti.

Rosetti (Mircea C. A).—Fiul cel mar 
mare al lu i C. A. Rosetti, născut în Paris la 
1850, încetat din viaţă în Bucuresci la 1882.In 
urm a unul accident de trăsură întâmplat pe 
când era copil dc patru ani, a rim ăs atins 
de o gravă boală de pept care Fa impe- 
dicat să joace un rol m a i  activ' fie în po
litică, fie în literatură. înzestrat însă cu un 
mare talent natural, a publicat numeroase 
scrieri între cari unele în limba franceză, 
altele în româneşte. Vom cita: Spovedania 
unei murinde, Anul noii, O româncă, ‘Băla
niil, Prietenul meii Ion, Zinca, Prima cioc
nire, 14 Iulie al mamei Bernard, Lacrămt 
de mumă, Cârmuiţi şi cărnmitorî. Ştăpânit 
noştri pauflete politice, Inamovibilitatea tua- 
gistraturei.

Democrat înaintat, a luat parte la miş
cările sociale ale tinerime! şcoalelor din l'ran- 
cia şi Italia.

Rosetti (Radu. D).— Publicist, om po
litic, născut la Bucuresci în 1820, încetat 
din viaţă în Bucurescî la 13 Martie 1868.

A ocupat m a i  intâiu funcţiunea de mem
bru la tribunalul Dolju în 1846, apoî a 
trecut prefect al judeţului Gorjiu (1847), 
director al prcfccture i  poliţiei Bucuresciuluî
(1849), prcfcct la Argeş şi Brăila (1849-50), 
prcfect al poliţiei Capitalei (1855), director 
general al tem niţelor (1860-1862), membru 
la curtea criminală 1863. Apoi demisionează.

De la această epocă înainte, începe ca 
publicist satiric, să colaboreze la un număr 
însemnat de ziare ostile principelui Cuza.

Sub pseudonimele « Udar» şi «Pauvre 
Diable» publică proză şi versuri în ziarele 
Convenţiunea, Cicala, Nikipercea, Sarsailă, 
Spiriduşul, Ţînţaml.

După detronarea principelui Cuza şi suirea 
pe tron a principelui Carol 1, este numit 
prefect al poliţiei Capitale! în primul gu
vern constituit la l i  Februarie 18&6 sub 
prezidenţia lui Ion Ghika, şi păstrează a- 
ceastă funcţiune sub toate m inisterele cari 
se sucedă, până la moartea sa.

Rosetti (Radu. D). — Poet, născut în 
Bucuresci la 1874 Decembrie în 18, fiul lui 
Dimitrie Rosetti (Max). A întrerupt stu

diile sale încă din frageda copilărie, şi a 
început să publice versuri prin diferite ziare.

Mal târziu luând bacalaureatul, s’a înscrif 
Ia facultatea de drept în 1897.

Scrierile sale sunt adunate în volum sub 
titlul V eneţia , Epigrame, Din inima, Sincere, 
Duioase.

A m a i  adunat într’un volum principalele 
scrieri de dragoste ale poeţilor români sub 
t i t lu l : Cartea dragostei.

A tradus în versuri pentru teatru Steaua 
de Richepin, care a şi fost jucată pe scena 
Teatrului naţional din Bucurescî.

Rosetti (Scarlat).—Născut în Bucurescî 
la 1802, încetat din viaţă la 1872. A ocu
pat mal m ulte funcţiuni publice, între cari 
acea de prim ar al Bucuresciulu i  în doue 
renduri, dupe ce fusese şi judecător pe la 
1840.

Amănunte biografice lipsesc.
A făcut multe călătorii în viaţa sa, mai 

ales prin Asia. A lăsat o parte însemnată 
a avere i  sale pentru Ateneul român din 
Bucuresci, dăruind acestei instituţiunî şi o 
bibliotecă de peste 6000 volume.

Avea titlul dc comite, care i se conferise 
de Curtea imperială a Austriei.

Rosetti (Teodor).—O m  politic, născut 
în Iaşi la 1S34. Afăcut studiile sale liceale 
în ţară şi cele universitare în Paris. După 
terminarea lor, a intrat în magistratură unde 
a ocupat funcţiunile cele mai înalte până la 
Curtea dc casaţie, unde a ajuns membru. 
La 7 Ianuarie 1875 a intrat în cabinctul 
prezidat de L. Catargiu ca Ministru al Lu
crărilor publice până la 31 Martie 1876. 
Reintrat în magistratură, este înaintat pre
zident al Curţel de casaţie.

Evenimentele din 1888, în urma retra
gere! guvernului Ion Brătianu, ’l readuc ia
răşi în viaţa politică şi M. S. Regele ’l în
credinţează fomarţiunea guvernului.

T h. Rosetti prezidează cabinetul de la 23 
Martie 1888 până la 29 Martie 1889, apoi 
ia portofoliul justiţiei şi face legea inaino- 
vibilităţcî m agistrature!;lai89o demisionează.

La 1891 e numit guvernator al Băncei 
naţionale, funcţiune pe care o părăseşte în
1895 spre a lua direcţiunea Băncei agricole.

T h. Rosetti este unul din membriî înte- 
meetori a! societăţei literare Junimea şi ai 
partidului Constituţional.

A colaborat la revista Convorbiri literare
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unde a publicat în 1S74 un interesant studiu 
cDespre direcţiunea progresului nostru.

K cumnatul fostului dom nitor Alexandru 
Cuza.

Rosetti (Vintilă C. A). Al doilea fifr 
al lu i  C. A. Rosetti, născut la Donict (Fran
cia) în 1853. A făcut studii de architectură 
în Paris, apoî întors în ţară a luat parte ca 
soldat voluntar în batalionul de Vânători 
la rezbelul din 1877 contra Turcilor, când 
i’u decorat cu Virtutea militară la atacul 
Griviţcî, medalie pe care o refuză, consi- 
derând’o nepotrivită cu principiile sale de
mocratice.

A luat în 1885 direcţiunea politică şi fi
nanciară a ziarului Românul pe care o păs
trează până astă-zî. Consilier comunal al 
Capitalei în 1888, apoî ajutor dc primar, 
membru al Camerei dc comerciu şi al Co- 
m itetulu i  teatrelor, Vintilă Rosetti a fost 
reales consilier comunal în 1895 şi deputat 
al Capitalei în 1S96.

Membru al Lige i  culturale, preşedinte al 
sccţiunei Bucurescî, el este 111 politică, naţio
nalist şi democrat înaintat.

A publicat t r e i  volume din scrierile lui 
C. A Rosetti ( 1 S S 5 ,  18 86 ,  1 8 8 7 )  o bro
şură asupra morte! şi înmormântărcî lu! 
C. A. Rosetti (1*885), două volume din 
scrierile lui Mircca Rosetti (1882) un vo
lum din scrierile Mariei Rosetti (1893), A - 
ininiiri istorice ( 18S8) şi diverse cronice, nu
vele, prin Românul sub pseudonimele R e
vin, Stan. In 1881 a fost nnul din funda
torii revistei socialiste Dacia viitoare, carc 
apărea la Paris.

Rosetti-Bălănescu. (Nicolae).— Om
politic, născut în Iaşi la 1S29, încctat dm 
viaţă la Paris în 1884.

Â făcut toate studiile în Paris la liceul 
Henri IV  şi la facultatea dc drept. întors 
în ţară, a fost judecător la Suceava până la 
1856, apoî prefect la Galaţi dc la 1S5S la 
1859 când a demisionat.

A fost Ministru de Externe în cabinetele 
N . Kretzulescu şi M. Kogâlniceanu de la
17 August până la 17 Octombrie 1865.

Rosetti-Solescu. (Gheorghe). —  Di
plomat, născut în Iaşî Ia 3Q,Nocmbric 1852. 
A fticut studiile juridice în Paris de unde 
s’a întors cu titlul dc licenţiat în drept. A 
intrat în diplomaţie la 1880 ca ataşat supra-

numerar în administraţia centrală â Minis
terului de Externe, dupâ ce fusese supleant, 
procuror şi judecător de şedinţă la T rib  : 
Iaşî de la 1S76 până la 1878.

La 17 Ma i  1880 a fost înaintat secretar 
de cl. II la legaţiunea noastră din Peters- 
burg ; înaintat cl. I-a la • 1S81 este trans
ferat la Paris, apoî Viena, şi la 1885 se 
reîntoarce la Petersburg, de unde trece la 
Viena în 1886.

Consilier de legaţie în 1S88, e numit 
Ministru plenipotenţiar la Belgrad în 1889 
şi la 1895 este transferat cu acelaş titlu la 
Petersburg unde se găseşte şi acum.

Rosnovanu (Gheorghe). — Colonel, 
născut la 1 Martie 1832. A făcut studiile 
sale în Rusia şi a servit în armata rusă 
până la 1857 când a fost primit în oştirea 
română cu gradul de sub-locotenent. La 
1S5S era maior, la 1859 colonel. Apoî de 
la această epocă până la 1872, colonelul 
Râsnovanu a fost în diferite rânduri în ne- 
activitate până la 1872 când a părăsit oş
tirea.

Isbucnind rezbelul Indcpedenţei (1877-78) 
este rechemat sub drapel ca şef al cavale
rie! divizionare, şi se distinge la Nicopole, 
Opanez şi înaintea Plevneî.

Colonelul Răznovanu a reprezentat în m ai 
multe rânduri pe alegători! judeţului Ne- 
amţu în Cameră sub guvernul conservator 
şi a fost în 1872, prefect în acest judeţ.

Rosnovanu-Roset (Iordache). —  A-
m ănunte beografice lipsesc. A fost mare 
vistier al Moldovei la 1819, consilier de 
stat rus, prezident al divanului Moldovei. A 
încetat din viaţă la 1836'.

Roth (Mauriciu).— Medic, de origina 
izraelită, născut 111 Bucurcsci la 1844. A 
făcut studiile sale liceale în ţară şi apoî a 
plecat la Viena de unde s’a întors la 1870 
cu titlul de doctor în medicină. Stabilindu-sc 
în Bucuresci a fost medic şef al Spitalului 
izraelit până la 18 79, medic diriginte al Cascî 
de sănătate din strada T eilor până la 1886, 
medic al societăţe i  de asigurare Dacia.

Naturalizat la 1879, D-j"ul Roth a fost 
num it la 1882, medic comunal al ^.oraşului 
Bucurescî, post pe care’l ocupă şi astă-zî.

Scrierile sale s u n t: Cattsele mortalităţei po- 
ptdaţiunel romăne (1880). Verificările de de*
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cest (1889). Câte-va experiuţe ru Amyhii- 
trit, etc, etc.

Rukman (baron, de).— Diplomat rus, de 
originii germană, venit în Bucuresci la 
1854 în calitate de consul al imperiului 
rusesc.

O m  cu mare' trecere pe lângă Vodă A. 
Ghika, cu marc înrîuirire asupra afacerilor 
publice, şi adesea adevăratul arbitru al si- 
tuaţiunei.

Opoziţia din Adunare criticând la 1837 
unele acte ale ocârmuire i  şi amestecul con
sulului rusesc în afacerile Statului, baronul 
Rukman impuse Domnitorului să trimită 
Adunărei o mustrare.

Apoî mal ceru să sc introducă în regu
lament un articol adiţional care dispunea 
ca pe viitor orî-ce modificare ar voi Adu
narea să introducă în Regulamentul organic, 
să nu se poată face de cât cu autorizarea 
specială a sublimei Porţi şi consimţimîntul 
Rusiei.

La aceasta se împotrivi I. Câmpineanu, 
dimpreună cu opoziţia. Rukman aflând re
fuzul Adunărei, trimise Domnului o adresă 
în regulă de protestare, dar nereuşind, 
plecă la Constantinopole şi smulse de la 
Sultan un firman, impunând Adunărei arti
colul adiţional.

Apoi Rukman ameninţă în scris cu o 
pedeapsă disciplinară pe deputaţii din opo
ziţie. Ameninţările se traduseră în fapt prin 
ecsilarea lui I. Câmpineanu, destituirea pre
fectului poliţiei I. Filipescu şi alte perse- 
cuţiuni, între cari destituirea profesorului 
de limba franceză de la Sfântu Sava, Vail- 
lant, sub acuzare că dă tinerimei o cultură 
franceză, împotriva intereselor Rusiei.

La 1839, în urma unui scandal de fa
milie şi căsătoriei sale cu o româncă — so
ţia lu i  Glogoveanu,— Rukman fu rechemat 
în Rusia, de unde nu s’a m a i  întors în 
ţară şi unde a murit.

fcuset (Iancu). — Amănunte biografice 
lipsesc.

Se ştie însă că a făcut studiile în Lipsea 
la 1827. întors în ţară, a fost ales în Adu
nare, unde dimpreună cu I. Câmpineanu, 
Em. Baleanu şi Gr. Cantacuzino, aii format 
ei patru, la 1834, primul grup liberal-naţio- 
nal, avend drept ţintă, reforma regulamen
tului organic.

Ruso (Alexandru). —  Poet, născut în 
Moldova, încetat din viaţă la 1859. A filcut 
studiile în Elveţia, unde începu să producă 
câte-va poesii.

Reîntors în ţară la 1840, a fost numit 
judecător la Tribunalul Piatra. Atunci pu
blică mai multe poesii în limba franceză.

Amestecat în mişcarea revoluţionară dc 
la 1848, pleacă în Transilvania, unde este 
închis. Pus în libertate se întoarce în ţară 
şi îmbrăţişează cariera de avocat.

A publicat în România literară (1855): 
Critici asupra limbei române.

Rusu (Ioan Şirianul).— Publicist, năs
cut în Siria (Ungaria) la 1864. A făcut 
studiile la Arad. Apoi a venit în Bucuresci 
şi a fost profesor şi redactor la Românul 
până la 1891. DupS acea, reîntors în Sibiu, 
a înfiinţat acolo Foaia 'Toporului.

Osândit de trei ori pentru dclicte de 
presă, a stat în tem niţele de la Sibiu, Cluj, 
Segedin, de la 1893 până la 1894.

Scrieri: Moara din vale.

S
Şaabner*Tuduri (Alexandru).—  Doc

tor în medicină, profesor, născut în Berlad 
la 1859.

A făcut studiile sale primare în Berlad, 
cele secundare în Institutul academic din 
Iaşî, ear cele universitare la facultatea din 
Bucurescî, obţinend titlul de doctor 
medicină şi chirurgie.

in

A fost profesor de ştiinţele naturale la 
şcoala comercială din Capitală precum şi la 
diLrite institute particulare.

A fost medic secundar al spitalelor Efo
riei, şi medicul consultaţiunilor gratuite a 
dispensarului pendinte de Eforia spitalelor 
precum şi medicul direcţiunei generale a
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Poştelor şi Telegrafului. Este directorul casei 
de sănătate din Capitală.

A, colaborat la confecţionarea hărţe i  geo
logice a României, făcând parte 7 ani din 
biiiroul geologic.

A scris: Apele minerale din districtul Ddm- 
boviţa (1885), Atlas Zoologic, 'Coprinzend 
263 figuri coloratccu text explicativ (1889), 
Studiu asupra apelor minerale din districtul 
Neam(n (1890), Isvorul cu apă alcalină ther- 
malâ de la Siriu (judeţul Buzău) (1890).

Safir. —  Pseudonim literar al poetului 
Nicolae Demetrescu, născut în Craiova la
1847, încetat din viaţă la 1883, Septem
brie.

A colaborat la revista Oltul (1873^1875) 
şi la Revista literară.

A publicat Cavalul, poezii.

Şaguna (Andrei). —  Mitropolit din 
Transilvania şi Ungaria, născut la 1 Ianua
rie 1809 ia Miscolţ (Ungaria), încetat din 
viaţă la 16 Iunie 1873. A ftcut studiile sale 
juridice în Pesta şi apoi a studiat teologia 
la Verşeţ.

La 1848 el este confirmat cpiscop al e- 
parhiei bisericel ortodoxe din Ardeal şi în
cepe a lucra pentru a pregăti terenul de luptă 
spre a putea proclama despărţirea bisericei 
Române dc Şerbi. Pentru acest sfârşit in
ternează şcoli, seminariu, înfiinţează o ti
pografie, fundează la 1853 în Sitiu « Tele
graful român» şi isbuteşte la 24 Decem
brie 1864 să se restabilească vechea m itro
polie a Ardealului în capul căreia este pus.

M itropolitul Şaguna a apărat adesea în 
dieta Ungariei la 1867, legalitatea Mitropo
liei române ortodoxe, iar în 1868 făcu să 
se voteze de congresul bisericesc naţional, 
statutul organic al bisericei româneşti.

El a publicat : Elementele dreptului ca
nonic (1854), Istoria bisericească 2. v. (1860), 
Compendiu de drept canonic (1868J, Enbi- 
ridion (1871), Manual de studiu pastoral 
(1872), etc, etc.

făineanu (Lazăr).—  Profesor, de ori- 
izraelită, născut în Ploeşti la 23 Aprilie 

1859. Frequentă m a i  întâiu gimnaziul local 
Sf. Apostoli Petru şi Pavel, apoî continuă 
cursurile liceului Matei Basarab din Bucu
resci. După absolvirea claselor liceale, se 
înscrise la facultatea noastră de litere, unde 
timp de 5 ani (1881— 1886), se consacri

studiilor înalte. încă pc băncile universitare 
Şăineanu se fileu cunoscut prin două 
lucrări rem arcabile: Elemente turcescl in 
limba română şi Ielele, una consacrată lim
bei române şi cea-l-altâ credinţelor popo
rului român, lucrări cari atraseră asupra-i 
atenţiunea oamenilor speciali. Aceste studii 
pe terenul filologiei române, fură încoro
nate prin opera Semasiologia limbei române, 
care, presentată în Martie 1887 ca teză de 
licenţă în litere, fu onorată de U niversita
tea noastră cu un premiâ de 5000 lei. 
In anii 1887 şi 1888 L. Şăineanu merse în 
Francia şi Germania, unde obţinu doctora
tul. în tors în ţară, d-sa fu însărcinat a su
plini pc d. Hasdefi, maestrul junelui filolog, 
în catedra-i de la facultatea de litere, unde 
profesă doui ani de zile şi publică un vo
lum de prelegeri ţinute la Universitate. In 
1893— 94 d-sa fu din nou însărcinat a su
plini pe d. Hasdeu la aceiaşi facultate.

L. Şăineanu a scris şi publicat până 
astă-zî: Elemente turcescl in limba română
(1885). Ielele, studiu de mitologie compa
rativă (1886), Glosar de cuvintele vechi şi 
streine din operele lui Miron Costin (1887), 
Incarcare asupra Semasiologiel limbei române,
(1887), Les Jours d’emprunt ou les Jours 
de ta Vieilie (Zilele Babei), teză de doc
torat în litere (1889), Lingnistica con
timporană sail şcoala neo-gramaticală (1889), 
Autorii români moderni (1891) ; ed. II, 
(1892), *Raporturile între gramatica şi 
logica c’o privire sintetică asupra părţilor 
cuvîntului (1891), Ioan Eliad Rădulescu ca 
gramatic şi filolog, (1892), Istoria filologiei 
române, (1895), Studii folklorice (1896),
‘Dicţionar universal al limbei române,
(1896).

Saligny (Anghel).— Inginer, născut în 
Focşani la 1854. A terminat acolo liceul 
şi apoi a plecat în Germania, unde a făcut 
studii speciale de inginerie.

întors în ţară, guvernul ’l trim ite mai 
întâiâ la Praga spre a supraveghea cons
truirea maşinelor şi vagoanelor comandate 
acolo. Apoî la 1876 este numit inginer de 
control la construirea liniei ferate Predcal- 
Ploeştî.

La 1881 este sub-director al liniei Adjud- 
Tergul-Ocna, apoi director al linie i  Berlad- 
Vasluî.

După terminarea acestor lucrări, este 
num it în 1883 şef al serviciului construi
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re! docurilor Galaţi-Brăila, pentru linia fe
rată Fetcşti-Cernavodă şi podul peste Du
năre, care s’a term inat în 1895.

La această epocă a fost numit director 
general al căilor ferate.

A publicat: Memoriu asupra proectului 
podului peste Dunăre ( 1888), Cercetări asu
pra păcurilor din România.

Samurcas (Constantin). — Fost cai
macam, al Olteniei de la 1821 la 1822 când 
a demisionat. încetat din viaţă în Craiova 
la 1822. Amănunte biografice lipsesc.

Sarandi (Frosa). — Artistă dramatică, 
născut în Bucuresci la 1840. A debutat încă 
de tenăra pe scena teatrului din Bucuresci 
şi a jucat cu un succes strălucit toate ro
lurile femeeşti comice. Angajată mai întâiu 
ca subretă, a făcut parte dintre societarele 
Teatrului naţional dc la 1877 şi până la
1897. S’a distins cu deosebire în cele D oui 
orfeline, rolul bătrânei F rochard ; apoi nu e 
comedie din reportoriul lui Alecsandri pre
cum şi din toate cele-l-alte comedii mai cu 
vază în care Frosa Sarandi să nu fi strălucit 
în roluri prin verva şi talentul admirabil ce a 
desfăşurat.

In Cocoana Chiritţă, Lipitoriie satelor, Ma
nevrele de Toamnă, Moştenire de la răpo
sata, Un leii şi un ţlot, Femeele noastre, 
ctc, această artistă înveselea publicul prin 
talentul ei fără seamăn. La 1897, urma 
boalcl de care suferea de cât-va timp, Frosa 
Sarandi a fost trecută între pensionarele so- 
cictăţei dramatice.

Sbiera (Ioan. G.)— Protesor, născut la 
1836 în satul Horodnicul de jos (Bucovina).

A făcut studiile în Rădăuţi, Cernăuţi şi 
Viena. La 1862 a fost numit profesor de 
limba 'română la liceul din Cernăuţi şi a 
funcţionat în această calitate până la 1870.

Membru al Academiei române (1867), 
profesor de limba şi literatura română la 
Universitatea din Cernăuţi (1875), Ioan 
Sbiera a publicat: Conceptul naţiunei şi în
semnătatea graiului naţional (1880), Puterea 
graiului naţional (1884), Grigore Urechie
(1884), ‘Poveşti poporale româneşti (1888), 
Colinde, Cântece ae stea, Urări de nunţi
(1888), etc, etc.

Schachmann (Max).— Doctor în me
dicină, născut în Bucuresci la 1 Ianuarie

1859. A urmat cursurile gimnasiului Lazăr, 
liceului Sf. Sava şi apoi a făcut studiile 
sale medicale la Paris. Prim it intern al spi
talelor civile din Paris la 1883, s’a întors 
în ţară la 1887 şi a fost numit medic pri
mar al spitalului Caritas în 1891.

A publicat următoarele lucrări: Epidemie 
du muguet benin cheţ le vieillard (1881),
‘Portes d’entree et voies de propagation des 
bacsriles de la tuberculose (1885), Sur la 
eiirhose pigmentaire daus le diabite sucrc
(1886), înloxications par l’oxyde de carbone 
(1886^, Contribution au traitement de lap t-  
lade (1887), Sur un cas d’epistaxis incoer- 
cible, (1888), lucrări apărute în diferite re
viste medicale franceze.

Scheleti (Gheorghe). —  Compozitor 
muzical, născut în Iaşi la 1837, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 1887. A început prin 
a intra la 1885 în şcoala de cădeţi de unde 
eşi cu gradul de sub-locotenent peste puţin 
timp şi înaintă până la gradul de maior, 
când demisionă din oştire.

Avea încă de mic copil o mare aplecare 
pentru muzică şi era la versta de 14 ani, 
unul din cei mai buni pianişti din Ia ş i; 
de acea, o dată eşit din armată, ’şi sacrifică 
to t timpul şi activitatea pentru muzică.

Profesor de piano la Conservatorul din 
Iaşi, compozitor de m are talent, G. Scheleti 
a lăsat un numer însemnat de producţiunî 
muzicalo, dintre cari vom c ita : Aurora 
Boreală, Gangurul, Suspinul Carpaţilor, Va
lurile, Ilu ţin n i perclute, îngerul păţitor, Uu 
cântec drag, Dorul, Ce le legeni codrule ?

Scheleti (Nicolae).— Colonel, publicist, 
născut la 1836, încetat din viaţă la 20 
lum e 1872. Dup£ ce a făcut studiile la 
şcoala militară din Potsdam (Germania), s’a 
angajat în oştire ca soldat şi a înaintat până 
la gradul de colonel în 1869.

Pe terenul literar, a colaborat mult timp 
la revista Convorbiri literare, şi a publicat: 
Partea i-ad in  opera lui G oethe: Faust, în 
colaborare cu V. Pogor, apoi Suferinţele 
lui Werlher şi traduceri însemnate din poe- 
siile lui Heine, Schiller, Goethe.

Schneider (Charles).—Născut la 1826 
la Saint Gali (Elveţia), încetat din viaţă în 
aceaşl localitate la 1897.

Controlor poştal în Elveţia, a venit în 
Bucuresci la 1869, făcfend parte din misiu
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nea elveţiană trimisă aci după cererea gu
vernului român, spre a organiza serviciul 
poştal, luat din mâinele administraţiunei 
streine.

A rămas în Bucuresci doui ani, desfăşu
rând o mare activitate în îndeplinirea mi
siune! sale.

Reîntors In ţara sa la 1871, direcţiunea 
poştelor din România, ca semn dc gratitu
dine, i’a ecsprimat acolo felicitările sale, când 
a împlinit 50 de ani de serviciu.

Un fiu al seu, Jules Schneider, s’a mutat 
în Bucuresci la 1880 şi a stabilit aci una 
din ccle mal importante case comerciale 
pe strada Sf. Vinere No. 12, pentru lucrări 
technice, instalări de electricitate, apă, etc. 
El s’a căsătorit chiar în ţară.

S c r ib a n  (N e o fit) .— Arhereu, născut la 
Burdujenî (Botoşani) la 1808) încetat din 
viaţă la 1885.

Prima învăţătură a luat’o în şcoala de la 
Burdujenî, apoi la versta de 19 ani a in
trat în mănăstirea Govora ca frate. In 1833 
merge la Iaşî şi intră la biserica Trei Erarhî 
ca preot servitor, urmând în acelaş timp 
cursurile Academie i  Mihăileană. La 1830 
este numit predicator al Mitropoliei.

Apoî vine în Bucuresci şi urmează cur
surile de la Sf. Sava până în 1839. La 1840 
este închis la mănăstirea Neamţului de către 
mitropolitul Veniamin, pentru că s’a găsit 
la densul operile lui Voltaire. llidicându-i- 
se pedeapsa la 1842, el fondează şcoala 
naţională din Fălticeni şi la 1843 deschide
o şcoală în mănăstirea Neamţului pentru 
călugării tineri.

La 1846 fiind arhimandrit, este chemat 
la Iaşi şi numit director al şcoalei T rei 
Erarchi şi superior al bisericel Sf. Vasile, 
unde profesează până la 1862. In acelaş 
timp este profesor şi la seminarul Ve- 
niamin.

La 1861 se pune în capul a 40,000 lo
cuitori şi reclamă împroprietărirea sătenilor.

In aceşti ani el lucrează cu cei mal de 
frunte bărbaţi al Moldovei pentru unirea 
Principatelor.

El este reprezentantul direct al clerului 
în Divanul ad-hoc şi lucrează pentru con
stituirea unire i  Principatelor.

La 1862 este locoţiitor de episcop al 
Argeşului. De la 1872 până la 1885 a trăit 
retras.

Scrieri : Catechism sau învăţătură de că

petenie ale bisericel răsăritene (1838), Urţiri 
istorice (1851), cDuplnl paralel (1851), Uni
rea şi neunirea Principatelor (1856), Scurtă 
istorisire despre mitropolia Moldovei (1S57), 
Necesitatea clerului în societate (1859), Cle
rul român în fa ţa  articolului 46 din Consfi- 
tuţiune (1860), ‘Rjspuns guvernului ş i sino
dului românesc din i S 6 j ,  Apologia fa ţă  cu 
clevetitorii să  din Iaşi (1867), Cuvintele bi
sericeşti (1867), încercări poetice, discursuri 
politice (1870), Călătoria mea ta Ierusalim 
(1875), Testamentul vechii! (1876).

S c ro b  (C a ro l) .— Căpitan de infanterie, 
poet, născut la 21 Iulie 1856. Intrat în 
şcoala militară ca elev, a dobândit la 1877 
gradul de sub-locotenent. Reputaţiunea sa 
şi-a fâcut’o ca poet prin numeroase poesii 
şi romanţe devenite populare, între cari 
vom cita: Valurile Dunărei, Dor de risbn- 
nare, Ştii tu, ctc, mai toate puse în muzică. 
Pocsiilc sale au apărut într’un volum.

S c u r te s c u  (V . N ic o la e ) . —  Publicist, 
fiţi de ţăran, născut la 1844 în satul Valea 
Lungă (Dâm boviţa), încetat din viaţă la 31 
Martie 1879 în spitalul Colentina.

După ce termină studiile sale în Bucu
rcsci, fu numit profesor la o şcoală primară 
şi începu să colaboreze la mai multe ziare 
sub pseudonimul Vintilă Stroie, publicând 
poesii populare şi articole despre teatru şi 
literatura dramatică în Columna Ud Traian 
(1872— 73) şi în Viitorul (1873). El a 
mai colaborat la ziarele: Ghimpele, Tele
graful, România liberă.

Scrierile sale s u n t: ŞCanual de Istoria 
Românilor, Catechismul român ş i creştin,
Rhea Silvia şi Desbot-Vodă teatru, (1S73-
75), Ştefan Rareş dramă publicată la 1883,
‘Poesii şi teatru 2 voi. (1877).

Ş e n d r e a  (Ş te fa n . C.) Om  politic, pro
fesor, născut în Iaşi la 1842. Profesor de 
drept civil la facultatca de drept din Iaşi, 
de la Octombrie 1867 până în prezent, a 
fost agent diplomatic al ţăre i  la Paris în
1876.

La 1896 a intrat ca Ministru al Justiţie 
în cabinetul de sub preşidenţia lui P. Au-
relian de la 21 Noembrie până la 31 Mar
tie 1897.

S e r b ă n e s c u  (D im itr ie ) .— Locotenent, 
născut la 20 Iulie 1849, m ort la 12 Ia
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nuarie 1878. Intrat în armată ca soldat la 
1866, sc liberează în 1872, apoi se rean
gajează ca sergent şi e înălţat sub-locote- 
nent la 1874. in timpul rezbelului Indepen
denţei, el face parte din Reg. 8 de linie, 
e rănit de moarte în ziua de 12 Ianua
rie 1878 la atacul asupra podurilor de pe 
digul şoselei Novoselo, şi moare în timpul 
nopţei.

S e r r u r i e  (G r ig o re ) .—  O m  politic, în
cetat din viaţă în Bucuresci la Ianuarie
1892.

A fost unul din membrii cei mai devo
taţi ai partidului liberal şi a fost amestecat 
în toate mişcările revoluţionare de la 1848, 
1866, 1871.

A făcut parte ca deputat din toate Ca- 
merile liberale pană la 1888, şi a fost ade
sea membru în consiliul comunal al Bucu- 
resciului.

A publicat r Colecfiunl de poesii scrise în 
exil (1858), România şi DvCihal Viteaţnl
(1875)-

S â u le s c u  (G h e o rg h e ) .— Profesor, năs
cut în Iaşi la 1799; data încetărei din viaţă 
necunoscută.

A făcut studiile sale în seminarul de la 
Socola în Iaşi de la 1812 până la 1819. 
Apoi a fost în şcoala de laC hio  şi în Uni
versitatea din Viena.

întors în ţară, a fost numit la 1830 pro
fesor de filosofie şi limbele moderne la 
şcoala T rei Erarchi din Iaşi, iar la 1837 
inspector al şcoalelor din Moldova. La 1852 
a demisionat din profesorat.

G. S&ulescu a publicat: Înîâiele cunoş
tinţe şi idei pentru tinerimea şcoalelor înce
pătoare (1833), Geografia, gramatica, aritme
tica, Fabule în versuri (1835), Despre Tam- 
blacb, note originale (1845). El a colaborat 
la Foaia pentru minte (1839) şl Alăuta ro
mânească (1837).

S e v e r e a n u  (C o n s ta n t in .  D.)— Doctor 
în medicină de la facultatea din Patis, pro
fesor la facultatea de medicină, medic pri
mar al Eforiei spitalelor civile din Bucu
rcsci, medic de corp de armată (colonel) 
în rezervă, s’a născut la Turnu-Severin (Mehe
dinţi) în 1845. Elev al şcoalelor din această 
localitate, a intrat la 1856 în şcoala secun
dară de medicină, înfiinţată de generalul 
Davila şi a urmat cursurile până în 1862,

când în urma unui concurs, a fost trimis 
de guvern la facultatea de medicină din 
Paris, unde a urmat cu deosebire cursurilc 
chirurgilor Velpeau, Nclaton, Maisonneuve, 
Malgaigne, etc.

Reîntors în ţară la 1864., el este numit 
în 1869, medic primar al spitalului Colţea, 
apoi în 1879 profesor de anatomie topo
grafică şi medicină operatoare la facultatea 
de medicină din Bucuresci, şi în 1886 e tre
cut profesor de clinică chirurgicală la aceaşi 
facultate.

Ales deputat în 1888, a făcut parte în 
acelaş an din consiliul comunal al Capita
lei, şi a fost delegat la congrescle medicale 
din Berlin (1886;, Paris (1887), Viena şi 
Roma.

El a scris un tratat de Medicină populară 
şi a colaborat la mai multe reviste medi
cale, conducând gazeta medico-chirurgicală, 
în timp de feece ani.

S e v e s c u  ( P a n a i t ) .  — Născut în Bucu
resci la 1832. La 1 Aprilie 1851 a început 
cariera sa la Ministerul de Finance, unue a 
fost copist, şef de biurou, şef de secsie 
aproape 9 ani.

L a 425 Februarie 1860, a fost numit pre
fect în judeţul Teleorm an şi de aer a tre
cut director general al poştelor, când poş
tele unindu-se cu telegraful, el fu numit în 
1864 revizor general al Ministerului de In
terne. De aci el a fost numit supleant şi 
în urmă membru la Curtea civilă. Lai865 
a trecut secretar general la Consiliul de 
Stat.

Desfiinţându-se Consiliul de Stat, P. Se
vescu a fost numit prefect al districtului 
Argeş şi la 1868 a trecut şef de divizie la 
Ministerul de Interne.

La 1870 a fost numit procuror la Cur
tea de compturf până la 1891, când ceru 
regularea sa la pensie.

Astă-zi se găseşte la administraţia Regiei 
Monop. Statului, ocupând postul onorific de 
preşedinte al consiliului de administraţie.

S ih le a n u  ( A le x a n d r u ) — Poet, născut 
în Bucuresci la 1834, încetat din viaţă la 
14 Martie 1857. A fiicut studiile sale în 
ţară şi la Paris, dar a murit foarte tenăr 
Bră să ne poată da toată măsura adevăra
tului s£u talent.

A publicat: Arm onii intime (1857). La

il b
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1871 s’a tipărit a doua ediţie, prin îngrijirea 
familiei sale.

S ih le a n u  (Ş te fa n ) .— Profesor, născut 
în Bucurescî la 1 Februarie 1857, doctor 
în drept şi ştiinţele naturale de la Univer
sitatea din Neapoli (Italia) la 1876.

A ţinut cursuri libere de zoologie la Uni
versitatea din Bucuresci şi la 1888 a ob
ţinut prin concurs catedra de zoologie me
dicală la aceaşi Universitate, facultatea de 
ştiinţe.

Fost director la Ministerul de Finance de 
la 1881 până la 1888, e numit la 1895 
secretar general al Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiune! publice, post pe care’l ocupă 
până în prezent.

A publicat: Curs de zoologie generală 
(1881-1888), Studiu asupra pescilor electrici, 
în limba italiană (1876), 18 ani de istorie 
rmanciarâ de la 1 Syo la 18£7 (1889).

Ş in c a l  (de S in e a ,  G h e o rg h e ) .— Năs
cut în Siamoiudu (Transilvania) la 28 Fe
bruarie 1754, încetat din viaţă la 2 N o
embrie 1816. La 1766 învaţă primele ele
mente ale limbei latine, la 1768 trece la 
Cluj unde învaţă gramatica şi poetica. T er
minând retorica, e primit la 1773 în mă
năstirea de la Blaj şi e însărcinat cu pre
darea retoricei şi poeticei în şcoalele ro 
mâne de acolo.

La 1774, merge la Roma, unde stă cinci 
ani studiând filosofia, teologia, şi la 1779 
capotă titlul de doctor. Atunci intră un an 
în seminarul S-ta ‘Barbara şi publică: Ele- 
menta linguce Daco-Romame.

Se întoarce la Blaj prin 1782. D ouăspre
zece ani este director al şcoalelor naţio
nale din Ardeal şi el înfinţează aproape 300 
de scoli.

La 1794 este arestat sub inculparea că 
ar răsvrăti pacea publică. Pus în libertate 
şi văzându-se părăsit de toţi, se aşează la o 
moşie a comitelui Vass din Ardeal, şi 
stă acolo şease ani, dând crescere copiilor 
acestui nobil proprietar.

La 1806 se întoarce în Oradea Mare şi 
apoi se ocupă cu cercetări istorice în Pesta 
şi Viena. La 1809 se retrage în Siunea, sat 
din Ungaria.

La 1812 vine în Alba Julia spre a su
pune censurel opera sa Cronica Românilor, 
rezultatul unei munci de 3° anW dar cen-

sura o respinge sub cuvânt că opera ebună 
de foc, şi autorul ei demn de furci.

De aci înainte, nu se mai ştie nimic 
despre urma lui Şincai. Tocm ai la 1866, 
se descoperă că el a murit în 1816 la foştii 
săi elevi, fii comitelui Vass.

S io n  (G h e o rg h e ) .— Poet, născut la 1821 
în Hărşova (Moldova), încetat din viaţă în 
Bucurescî la Octombrie 1892. A ftcut stu
diile sale în ţară şi la vârsta de 18 ani 
intră ca scriitor la cancelariile judecătoreşti. 
Dar peste puţin timp fu depărtat din slujbă 
pentru o scriere politică; se ocupă atunci cu ex
ploatarea moşiei sale părinteşti şi luă parte 
în 1848 la mişcarea revoluţionară din Mol
dova.

Arestat, el fu ecsilat şi nu se întoarse 
în ţară de cât la suirea pe tron a princi
pelui Grigore Ghika. Peste puţin timp trecu 
în Muntenia unde publică: Revista Car- 
paţilor.

Scrierite sale s u n t: Ceasurile de mulţu
mire, poezii (1843), V\Coartea luiSocrat, după 
Lamartine, în versuri (1848), Misantropul, 
dup£ Moliere, în vers. (1854), Zair a, aupă 
Voltaire, în vers. (1854), Istoria şi întâm
plările baronului de ZSC'mhausen (1855), D in  
poeţiilemele ( 1 8 5 7 Suvenire decălătorieînlla- 
sarabia (1857), Safir, peatrăpreţioasă (1857), 
Ziua, jurnalul (1859), Revista Carpaţilor 
(1859— 1862), Istoria generală a Daciei, 3 
voi. (1860), Istoria fire t româneşti,, trad. 
după fraţii Tunusli (1863), 191 Fabule, în 
versuri (1869), Influenţa morală, comed. 1 
act. (1869), Fedra, dramă tradusă în 
versuri, Candidat şi deputat comedie, La 
Plevna, dramă, Femea Iul Socrate, comedie 
în versuri, etc.

G. Sion era membru al Academiei ro
mâne.

S lă n ic e a n u  (G h e o rg h e ) .  — General, 
născut la 23 Aprilie 1835, m ort la 12 Ia
nuarie 1885 la San-Remo. A intrat ca elev 
în şcoala militară la 1854 şi a fost înălţat 
sub-locotenent la 1856, maior la 1864, co
lonel la 1870, general la 1880.

In timpul rezbelului Independenţei (1877- 
78) fiind şef de stat-major, e numit co 
mandant al Corpului de observaţiune pe 
Isker. însărcinat cu atacul Rahovel, trupele 
de sub comanda sa se disting cu deosebire 
la 7 Noembrie 1877.

Fiind colonel, Slăniceanu a fost Ministru
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de rezbel de la 26 Aprilie 1876 până la 2 
Aprilie 1877, apoî de la 20 Aprilie 1880 
până la 9 Iunie 1881.

Slavici (Ioan). —  Publicist, născut la 
Şiria (Ardeal) în Ianuarie 1848. A făcut 
primele sale studii în Şiria apoî în Mino- 
riţiî şi Tem işoara. La 1868 a urmat cur
surile facultăţilor juridice din Pesta şi Viena. 
Colaborator al revistei Convorbiri literale, a 
fost însărcinat la 1874 cu supravegherea 
publicatiune i  documentelor istorice rămase 
de la Eudoxie Hurmuzachi, lucrare pe care
o urmează şi astă-zî.

Profesor de istorie, filosofie, geogrăfie şi 
limba rom ână la Matei Basarab, la Şcoala 
normală pentru inviţătura poporului român, 
la A ţilu l Elena Doamna, el pleacă la 1884 
în Sibiii unde ia conducerea ziarului Tri
buna şi e condamnat la un an închisoare 
pentru articolele sale în contra Ungurilor, 
întors în ţară la 1890 a avut câte-va lunî 
sarcina de director de studiî la Azilul Elena 
Doamna.

Slavici a publicat: i o v e l e ,  comedii, drame, 
Manual de istorie 2. voi. Românii din Aus- 
tro-Ungaria, în limba germană.

Smara.—  Publicistă. (Smaranda Gheor- 
ghiu), cunoscută sub pseudonimul Smara, 
născută în Tergovişte la 5 Septembrie 1857. 
A făcut studiile sale la şcoala centrală pe
dagogică şi este institutoare în Bucurescî.

Scrieri: Un abecedar ilustrat, D in pana su
ferinţei, un voi. versuri; Nuvele, Poeţii. A 
mai scris câte-va istorioare pentru copii, Schiţe 
cu creionul, versuri, Descrieri din Roma, Flo
renţa, etc.

Socolescu (Ioan. N.) Inginer-arhitect, 
născut în Ploeştî la 17 Ianuarie 1857. A 
făcut studiile liceale în ţară şi la 1878 ab
solvind şcoala de poduri şi şosele din Bu
curescî, a plecat la Paris, unde a urmat 
cursurile şcoalei de bele-arte.

Reîntors în ţară la 1883, a executat di
ferite lucrări între ca ri: Palatele comunale 
din Piteşti, Călăraşi, Constanţa, spitalele ju 
deţene de la Tergovişte, Călăraşi, Constanta, 
catedrala din Alexandria, biserica şi presbi- 
terul de la cBuştenl, etc.

La 1885 a fondat revista Analele arhi- 
tecturely iar la 1887 Monitorul licilaţiunilor 
care apare şi astă-zi.

Sofronie (vezi Miclescu).

Solomon (Alexandru). -  General dc 
brigadă, născut în Craiova la 1832, încetat 
din viaţă în Bucuresci la Ianuarie 1875. A 
intrat în armată că iuncăr şi apoi dup£ o 
călătorie prin Viena, Londra, Paris, însoţit 
de un institutor, a fost înaintat sub-locote
nent în Regimentul al 3-a de linie.

Gradele sale le a dobândit foarte repede 
şi la 1860 era înaintat colonel. La 30 Maî
1866, colonelul Solomon este Ministru de 
rezbel în cabinetul N. Kretzulescu care ţine 
până la n  Februarie, ziua detronârel prin
cipelui Cuza.

La 1872, Al. Solomon a fost înaintat la 
gradul de general.

In afară de cariera sa militară, el a m ai 
fost sub domnia Principelui Ghika, prefect 
de judeţ la Slatina şi Piteşti.

Solomon (Ioan).—  Colonel, născut la 
1793 Octombrie, în satul Pleşoiul (Doljiu), 
încetat din viaţă la Craiova în 1892.

La 1806 a intrat mai înteiti în tr’o lips- 
cănie ca ucenic, dar intrând Ruşii în ţară 
s’a înrolat la J809 într’o ceată de panduri şi 
a dus în această calitate numeroase lupte 
contra Turcilor la 1809, 1810, 1821.

La 1812 a fost numit comandant de po- 
teraşî şi trim is in prinderea haiducilor; ear 
la 1821 el şi cu pandurii sei s’aCi unit cu 
T udor Vladimirescu, în contra căruia fusese 
trimişi de stăpânire.După prinderea iui Tudor, 
Solomon a fugit în Austria unde a stat până 
la 1826, când reîntors in ţară a fost din nou 
num it căpitan de poteraşi.

La 1828 intră în armata rusească şi ia 
iarăşi parte în luptele contra Turcilor. Pen
tru purtarea sa vitejească în lupta de laBăi- 
leştî (14 Sfeptembrie 1828), îm păratul Ru
siei îi dărueşte o sabie de onoare cu in
scripţia de vitejie.

La 1830 a intrat în armată regulată ro
mânească cu gradul de colonel. La 1853 
a fost adjutant al Principelui Ştirbey.

Şonţu (Alexandru).— Născut la 1862 
Aprilie 23, în oraşul Focşani. In 1881 a 
term inat liceul Matei Basarab din Bucurescî, 
la 12 Ianuarie 1882 a obţinut diploma de 
bacalaureat în litere şi ştiinţe, şi la 1889 
diploma de licenţiat în drept de la faculta
tea din Bucuresci.

La 1881, în baza unui concurs, a fost
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numit institutor la una din şcoalele publice 
din Bucuresci, de la care catedră s’a retras 
în 1882.

La 1883 a fost numit profesor la cate
dra de matematică de la şcoala normală a 
Societăţei pentru învăţătura poporului ro
man ; iar în Decembrie 1889, i s’a încre
dinţat şi catedra de drept constituţional şi 
administrativ de la aceaşi şcoală, catedre 
pe cari le ocupă şi astă-zî cu titlul defi
nitiv.

La 1890 a fost numit şef al biuroului 
bunurilor Eforiei spitalelor civile din Bu
curesci, de unde s’a retras în Martie 1891.

A publicat: Procesul Epocet, satire poli
tice în versuri (1883), ‘Poeme / /  maxime
(1885), Vorbe pentru un amic, viaţa şi scrie
rile poetului Dumitru Soreanu (1887), Poe■ 
tul George Creţeann, studiu literar (1888), 
Mandatul în legislaţia romană şi română
( i 889>

A fost redactor al ziarului Poporul şi a 
colaborat la ziarele Rdţboiul, Binele public, 
România, Universul-Literar, etc.

Ş o n ţu  (C o n s ta n tin ) .—Născut în Foc
şani la 1854.

A absolvit liceul Sf. Sava şi facultatea 
de ştiinţe fizico-matematice din Bucuresci.

La 1875 a fost numit profesor la liceul 
Matei Basarab din Bucuresci, unde funcţio
nează şi astă-zl, la catedra de ştiinţele fi- 
zico-chimice.

De la 1885 — 1888 a fost revizor al In
ternatului şi director al liceului Matei Ba- 
sa rab ; de la 1889 până la 1892 a fost 
director al şcoalei normale a Societăţei 
pentru învăţătura poporului român, al cărui 
profesor este şi astă-zi, predând ştiinţele 
fizico-chimice, şi la seminarul Nifon.

La 1885 a fost numit chimist şef al la
boratorului de chimie al Ministerului Do
meniilor, de unde a trecut ca chimist-expert 
cl I, şi şef de secţiune al Institutului chimic 
universitar din Bucuresci, unde funcţionează 
şi astă-zl.

In 1897 a fost însărcinat de Primăria 
Capitalei cu instalarea şi organizarea unul 
laborator chimic municipal pentru controlul 
alimentelor şi băuturilor.

In Februarie 1897 a fost numit inspector 
al învăţămîntulul secundar.

A publicat o lucrare asupra Rolului chi
miei in România, şi a colaborat cu D-rul 
Bernad la publicarea lucrărilor efectuate în

secţia hidro-chimică a institutului chimic, 
asupra Apelor minerale din ţară.

Ş o n ţu  (G h e o rg h e ) .—  Maior, născut la 
5 Octom brie 1851.Elev al şcoalei militare 
în 1859, e înălţat la gradul de sub-locote
nent în 1861 şi maior în 1874. In timpul 
rezbelului Independenţei, el face parte din 
Regimentul 10 de dorobanţi şi moare în 
fruntea batalionului său la 30 August 1877, 
în tranşeul întâiu al redutei Griviţa. Turcii 
aCi luat corpul săâ şi l’au înfipt pe parape
tul redutei ca trofee.

S p a r t a l i  ( Io a n . S .)—  Publicist, născut 
în Bucuresci la 8 Mai 1855. Fost elev al 
liceului Sf. Sava, a urmat cât-va timp cur
surile facultăţei de medicină şi apoi le-a 
părăsit spre a se ocupa de literatură şi în 
special de traduceri din limba franceză, în
tre cart notăm : Scrutările, Copilul Dracului, 
Preotul din Nancy, Idioata, etc, etc.

A tradus peste una mie nuvele, basme, 
legende din literatura tuturor popoarelor, şi 
a colaborat la mal toate ziarele din Bucu- 
resci.

S p in e a n u  (N ico lae . D.)— Născut la 21 
Septembrie 1859 în satul Podcşu (Mehe
dinţi). Terminând studiile gimnaziului din 
Craiova, a intrat în învăţămînt ca institutor, 
apoi a fost numit revizor şcolar şi apoi 
director al unei şcoale primare din Turnu- 
Severin.

A publicat: Catalogul anual, Dicţionar 
geografic al judeţului Mehedinţi, Alias geo
grafic al judeţului ^Cehedinţi (1895), Calen
darul societăţei comerciale agricole din T. 
Severin. Urme romane în Mehadia / /  M e
hedinţi (1896).

S ta e h l i  (Io an ). —  Bancher, născut în 
Svitzera la 1846, Februarie. A făcut stu
dii comerciale la Berna şi apoi a intrat 
în acel oraş într’o casă comercială la 1863.

De acolo a venit în România la 1869 şi 
s’â stabilit ca impiegat într’o casă com er
cială din Brăila; la 1871 a părăsit acea 
casă şi a venit în Bucuresci în calitate de 
casier-comptabil la întreprinzătorul de căi 
ferate Jean Mărie, la care a stat până în 
1877.

La această epocă, J. Staehli deschide în 
Bucuresci o casă de bancă, m a i  întâiu în 
asociaţiune cu Ruffer până la 1888, când
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ia singur direcţiunea casei de bancă, având 
pe Braicof comanditar.

E unul din acţionarii cei mai importanţi 
ai fabrice! de postav Buhuşi şi al societăţei 
de pielărie Mandrea.

Stăncescu (Constantin. I.) —  Pictor, 
născut în Bucuresci la 20 Octom brie 1837. 
După terminarea liceului la 1855, a urmat 
cursurile facultăţei de drept şi a învăţat 
pictura cu Tătărescu.

Apoi în 1857 a plecat la Paris ca bur
sier al statului şi a urm at şeapte ani cur
surile şcoalei de Bele-arte, trimiţând de a- 
colo m a i  multe tablouri cari se găsesc în 
pinacoteca din Bucuresci.

Num it la 1865 profesor de istoria artelor 
şi de estetică la şcoala de Bele-arte din 
Bucuresci, astă-zi este director al acestei 
şcoale.

Este membru în Comitetul teatrelor încă 
de la 1877.

Ca pictor, C. Stăncescu a făcut portre
tele artiştilor teatrului naţional, cari se gă
sesc în galeria de sus a teatrului.

A scris pentru teatru : Risbunarea măr
iilor, dramă (1854), 13 Septembrie, tablou 
istoric, Hunul părinte, comedie (1853).

A tradus şi numeroase piese din reper
toriul francez.

Stăncescu (Dimitrie).— Profesor, năs
cut la 1863 în satul Zanoaga judeţul Ro- 
manaţl.

A făcut studiile sale primare în Craiova 
şi în seminarul din R.-Vâlcea (1877-1881). 
A urm at apoî seminarul central din Bucu
resci (1881— 84) şi facultatea de teologie 
(1884— 88), obţinând titlul de licenţiat în 
această ramură.

La 1889 a fost num it profesor titular la 
gimnaziul din Slatina. Peste un an a fost 
permutat în Bucuresci şi astă-zî funcţionează 
la liceul Matei Basarab»

De la 1 Aprilie 1894 pănâ l a i  Ianuarie
1896 a ocupat în Ministerul Cultolor, pos
tul de defensor eclesiastic al circumscrip
ţiei Bucuresci. Cu începerea lui Septem
brie 1894, ocupă şi locul de dirpctor al li
ceului particular Lumina din Bucurescî, fon
dat la 1876 de d. Daniel R. Cordescu.

Principalele sale scrieri sunt : Origina 
creştinismului la Români, “Degenerarea mo
rală fa ţă  de scăderea simţului religios ia 
Români, Statistica morală despre sinucideri,

Istoria sacră a vechiului testament, Istoria 
sacră a noului testament, Despre dogmele şi 
misterele bisericei ortodoxe.

Stăncescu (Dumitru).— Publicist, năs
cut în Bucuresci la 20 Decembrie 1866.

A făcut studiile sale la Liege, unde a 
luat în 1891 doctoratul în ştiinţele politice 
şi administrative.

A publicat : Basme, Alte basme, Snoave, 
Glume şi poveşti, Basme şi snoave nouS, La 
gura sobei. A tradus : Economia politică de 
Luigi Cossa, Deniţa, Francillon de Dumas 
fiu.

A înfiinţat la 1895, împreună cu librarul 
editor Carol M uller: ‘Biblioteca pentru toţi 
în care se publică cele mai bune cărţi ins
tructive.

Stănescu (Chivu) .— Locotenent, născut 
la 14 Noembrie 1834, m ort la 30 August 
1877. Intrat în armată ca soldat la 1851, 
e înălţat în 1866 la gradul de sub loco te
nent. In capul companiei sale din Regim.
10 de dorobanţi, el moare în reduta Gri
viţa, la atacul din ziua de 30 August 
i 8 77-

Stătescu (Eugenie).— Avocat, om po
litic, născut la 1838. A făcut studiile sale 
în ţară şi le-a term inat în Paris, de unde 
s’a întors cu diploma de doctor în drept.

A colaborat la m a i  multe ziare liberale 
şi s’a ocupat în special de avocatură până 
la 1868, când începe cariera sa politică şi 
este ales în m ai multe renduri deputat în Ca
meră.

Pentru prima oară intră în Minister la 24 Iu 
lie 1876, la departamentul Justiţiei, în cabi
netul Ioan ^Brătianu, şi păstrează acest por
tofoliu până la 27 Ianuarie 1877. La 23 
Septembrie 1878 revine iarăşi la Justiţie, 
până la n  Iunie 1879. Apoi de la 10 
Aprilie 1881 până la 9 Iunie 1881 e Mi
nistru de Interne, când trece la Externe 
până la 1 August 1882. La această epocă 
reia departamentul Justiţiei până la 30 
Septembrie 1883.

La 1895 Octombrie, a luat portofoliul 
Justiţiei în Ministerul de sub preşidenţia 
lui Dimitrie Sturdza şi l’a păstrat până la 
21 Noembrie 1896.

La 1897 a fost ales preşedinte al Sena
tului la sferşitul sesiunei, când s’a format 
în Martie noul guvern sub preşidenţia luî
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Dimitrie Sturdza. La 1898 a declinat onoa
rea dc a mai fi reales.

Stavrescu (Raluca). —  Artistă drama
tică, născută în Focşani la 1836, încetată 
din viaţă în Bucurescî la 1884. A debutat 
pe scenă la 1853, jucând m a i  întâiu la tea
trul din Craiova 12 an i; de acolo a trecut 
la Iaşi şi pe urmă la Bucuresci. In 1878 a 
fost primită ca societară a teatrului naţio
nal din Bucuresci, dar n’a putut juca mult 
timp căci îmbolnăvindu-se, a pctrecut m ai 
toate stagiunele dintre 1880 şi 1884 în 
străinatate. La 1883 Corpurile legiuitoare 
acordase artistei Raluca Stavrescu o re
compensă naţională pentru meritele sale 
artistice.

A jucat rolurile principale din mai to t 
repertoriul dramatic şi s’a distins cu deo
sebire în Nebunif din amor, Maria Tudor, 
Curierul de Lyon, Viaţa unei comediane, 
Cerşetoarea, etc.

• Steege (Ludovic).— Medic, om politic, 
de origină germană, născut la 1813, încetat 
din viaţă la 28 Martie 1872.

A început prin a fi medic de despărţire 
şi medic primar în Moldova, când a şi 
scris cartea sa Les eaux minerales de Slanic 
en Moldavie (1854).

Avend to t de o dată vaste cunoştinţe 
juridice, este numit mai terziu membru în 
Comisiunea centrală din Focşani şi apoî 
membru la Casaţie.

L. Steege a mai fost agent diplomatic 
al tCSrel la Viena, Berlin, Petersburg, şi a 
făcut parte din deputaţiunea care a mers 
la Diisseldorf în 1866, spre a notifica ale
gerea Principelui Carol, ca Domn al Ro
mâniei.

Sub domnia lu i  Cuza, a fost ministru de 
Finance de la 12 O ctom brie 1863 până la 
26 Ianuarie 1866.

Apoî în 1867 a mal fost Ministru de 
Finance de la 19 August până la 1 O ctom 
brie acelaş an.

Stefânescu (Grigore).—Profesor, năs
cut în 1838. A făcut studiile în ţară şi le-a 
term inat în străinătate, întorcendu-se cu 
titlul de licenţiat în ştiinţele naturale. La 
18 Noembrie 1864 a fost numit profesor 
de geologie şi mineralogie la facultatea de 
ştiinţe din Bucurescî.

Este membru al Academie i  române, di

rector al cabinetului de paleontologie şi la
1897 a fost numit rector al Universităţei 
din Bucuresci.

Ştefânescu (Grigore). —  Profesor de 
cântec, compozitor muzical, născut la 1843.

La 1872 a fost numit profesor la Con
servatorul de muzică şi declamaţiune din 
Bucurescî, post pe care ’l ocupă şi în 
prezent.

Composiţiunî principale : îngere dulce, 
romanţă, In ţ.idar gândesc la tine, Mân- 
druliţo de la mnnte, Cântec de fericire, etc. 
şi partiţiunea operetelor : Scaiul Bărbaţilor, 
şi dramelor Qîdip Rege, Pygmalion.

Are şi multe composiţiunî de muzică 
religioasă.

Ştefânescu (Sabba).— Născut în Cra
iova la 1857. A făcut studiile primare şi 
secundare în acel oraş, iar pe cele supe
rioare la Bucurescî şi la Paris. S'a ocupat 
cu ştiinţele naturale şi în special cu geo
logia şi cu paleontologia.

A publicat lucrări ştiinţifice originale şi 
manuale didactice. Principalele sale pro- 
ducţiunî ştiinţifice s u n t: Contribution 'a Ve- 
tnde des faunes sannatiques, pontiques et le- 
vantines, apărută în Memoires de la societe 
geologique de France, Memoriu relativ la 
geologia districtului Dolj, Memoriu relativ la 
geologia districtului Argeş, înserate în Anua
rul biuroulnl geologic în colaborare cu d-niî 
Grigoriu Ştefânescu şi Constantin Boţea, la 
care a contribuit cu descripţia şi reprezen
tarea districtelor Mehedinţi, Dolj, Argeş, 
O lt, Teleorm an, R.-Sărat, Bacău Fâlciu, Iaşî 
şi Botoşani. Charta geologică â  d-lui Mat. 
M. Drăghiceanu (critică), Vextension des 
conches sannatiques en Roumanie, Uusage des 
conglomerats tertiaires de la Muntenia, Les 
couches geologiques traversees par le puitsar- 
tesiens de Marculesti dans le '‘Baragan de la- 
lomitţa, publicate în Analele Academiei ro
mâne şi în BuIIetin de la societe geologique 
de France, Noul observaţiuni geologice in 
Dohrogea şi Studiu geologic asupra împreju
rimilor Craiovel, apărute în Revista ştiinţifică, 
Manualele didactice, scrise în tr’un stil clar 
şi precis, pentru clasele secundare, anume: 
Fisiografia pentru cl. I. Zoologia şi botanica 
pentru cl. II, Mineralogia şi geologia pentru 
cl. III.

A fost profesor de ştiinţele naturale la 
şcoala de comerciu din Bucurescî şi mem
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bru al fostului biurou geologic. Astă-zl este 
director al liceului Sf. Sava şi profesor de 
ştiinţele naturale la acelaş liceu, membru 
al societăţei geologice din Francia şi mem
bru corespondent al Academiei române.

Steiner (Sigismond).— Medic izraelit, 
născut în Bucurescî la 1838, încetat din 
viaţă în Bucurescî la 1891. A făcut studiile 
medicale în Viena şi întorcându-se în ţară 
a fost numit la 1878 medic şef al spitalu
lui Caritas din Capitală, ocupând acest post 
până la mjoartea sa.

Foarte iubit de clasele sărace ale oraşului, 
s’a semnalat prin îngrijirea ce da celor lip
siţi de mijloace.

In timpul rezbelului Independentei (1877- 
78), a avut direcţiunea unei ambulanţe la 
Colentina.

Steriu (Constantin).— Bancher, născut 
in Braşov la 1833 Februarie. A făcut stu
diile la liceul român şi la cel german din 
Braşov. Apoî a venit în Bucuresci şi a in
trat ca impiegat la casa comercială Anghe- 
lovici unde a stat doi ani.

Reîntors in Braşov a deschis acolo o 
casă de bancă în 1858 pe care a ţinut’o 
până Ia 1881. In acelaş timp a întem eatşi 
în Bucurescî la 1878 casa de bancă Steriu 
et C -ie pe care o are până astă-zî în to
vărăşie cu fiul s£u.

A fost în Braşov mare întreprinzător de 
lucrărî, şi antreprenorul accizelor acelui 
oraş.

Ştirbey (principe, Alexandru).— Năs
cut la 1836 în Bucuresci, fiul Domnitorului 
Barbu Ştirbey, încetat din viaţă în Bucurescî 
la 2 Martie 1895.

A fost Ministru al Lucrărilor Publice de 
la 23 M artie 1888 până la 12 Noembrie 
acelaş an, apoi Ministru de Interne de la
12 Noembrie 1888 la 29 Martie 1889 şi 
mai târziu Ministru de Finance de la 29 
Noembrie 1891 la 18 Decembrie 18^1.

Ştirbey (principe, Barbu).— Fost Domn 
al Munteniei, născut în Craiova la August 
1799, încetat din viaţă laN izzaîn  12 Apri
lie 1869. Era frate cu vodă Bibescu. Un
chiul s£u, vornicul Barbu Ştirbey, î’i lăsă 
toată averea, cu condiţiune să’î poarte nu
mele.

Crescut mal înt£i& în şcoalele din Bucu

resci, merse la 1817 în Paris, unde studiă 
dreptul şi ştiinţele de stat. La 1821 se în
toarse în ţară tocmai când isbucni mişcarea 
lui Ipsilante, şi fu silit să se aşeze în T ran
silvania, până la 1825.

Sub domnia lui Vodă Al. Ghika, el fu 
numit director al Vistieriei (Ministerul de 
Finance) şi la 1829 secretar al comitetului 
însărcinat cu redactareaStatutului organic.Sub 
administraţia lui Kisselef, fu unul din cei 
trei membrii al divanului executif însărcinat 
cu conducerea departamentului internelor. 
N um it în 1831 secretar de Stat, devine în
1834 Mitiistru al InvSţâmîntului public, apoî 
dupe ce şezu doi ani la Paris, se reîntoarse 
în 1837 şi fu numit Ministru al Dreptăţei.

Plecat iarăşî la Paris în 1841, nu se re
întoarce în ţară de cât la 1843 cu prilejiul 
alegerel Domnului când pune candidatura 
sa, contra fratelui sSti G. Bibescu.

Cu toate acestea, sub domnia fratelui s£fi, 
primeşte în 1844 portofoliul Ministerului de 
Interne şi leagă numele său de câte-va lu
crări importante precum podul de la Sla
tina, cheul portului Brăila, etc. La 1847 
părăseşte iarăşî ţara şi se stabileşte în Paris 
de unde nu se întoarce în ţară de cât la 
1849, dupe ce fratele sSCi căzuse din domoie. 
Nemulţum irile partidului naţional, protec- 
tiunea prea puternică ce’i arăta Rusia, slă
biciunea Porţeî, contribuiră mult pentru a 
face lui Vodă Ştirbey o domnie grea de dus 
şi ast-fel la 1853 când trecură Ruşii Pru
tul, isbind în autoritatea Sultanului, Dom 
nul primi porunca din Constantinopole să 
părăsească provizoriu ţara. Isbucnind rez
belul, el plccă şi se retrase la Viena, unde 
şezu până la evacuarea Principatelor de către 
Muscali. Reîntors în ţară el reluă frînele 
domniei până la Iulie 1856, când veni căi- 
măcămia 4a trei.

In urma unireî, şi alegerel luiVodă Cuza, 
se retrase în Francia.

Stoenescu (M. Theodor).—  Publicist, 
născut în Brăila, la 23 Septembrie 1860.

A term inat liceul Sf. Sava din Bucuresci 
în anul 1879, a urmat cursurile facultăţei 
de medicină şi facultăţei de litere, ftră 
însă a le termina. In acelaş timp a urmat 
şi a absolvit Conservatorul de muzică şi 
declamaţiune din Bucurescî, obţinând di
ploma de laureat al acestor şcoale, în anul 
1882.

Până la 1894 n’a ocupat nici o funcţiune
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publică: la 16 Noembrie 1894 a fost numit 
funcţionar în direcţia Cultelor din Minis
terul Cultelor şi Instrucţiune! Publice.

La 20 Ianuarie 1880, în timpul cAnd urma 
la facultate, a fundat Revista Literară, pe 
care o dirijează şi până astă-zl în al 18-lea 
an de la apariţia acestei publicaţiunl.

Scrierile sale su n t: Poeţii, (1880-1883), 
Nuvele, (1880-1883J, Nunta Neagra, dramă 
în 2 acte în versuri. Sofia,Nopţi Albe, Zile 
Negre, Decepţii, (1884-1892), Nuvele, Teatru, 
Severo-Torelli, după Fr. Coppăe, Atbalia, 
după Racine, eNLuvele inedite, Poeţii (1892- 
1896), Cronici, Anecdote, La Băl, comedie 
în versuri, Director, comedie în proză, 
In Noaptea mea, poezii după d-na Galeron, 
Ades bărbatul schimbă, comedie în două 
acte, Elisa, (M-elle du Vigean) dramă în
1 act, Pentru Coroană, (după Fr. Coppăe), 
dramă în 5 acte, Curs teoretic de declamaţiune, 
un voi. Lina, roman.

S to ic e s c u  (C o n s ta n tin ) .— Avocat, năs
cut în Ploeştî la 1852. Elev al liceului 
Matei Basarab, doctor în drept al facultăţei 
din Paris, a intrat în magistratura la 1876 
judecător la tribunalul Ilfov. înaintat pre
şedinte la acelaş tribunal în 1872, ocupă 
acest post până tn 1877 când trece ca prim 
secretar la legaţiunea română din Paris. La
1879 reintră în magistratură ca procuror 
de Curte până la 1881. Apoi demisionează 
şi colaborează ca prim redactor la ziarul 
YIndependance Roumaine. Ales deputat al 
judeţului Prahova la 1882, face parte din 
Camera liberală-până la 1888. In 1890 este 
iarăşi reales de alegătorii oraşului Ploeşti. La 
1895 intră în Ministerul de sub preşidenţia 
lu i  Dim itrie Sturdza ca Ministru al Lucră
rilor Publice, de la 4 Octom brie 1895 la
2 Noembrie 1896, când a trecut la Externe 
în cabinetul P. Aurelian. La 31 Martie 1897 
a demisionat.

S to ic e s c u  (G h e o rg h e ) .— Medic, născut 
în Bucurescî la 14 Mal 1845. A fîcut stu
diile în ţară şi a term inat facultatea de me
dicină din Paris. Este de la 1887, profesor 
de clinică medicală la facultatea de medi
cină din Bucurescî, medic prim ar la spita
lul Colţea şi membru în consiliul sanitar 
superior.

A publicat: Dit frisson (1877), Lecţiunl 
de clinică medicală (1888)

S to lo ja n  ( A n a s ta s e ) .  — O m  politic, 
născut în Craiova la 5 August 1836. A ft- 
cut studiile sale în ţară şi le-a term inat la 
Paris de unde s’a întors cu titlul de licen
ţiat în drept. Fost cât-va timp procuror la 
Irib u n a lu l Dolj şi la Curtea de apel din 
Craiova (1865), e ales in 1868 Prim ar al 
Craiovel, şi ca deputat cu începere de la 1869, 
face parte dinCameră aproape în toate legisla- 
turele. A fiicut parte din cabinetul de sub 
preşidenţia lui Ion Brătianu, ca Ministru al 
Justiţiei de la 11 Iulie 1879 până la 29 
Iulie 1880 şi ca Ministru al Domeniilor de 
la 2 Februarie 1885 până la 1887. La 3 
Februarie 1896 a intrat în cabinetul de sub 
preşidenţia lui Dimitrie Sturdza ca Ministru 
de Interne până la 21 Noembrie acelaş an. 
Demisionat, la 31 Martie 1897 a luat por
tofoliul Domeniilor.

S to r c k  (C aro l) .— Sculptor, născut la 21 
Mai 1826 la Hanau (Germania), încetat din 
viaţă în Bucuresci la 18 Ma i  1887. Imbră- 
ţişă de tînăr meseria de gravor pe metal, 
plecând în 1847 Ja Paris, spre a face studii 
speciale.

Isbucnirea revoluţiei de la 1848, îl sili să 
părăsească capitala Franciel, şi veni în Bu
curesci unde primi locul de gravor în ate
lierul firmei I. Resch, bijutier în Bucu
resci.

După scurt timp, a părăsit definitiv gra 
vura şi începu să producă ornamente de 
artă decorativă în ipsos.

Ca sculptor în lemn, a ecsecutat opera 
însemnătă, ‘Biserica Curtea de Argeş care se 
află astă-zl la Muzăul nostru şi care operă 
a fost trimeasă la expoziţia din Paris de la
1867, din partea guvernului român.

După o muncă îndelungată, reuşi să pro
ducă şi lucrări în marmoră, între a lte le : 
Statuea lu i Cantacuţino, în faţa Bisericel 
spitalului Colţea, Domniţa ‘Bălaşa, Regina 
noastră Elisabeta, reprezintată ca so ri de 
caritate pe timpul războiului Russo-Turc, 
Statuea riposatel Prinţesei Maria, care se 
află în parcul de la Cotroceni, busturile Ma- 
jestăţilor Lor, şi înfine o mulţime de bus- 
turi de bărbaţi însemnaţi al ţărei noastre, 
ca ‘Barbu Catargiu, V. Boerescu, Kogălni
ceanu, Costaforu, C. A . Rosetti etc. cari de
corează în parte, sala parlamentului nostru.

A m a i  făcut monumentele comemo
rative pentru soldaţii căzuţi în războifi
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la Griviţa, Prahova şi Vidin, şi o mul
ţim e de alte lucrări artistice.

Corpurile legiuitoare au acordat lui C. 
Storck drepturile de cetăţenie.

In 1865 a fost num it profesor la cate
dra de sculptură şi perspectivă a Şcoalei de 
Bele-arte din Bucuresci, şi a ocupat acest 
post onorific până la moartea sa.

Storck (Carol)-— Sculptor, fiul celui 
precedent, născut în Bucuresci la 10 Maî
i 8 54 - . , . , ,

Absolvent premiat al Academiei regale 
da Bele-arte din Florenza (1870-75) elev 
al renumitului sculptor, prof. A. Rivalta, la
1876 pleacă la Philadelphia (Statele-Unite) 
unde’şi urmează studiile patru ani.

Rechiemat de părintele săă, se întoarce 
în ţară la 1880, dându’i ajutor puternic în 
înterprinderile sale. Dupe moartea tatălui 
săti, rămase şef al atelierului.

Din operile sale executate fn marmoră, 
după modele fiicute de d-sa, vom menţiona: 
Statuea d-nei Anna Davila la azilul Elena- 
Doamna, Trotopopu Tudor, Forţa şi Pru
denţa pentru faţada Palatului Justiţiei, bus- 
turile fraţilor Golescî şi al Generalului Ma
gheru la ^Cameră.

Din lucrările sale de arhitectură, sunt de re
marcat, capela E. Luther, a familiei M . Bra- 
gadir şi cHjicolae Mihail din Craiova.

A fost naturalizat la 1895.

Strajanti (Mihail).— Profesor, publi
cist, născut la i 8 4 i în Transilvania. A făcut 
studii la Blaj, a term inat facultatea de li
tere din Bucuresci, facultatea de filosofie 
din Berlin (1872) şi apoi a intrat în pro
fesorat.

Este de la 1873 până în prezent profe
sor de limba română la liceul Carol din 
Craiova.

A publicat: Anuarul de statistică (1880) 
Manualul de gramatica limbei române (1881), 
Curs de liniba italiană. Grădinele de copii
(1887), M anual de bună cuviinţă *(1890), 
începutul renascerei naţionale (1891), Prin
cipii de literatură (1892), T rincipii de es
tetică şi poetică (1893). Epistolar (1893), 
Chestiuni literare şi pedagogice(1897).

Strat (Ioan).— Bărbat de stat, profesor, 
economist, născut în Roman la 1836, înce
tat din viaţă în Bucuresci la 20 Octom brie

1879. A fticut studiile juridice şi de ştiinţe 
de stat la Universităţile din Paris şi Berlin.

întors în ţară, a început prin a fi secretar 
intim al Ministrului de Interne din Mol
dova, apoi la 1860 este numit profesor de 
economie politică la Universitatea din Iaşi, 
şi peste două luni rector al acelei Univer
sităţi.

La înfiinţarea Consiliului de stat în 1864, 
face parte âin această înaltă instituţiune.

La 19 Decembrie 1866, Ioan Strat intră 
în Ministerul de sub prezidenţia lui C. Bo- 
sianu, luând portofoliul Financelor de la
26 Ianuarie 1865 până la 14 Ianuarie, a- 
celaş a n ; apoi în cabinetul Ion Ghika este 
Ministru al Cultelor de la 19 Iulie 1866 
până la 2 Martie 1867. In sfârşit în cabine
tul L. Cartargiu, este iarăşi Ministru de Fi
nance de la 30 Ianuarie 1876 până la 4 
Aprilie acelaş an.

I. Strat a fost agent diplomatic al ţărei 
la Paris şi Constantinopole.

Opera sa principală este Economia poli
tică ('1869). A iliai publicat: Un coup dJ 
oeil sur le question rnumaine (1858), De Ita- 
lorum jure criminali (1859), Studiî asupra 
budgetului (1868).

Strousberg (Bethel Henry).—  Mare 
întreprinzător de lucrări, născut la Neiden- 
burg (Prusia) la 20 Noem brie 1823, încetat 
din viaţă la 31 Mai 1884 îu Berlin.

De origină izraelită, botezat la Londra, 
era funcţionar în comptoarul de export al 
unchiului său în acel oraş.

A început mai târzifi să colaboreze la 
ziare comerciale, făcând şi pe agentul pen
tru o societate de asigurare. La 1848 a 
plccat în America şi s’a reîntors în Lon
dra la 1855. Apoi se mută în Berlin şi la
1861 are ceş d’ântâiu întreprindere de dru
muri de fer în Germania, cu un consorţium 
de căpitalişti englezi. La 1863 ia alte con
cesiuni în Ungaria şi la 1870 vine în Ro
mânia unde ia marea concesiune a facerei 
drumurilor de fer Bucuresci-Iaşi, Bucuresci- 
Vârciorova, pe un term en de 90 ani, con
cesiune răscumpărată de statul nostru mai 
terziu.

Concesiunea această precum se ştie, a 
dat nascere la numeroase procese şi con
flicte.

La 1875, Strousberg are în Rusia o altă 
concesie de căi ferate, dă faliment, este 
ecspulsat şi se întoarce 411 Berlin.

12
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Sturdza (Alexandru). —Fiul primului 
guvernator al Basarabiei, născut în Iaşi la
18 Noembrie 1791, încetat din viaţă la 13 
Iunie 1854. Prim eşte educaţiunea sa încasa 
părintească şi este ataşat în 1809 la Minis
terul Treburilor streine al Rusiei, de unde 
e trimis când la Viena, când la Paris până 
în 1816. La 1821 demisionează şi se sta
bileşte în Odesa.

La 1828 vine în Bucurescî, chemat de 
autorităţile ruseşti spre a dirija cancelaria 
armatei de ocupaţiune.

La 1830 demisionează din diplomaţia 
rusă. La 1843 a fost cât-va timp epitrop al 
seminarului Socola din Iaşi.

A publicat: Essai sur les lois fondamen- 
tales de la nature himaine et de la societe 
(1811-1812), Souvenirs de vieillesse, Consi
der a tions sur la doctrine et l'esprit de l’Eglise 
ortbodoxe, SCetnoires du voyageur malgre lui.

S tu r d z a  (A le x a n d r u  A . C .)— Publi
cist, născut în Iaşi la 10 Mal 1867. A fă
cut studiile sale parte în ţară, parte în străi
nătate.

A publicat: Marca Aureliu studiu istoric, 
arheologic şi filosofic (1890), Les facettes, 
versuri în limba franceză (1891} E lţa , ro
man în limba franceză (1892), Sophocle, 
Oedipe rege, traduceri în versuri (1894), 
In lumea socialistă (1895), Unde duce so
cialismul, traducerea satirei lui E. Richter 
(1895), VInternei Clavier, versuri (1896).

Al. Sturdza a fost sub-director al M uzeu
lui naţional de antichităţi şi şef de ca
binet la Ministerul Instrucţiune! Publice.

Sturdza (Dimitrie). — O m  dc stat, 
istoric, numismat, financiar, publicist, născut 
la Miclauşenî (Rom an) la 10 Martie 1833.

A făcut toate studiile sale în Germania 
şi cu deosebire la Miinich, Bonn, Berlin, 
unde a studiat ştiinţele de stat.

A intrat în viaţa politică la 1857, când 
n’avea de cât 24 de ani, ca secretar al Di
vanului ad-hoc, însărcinat cu facerea proce
selor verbale. Apoi în 1858 şi 1859,a fost 
secretarul comisiunei interimare care a pre
cedat alegerea lui Vodă Cuza.

Dup£ alegerea acestuia ca Domn al Mol
dovei, Dim. Sturdza îndeplini cât-va timp 
funcţiunea de secretar particular al D om 
nitorului, şi apoi fu Ministru în Moldova. 
Până la 1866 se ţinu departe de viaţa po
litică oficială, fiind însă amestecat în miş

carea ce se pregătea contra Domnitorului 
Cuza, şi redactând ziarul Clopotul, dimpreună 
cu Petre Mavrogheni.

După abdicarea Principelui Alexandru 
Ioan I, Dim. Sturdza face imediat parte din 
guvernul întocmit de Locotenenţa Domnească 
la i r  Februarie 1866, ca Ministru al Lu
crărilor publice şi conservă această demni
tate până la 2 Martie 1867.

La 1870, sub preşidenţia lui Ioan Ghika, 
ia portofoliul Financelor până la 11 Martie 
1871; apoî de la 1876 până la 1888, este 
rend pe r£nd Ministru de Finance, Lucrări 
publice, Externe, Instrucţiune publică în 
cabinetele de sub preşidenţia lu i  Ioan Bră- 
tianu.

Dim. Sturdza a fost unul din principalii 
întemeetorl al Societăţei creditului funciar 
rural, al cărei director este până în present.

In urma morţel lui Ioan Brătianu, con
gresul liberal din Iaşi Pa ales şef al parti
dului liberal în 1892.

La Octombrie 1895, după retragerea par
tidului conservator de la cârma statului, 
Dim. Sturdza a compus un cabinet liberal 
sub preşidenţia sa şi a deţinut puterea până 
la 21 Noembrie 1896 când a venit în lo
cul seu P. Aurelian. La 31 Martie 1897, 
Dim. Sturdza a reluat preşidenţia consi
liului.

Membru şi secretar al Academiei române, 
numismat şi scriitor de mare valoare, Dim. 
Sturdza a dirijat publicarea documentelor 
istorice cunoscute sub denumirea : Colec- 
ţiunea Hurmuţacbi; de la 1888 a început 
publicarea unei lucrări ce poartă titlu l: Acte 
şi documente relative la istoria regenerăret 
României', din cari au apărut deja 7 vo
lume.

In afară de aceasta, între principalele opere 
ale lui Dim. Sturdza, trebuesc sem nalate: 
Ajutorul comerciantului, agricultorului şi in
ginerului (1873) în colaborare cu I. Ghika, 
Uebersicbt der Mitnţen und medaillen des 
Furstenthums Românien Moldau und Walla- 
chel (1874), Memoriu asupru portretelor 
Domnilor români (1874), Financele României 
de la i S y i  până la 1875, Eudoxie Hurmu- 
zachi (1877), Convenţiunea cu Rusia (1877), 
Numismatica română (1878), Besarabia şi 
Dobroged (1878), Discursuri pedagogice
(1888), Europa, R usia şi România  (1890), 
etc, etc.

Sturdza (principe, Grigore. M.) —

www.dacoromanica.ro

http://www.dacoromanica.ro


STU —  179 SUL

Născut în Iaşi la 1821, fiul fostului Domn 
al Moldovei Mihail Sturdza. Şi-a făcut stu
diile in Francia şi la Berlin. Apoî a intrat în 
armata otomană şi după ce a ajuns la gradul de 
general sub numele de Muklis-paşa, a trecut cu 
acclaş grad în cea moldovenească. Candidat la 
tronul Moldovei în 1859, a renunţat la această 
candidatură spre a se face unirea principa
telor, şi de la acea epocă până în prezent, 
a făcut necontenit parte din parlament fie 
ca deputat fie ca senator.

A publicat : Legile fundamentale ale Uni
versului (1894).

S tu r d z a  (principe, M ih a il).— Fost Domn 
al Moldovei, născut la 1795 fiul marelui 
logofct Grigore Sturdza, încetat din viaţă în 
Paris la 8 Mai 1884. A ocupat sub domnia 
lu i  Calimachi şi Mihail Sutzu mai multe 
funcţiuni publice, până când sub administraţia 
lu i  Kisselef a fost numit Ministru de Fi
nance al Moldovei. Chemat să facă parte 
din comisiunea însărcinată cu elaborarea Re
gulamentului Organic, el plecă în 1830 la 
Petersburg dimpreună cu Vilara ca să re
prezinte Muntenia spre a înfâţîşa îm păra
tului noua Constituţie.

La 1834 graţie sprijinului Rusiei, fu nu
mit Domn al Moldovei şi domni până la
1849, când în urma convenţiei de la Balta- 
Liman, tronul fu încredinţat nepotului său 
Grigore Ghika.

Retras în Paris, a trăit acolo până la 1884 
unde a şi încetat din viată, lăsând o avere 
colosală. împărţirea acestei averi a dat nas- 
cere la un mare proces între copii princi
pelui Mihail, proces care s’a judecat atât în 
Francia cât şi în România.

S tu r d z a  (V a s i le ) .—  Mare om de stat, 
fiul vornicului Const. Sturdza din Bârlad, 
născut la 8 Noembrie 1810, încetat din 
viaţă la Ianuarie 1870. A făcut studiile în 
străinătate şi s’a întors în ţară la 1833. Până 
la 1849, s’a ocupat m ai mult de agricultură, 
cu toate că era amestecat în luptele poli
tice din acele vremuri.

La 1849 a fost numit judccător la Di
vanul Domnesc din Iaşi şi a stat în această 
funcţiune până la 1850 când a fost numit 
Ministru de Lucrări publice pentru Mol
dova. La 1856 reintră ca prezident al Di
vanului Domnesc şi la 1857 trece comisar 
al guvernului pe lângă Banca naţională a 
Moldovei.

La 1858 Septembrie, este ales membru 
al Locotenenţel Domnesci din Moldova şi 
desvoltă toată activitatea sa pentru ca, des- 
chizându-se Adunarea naţională, să se pro
clame unirea Principatelor.

La 1859 Ianuarie 15, formându-se cel 
d’înt£iti m inister sub domnia lui Vodă Cuza, 
Vasile Sturdza figurează ca Ministru de In
terne şi preşedinte al Consiliului din Mol
dova. Atunci în şedinţa Adunărei de la 20 
Ianuarie, după propunerea lui M. Kogâlni* 
ceanu, se votează următoarea moţiune: &Adu- 
narea electivă preţuind patriotismul şi cura
jul cu cari d-nu Vasile Sturdţa şi A. ‘Panu 
foşti Caimacami, au apărat demnitatea noastră 
în contra lovirilor şi înreurilor din lăuntru 
şi din afară, declară că aul bine meritat de 
la patrie. O medalie va fi fă n tiă  pe compta 
Statului, pe care va f i  înscrisă încheerea A du
nărei precum şi data cât aă o cărmuit d-nii 
Vasile Şturdţa şi A . Pan un.

La 14 Februarie 1862, înfîinţându-se înalta 
Curte de casaţie, V. Sturdza este numit 
primul e i  preşedinte. A ocupat această ul
timă funcţiune până la 1868 Octom brie 19 
când s’a retras în viaţă privată.

S u l io t i s  (C h r is to d u l .  J ) .— Publicist şi 
avocat, născut la Brăila în 3 Martie 1854. 
Elev al şcoalelor din Brăila şi Bucurescî, a 
terminat studiile sale juridice în Paris, Bru
xelles, obţinând apoi titlul de doctor în fi
losofie şi litere, şi de doctor în drept. In
trat în magistratură la 1874, demisionează 
la 1879 şi scoate în 1881 un ziar cotidian 
cu titlul Curierul României, colaborând tot 
de o dată la revistele Convorbiri literare, 
Revistă literară, Dreptul şi la ziarul fran
cez Journal du droit internaţional care apărea 
în Paris.

Principalele sale scricrî s u n t: Compen
dium de psicologie, lliada lui Omer, cartea 
I-a (traducere), Regulele ortografice ale limbei 
române, Elemente de drept constituţional, Ele
mente de drept administrativ, La reforme ju- 
diciaire en Roumanie, Le droit naturel, ou 
philosopbie du droit, Nicolae Blaramberg, 
omul şi faptele sale.

Ch. Suliotis a fost în mai multe rânduri 
ales deputat al Brăilei.

S u tz u  (A le x a n d ru ) .  — Fost Domn al 
Munteniei de la 1812 până la 1821, încetat 
din viaţă la 18 Ianuarie 1821.

Adversar al mişcărei eteriştilor, înlesnită
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de Vodă Caragea, Grecii au pus pe căpi
tanul Iordache să omoare pe Sutzu. Acesta 
lasă însă să’i cadă pistolul din mână, în 
momentul când era să comită crima.

Atunci revoluţionarii recurg la otravă şi 
pun pe medicul lui Sutzu anume Cristasi, 
să’i otrăvească făntâneaua ce o avea la braţ. 
El a şi m urit la 18 Ianuarie.

Sutzu (Alexandru). — Doctor în me
dicină, născut la 1837, profesor de medi
cină legală şi clinică .mentală la facultatea 
de medicină din Bucurescî, num it la 1881. 
A dirijat anî îndelungaţi ospiciul de alienaţi 
de la Mărcuţa şi a înfiinţat în Bucuresci o 
casă de sănătate pentru căutarea boalelor 
nervoase.

A publicat: Consider aţiunl asupra epilep
siei şi maniei epileptice (1868), Ospiciul Măr
eaţa (1869), Alienatul în fa ţa  societăţi şi a 
ştiinţei (1877), Despre mecanismul aliena- 
ţiunel mintale (1880).

D-rul A. Sutzu este membru în consiliul 
sanitar superior.

Şutzu (principe, Mihail).— Fost Domn 
al Moldovei, născut în 1792 la Constanti
nopole, încetat din viaţă la 24 Mai 1864. 
Ei'a dc. doui ani interpret pe lângă Divanul

Moldovei, când fu chemat la 1819 să în
locuiască pe Domnul Scarlat Calimachi.

Fiind afilat eteriei, el pregăti şi înlesfii 
năvălirea lui Ipsilanti de la 1821, dar fu 
nevoit să fugă din causa ostilităţilor gene
rale ce se iviră, şi se duse în Besarabia. 
Autorizat să treacă prin Austria spre a se 
aşeza în Italia, fu totuşi arestat la Briinn 
şi condus la Goritz, unde fu închis patru 
ani. Cerend şi obţinând împământenirea 
grecească, a fost mal terziu în diferite rân
duri Ministru plenipotenţiar al Greciei la 
Petersburg şi Paris.

In 1854, a întocmit şi prezidat în Atena 
vestitul Comitet de salut public, care aprinse 
insurecţiunea din Epir şi Tesalia.

Şutzu (Nicolae).— O m  politic, născut 
în Constantinopole la 1799, încetat din 
viaţă în Focşani la 20 Ianuarie 1871.

Emigrat în Transilvania la i8 2 i ,în v re »  
mea invaziunel lu i  Ipsilanti, se reîntoarce 
în Moldova, unde sub administraţia lui Ki- 
selef, deveni secretar de stat, iar mai târ- 
ziCi fu Ministru la diferite departamente sub 
Vodă Mihail Sturdza. El este cunoscut şi 
ca publicist prin studiile sale economice, 
între altele Statistica M oldovei{ 1850), apă
rută în limba franceză, elenă şi română.

T
Tack (Jules),— Inginer belgian, născut 

la W oumen (Belgia) în 1847. A făcut stu
diile la Gand, dobândind de la şcoala de 
poduri şi şosele din acel oraş, titlul de in
giner. Terminând studiile, a fost angajat la 
1871 de către compania engleză Barklay ca 
inginer pentru construirea podurilor de fer 
peste rîurile din România, concesiune dată 
încă de sub domnia lui Vodă Cuza.

La 1879, terminând această lucrare, a in
trat la uzina Lemaitre din calea Văcăreşti, 
ca dîrector al acestui stabiliment (Lemaitre 
înfiinţase încă de la 1866 o fabrică de ma- 
şine agricole, locomobile şi treerători).

Sub direcţiunea lui Tack, care în 1879 
a luat chiar succesiunea lui Lemaitre dece
dat, stabilimentul ia o desvoltare din ce în 
ce mai mare, şi el isbuteşte In parte, să ni

micească concurenţa ce făceau în ţară fa- 
bricele streine.

Astă-zl m a i  to t materialul necesar pri
măriilor pentru igiena publică, agricultori
lor pentru cultivarea pământului, ese din 
fabrica Lemaitre, de sub direcţiunea lui 
Tack.

Capitalul casei a ajuns la 1,200,000 lei, 
în acţiuni cu dividende.

Ţaciu (Toma). —  Bancher, născut în 
Ploeştî la 1844. Dupâ ce a term inat şcoa- 
lele primare, a făcut studii la şcoala comer
cială din Braşov. Apoi a intrat la banca 
otomană din Bucuresci ca funcţionar de la
1862 până la 1870.

Eşind de acolo, s’a stabilit ca bancher în
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Bucurescî strada Lipscani Ja 1870, pe comp- 
tul său propriti.

A fost ajutor de primar în consiliul co
munal al Capitalei la 1885.

T a c u  (D im itrie ).— Jurisconsult, magis
trat, născut în Iaşî. Term inând studiile ju
ridice la Iaşi, a intrat în magistratură la 2 
Noembrie 1868 şi a înaintat până la gra
dul de consilier la Curtea de casaţie.

Scrieri -. Dreptul de legislaţiune al popo
ru lu i român (1862), Elemente de procedură 
civilă (1868), Dare de seamă către alegă
torii din Iaşi (1866), Discurs cu ocasiunea 
noului an judecătoresc (1877— 78), Organi- 
ţaliunea magistraturel în România  (1881).

T a m a r a  (G h e o rg h e ) . —  Intendant ge
neral, născut în terguleţul Ocnele-MarI 
(Velcea) l a n  Iunie 1842.'Intrat ca iuncăr 
în Reg. 2 de infanterie la 1858, înaintat 
sub-locotenent la 1860, locotenent la 1863, 
ia parte la lupta de la Costangalia şi la 
urmărirea Polonezilor până la Rînzeştî ca 
oficer în Reg. 5 de infanterie. La 1865 
înaintat căpitan, e trecut în corpul inten
denţei, maior la 1868, lt.-colonel la 1875 
(sub-intendant), e însărcinat în timpul rez
belului din 1877 cu serviciul intendenţei 
diviziei a Ul-a. După căderea Plevneî, trece 
la marele cuartier general, şi este înaintat 
intendant la 1879.

Num it controlor general Ja 1883 şi in
tendant general la 1893, ocupă această 
funcţiune până la 1896, când demisionează 
din armată.

La 1892, intendantul general Tam ara, 
a representat în Senat colegiul I-iu de 
Muscel.

T ă t t ă r e s c u  (G h e o rg h e ) . — Pictor, năs
cut în Buzăâ la 1818 Octombrie, încetat 
din viaţă în Bucuresci la 24 Octombrie 
1894.

Rămas orfan, a fost crescut de un unchiu 
al său, zugrav de la care a început a lua 
primele noţiuni de pictură. Episcopul de 
Buzău Chesarie, văzend talentul lui Tăttă- 
rescu, Jl-a dat o subvenţie şi l5a trimis la 
Roma în 1844, unde a urmat cursurile 
Academiei Sf. Luca. La concursul Acade
miei din 1848, el ia imediat premiul cel 
mare în pictură cu tabloul său Simeon şi 
Levi, scăpând pe sora lor Dina.

La accaşî epocă a trimis principelui Stir- 
bey tabloul Renascerea României.

G. Tăttărescu a ma i  complectat studiile 
sale la Paris, Haga şi chiar în Rusia la 
urmă, spre a stuaia pictura religioasă bi
zantină.

Venit în ţară la 1852, el a fost numit 
mal întâiu profesor la şcoala militară, şi 
apoi a început lucrarea bisericel Măgurele- 
O teteleşanu; el a împodobit peste 50 bi
serici din ţară între cari Mitropolia din 
Iaşi.

G. Tăttărescu a fost profesor de pictură 
la şcoala de Bele-arte (1865) şi după m oar
tea lui T h . Aman, director al acestei 
şcoale.

El a lucrat nnmeroase portrete, tablouri 
originale, precum Ţăranul de la Dunăre, 
Magdalena, Nemesis şi multe altele, cari 
se găsesc în posesiunea Pinacotecel naţio
nale, a familiilor Kretzulescu, Manu, Pro- 
topopescu-Pake, Bagdat, Mitropolitul Nifon.

Acest pictor era membru fondator al 
Ateneului.

T â u tu  (G h e o rg h e ) .—  Publicist, născut 
în Botoşani la 1823, încetat din viaţă la 
Tergu-Frumos.

A colaborat la ziarele : Steaua Dunărei, 
Reforma , Nichipercea, etc.

Scrieri: cPoesil (1862), Un ajutor la timp 
dramă, (1863), Poesii noui (1864), Epistole 
(1871).

T a v e r n ie r .— Medic, venit în Muntenia, 
nu se ştie de unde, pe la 1820. Cronicarii 
istorici ni’l înfăţişează ca un instrum ent al 
consulului rus Rukman, introdus de con
trabandă în sînul societăţei filarmonice la 
1838 în scop de a discredita această insti- 
tuţiune si a provoca disolvarea ei.

Asupra acestui Tavernier, A. Xenopol 
scrie în Istoria Rom ânilor: «El veni într’o 
zi în sînul societăţei şi învinui pe o per
soană care provocase în duel pe Aristia, 
căJî ar fi cerut odinioară otravă spre a 
ucide pe un pictor polon. Dupe câte-va 
zile, pictorul muri cu simptomele otrăvire!, 
şi atunci spunea Tavernier, eu acuz pe 
acel domn de otrăvire. Un strigăt de in
dignare generală isbucni, Voinescu se sculă 
şi spuse că nu m a i  poate face parte dintr’o 
societate de sceleraţi. T o t aşa făcură şi 
alţi membrii şi ast-fel societatea filarmonică
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peri, şi odată cu densa se desfiinţă şcoala 
^i se închise teatrul (1838)».

Teleor. (Dimitrie Constantinescu).—
Publicist şi ziarist, cunoscut sub pseudoni
mul Teleor, născut la 1858 Ma i  10, în 
comuna Atârnaţi (Teleorm an). A făcut stu
diile sale în România şi a părăsit faculta
tea de medicină spre a se ocupa de lite
ratură.

Ca ziarist a colaborat la Tainele public, 
Ghimpele, România, Naţiunea, Epoca, etc., 
sub diferite pseudonime.

T eleor a publicat Nuvele, Scene şi Por
trete (1886), Flori de liliac, Durere, Icoane, 
Nuvele alese (1894), Schiţe umoristice, Rea
listele (1896), Aventurele unei soacre, farsă 
(1S96).

Fost cât-va timp funcţionar la Ministerul 
Cultelor şi instrucţiune! publice, acest scrii
to r colaborează apoi la Viaţa şi alte re
viste literare.

Tell (Christian).— O m  politic, general, 
născut 111 Braşov (Transilvania) la 1807, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 24 Februa
rie 1884.

A servit mai întâiti în corpul dorobanţi
lor cu gradul de căpitan, apoi a intrat în 
armata regulată la înfiinţarea ei în 1830. 
Când isbucni revoluţia de la 1848, era şpf 
de batalion, şi unincîu-se cu capii mişcărei 
revoluţionare, puse trupele sale la dispozi
ţia lor, semnând dimpreună cu Şt. Golescu 
şi Eliade, proclamaţia de la Islaz, semnalul 
revoluţiuneî. Membru al guvernului provi
zoriu care’i conferi gradul de general, apoî 
locotenent domnesc, trecu graniţa dup£ in
trarea Ruşilor în ţară, şi se retrase la Smirna, 
unde guvernul otoman ’î servi o pensiune 
de general.

Reîntors în România la 1857, generalul 
Tell face parte din Divanul ad-hoc şi este 
amestecat la toate evenimentele cari aduc 
unirea Principatelor, alegerea Domnitorului 
Cuza.

De la 30 Decembrie 1862 până la 26 
Mai 1863, e Ministru al Cultelor în cabi
netul N- Kretzulescu. Retras aproape din 
viaţa politică de la această epocă până la 
1871, reintră la această epocă în cabinetul 
de sub preşidenţia lui L. Catargiu ca Mi
nistru de râzboiCi de la 11 Martie 1871 
până la 14 Martie acelaş an, când trece la 
Culte, ţinând cât-va timp şi interimul Jus

tiţiei. La 1874 demisionează. Apoi la 4 
Aprilie reintră ca Ministru dc Finance în 
cabinetul generalului I. Florescu până la
27 Aprilie.

Teodorescu (Dimitrie. G.)—Profesor, 
publicist, născut la 1849 în Bucurescî, li
cenţiat în litere de la facultatea din Paris.

A fost la început redactor la ziarul Ro
mânul de la 1868 până la 1875 şi apoi 
sub pseudonimul Ghedem, a redactat zia
rul satiric Ghimpele de la 1869 până la 
1875.

La 1891 sub Ministerul generalului Flo
rescu, G. D. Teodorescu a ocupat câte-va 
lunî Ministerul Instrucţiune! Publice de la
21 Februarie până la 21 Iunie. A fost nu
mit în 1878 profesor de limba latină la 
liceul Mate! Basarab, în 1881 profesor de 
limba română la acelaş liceCi şi în 1894 
director al Fundaţiunei universitară Ca
rol I.

Operile sale s u n t : Toesil populare^ 1885), 
Despre obiceiurilţ. şi credinţele poporului, 
Cercetări asupra proverbelor române, Noţiuni 
despre colinde, 'Petre Creţii Şolcan, Eufrosin 
Poteca, Metrica, Prosodia latină, cu noţiuni 
de istoria literaturel latine, Istoria filosoful 
antice, Cronica din Nurnberg, Istoria litera- 
ttirel latine, Operile Iul Anton Pann, etc., 
etc.

Teodorescu (Fiorea).—  Medic, născut 
la 10 Aprilie 1842 în orăşelul Mavrodinul 
din Telorm an. Dup£ terminarea studiilor 
primare şi secundare, a intrat la 1861 în 
fosta şcoală de medicină şi chirurgie din 
Bucuresci, apoî a plecat în Italia, de unde 
s’a întors în 1868 cu diploma de doctor 
în medicină de la facultatea din Turin.

La 10 Septembrie 1868 e numit prin 
concurs, medic secundar la spitalul Colţea, 
post pe care’l ocupă până la 1878, când 
e numit medic primar la spitalul Colentina. 
Iar la 1889 este transferat în aceaşi cali
tate la spitalul Filantropia, unde funcţionează 
şi astâ-zi.

Publicaţiunilc medicale ale D-rulu i  T eo 
dorescu sunt: Memoriu asupra abcesului fica- 
tu lu l( iS ’jo ), Studii generale asupra pneumo
niei (1878), SyfiUsul pulmonar, Kystele 
hydotice pulmonare, studiu prezentat la con
gresul medicilor spitalelor (1895).

Teodori (Juliu). — Medic militar, năs
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cut în Bucuresci la 1834 August 7. A fă
cut studiile în ţară şi le-a term inat în 1858 
la Berlin, de unde s’a întors cu titlul de 
doctor în medicină. La 1859 a fost primit 
ca medic de regim ent clasa 2-a, la 1860 a 
trecut medic clasa I, la 1863 medic de di
vizie, la 1872 medic de corp de armată, 
la 1883 medic inspector general de brigadă. 
La 1898 fiind inspector general al servi
ciului sanitar al armatei, a demisionat spre 
a trece la pensie.

De la 1869, Teodori este profesor de 
patologie şi terapie generală la facultatca 
de medicină din Bucuresci, iar de la 1884 
medic al casei regale.

Scrieri: De pellagre (1858).

T e r ia k iu  (A le x a n d ru ) .—  O m  politic, 
încetat din viată la Martie 1893. Amănunte 
biografice lipsesc. A fost Ministru al şcoalelor 
în Moldova la 1858, şi Ministru plenipoten
ţiar la Aţhena după 1884.

A făcut parte din guvernul de sub pre
şidenţia lui Stef. Golescu ca Ministru de 
Externe de la 19 August 1867 până la 1 
Noembrie acelaş an, şi Ministru de Interne de 
la 25 Iulie 1880 până la 10 Aprilie 1881. 
A fost membru şi în comisiunea Dunăreană 
pe la [887.

T h e o d o r in i  (E le n a ) .— Primadonă, năs
cută în Craiova la 25 Martie 1860. încă 
de mică, arăta o mare predisposiţiune pen
tru m uzică; la versta de 14 ani era deja o 
bună pianistă şi la 19 ani debuta pe o scenă 
din Cuneo (Piem onte) ca primadonă.

Prim ul ei succes Pa obţinut întrun teatru 
din Milan în opera Evreica. Angajată în 
urmă la «Scala» pentru stagiunea 1880-1881 
şi a făcut un adevărat renume în Ugbenoţil, 
Faust, Erodiada; apoi dete numeroase re- 
prezentaţiuni în Barcelona, Paris, Madrid, 
în America de Sud şi se reîntoarse la 1885 
în Italia la Brescia, spre a cănta în opera 
Gioconda. Mai terzifi Erena Theodorini re
începe reprezentaţiunele sale prin oraşele 
principale din Europa, venind câte* odată şi 
în Bucureşti, Craiova, spre a cânta princi
palele roluri din repertoriul s£u.

Reputaţiunea sa de mare cântăreaţă, este 
fără îndoială universală.

Ţ in c u  (N ic o la e ).— Publicist, autor dra
matic, născut la Turnu-Severin (Mehedinţi) 
în 1846.

A colaborat la Revista Contimporană, Re
vista Literară, Revista 'N^oui.

A scris pentru teatru întâiu Aprilie, în 
tâiu Mai, Mărţişorul, Recunoştinţa, comedii 
într’un act, Iuda 2 acte, D o u i mume dramă 
în 3 acte, Doamna Chiajna în colaboraţic 
cu Niger, dramă istorică în 5 acte, şi un 
act din revista teatrală Cer cuvtntul, în co- 
laboraţie cu P. Grădişteanu.

A mai publicat traduceri în versuri: 
Monologuri, Comedii şi Monologurî, M in 
cinosul, Aventuriera în colaboraţie cu Sever 
Moscuna, Flibustierul, Jean M ărie, In timpul 
balului.

N. Ţincu era referendar la Curtea de 
Compturi până în 1897.

T o c ile s c u  (G rig o rie . G .)— Doctor în 
filosofie şi licenţiat în drept, profesor de 
istoria antică, şi de epigrafie, director al 
muzăului de antichităţi, născut la 1845 în 
Mizil.

A ftcut studiile sale în ţară şi le-a ter
minat la Praga (Boemia). A început prin 
a fi referendar statistic la Ministerul Lucră
rilor publice, iar mal terziu a îmbrăţişat 
cariera profesoratului. La 16 Octom bric 
1881 a fost numit profesor pentru istoria 
antică şi epigrafie la facultatea de litere din 
Bucuresci.

Colaborator la revista Românismul în 
unire cu Hajdăfi, Vucici, T h . Rădulescu, 
a publicat acolo mai multe studii între 
c a ri: Documente istorice, Despre poesia po
porală a Românilor, Despre juriu.

A  mai tip ă rit: Despre familia lui M ihai 
Viteaţu, ‘Petru Cercel (1875), D oui istorici, 
G. Panu şi P. Cernătescu, schiţe critice (1874), 
^iaţa şi scrierile Iul ‘Bălcescu, Inscripţiunea 
de pe patrafirul de la Slăneştl (187b), R a 
port asupra unei misiuni epigrafice in Bul
garia (1878), Doamna Stanca, soţia lu lM i- 
bal Viteaţu ( 1 8 7 8 Istoria română (1880), 
Manual de istoria română (1886), R apor
turi asupra câtor-va mănăstiri (1887), Bi
serica episcopală a mănăstirel Curtea de Argeş
(1886), Istoria rămână, cu naraţiuni, ‘între
bări ş i resumate (1890), Monumentul de la 
Adam Klissi (1895).

Gr. Tocilescu este membru al Academici 
române şi a făcut parte din Senat de la
1888 până la 1895.

T o n e a n u  (V asile ). Actor, născut în 
oraşul Călăraşi la 1868. A urmat cât-va
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timp cursurile de la Sf. Sava, fîiră a le 
term ina şi apoî s’a angajat în 1888 în trupa 
de sub direcţia lu i  Caragiali.

A intrat apoî în teatrul naţional din Bu
curesci care Fa admis ca societar în 1894.

Toneanu se distinge cu deosebire în co
mediile lu i  Moliere, în rolurile lui Scapin, 
Crispin, etc.

Trăila (Elie). —  Publicist, născut în 
Banat la 1844.

A făcut studii juridice în Oradia Mare.
S crieri: Vulturul mâhnit (1864), Poesii

(1866), Fiica lu i Menumorul, nuvelă isto
rică, Strigoiul, poveste (1874).

Trandafiloff (Alexandru). —  Supus 
rus. Amănunte biografice lipsesc.

A venit în ţară la 1843, dându-se ca 
reprezentant al unei societăţi miniere, ce- 
rend să i se acorde permisiunea de a în
treprinde cercetări în Muntenia spre a face 
explorări.

El preciza în cerere că dacă proprietarii 
în pământurile cărora se vor găsi metalurî, 
în curgere de 18 lunî legiuite prin regu
lament, nu vor avea mijloacele să lucreze 
singuri, sau nu se vor învoi cu societate, 
atuncî dreptul societăţei pentru exploatare, 
garantat de Stat, se va întinde pe 12 
ani.

Autorizarea în acest sens dată de Stat 
cu oare-care modificări, pricinui o mare 
nelinişte în ţară şi Adunarea, făcăndu-se 
ecoul nelinişte! publice, ceru de la Vodă 
Bibescu, desfiinţarea jurnalului sfatului ad
ministrativ.

Domnul se opuse şi sferşi din această 
cauză prin a suspenda Adunarea în virtutea 
unul firman dobândit de la Poartă.

Dar la urma urmelor, Dom nitorul res
pinse concesiunea Trandafiloff.

Triandafil (Grigore). —  Avocat, om 
politic, născut la 4 Februarie 1840. A făcut 
studii juridice şi a intrat în magistratură, 
ocupând funcţiunele de procuror de T r i
bunal, membru, preşedinte, prim preşedinte 
la Trib. Ilfov, apoi procuror la C urtea de 
apel, procuror general, prim preşedinte de 
Curte.

A fost director al Ministerului Justiţiei 
de la 14 Innuaiic 1866 până la 14 De
cembrie acelaş an şi Ministru al Justiţiei

de la 16 Noem brie 1890 până la 15 Fe
bruarie 1891.

Turnescu (Nicolae). —  Medic, născut 
la 1819 în Bucuresci, încetat dih viaţă la 
9 Octom brie 1890. A făcut studiile la Sf. 
Sava şi apoi a fost secretar al comisiunei 
doctoriceştî de la 1832 până la 1845. La 
această epocă pleacă în Paris, unde ’şt ter
mină studiile în medicină şi chirurgie, în- 
torcându-se în ţară la 1853. Atunci e nu
mit medic secundar la Colţea (1854) şi 
înaintează chirurg primar (1858J, profesor 
de medicină operatorie şi de clinică chi
rurgicală la Colţea şi la şcoala de chirur
gie, membru onorific în consiliul perma
nent al instrucţiunei publice (1865), mem
bru în consiliul medical superior, membru 
în consiliul sanitar superior.

La 1869 este numit decan al facultăţei 
de medicină şi profesor al facultăţei de 
chirurgie până la 1884, când este trecut la 
pensie.

A publicat : D u pouls (1853), Des luxa- 
tions accidentelles en getieral (1853).

Tzichindell (Dimitrie).— Fabulist, năs
cut în Beicherecul-mic (Transilvania) la 
1775, încetat din viaţă la 19 Ianuarie 1818. 
A făcut studiî în teologie la Temişoara 
până la 1801, după ce a fost învăţător în 
Belintu la 1794. La 1805 s’a preoţit, în
deplinind mai înteiu serviciul pe lângă un 
regiment, apoî a trecut paroch la biserica 
din Beicherecul-mic, unde a slujit până la 
moartea sa.

La 1812 e numit profesor la o şcoală 
românească din Ardeal, şi scrie opera sa 
principală Fabulele.

Denunţat la Ierarhia serbească ca răsvră- 
titor, din pricina aluziunelor politice ce se 
găseaii în scrierea sa, cartea este confiscată 
şi Tzichindell este suspendat din func
ţiune.

Atunci părăseşte Ardealul la 1815 şi se 
stabileşte în comuna unde se născuse şi 
unde era paroh. Acolo a şi murit, adus din 
spitalul de la Temişoara, unde zăcuse. Se 
zice că a fost otrăvit de Sârbi.

S crieri: Sfaturile a înţelegeret cei sănă
toase (1802), Adunare de lum ini morali
ceşti (1806), Epitomeul (1808), Filosof ceşti 
şi politiceştl prin fabule mornlniu hw/{ălurl 
(1814).
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T z o n i  (M iltiad e).— Profesor, născut în 
Iaşi la 23 Iunie 1844, încetat din viaţă în 
Iaşî la Martie 1898. A făcut şcoala pri
mară la Roman, liceul la Iaşî, şcoala de 
Poduri şi Şosele din Paris.

Reîntors în ţară la 1869, a fost numit 
îndată profesor de mecanică ia facultatea 
de ştiinţe din Iaşi.

Ales deputat pentru prima dată l:i 1888,

dc colegiul al 2-lea de Iaşi, a făcut parte 
de la această cpocă inainte, din toate le- 
gislaturclc până la 1895, când a fost ales 
senator.

Scrieri: Plaga (1872), Ţinta democraţiei 
române (1876), Universitatea din Iaşi (1877), 
Regim ul liberal hi fa ţa  reacţhmct (1879), 
Regim ul carnpţiune! şi al feroarei sau gu
vernul d-lul Ioan C. ‘Brăliaun (1888).

U
Ubicini (Jean. H.)—  Publicist franccz, 

cclcbru filo-român, născut ta Issoudun în 
1818 Octom brie 20, încetat din viaţă ta 
Roche-Corbon (Francia) în 1884. Profesor 
timp îndelungat la colegiul din Joigivy, în
treprinse în 1846 o călătorie prin România 
şi găsindu-se in Bucuresci când isbucni re- 
voluţiunea de ta 1848, fiind prieten cu 
principalii capi ai mişcărei, i se încredinţai 
postul dc secretar al guvernului provizoriu 
şi al locotenenţei Domneşti.

Dupe intrarea trupelor ruseşti, părăsi 
România. In cea-ce priveşte interesele ţărei 
noastre, el a scris şi publicat: La questiou 
d ’Orient devavt l ’Europe (1854), Provinces 
roumaines (1856), La qnestion des Princi- 
pautes Danubieunes (1858), Inlrodnclion aux 
ballades el cbauts populaires de la Rouiiiauie 
(1855). A colaborat la diferite ziare fran
ceze, susţinând în ti’înscle interesele Ro
mâniei.

Ulescu (Constantin).— Sub-locotenent, 
născut la 7 Aprilie 1846, m ort la 30 August 
1877. Soldat voluntar lfe 1864, e înălţat 
sergent la 1866, sub-locotenent la 1872. 
In timpul rezbelului Independenţei (1877-78) 
face parte din Regim. 8 dc infanterie şi 
moare la 30 August 1877 pc câmpul dc 
luptă, la atacul Gri viţei.

Urechia (Alexandru).— Medic, publi
cist, fiul lu i  Vasile A. Urechia, născut la 
Iaşi în 1860. A făcut studiile sale în ţară 
.şi la Paris, dc unde s’a întors cu titlul dc 
doctor în mcdicină.

Scrierile sale s u n t: Sănătos or nebun ? 
Anatomia şi fiziologia unei conferinţe, Influ
enţa, Şarhilanisniu! în medicină, Gbiveciii, 
D uşm anii noştri, Ereditatea fiziologică şi psi- 
cologică, Igienă.

Ca ziarist, a colaborat la Moftul român 
(*894), Vieaţa (1894-95) publiciţiunî eb
domadare, iar în 1896 .1 înfiinţat uită bro
şură, Lumea vechie.

Urechia (Alexandrescu Vasile). —
Profesor, om politic, publicist, născut în 
oraşul Piatra-Neumţu la 27 Februarie 1834. 
HI şi-a făcut studiile gimnaziale la Ja^î, iar 
cursurile facultăţei dc litere, ştiinţe şi filo
sofie la Paris.

Intorcendu-se în ţară, fu numit i:i 1857 
profesor de literatură la Universitatea din 
Iaşi şi director al Ministerului lustrueţiuncî 
publice din Moldova

Ca ziarist, V. A Urechia, a colaborat la 
Zimbrul, VnlUnul, Steaua ‘Dunărei, şi a 
trimis corespondenţe ziarelor francezc Le 
Teutps, Le Siecle, La ‘Pressc, etc, etc.

Numit definitiv profesor dc Istoria şi li
teratura Rom ânilor la facultatea de litere 
şi filosofie din Bucnresci, V. Urechia ocupă 
acest post de la 4 Noembrie 1864 până 
în prezent.

El a fost Ministru al Instrucţiunei pu
blice la 1881, dc la 10 Aprilie până la 1 
August 1882, precum şi în Ministerul K o  
gâlniccanu de la 1860 până la 1861, şi a 
reprezentat aproape necontenit în Senat 
colegiul al 2-lea de Galaţi.

V. A. Urechia este de uni îndelungaţi 
membru al Comitetului teatrelor din Bu
curesci.

El este preşedintele Societiiţci Liga cul
turală.

Eată principalele sale publicaţiunî: Grin
da de aur (1851), Şelrarnl Gnrluescovicl 
(1854), Mozaic (1855), Logofttul ‘Bap
tiste Veleli (1855), Coliba M ariucăi(i& )& \ 
Schiţări de literatură românească (1859), 
Vieriţa cea frumoasă ((1859), 'Balul mor-
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hilu l (1865), Femeea română (1865), De 
clasicism, romantism şi realism ( 1865), Cro
nicele noastre (1865), Tatria română (1868), 
Opere complecte (1878 \  Lugubre monumen- 
lutn Besarabiae (1878), ‘Discursuri acade
mice (1878), Conferinţe şi discursuri (1878), 
încercare bibliografică despre istria şi Dal
maţia (1878), Album Macedo-Roinân (1880), 
Cartă etnografică a Românilor (1882), Schiţe 
de istoria literatnrel române (1885), Miron 
Costin (1886), Istoria evevim. din Orient
(1889), Documente relative la avii 1S00— 
i S } i  (1889), Despre bresle (1889), Monu
mentul Iv i M iron Costin (1889), Memorii 
presentate Academiei Î11 i t iS j— SS, Biserica 
din cetatea Neamţ (1890), Legende (1891), 
Istoria românilor (1892), Istoria Şcoalelor etc,

Ursian (Valerian).— Profesor, născut 
In Remnicul-Vâlce! la Aprilie 1845. A făcut 
studiî juridice şi a fost numit la 14 N o
embrie 1880 profesor de drept internaţional 
la Universitatea din Iaşî; la 1883 a fost 
permutat în aceaşi calitate la Universitatea 
din Bucuresci.

A făcut parte ca deputat din Camera dc 
la 1888— 1895 şi ca senator din Senatul 
de la 1895 până în prezent.

S crierî: Despre importanţa dreptului in
ternaţional (1881), LAutriche-Hongrie el la 
Roumanie dans laqneslion de Dannbe (1882), 
Amintiri, poesii (1895).

Ursu (de Margine, David). —  Baron, 
coloncl, născut la 1815 în Făgăraş (T ran 
silvania), încctat din viaţă la Sibiu tn 30 
August 1897. De mic copil, dat în şcoala 
militară a grănicerilor, în 1848 a luat o parte 
activă în războiul contra honvezilor unguri 
conduşi dc generalul lîcm, şi în doue rân
duri a repurtat victori! cari 1’afi pus în e- 
videnţă ca strategic eminent şi comandant 
plin de curaj.

Curând apoî a fost avansat la gradul de 
maior.

In 1859, în războiul Austriei contra Ita
liei şi France!, maiorul Ursu s’a purtat atât 
de vitejeşte încât a uimit până şi pe duş
mani. In celebra luptă de la Solferino, ma
iorul Ursu în capul a doue batalioane ro
mâneşti şi în contra dispoziţiilor marelui 
stat major, în chiar momentul când duş
manii erau să împresoare Solferino şi să 
silească pe Austriac! să capituleze, a înain
tat, în tăcerea nopţei, la forturile de la Me-

dole, cu gândul să zădărnicească o capitu
lare ruşinoasă şi să înlesnească retragerea 
cinstită a trupelor austriace.

Aici, la Medole, maiorul Ursu cu doue 
batalioane române, a susţinut o luptă vie 
de şease ore, în contra a 10,000 de ita
lieni.

Dupe încetarea luptei, generalul baron 
Blumencron de Guidizzolo, trimis dc ma
rele stat major austriac, a strigat maiorului 
Ursu :

—  Retrage-te d-le maior, căci eşti îm
presurat de toate părţile.

—  Eu m£ pot susţine încă câte-va orc; 
rctrageţi-v$ d-voastră din Solferino.

Şi maiorul Ursu a mal stat 26 ore în 
Medole, susţinend cu oare-care succes o a 
doua luptă şi isbutind să se retragă fără 
să se predea vrăjmaşilor.

In această luptă sîngeroasă maiorul Ursu 
a perdut 18 ofiţer! şi 622 de soldatî.

Planul maiorului Ursu a reuşit atât de 
bine, în cât când se întoarse cu restul tru 
pelor la cartierul general, arhiducele Frantz 
Carol, generalisimul armatei de operaţiuni, 
a s tr ig a t:

•— Al salvat onoarea arm ate!!
Dacă maiorul Ursu nu rcuşia în planul 

s£u, ar fi fost împuşcat pc loc, de oare-cc 
intrase în luptă în contra avizului marelui 
stat-major. Reuşind însă, a fost înaintat p^ 
câmpul de rezboiu la gradul dc lt.-colonel 
şi a fost decorat cu ordinul de rSzboiu 
M aria Theresa.

Dupe râzboiu, locot.-colonel Ursu a fost 
înaintat la gradul de colonel şi împăratul
i-a conferit titlul de baron de Margine.

Distincţiunele pe cari le-a primit colo
nelul baron Ursu, i-au făcut o mulţime dc 
vrăjmaşi printre oficcrii ungur!, cari nu-i 
puteau erta victoriile pe cari le-a repurtat 
numai cu soldat! români. Şi cel mai aprig 
între vrăjmaşii sei a fost generalisimii un
gur Gyulai, care a început să-l persecute 
şi să-l denunţe ca pe un agitator daco
român.

Rezultatul a fost că colonelul baron Ursu 
şi-a regulat drepturile la pensiune în 1861.

Evenimentele însă l’aii rezbunat. I1H863 
un nou r£zboiu a isbucnit între Austria şi 
Italia. Colonelul Ursu a fost rechemat în 
fruntea regimentului său 31, pur românesc 
şi i s’a încredinţat apărarea insule! Lissa.

Când pe uscat armata austriacă a fost nimi
cită, iar pe mare flota austriacă era să fie îm
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presurată, baronul Ursu, din insula Lissa, 111 
contra avizului marelui stat major, care i-a 
ordonat să se retragă, a bombardat flota ita
liană. Lupta a durat 11 orc, hi carc timp 
amiralul austriac Tegethoff, a isbutit să 
scufunde câte-va vase italiaue şi să se re
tragă fără pcrderî mari.

Această luptă a dat, baronului Ursu titlul 
de eroul de la Lissa şi în amintirea e i  s’a 
înfiinţat în comitatul Făgăraş, comuna ro
mânească Lissa, populată cu grănicerii 111 
fruntea cărora s’a luptat baronul Ursu.

Dupe rezboiu, gencralismul Gyulai a fă

cut noul intrigi în contra baronului Ursu, 
aşa că acesta plictisit de atâtea mizerii un
gureşti, s’a retras din noii în viaţa pri
vată.

Colonelul baron Ursu a lăsat întreaga 
sa avere de 50,000 le i  pentru scopuri cul
turale româneşti.

De la 1865 şi până Ia moarte, Ursu 
a administrat fondurile grăniţăreştl şi a 
construit peste 120 localuri frumoase dc 
şcoli cu câte doue ctage, în comitatele 
Braşov, Făgăraş, Sibiu şi Hunicdoara.

V
V â c â r e s c u  (B a rb u ).—  Amănunte bio

grafice lipscsc.
A fost spătar în Muntenia Ia 1782, mare 

vistier Ia 1821, caimacam Ia 1827.

V â c â r e s c u  (C o n s ta n t in ) .—  Om  poli
tic, născut hi 1S02, încetat din viaţă în 
Bucurescî Ia 14 Martie 1887.

A făcut studiile sale hi Paris până la 
1825.

întors în ţară, a intrat în administraţie 
şi a fost prefect de judeţ în Ialomiţa şi 
Buzeu.

Descoperirea tesaurulul dc Ia Pietroasa 
se datoreşte lu i  C. Văcărescu. Neşte tăetorî 
de pcatră, lucrând la podul de la Călinăţuî, 
descoperiră tesaurul, îl sfărâmară, dispărând 
cu densul. Câte-va fragmente se găsesc la 
faţa locului de ne^tc trecători cari nu cu
noşteau valoarea lor şi sunt aduse lu i  C. 
Văcărescu. El se puuc Î11 urmărirea hoţilor, 
regăseşte tesaurul furat şi’l aduce guver
nului.

Sub Vodă Ştirbey, C- Văcărescu a fost 
membru la înalta Curte.

La 1858 părăseşte funcţiunea sa, spre a 
călători şi nu ma i  ia nici o parte la aface
rile publice.

V ă c ă r e s c u  ( Io a n ) .  —  Poet, născut Ia 
1786, m ort la 1863. El era reprezentantul 
unei familii ilustre, strănepotul marelui ban 
Enache Văcărescu.

încă din copilărie se făcu cunoscut prin 
versurile sale, scrise în limb.i elenă şi l.i

1818, făcu o odă în contra lu i  Vodă Ca
ragea. Sub Domnii de pe timpul seu, a 
ocupat funcţiuni înalte în Stat şi s ’a distins 
tot-d’auna prin iubirea sa de patrie.

El a publicat: Sfaturi patriotice (1821). 
A tradus pentru teatru Brilanicits (1827), 
Enniona (1831), Regulus (1832') şi în acest 
an pentru prima oară, elevii ele la Sfântu 
Sava, jucară Î11 limba română, pe scena 
teatrului din Bucurescî.

La 1832 au apărut şi poesiile sale sub 
titlul Poesii originale.

I. Văcărescu, împreună cu G. Lazăr, a 
întemeat şcoala Sf. Sava la 1821, El a re
fuzat să subscrie Regulamentul organic, şi 
luând cuventul, a protestat contra prczidărel 
Adunăre i  de către un consul strein pe când 
obicciul ţ£rcl cere ca Mitropolitul să fie în 
fruntea eî.

Pentru aceste cuviute, I. Văcărescu este 
dat afară din Adunare si sumuiiit ime
diat.

Cu oca/.itinea înfiinţare! oştire! româneşti, 
(1830) Ioan Văcărescu a făcut armate!, 
versurile sale :

La rând, Românilor eşiţl,
Mergeţi pe calea dreaptă,
Slava strămoşilor vestiţi 
In cale v i  aşteaptă!...

V ă c ă r e s c u  (T h e o d o r . C .)— Născut în 
Bucurescî la 17 Aprilie 1842. A început 
primele sale studiî Ia 1850, în pensionatele 
Monty şi Schewitz. La 1854 a plecat în
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Germania, nude a fost adniis cu autoriza
rea guvernului, in corpul dc cădeţi din 
Prusia şi a urm at de la 1854 până la 1858, 
studiile şcoalei militare preparatorii din 
Potsdam şi şcoalei militare centrale din 
Berlin. T o t dc odată, în 1858 şi 1859, a 
frcqueutat cursurile facultăţei de litere şi 
lilosoKe din Berlin. La 16 Octom brie 1859, 
s’a înrolat ca soldat voluntar în armata ro
mânească, a fost înmiit la 1 Ianuarie 1860 
snb-ortcer şi înaintat la 24 Ianuarie 1861 
la gradul de sub-locotcncnt.

T . Văcărescu a fost chemat la 1863 în 
statui-major dotnncsc al Ini Vodă Cuza, 
ca olicer permanent de ordonanţă; la 1864 
a demisionat din armată şi intrat în viaţa 
civilă, s’a ocupat cu literatură şi politică. 
In 1865 publicat în Trompeta Carpaţilor 
şi Î11 Opinimiea nAţionald, articole asupra 
litcrature i  germane. împreună cu Anrelian, 
Urecliiă, Esarcn, Alex. N. Lahovari, etc, a 
fondat atunci Ateneul românesc şi cu un 
grnp dc tineri a făcut parte din comitetul 
de redacţinne al ziarului Revista D unăreţ 
înfiinţat Î11 Decembric 1865, spre a com
bate cn cea mai mare energie regimul lo- 
viturel de Stat.

A dona zi dupe revolnţiunea de la 11 
Februarie i8^6, Th.Văcărescu c numit pre* 
fect la Prahova cu însărcinarea de a trcce peste 
frnnt.me la Braşov, pe detronatul Dom ni
to r Cuza. .

In 1870 I'ilic, guvernul a trimis pe Th. 
Văcărescu în misiune la Berlin, comisar 
extraordinar în cestiunea drumurilor de fer 
Strnsberg, şi acolo a descoperit şi a ra
portat guvernului dispariţinnea depositului 
dc }7l/a milioane lei, capital garantat de 
guvernul român, care trebuia să serve la 
terminarea construcţinnei acelui drum de 
fer şi care se deturnase de la destinaţinnea 
Ini. La 20 Iulie 1871, Th. Văcărescu e 
numit agent diplomatic al ţăre i  în Serbia.

Iu Septembrie 1872, cu prilejul înfi- 
inţărcl miliţiilor, prevăzute de legea or
ganică a pnterci armate, T h . Văcărescu, în 
calitate dc fost oficer, fu numit locotenent 
în miliţiile călări, iar Î11 Iunie 1873, M. S. 
Domnitorul Carol, ’l chemă pe lângă per
soana. sa, în fnncţmnele de mareşalul cur- 
ţe i  Domneşti. In O ctom brie 1876 Th.V ă- 
cărescn însoţi, ca reprezentant al curţcî 
Dom nitorului, pe prinml Ministru Ioan 
Brătianu şi pe Ministrul de rezbel, colonel 
Slăniceanu, în misiunea pe lângă împăratul

Rusiei Alexandru îl-lea la Livadia, unde se 
stabiliră bazele înţelegercî pentru trecerea 
oştirilor rnseştf prin România.

Iar când isbucni rezbelul din 1877, Th. 
Văcărescu luă parte la cl în calitate de căpitan 
miliţian, ataşat marelui cartier general al 
armatei române, trecu Dunărea şi participă 
la luptele din jurul Plevneî.

La 8 Aprilie 1881, Th. Văcărescu fu 
trecut ca locotcuent-coloncl în rezervă şi 
la O ctom brie 1882, fu numit Ministru re
şedinţe pe lângă curţile din Bnixela şi din 
Haga.

La 2S Ianuarie 1885 fu numit trimis 
extraordinar şi Ministru plenipotenţiar la 
Roma, de unde demisionă pentru motive 
private la 31 August 1885. In 1886 pu
blică volumul i-in şi în 1887 volumul al
2-lea al scriere! istorice Luplele Românilor 
in reţbelnl din iS y y —yS, operă care a fost 
premiată de Academia română.

La j  Iulie 1888 este nuniit trim is extra
ordinar şi Ministru plenipotenţiar pe luniţă 
curtea din Viena, post în care funcţionează 
până la 1 Iulie 1891.

A făcut parte in nenumărate m idiirl 
din parlament, ca deputat şi senator.

V a i l la n t .  — Profesor francez, data nas- 
cerci şi încetărcî din viaţă necunoscutc. A 
fost adus în ţară la 1829, sub ocărmuirea 
Iul Kisselef, spre a organiza pe o nonă bază 
colegiul Sf. Sav». din Bucuresci. La 1831 
este numit dircctor al acestci instituţinni 
şi şcoala prospera, dar Rtikman, consulul 
rusesc, văzând cu ochi răi ideile liberale ale 
orofesoruluî, ceru în 1834 să sc retragă 
ui Vaillant catedra de litere şi direcţia co
legiului. I se satisfăcn cererea, însă Adu
narea, ca semn de simpatie, votează să sc 
cumpere 500 exemplare din Dicţionarul 

franceţo-român al acestui profesor. Rukman 
cere şi obţine de la Vouă, îiesancţionarea 
votului.

La 1841, Vaillant este implicat în miş
carea dintre Şerbi şi Bulgari, care se zicca 
că era combinată cu un complot în Mun
tenia, spre a aduce răsturnarea lu i  Vodă 
Ghika. Vaillant scapi de arestare, g ta ţu  
intervenire i  consulului francez, însa este 
expulzat.

Se reîntoarce în ţară la 1B62 şi ţine la 
Ateneul vechiCi, un curs gratuit de Istoria 
antică.
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De la această epocă înainte, urma lu i sc 
perde.

S crieri: Granit/mire valaijite a l’usuge des 
fran ţa is  (1836— 1840), La Rounianie, 3 
voi. (1844), Poesies de la laugue d 'o r^ i& ţi) ,  
Tttrqiiie etR ussie ( i S ^ ) r Les princes Ghika, 
hospodars de V\Coldo-Valachie (1855), Na- 
lionalite el patriotisme (1855), L ’Empire c’est 
Ui paix  (1856), Histoire vraie des vrais 
Bobeuiiens (1857), Glasul poporului, glasul 
lu i Dumnezeii (1858), Origina agricnllurel 
5/ desvoltarea ei la Români (1862), La lan- 
lerne inagujue (1868).

Valbudea. -Sculptor, (adevăratul mi mc 
Ionescu Ştefan,) născut în Bucurescî la 
1859.

A făcut studiild liccului din Bucurescî şi 
a term inat în 1882 şcoala de Bele-arte, când 
a obţinut premiul pentru străinătate. Apoî 
a stat trei anî la Paris în şcoala de Bele- 
arte, atelierul lui Falguiere, iar în urmă a 
lucrat sub direcţiunea lui Fremiet. A luat 
parte la trei exposiţiuni; în anul al treilea 
a avut o menţiune onorabili cu statua lui 
Mihal Nebunul. Apoî a plecat în Italia şi 
a stat un an la Roma, unde a făcut statua 
Gladiatorul, proprietatea Ateneului român, 
şi un an la Florenţa, unde a lucrat Copilul 
care face bat, Prima lecţie, Copilul dormind, 
Frica de apă. Pinacoteca posedă statuelc 
M ihai Nebunul şi Copilul dormind.

La exposiţia universală din Paris (1889), 
Valbudea a avut ca recompensă o medalie 
ci. III-a.

Valentineanu (Ioan. G.) — Ziarist, 
născut în Piteşti la 1834. A ftcut studiile 
liceului Sf. Sava până la clasa 5-a. Ames
tecat în mişcarea revoluţionară de la 1848, 
a fost arestat de Ruşi şi trimis în închi
soarea de la Kiew.

Pus în libertate, s’a reîntors în ţară la 
1856, a colaborat la m a i  multe ziare, între 
cari la Secolul, Timpul, Concordia, Românul, 
Steaua Dâmboviţel. La 1859 a fondat zia
rul Reforma, care a apărut în pfimii ani 
regulat, iar cu vremea, a încetat de a mai 
apare, şi apoi s’a tipărit în anume împreju
rări, o dată sau de două ori pe an, după 
ce nu apăruse câţi-va ani în şir.

S crieri: Biografa oamenilor mari, scrisă 
de un om mic, pamflet, (1859), Documente 
relative la administraţia guvernului interimar 
din i Sj 6, 1857, 18 jS ,  Despre administraţia

guvernului de la Balta-Linuiu, Evreii in 
România  (1886), Cugetări, inacsiine, pro
verbe (1890), Misterele scopiţilor (1891), 
Ucigaşii lu i Barbu Catargiu (1897), Alege
rea, viaţa şi detronarea lui Vodă Cuţa
(1858).

Valery (Nini).— Artistă dramatică, năs
cută în Focşani la 1 Mai 1835, fiica unor 
artişti francezi Valcry-Momcnet, stabiliţi în 
ţară pe la 1833.

A debutat pe scenă la 1846, jucând ro
luri în limba franceză, în localul de teatru 
Talpati din Iaşî. La 1848, în timpul dircc- 
ţiunei lui Matcî Millo, a jucat pentru p ri
ma dată în limba românească, rolul Îngerul 
păţilor din Baba Hârca.

Apoi a urmat creaţiunolc sale tn Trânto
rul cât ţece, ^Pensionul felelor, Viaţa unui 
jucător de cărţi, Bădăranul boerit, Plăeşul 
român, Luluţa din Cbiriţa la iaşi, etc., 
ctc.

La 1852 Nini Valery plcacă la Bucurcsci, 
unde debutează în sala Slătineanu, şi în 
acelaş an face parte ca gagistă din perso
nalul teatrului naţional, participând la rc- 
presentaţiunea de inaugurare a noului tea
tru , unde a jucat opt anî dc a rândul.

Principalele sale crcaţiunî la această epocă 
s u n t : Sergentul Frederic, Linda, Maria Rosa, 
Vicontele de Letourier, Ştrengarul din Paris, 
Veneţiana, Regele insulelor, Bărbat it văduv, 
Uite-te, dar nu te atinge. cBanii, gloria şi 
femeile, Primele arme ale iu i Richelieu, Ro
meo şi Marieta, Margo, T u ţu  Calicii, Por
tretele, Urîta satului, apoî în operete, ca : 
D o u i fete p*un flăcăii, Nichon lăptăriţa, 
Fiica regimentului, Cnrcănăreasa, Vraja de 
iubit, Scara femeeî, Smeul nopţei, Scara mâ
ţei, asemenea în feeriî, c a : Fata aerului, 
Lampa minunată, Roţa magică, ^Preţioasa, 
Steaua păstorului, etc.

La 1859— 60, Nini Valery joacă în tea
trul din Craiova, sub direcţiunea Teodo- 
rini şi se căsătoreşte în acel oraş la 1875, 
cu poetul căpitan Ioan Gănescu.

După moartea soţulu i  ei, Nini Valery se 
retrage de la teatru în 1883 şi se stabileşte 
în Iaşi, unde trăeşte şi astă-zt.

Vardalah. — Profesor, de origină din 
Grecia, venit în ţară pe la 1810, a deschis 
în Bucurescî prima şcoală grecească, unde 
preda retorica şi explica elevilor poesiilc 
autorilor greci. A predat cursurile sale de
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Ia 1816 până la 1820, când a încetat din 
viaţă. Şcoala sa a fost însă în curând pă
răsită, îndată ce Gheorghe Lazăr a înfiinţat 
şcoala Sf. Sava.

Varnav (Constantin. V.) —  Doctor, 
născut Ia Hilişau (Dorohol) la 21 August 
1806, încetat din viaţă în Iaşî la 21 August
i 8 77- " w t

A făcut studiile Ia Lemberg, apoî la 
Viena, unde a dobândit diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie, cu dreptul de li
beră practică în imperiul austriac.

întors în ţară la 1835, s’a stabilit medic 
în Moldova. Era un fervent adept al curei 
cu apă rece şi a făcut cure cari păreau în 
adevăr extraordinare, pe acele vremuri.

Protomedic al Moldovei sub domnia lui 
Grigore Ghika, a desfăşurat în 1848 o 
activitate escepţionaiă, în timpul ivire i  epi
demiei de holeră.

Rcmăsese singur dintre doctoriî din 
Iaşi.

A reprezentat judetql D orohoi la Consti
tuanta din 1858 ; a mal fost in mal multe 
rânduri, deputat şi senator al judeţului 
Dorohoi.

A lăsat m a i  multe scrieri medicale, asu
pra curei lui Prismtz, asupra holerei asia
tice, ctc.

Varnav (Scarlat. C.)—Inginer, născut 
în Iaşi Ia 22 Septembrie 1851, fiul docto
rului Varnav. A făcut studiile Ia liceul Louis- 
le-Grand din Paris şi tot în acest oraş a 
dobendit diploma de inginer al şcoalei cen
trale de Arte şi Manufacturi.

întors în ţară la 1876, fu numit inginer 
al liniei IaşI-Unghenl şi însărcinat cu miş
cările importante ale trupelor ruseşti din 
campania 1877— 78. In 1881 e numit di- 
rcctor al acelei linii, apoi succesiv director 
al construcţiunef liniei Bucurescl-Cernavodă, 
director al Societăţei de construcţiuni, di
rector al Şcoalei naţionale dc Poduri şi 
Şosele.

In 1891 părăsi cariera sa şi intră în Ca
meră ca deputat al judeţului Putna, făcend 
parte din grupul constituţionalilor.

Varnav (Scarlat. V .)—Născut Ia H i
lişau (Dorohol) în 1801, încetat din viaţă 
la Berlad în 1868.

Destinat de mumâ-sa la preoţie, fusese 
încredinţat de tîner arhimandritului Sofro-

nic Micicscu ; dar neputcndu-sc împăca cu 
cerinţclc preoţiei, fugi la Cernăuţi la ru
dele părinţilor sei, de unde apoi plecă la 
Paris. Acolo şi-a făcut studiile, şi a stat 
până la 1848, fondând cu spesele sale bi
blioteca română în localul în care s’a făcut 
mal tem u  capela ortodoxă românească. In 
legături la Paris cu republicanii francezi, a 
făcut parte chiar din guarda naţională din 
acel oraş. Puţin timp dupe aceasta, se în
toarce în ţară cu consulul francez Thions.

La 1850 intră în religiune şi -se călugă
reşte sub numele Sofronie, Ia mănăstirea 
Neamţului, unde fu ales stareţ.

O m  cult şi de o inteligenţă superioară, 
de Ia intrarea sa în tagma bisericească se 
consacră la acte de pietate, îngrijind cu 
deosebire despre soarta copiilor săraci.

In 1868 muri subit la Berlad. Fiind an* 
tisemit înfocat, încetarca lui din viaţă fu 
atribuită unei otrăviri, făptuită de evrei. O 
revoltă isbucni 111 Berlad, cu ocasiunca în- 
mormîntărei sale ; surescitaţiunea popula- 
ţiunel a necesitat intervenirea trupelor tri
mise din judeţele limitrofe, pentru a păzi 
pe evrei, a căror viaţă era ameninţată.

Vartic (Toma). — Publicist, născut în 
Iaşî Ia 1814; data încetăre i  din viaţă ne
cunoscută.

A făcut studiile sale în Basarabia de la 
1821 până la 1835. Apoi s’a întors în Iaşi, 
undea ocupat diferite funcţiuni administra
tive până la 1870.

A publicat : Trei snrţi ş i iloni gheboşi 
(1858), Poesii (1870). A tradus şi nume
roase scrieri din limba germană şi fran
ceză.

Văsescu (Alexandru). — Om  politic, 
amănunte biografice lipsesc.

A fost Ministru de Finance în cabinctul 
Kretzulcscu de la 2 Martie 1867 până Ia
19 August acelaş an.

Vasiciu (Pavel). — Medic, născut în 
Tem işoara la 1806, încetat din viaţă. A 
făcut studiile gimnaziale la Segcdin, Oradea 
Mare şi medicina la facultatea din Pestă. 
A fost medic de carantină Ia O rşova (1832) 
şi director la carantina Temişulul, mai 
târziu.

A publicat: Despre orientali (1 8 3 2 ),A n
tropologia (1832), Macrobiotica (1844), Ca-
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techismul antropologic (1870), Catechismul 
sănătăţel (1870).

Vasiliu-Năsturel (Ioan).— General de 
brigadă, născut la 16 Noembrie 1845. In
trat în şcoala militară la 1864, e înălţat 
sub-locotenent la 1866, maior la 1879, co
lonel la 1889 şi general de brigadă la
1896.

Vasiliu-Năsturel (Petre).—Colonel de 
artilerie, nitscnt la 1854 Aprilie 7. Elev al 
şcoalei militare, înălţat sub-locotenent la 
1874.

S crieri: Opdrations de l ’armee roumaine 
pendant la guerre de l’lndcpendance (1880), 
Curs de balistică esterioară şi stabilirea ta
blelor de tragere (1885), Curs elementar de 
artilerie voi. I. Artileria de qămp cu un 
atlas (1886), voi. II. Fascicula I. Tragerea 
şi efectele projectilelor. Organizaţii/nea şi 
serviciile artileriei cu ina i  multe figuri în 
text, (1887), Descrierea amănunţitei a tu 
relelor de ; 7 mm- Md. 1SS7 ( /8 8 8 ), *Des
crierea amănunţită a turelelor cu eclipsă de 

S id . 1SS7 (1888), Descrierea tunu
rilor,afetelor şi niuniţiuni/or de T jo mm Md. 
1SS7, (cu 23 planşe) dup& Crucişătorul 
«Elisabeta» al marinei regale (1889), ‘Pul
beri de rezbel, D iferiţi explosivi şi balistica 
interioară (1889), Descrierea amănunţită a 
turelelor cu eclipsă de I 2 0 mn’• şi a localu
rilor rnirasate a morlierelor sferice din ba- 
teria-tip Schumann (1891), Jubileul de 2s 
an i de domnie a M. S. Regelui Carol I. 
«Stema României» versuri, (1891), Stema 
României, studiu critic din punct de vedere 
eraldic, cu numeroase figuri în text (1892}, 
Istoricul Pirotechniel armatei (1 893 — 1894), 
Curs elementar de artilerie voi. II, Fascic.
II, Armele portative cn planşe (1893), Eral- 
dica in fa ţa  prea sf. Episcop a lR om nicnln l 
noul Severiu (1895).

V eissa (Teodor). —  Jurisconsult, om 
politic, născut în Iaşî la 1826 M*a i  8, în
cctat din viaţă la 5 Decembrie 1880.

A fost profesor la facultatea juridică din 
Iaşî, şi intrând în magistratură, a ajuns 
până la demnitatea de membru la Curtea 
de casaţie, demisionat în 1877. Membru în 
Senatul de la 1S7T,  T h. Veissa a fost au
torul m oţiune i  de devotam ent către T ron, 
votată la 13 Februarie 1 8 7 1 ,  în urma in-

terpelăre i  motivată de publicarea scrisorel 
principelui Carol I către Auerbach.

Scrieri : Constituţia, legea electorală şi or
ganizaţia judecătorească în ‘Belgia (1857).

Velescu (Petre).— Artist dramatic, năs
cut la 1846 Martie 21 în Bucuresci.

A debutat la teatrul Bossel in 1864 sub 
direcţiunea lui M. Pascali, apoî a trecut la 
1866 în teatrul cel mare.

Stagiunele 1870— 71 şi 1872— 73 a ju
cat la teatrul din Iaşi.

La 1874— 75 a ftcut parte ca societar 
din asociaţiunea dramatică naţională, pentru 
a da reprezentaţii în teatrul cel mare.

Constituindu-se societatea dramatică în
1877, a fost admis ca societar de cl. II la
1 Septembrie şi la 1882 Mai 6, a fost 
vansaat societar cl. I.

Roluri principale: Don Ceţar din Rity 
*Blas, Jacqu.es din cDou£ Orfeline, Jah Ran- 
ţait din Neantul Iul ‘Rjinţau, Leucboir din 
Moştenitorii, 5\Cagnus Verner din Hoţii de 
Codru, SCuhliner din Onoarea, L a ţar  din
O crimă celebră, Caussade din Atnicil falşl3 
Stilpeanu din Boerl şi Ciocoi, etc, etc.

Vellescu (Ştefan). — Artist dramatic, 
născut în Craiova la 1838. Intră în şcoalele 
din acel oraş, dar la versta de 16 ani fugi 
din şcoală şi intră în trupa de sub direc
ţiunea lu i  C. Mihăileanu din Craiova. Luat 
de aci de către familia sa, fu trimes iarăşi 
la şcoală în Bucurescî, dar în zadar. Peste 
puţin timp, intră la teatrul din Bucurcsci 
şi debută în mici roluri ; apoî se angajă în 
trupa lu i  Millo, care juca în sala Bossel, şi 
peste 4 ani trecu în trupa Theodorini la 
Craiova, interpretând cu un deosebit succes 
rolurile din Caterina Howard, Dama cu 
Camelii, Othelo, Feteh de marmoră, etc.

Reîntors în Bucuresci, trece la Iaşî, unde 
joacă pe Don Ceţar deB aţan, Figaro, etc; 
vine în Bucuresci, unde crează pe Vornicul 
Bucioc şi apoi pleacă la Paris, spre a’şl 
term ina studiile dramatice, urmând cursurile 
artistului Regnier. DupS tre i  anî, reapare 
pe scenă şi se distinge în Supliciul unei 

femei, Bastardul şi Ştrengarul din Paris, 
ultimul rol pe carc Ta jucat în 1877.

La 1873, el a fost num it profesor de 
declamarinne la Conservatorul din Bucu
rescî.

Şt. Vellescu a publicat Istoria artei dra
matice în ((Revista românească», Curs de de-
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claniaţiune în «Revista literară» şi diferite cri
tici dramatice.

El a mal scris Lăpuşneaiml, Banitl Cra• 
iovei, Prea tir ţiu , Mincinosul, Blond sau 
Brun, Hagi-Bina, drame şi comedii, jucate 
pe scena teatrului naţional, apoi câte-va 
poesii şi nuvele : Din Floreşll, M oş Tudor, 
Schiţe din viaţa contimporană, etc.

Şt. Velescu a fost consilier comunal şi 
delegat ca ofiţer al stărel civile de la 1890 
până la 1895.

Veniamin (Costache).—  Mitropolit al 
Moldovei, născut la 1768, mort la 1846, 
Decembrie 18. In potriva voinţei părinţilor 
sc'î, se călugări din tinereţe şi la 1792, fu 
numit Episcop al Huşulul, apoi la 1796, 
Episcop al Romanului, iar la 1803, M itro
polit al M oldovei

El a întemeat în 1803 seminarul de la 
mănăstirea Socola din Iaşi, şi a păstrat 
scaunul Mitropoliei până la 26 Ianuarie 
1843, când silit să demisioneze, căzut jertfa 
intrigilor streine, fu dat afară peste ba
riera laşului, avend în buzunar numai 
noue firfirici.

Mitropolitul Veniamin a lucrat alături cu 
Asaky, pentru renasccrea Românilor din 
Moldova.

El a sc ris : Istoria universală bisericească 
tradusă din lim bi elenă, Tidalionu, Istoria 
deibiudiel bisericei, Buna murire, Cronica 
Românilor a luf Cantemir, Mănăstirea Neam
ţului, Explicarea dogmelor, Octoihnl, Cbi- 
riacodronml.

Ventura (Grigore). —  Ziarist, autor 
dramatic, născut la 1840. Şi-a făcut toate 
studiile în Berlin, unde a dobendit titlul 
dc licenţiat în drept.

S’a ocupat la început cu agricultura şi a 
reprezentat în Camerilc conservatoare din 
1871, pc alegătorii din Galaţi. Pcrzend însă 
toată averea sa, s’a apucat de ziaristică, 
debutând în Galaţi cu un ziar francez. Apoi 
a venit în Bucuresci, a colaborat la gazeta 
franceză l’Orient cu Galii şi mal terzifi la 
Independance Roumaine. Â mai scris la 
Românul, Naţiunea, Epoca, Adevărul, iar în 
urmă la Timpul, unde colaborează până in 
prezent.

Scrieri: Cămătarul comcdic 2 acte, (1882) 
Copila din flo ri comcdic 4 acte, (1885), 
Curcanii piesă militară, Marcela tragedie, 
Traian şi Andrade tragedie.

Pianist şi compozitor muzical cu mult 
talent, Gr. Ventura a compus romanţa 
Doui ochi, Hora de la Griviţa, Cântecul 
gintei latine, etc.

Verbiceanu (Vasile).— Sub-locotenent, 
născut la 16 O ctom bric 1847, m ort la 12 
Ianuarie 1878. Intrat în armată ca soldat 
la 1864, e înălţat la gradul de sub-locote
nent la 1871. In timpul rezbelului Inde
pendenţei, face parte din Reg. 9 de doro
banţi şi moare pe câmpul de luptă, în faţa 
Smârdanulu i  la 12 Ianuarie 1878.

VSrgolicI (Ştefan). —  Profesor, publi
cist, născut în Berlad la 1843, încetat din 
viaţă în Iaşî la Iulie 1897. »

A făcut cursurile liceului din Iaşi şi a 
intrat în şcoala normală din Paris, de unde 
s’a întors în 1871 cu diploma de doctor 
în litere şi filosofie.

Imediat a fost numit profesor la catcdra 
de limba elenă la Institutul academic şi de 
la 1876 a fost profesor de literatura 
neo-latină la facultatea de litere din Iaşi.

Principalele sale scricrî cari ati fost publicatc 
în Convorbiri literare, sunt traducerile po- 
esiilor mai însemnate ale lut Schiller, La- 
martine, Byron, Andre Chenicr. A mai tra
dus aproape toate elegiile lu i  Ovidiu, 0- 
dele lui Anacreon şi romanul lui Ccrvan- 
tes D on Quichotte.

A publicat o gramatică latină, şi a rcdac- 
tat cât-va timp ziarul Curierul de Iaşi. A- 
poî a mal scris : Flori de câmp, poezii $i 
Recrutul r  1873).

Vericeanu (Alexandru). — Profesor, 
născut în Ploeştî la 20 Februarie 1839. A 
urmat cursurile liceului din Bucurescî şi a 
făcut studiile dc drept şi economie politică 
în Italia.

La 1863 a luat în Geneva diploma dc 
doctrîr în drept. întors în ţară e numit la 
16 Aprilie 1864, profesor de economic po
litică la facultatea dc drept din Bucuresci,. 
unde profesează până la 5 Septcmbre 1894. 
In 1868, a fost însărcinat cu suplinirea ca
tedrei dc drept civil a lu i  G. Costa-Foro. 
La 1864, e numit secretar general al con
siliului de stat, post pe care’l ocupă până 
la 1865. La 1872, e numit procuror de 
secţie la Curtea dc Casaţie, dar nu o- 
cupă acest post de cât trei luuî, şi demi
sionează.
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Fost ministru al C om erqulul şi Agricul- 
turei de la 3 Noem brie 1891 până la 26 
Noembrie acelaş an, Alexandru Vericeanu 
a representat în m a i multe rânduri distric
tele Brăila şi Argeş în Cameră şi Senat.

Vermont (Nicolae. Is.)— Pictor, năs
cut în Bacău la 28 Septembrie 1866. A in
trat In 1882 în şcoala de Bele-Arte din Bu
curesci, a absolvit Academia din Munchen 
sub profesorii Kaulbach j i  Lofftz apoî în
1895 a intrat la Paris în atelierul Maillart.

Principalele sale tablouri sunt : Orfeli
nele, cumpărat de stat (1890),Emigraţii, cum
părat de stat (1&91),Târgul Moşilor, cum
părat de Stat (1894). A zugrăvit catcdrala 
din Cernavodă, bisericele din Rucâr şi din 
satul Fundenî (Ilfov).

Vermont-Ventura (Lea). — Artistă 
societară a T eatrului naţional din Bucu- 
rcscî născută în 1864 la»Moineşti (Bacău) 
din părinţi izraeliţi, încetată din viaţă în 
Bucurescî la 24 Noembrie 1895. Elevă a 
conservatorului, s’a distins cu deosebire în 
tragedie.

Rolurile sale dc căpetenie au fo s t : î\Ce~ 
dea, Pbtdray Polyeuct, Andrada, Taiiana , Re- 
piua, Sapho, Heimalb, Greva etc.

Vernescu (George).—Avocat, om po
litic, născut în Buzeu la 1833. A ftcut stu
diile sule liceale în Bucuresci iar cele u- 
niversitare în Paris de unde s’a întors cu 
diploma de doctor în drept şi a îmbrăţi
şat îndată cariera de avocat. La 1859 s’a 
ales deputat în divanul ad-hoc şi la 1865
26 Ianuarie a intrat în cabinetul prezidat 
dc Bozianu ca Ministru al Justiţie şi Cul
telor. Peste 5 luni (14 Iunie) a demisionat.

Aliat cu partidul liberal, face parte din 
coaliţia de la Mazar-Paşa şi alegându-se de
putat, în .Ministerul de la 27 Aprilie 1876 
cabinetul M anohche Costache, ia portofo
liul Internelor, pe care ’l păstrează şi în 
cabinetul Ioan Brătianu până la 27 Ianua
rie 1877. La această dată se desparte de 
liberali, spre a forma un grup separat, Sin’ 
cerii liberali, întemeând ziarul Binele public.

La 1883, disidenţa din partidul liberal 
accentuându-se din ce în ce m a i  mult şi 
formându-se mal târziâ opoziţia-unitâ, G. 
Vcrnescu este unul din cci trei şeff al 
acestei coaliţiuni, dimpreună cu Lascăr Ca

targiu şi Dim. Brătianu, cu cari formează 
aşa zisul partid libera!-conservator.

In cabinetul Th. Rosetti din 1888 N o
embrie, G. Vernescu ia Ministerul Justiţiei 
pe care’l păstrează până la 29 Martie 1889, 
când în formaţiunea cabinetului Lascăr Ca
targiu, trece Ia Finance pană Ia j  N oem 
brie acelaş an.

La 1891, sub Ministerul generalului I. 
E. Florescu, ia portofoliul Financelor şi ad- 
interim la Justiţie până la 27 Noembrie 
acelaş an.

Atunci, disolvându-se partidul liberal-con- 
servator, G. Vernescu sc pune iarăşi în 
capul grupului sincerilor liberali, acum mult 
mai şters şi fără nici o înrâurire asupra 
cclor-J-alte doue partide.

Vilara (Alecu).— O m  politic, grcc de 
origină, data nascerci şi încctărci din viaţă 
necunoscute.

Amestecat în mişcarea cteristă de Ia 1821 
şi cunoscut ca devotat Rusiei, consulul 
otoman, dobândi la 5 Aprilie 1823 aresta
rea şi extrădarea sa de Ia principele Ghika, 
sub cuvent că ar fi comis jafuri şi răpiri 
de bani, dar în realitate pentru că adusese 
servicii Rusiei între 1806— 1812, în timpul 
ocupaţinneî.

A  fost condus sub escortă la Sihstria şi 
închis la Ezki-Zagra, unde a stat până la 
1824 Aprilie.

Pus în libertate, se reîntoarce în Bucu
resci şi este numit sameş, apoî nazir al 
vistieriei la 1827.

Dc la 1834 până Ia 1837, a fost marc 
vistier.

Vilara a făcut parte din Comisiunea al
cătuită în Bucurescî pentru Muntenia, pen
tru întocmirea Regn/atiienliiliif organic, apoi 
din deputaţia care a mers la Petersburg spre 
a supune la modificări regulamentul, îna
inte de a fi votat de către Divanul ad-hoc, 
(1829— 1830).

Ma i  târzifi (1846— 1848), Vilara a fost 
Ministru al Dreptăţe i  în Muntenia.

Vioreanu (Dimitrie. P.)— Jurisconsult, 
om politic. A făcut studiile sale în ţară şi 
Ie-a term inat în streinătate.

Fost profesor de drept la facultate de Ia 
înfiinţarea e i  şi până la 1881, Vioreanu a 
fost Ministru al Justiţiei de la 15 August 
1S63 până In 11 Octom brie 1863, apoi de 
Ia 2 Februarie 1870 până la 20 Aprilie

U
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acelaş an, şi de la 5 Aprilie 1876 până la
22 Aprilie acelaş an.

Intrând iarăşi în magistratură, a fost 
procuror general la Curtea de casaţie până 
la 24 Octom brie 188 r, când a m urit.

A publicat: Munca şi funcţionarismnl 
(1878).

Vitzu (Alexandra. N.)—Doctor, pro
fesor, născut în Sevineştî (Jud. Neam ţu) 
l;i 21 Noembrie j 8 53.

A făcut studiile primare la şcoala Dom 
nească din oraşul Piatra ( i 8 6 i —~ 1865) cele 
secundare în seminarul Veniamin din Iaşî 
(1865— 1872), cele superioare la Universi
tatea din Iaşî, facultatea de ştiinţe (1872— 
1876), apoî la Paris facultatea de ştiinţe 
(Sorbona) şi cea de medicină (1877-1882), 
de unde a dobendit diploma de doctor în 
ştiinţele naturale.

La 1882 prin concurs, a fost num it pro
fesor de zoologie, anatomie şi fiziologie 
comparată la facultatea de ştiinţe din Bu- 
cuvesci, iar la 1892, scparându-se catedra, 
a r£mas profesor de fiziologie generală şi 
comparată. E director al Institutului de fi
ziologie pe care l’a dirijat dc la fundaiiunea 
luî, 1883.

A fost inspector general al şcoalelor de 
la 1885— 1888, membru în Consiliul per
manent al Instrucţiune! publice (1888 —
1892).

E membru al Societăţei de zoologie din 
Paris şi membru corespondent al societăţei 
de biologie din acel oraş.

A sc r is : Anatomia şi jisiologia crnstacee- 
/or, Doctrina secreţiunelor interne, Noua 
funcţiune a Pancreanuhd,Secreţiunea, internă 
a rinichilor, Regenerarea creerulu i  la mai• 
miile, Studiu asupra hivgţămtntului secundar 
Cu o statistică; şi numeroase alte lucrări 
asupra sistemului nervos, fiziologiei cree- 
ruluî, etc., publicate în ziarele ştiinţifice 
franceze.

La 1895 Vitzu a fost ales deputat al 
colegiului al II-lea clin judeţul Neamţu.

Vizanti (Andrei).— Profesor, născut în 
Roman la 1844. A ftlcut studiile în Iaşî şi 
dc acolo a mers Ja Madrid, unde a term i
nat facultatea de litere.

Reîntors în ţară la 1868, a fost numit 
profesor de limba şi literatura română la 
Universitatea din Iaşî, post pe care’l .ocupă 
şi acum.

Scrieri: Principiul unităţel în Istorie (1869), 
Discurs funebrii la nunormîntarea principe
lu i Ctiţa (1873), Importanţa şi utilitatea 
hiviţâturel pentru popor (1874) Importanţa 
şi utilitatea studiului linibei române (1878), 
Constantin Negri (1881), Veniamin Costache, 
Mitropolitul Moldovei (1881), Abecedarul 
lu i Gheorghe L a ţăr  (1883), La reforme de 
l’enseignement public en Roumanie (1887), 
Era nouă (1890 \  Diferite discursuri(189 r).

Vlădescu (Matei).— General de divizie, 
şeful stat-m ajorulu i  regesc, născut la 2 Fe
bruarie 1835, elev al scoale! militare la 
1854, sub-locotenent la 1856, maior la 
1866, colonel la 1873.

A comandat în timpul rezbelului Inde
pendenţei (1877— 1878), brigada i-ia de 
infanterie din divizia 2-a a corpului i-iu 
de armată, făcend recunoaşterea de la Ce
tatea, şi a participat apoî la luptele din 
Bulgaria.

înaintat general de brigadă la 1883, a 
fost Ministru de rezbel de la 5 Noembrie
1889 la 15 Februarie 1891.

Apoi a fost înaintat la gradul de general 
de divizie în 1893,ca şef al stat majorului 
regesc.

Vlădicescu (Alexandru).— Artist dra
matic, născut la 1842.

Fiind funcţionar la Ministerul Justiţiei, 
părăseşte serviciul, cerend un concedifi la 
1859 şi pleacă la Ploeşti cu Pascali, unde 
joacă pentru prima oară.

Apo! se angajează cu fratele săfi mai 
mare şi pleacă cu densul, spre a da rc- 
prezentaţiunî prin provincie.

A jucat adesea şi prin Basarabia şi T ran 
silvania, iar în ultimii anî se stabileşte în 
Galaţi, unde locueşte şi astă-zî.

De şi nu a avut talentul fratelui sSu, 
totuşi Al. Vlădiccscu a avut oarc-cari 
succese însemnate pe scenă, în rolurile de 
Pere noble şi fenne premier.

Vlădicescu (Ioan). — Artist dramatic, 
născut la 1826, încetat din viaţă în Galaţi 
la 24 Mart/e 1895. A urmat cursurile şcoa- 
le i  Sf. Sava până la 1849 şi apoi a intrat 
într’o trupă de actori, împreună cu Dimi
triadi şi Pascali.

Peste puţin pleacă la Craiova, unde stă 
până la 1854, când arde teatrul şi vine în 
Bucuresci.
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La 1856 se stabileşte iarăşi în Craiova, 
unde începe a se distinge cu deosebire în 
rolurile comice.

In tovărăşie cu fratele seu Alexandru şi 
cu artista Fany, el cutreeră de la 1869 
înainte mai toate oraşele din ţară şi sc 
stabileşte în ultimii ani la Galaţi, unde a 
murit.

V la d im ire s c u  (T u d o r) .— Revoluţionar 
celebru, născut în comuna Vladimir (jude
ţul Gorj) la 1770, m ort la 1821.
• El învăţase puţină carte la preotul din 
satul lui, mai terzit'i fusese la şcoală în 
Craiova. După ce fusese cât-va timj> în
grijitor la moşia unui boer dc peste Olt, 
T udor se puse cu prilejul războiului dintre 
Turcia şi Rusia, dintre anii 1806 şi 1812 
în slujba acestei din urmă puteri, înrolând sub 
el mai multe sute de volintiri. Se vede că 
Ruşii făcură să-i şed e a  un rang de boerie, 
întru cât îl aflăm curend dupe 1812, arătat 
cu titlul de sluger. El mai fu decorat şi 
cu ordinul Vladimirului şi ridicat la rangul 
dc parucic, sau oficer, în armata rusească. 
Compromis prin participarea lui cea ener
gică la lupta contra Turcilor, el trebui să 
fugă la Viena, dupe încheerea păcii. Intor- 
cendu-se m a i  terziu în Muntenia, devine 
în 1815 vătaful plaiului Cloşanilor. Până 
la această vreme, T udor adunase ceva avere 
şi anume o c.isă cu vie în dealul Govorii, 
doue mari case şi prăvălii în Cerneţ, moşie 
şi alte acareturi la Vladimir, aceste din 
urmă, moştenite de la tatăl seu, şi mai 
multă avere mobilă, preţuite toate împreună 
prin testam ent, făcut de el pe la 1817, la 
suma de 12,350 de lei. Averea lui şi-o 
mărise, atât prin prada dobândită de la 
Turci cât şi prin comerţul de boi in ţara 
ungurească.

îndată ce muri Vodă Suţu Domnul Mun
teniei, T udor plecă cuv re-025  de panduri 
peste Olt, spre a răscula populaţia de acolo 
în conta boerilor şi a pune capăt abuzu- 
rilor.Ajunsese stăpân peste cinci judeţe, dar 
armata iui era compusă în inare» parte de 
oameni răi, liberaţi de prin puşcării şi cari 
jefuiau pretutindeni în mersul lor.

Tudor, văzând că oştirea lui ameninţa a 
se preface într’o bandă de hoţi, începu a 
pedepsi cu asprime abaterile el, ucigând 
pe mai muiţi uin căpitanii lui pe cari îi 
prindea cu jafuri, între alţii pe doui căpi
tani bulgari, ale căror capete le trim ite boe

rilor ce fusese prădaţi de el, şi cari se 
adăpostise în satul Buceşti. In scrisoarea 
de îndreptare cu care T udor însoţeşte tri
miterea capetelor căpitanilor ucişi, el spune 
că de şi nu este din sînge evghenist, totuşi 
simte durerile celor evgnenişti, că cugetul 
seu nu a fost nici este a se urma unele 
ca acelea, că a tăiat pe acei duoi, trimiţân- 
du-le capetele, spre încredinţare, şi că are 
să poruncească a le pune capctcle la răspintil 
pilda şi a altora.

Mulţi din tovarăşii lu i  Tudor, vezend 
măsurile luate de el, spre a menţinea orîn- 
duiala intre ei, se desfac de corpul lui şi 
se apucă de prădat în voia lor, în toate 
părţile. T o t aşa fac însă .şi pandurii ocîr- 
muirii, trimişi sub căpitanii Iordache şi 
Farmache, spre a combate răsvrătirca lui, 
cu atât mai mult că aceşti căpitan! însuşi 
fraternizează cu T udor. T o t pe atunci îna
intând şi oştirea eteristă sub Ipsilanti, în 
hotarele Munteniei, se încinge în toată ţara 
un foc cumplit, dinaintea căruia fuge din 
toate părţile populaţia înspăimântată.

După ce puse stăpânire pe judeţele de 
peste O lt, T udor porni spre Bucurcsci, 
inspirând o groază cu atât mai justificată 
prin faptul că atunci Ipsilanti coborea din 
Moldova spre Capitala Munteniei.

La 16 Martie, el intră în Bucurcsci, ară
tând printr’o proclamaţie, că boerii patrioţi 
i’au îmbrăţişat cauza, căci în realitate şi 
Tudor, care începuse o mişcare contra bo
erilor, îşi schimbase purtarea, îndreptând 
revoluţia contra fanarioţilor, ast-fe) în cât 
dănsa era acum naţională şi politică.

Intrând Ipsilanti în Bucuresci la 25 Mar
tie, se opri la Colentina, pe când T udor 
era la Cotroceni, iar Sava la Mitropolie. 
In urma intrevederei lui Ipsilanti cu T udor 
Vladimirespu, intrândTurcii în ţară, Tudor 
fu silit să se retragă spre Piteşti.

înainte de a pleca din Capitală, el puse 
pe boeri să subscrie un protest către ca
petele încoronate, ce se aflau întrunite pe 
atunci în congresul de la Laibach, contra 
încălecărei Munteniei de Turci şi a jafuri
lor comise de eteriştl, într’o ţară ce nu 
avea nimic de împărtit cu denşii. Dupe 
acea, plecară cu toţii în xiua de 15 Mai şi 
anume Tudor către Piteşti, iar boeriî spre 
hotarele Austriei, unde căutafi adăpost con 
tra loviture i  turceşti ce se aştepta pe fie 
ce zi.

Sava destăinui atunci lui Ipsilanti pro-
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ectcle lui Tudor, iar Ipsilanti însărcină pe 
unul din şutii mişcărei eteriste, cu prinde
rea revoluţionarului.

Căpitanul Iordache ajungend în tabăra 
luiTudor mal desprinsese pe ultimii ofiţeri 
ce m a i  ţineau cu Vladimirescu, arătându-le 
corespondenţa lui cu Turcii, cea-ce hotărî 
pc toţi să dea pc capul lor pe mâna eterişti- 
lor. Iordache luă prins pe T udor din mij
locul oştire! sale, ftră ca un singur glas 
sil sc ridice pentru el, şi-l duse sub pază 
la Tergovişte. Dupe miezul nopţe i  îl scoa
seră afară din Mitropolie, îndreptându-se 
cu cl afară de şanţurile cctăţel. Ajunşi lângă 
iazul unei mori, ,iicl îl aşteptau doui greci: 
Varnava şi Parga, cari trebuiafl să îndepli
nească sarcina de omorîtorl. Când i se 
spuse să’şî facă ultima rugăciune, T udor 
v£zendu-i înarmaţi num ai cu săbii şi pum
nale, îl întrebă : «N’aveţî măcar un pistol.» 
Dar abia sfârşise, şi ca fiarele se repe
ziră asupra lui cei duoi sicari, lovindu-1 
fară alegere în toate părţile, fără ca nici 
una din lovituri să curme nodul vieţeî. 
Corpul Iul T udor era forfecat în bucăţi şi 
el tot încă resufla.

Cu T udor se stinse mişcarea revoluţio
nară română, rămâind lupta între Greci şi 
Turci.

Vlahutâ (Alexandru). —  Poet, publi
cist, născut la 5 Septembrie 1859 în Ple- 
şesci (Tutova).

A colaborat între 1886— 88 la ziarul 
Epoca pentru partea literară şî a publicat 
în acel ziar mai toate scrierile sale, adunate 
în urmă în volum.

La 1894 a fondat împreună cu D-rul 
Urcchia revista Vieaţa (1894— 1895), care 
însă n’a ‘apărut de cât un an.

Scricrî: NtiveU (1886), Poesii (1887), 
Din goana vieţel (1894), Dan (1894), Un 
an de luptă (1895), Iubire pocsîi, (1888— 
1895), In viitoare (1896).

Vogoridis (Ştefanaki),— Fost prinţ al 
Samosulul şi caimacam al Moldovei, înce
tat din viaţă la Samos în August 1859. A 
venit în Moldova sub domnia lu i  Scarlat 
Calimac, care’l numi prefect al Galaţilor 
de la 1812 până la 1819. Dup£ moartea 
lui Mihai Sutzu fu numit caimacam al Mol
dovei la 1821, dar dup£ alegerea lui Ioan 
Sturdza ca Domn, plecă înTurcia. La 1834 
fu pumit de Imperiul otoman, prinţ al S l

inosului ş/ conduse această provincie până 
la 1849, când fu nevoit să fugă în urma 
nemulţumirilor adunate contra .sa şi fu în
locuit.

Vogoridis-Konaki (Nicolae). — Fiul 
lu i  Ştefan Vogoridis, fost caimacam al Mol
dovei, născut în Iaşî la 1821, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 23 Aprilie 1863. Că- 
sătorindu-se cu fiica marelui logofet Ko- 
nald, care nu avu copil de sex masculin, 
adaogă numele Konaki la al seu. Sub căi- 
măcămia lui Teodoritză Balş, a fost Ministru 
de Finance al Moldovei la 18 Decembrie 
1856 până la 7 Martie 1857, când fu nu
mit caimacam şi combătu din toate puterile, 
facerea unire i  Paincipatelor.

Alegerile făcute sub dânsul, în vederea 
Unire i  fiind contestate ca ilegale, comisarii 
europeni protestară şi dânşii şi puterile de
ciseră să se facă noul alegeri, al căror re
zultat aduse alegerea lui Alexandru Ioan 
Cuza.

Voinescu (Eugenie). — Pictor, născut 
în Iaşî la 26 Mai 1844. A făcut studii de 
literatură şi drept la Atena şi în urmă la 
Paris, unde s’a împrietenit cu celebrul pic
tor Courbet, fondatorul şcoalei realiste mo
derne.

A ocupat cât-va timp funcţiuni în diplo
maţie: Consul general al României la Buda
pesta (1879), la Constantinopole (1882), 
la Odesa (1883— 1888).

El este înteiul pictor român care a pic
tat marea sub toate fazele eî.

Tablourile sale principale sunt : Un port 
de mare, Un moment suprem, cari se gă
sesc la Banca naţională, Portîd Constanţa, 
care se găseşte în pinacoteca din Bucuresci, 
Marea Neagră, medaliată la expoziţia din 
Paris (1869), Stâncile de la Constanţa, Rada 
din Odesa, Naufragiu pe Marea Neagră.

E. Voinescu a fost cât-va timp profesor 
de pictură la şcoala de Bele-arte din Bu
curesci.

Voinescu (Ioan).—  Om  politic, publi
cist, născut în Bucuresci la 1816, încetat 
din viaţă în Paris la 1855 Decembrie. A 
făcut studiile sale în Odesa (Rusia) şi apoî 
a intrat în armata română la 1830, înain
tând până la gradul de maior, adjutantDom- 
nesc în 1840.

In timpul când ?ra îp armată de la 1836
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până Ja 1838, a tradus pentru teatru m ai 
multe comcdii din repertoriul lui Moliere. 
La 1843 Voinescu intra în magistraturii şi 
ajunge procuror al Curţel de revizie.

La 1848 el este Ministru sub guvernul 
provizoriu şi face parte din locotenenţa 
Domnească. Exiîat, se stabileşte la Paris, 
unde publică Les Arabescjues (1852) şi tra
duce în limba franceză Doinele poetului 
Alecsandri (1855).

Voinov (Nicolae).— Om  politic, născut 
la 1834 în Focşani A făcut toate studiile 
sale în ţară şi dupe terminarea lor a intrat 
în magistratură ca procuror şi apoi preşe
dinte al tribunalului Putna de la 1862 până 
la 1864.

Colaborator al ziarelor Zimbru şi Steaua 
Dunăre?, de mult înainte, avea mai mare tra
gere de inimă pentru politică de cât pen
tru magistratură, ast-fel în cât peste puţin 
timp a părăsit postul de preşedinte al tri
bunalului, spre a’şi pune candidatura la 
alegerile pentru Corpurile legiuitoare. In 
diferite renduri a tost ales deputat şi sena
tor, iar de la 15 Noembrie 1883 până la
14 Ianuarie 1885 a făcut parte din cabi
netul Ioan Brătianu, ca Ministru al Jus
tiţiei.

La această epocă, părăseşte rendurile par
tidului liberal si dupe ce face parte din 
opoziţia-unită, intră în grupul Constituţio
nal de sub conducerea Iul P. Carp.

Vulcan (Iosif). Născut în Holod

(Crişana) la 19 Martie 1841, din o familie 
originară din România. A studiat gimnaziul 
la Oradia-Mare şi dreptul la Universitatea 
din Buda-Pesta, luând diploma de avocat, 
fară însă a face practică.

Colaborând la mai multe reviste şi ziare, 
la 1865 a fondat în Buda-Pesta revista li
terară fa m ilia , care de atunci apare neîn
trerupt şi a zi la Oradia-Mare. Este cea
mai vechie revistă literară română şi a avut 
dc colaboratori pe Cipariu, Bariţ, Alecsan
dri, Haşdeu, Papiu, T o c ile scu /H o d o ş  şi 
Eminescu. A mai redactat Umoristul apoî 
Gura satului, în urmă foaia poporală Şe
zătoarea şi biografiile ' celebrităţilor ro
mâne sub titlul Panteonul român. A pu
blicat trei tomuri de Nuvele şi unul înti
tulat De la sate; patru rom anuri: Sclavul
amorului 3 voi., Ratiele naţinnei 2 voi.,
‘Barbu Strănibu în Europa 3 voi., Fata Popei
2 voi., un volum de Toesiî şi altul întitu
lat Lira mea. A scris piesele popora le : 
Ruga de la Chiseteu, Sărăcie lucie; come
diile : Alb sau roşu, Chiriaşul fu g it, Mireasă 
pentru mireasă, Soare cu ploae, Gărgăunii 
dragostei şi tragedia Ştefan Vodă cel tin ă , 
premiată şi jucată la teatrul naţional.

E iniţiatorul înfiinţărei unui teatru ro
mânesc în Transilvania şi e preşedintele 
societăţei care conduce această mişcare, adu- 
nându-se până acum un fond dc peste doue 
sute de mii de' lei.

Academia română l’a ales membru co
respondent la 1879, iar membru activ la
1891.

W
Wachmann (Ioan. A.) —  Născut la 

Pesta la 1807, m ort în Bucurescî la 1863. 
A făcut studiile liceale la Viena. S’a anga
jat în diferite oraşe mari din ^Austria ca 
şef de orchestră de opera germană, apoî a 
venit în Bucurescî, angajat la opera germană 
între anii 1830— 33. ije  atunci nu a mai 
părăsit România.

La 1844 fu numit profesor de piano al 
principeselor fiice ale Domnitorului G. Bi
bescu şi apoî profesor de muzică la inter

natul colegiului Sf. Sava, timp dc mai mulţi 
anî.

A fost director al teatrului naţional în 
unire cu C. Caragiale, în 1850 — 1851, şef 
de orchestră al teatrului naţional sub di
recţiunea lu i  M. Millo în 1847-1859, apoi 
până la 1863.

Ca şef de orchestră de operă germană, 
a scris mai multe opere, dintre cari cea 
m a i  însemnată fu ‘Braconierul; aceasta a 
fost reprezentată şi în Bucuresci de opera
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germana, sub conducerea sa Ia 11 Martie
1833.

Ma i  to t repertoriul teatrului naţional a 
fost compus de Ioan W achman. Prima .sa 
operă scrisă în limba română fu Zamfira, 
executată dc artiştii opercî italiene în limba 
ţăreî, Ia teatrul cel vechili, fiind dircctoare 
celcbra cantatrice Henrieta C a ri; în această 
operă era re frenu l: Dimboviţă apă dulce, 
singurul care s’a transmis până Ia noî, de 
oare-cc toate operile dramatice scrise până 
la 1847 fură consumate dc incendiul cel 
marc din acest a n ; refrenul de m a i  sus, fu 
reconstituit în urmă de Ioan Wachmann, 
după cererea publicului. T o t pentru teatru 
a ma i  scris diferite opere dramatice pre
cum r M ihal Viteaţnl la Călugăreni, cuvin
tele de Eliade, apoi muzica din Meşterul 
Manole, rămasă neinstrumentată, etc.

In total a scris pentru teatru 67 opere,
15 operete, 32 vodeviluri, 10 mari melo
drame cu cântece şi coruri, 10 melodrame 
cu coruri.

A ma i  scris diferite piese pentru orches
tră, executate în public sub direcţiunea Iul 
L. W iest.

Pentru elevii internatului Sf. Sava a scris
3 letnrghil complecte, cântate de elevii in
ternatului în biserica Sf. Sava, primul trac
tat de muzică în limba rom ână: Principuri 
generale de m uţică europenească modernă 
(1846).

A mai scris 2 Letnrghil pentru parochia 
catolică (a 2-a neisprăvită).

Ioan W achman a fost cel d’întâiă care 
a creat un stil de muzică naţională. A fă
cut cunoscute în străinătate melodiile popu
lare române, publicând 4 caete de aceste 
melodii, înainte de 1848 (Viena. MuIIers 
W -vc Kohlmarkt).

W achmann (Eduârd). —  Născut la 
1836, fiul Iul Ioan A. W achmann. Instruc
ţia muzicală i-a făcut’o tatăl s6u, pentru 
teorie şi piano şi L. W iest pentru violină. 
La versta de 17 ani (1853) fu angajat la 
Craiova ca şef de ofehestră al teatrului de 
acolo, sub direcţiunea Iul Pera Opran şi a 
Iul Th. Theodorini până la 1856. In cur
sul acestui angajament, fâcend o practică 
întinsă de orchestrare, se ocupă mal ales 
cu aranjarea şi orchestrarea repertoriului de 
vodeviluri, operete, etc., pe cari le nota 
de pe auz. De la 1856 până Ia 1858 
funcţionă în mai multe renduri la Bucu

rescî ca şef dc orchestră şi începu cariera 
de profesor de piano. De la 1858-1860 
studiă la Viena armonia şi piano cu pro
fesorul Iosef Dachs. De Ia 1860-63 ^  
urm ă studiile la Paris cu profesorii H. 
Reber şi Carafa (compoziţia), cu Mar- 
montel (piano), cu Benoit (orgă). Obţinu 
premiul i-iCi de armonie şi i-a medalie de 
contra punct şi fugă. Rechemat de moartea 
tatălui se ti, veni în tară la 1863.

In Bucuresci ocupă locul tatălui s£u ca 
şef de orchestră Ia teatrul naţional, sub di
recţiunea lu i  M. M illo .'T o t în 1863 fu 
numit profesor de piano în locul tatălui 
seu, Ia Conservatorul din Bucurescî, înfi
inţat în acel an. In 1864 i se oferi catedra 
de armonie de Ia Conservator, pe care o 
ocupă şi azi.

La 1865 fu numit membru în Comitetul 
teatrului, din care face parte neîntrerupt 
până azi. La 1867 fu ales membru al Ate
neului, Ia 1869 fu numit director al Conser
vatorului, unde funcţionează şi azi. La 1874 
fu membru în consiliul ger^i/al al Instruc
ţiune!. T o t în acest an fu numit profesor 
de armonie al principesei domnitoare, Eli
sabeta.

A scris pentru teatru, muzica la urmă
toarele p iese : Spoelele ‘Bncuresciuhu în 5 
acte, (1863), Duelurile 2 acte (1863), Bă
dăranul boerit scena finală, (1863), Agaki- 
Flutur vodev. 3 acte, Esmeralda cuplet cu 
cor, Contesa Butoiu vodev. 2 acte, Hapu
rile Dracului feerie, A urul şi victemele Iul
1 act, (1865), Ruinele  dramă, cuplet cu 
cor (1865), Ioan Cucerul cuplet cu cor, 
Gură-cască şansonetă, Paraponisitul şanso- 
netă, ‘ParacHsierul şansonetă. Ţiganul, Co- 
lumb (danţul sălbaticilor), Corabia Salaman
dra (1866), Viaţa unui comedian cuplet şi 
cor (1866), Păunaşul codrilor vodev. 3 acte
(1867). A compus 2 Leturgbii pentru cor 
mixt şi diferite alte imnuri religioase, un 
mare numer de Coruri pentru voci bărbă
teşti, diferite Composiţiunî pentru piano. Ca 
muzică didactică, a publicat o teorie : Exer
ciţii practice de intonaţie.

La 1865 făcu prima încercare de muzică 
corală bărbătească, întrunind pe elevii cei 
m a i  capabil! al Conservatorului.

La 1866 fondă Concertele simfonice, cari 
ati contribuit mult Ia formarea artiştilor şi 
la desvoltarea gustului pentru muzică în 
public.

Până azi concertele simfonice au ajuns
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la numerul de 106. Statistica numelor de 
artişti români, cari figurează pe programele 
concertelor de la fondare până azi, arată 
un contingent to t m a i  marc de artişti 
români.

W a l le n s te in  (G h e o rg h e ) . — Pictor, 
născut în Iaşî. Data nascerei şi încetărei 
din viaţă necunoscute. A făcut studiile în 
Paris şi Roma.

La 1849 a fost numit conservator al 
muzeului din Bucurescî şi apoi conservator 
al galeriei de tablouri, înfiinţată de Vodă 
Ghika.

Tablourile sale principale s u n t: * Visul 
Iul M ibal Viteaţu (1845), Cina cea de taină 
(1845), Riţboittl de la Călugăreni (1846).

W a ll in  (H e n r i) .— Inginer francez, năs
cut în Francia la 1856, încetat din viaţă în 
Bucuresci la 25 Octom brie 1891.

Fost elev al şcoalei centrale din Paris, 
locotenent în rezervă din corpul de geniu 
al armatei franceze, a venit în Bucuresci 
la 1890, unde a fost însărcinat cu facerea 
lucrărilor de parapete la forturile din jurul 
oraşului. Făcend experienţe la fortul Oto- 
peni a unul ciment impermeabil, descoperit 
de densul, s’a produs o exploziune şi ne
norocitul descoperitor a fost ars de viu 
(12 Octom brie 1891).

W a r th i a d i  (D im itr ie ) ,—Medic, născut 
în Macedonia la 11 Iulie 1807, încetat din 
viaţă la 30 August 1862 în Bucuresci.

A făcut studiile la Pesta, unde a doben- 
dit diploma de doctor în filosofie la 1828. 
Apoi a trecut la Viena, unde a obţinut la 
1831 diploma de doctor în medicină.

De la 1834 până la 1847 a fost medic 
al spitalului Colţea ; la 1849 a fost numit 
medic şef al armatei şi al spitalului ostă
şesc, iar la 1850 i s’a adăogat şi însărci
narea de medic al şcoalei militare. La 1853 
a trecut inspector al spitalelor judeţene şi 
a ocupat acest post până la 1860, când a 
trecut la pensie.

A publicat: Mica chirurgie (1850).

W a r th i a d i  (P a n a it ) .— General de bri
gadă, născut la 16 Martie 1847.

A intrat în şcoala militară la 1862 şi a 
fost înălţat sub-locotenent la 1864. Maior 
în J877, ia parte la rezbelul Independenţei 
(1877-78), comandând bombardarea Smâr-

danulu? şi a Inoveî. La 1888 a fost înălţat 
la gradul de colonel şi la 1898 general de 
brigadă.

W e ig a n d  (G u s ta v ) .  — Publicist ger
man, născut la 1 Februarie 1860 în Dins- 
burg (Germania). De la 1871 până la 1876 
a urmat cursurile gimnaziului din Giessen, 
la 1876 a intrat în seminarul din Benoheim, 
iar la 1878 e numit învăţător la o şcoală 
din Darmstadt. In 1881 trece examenele în 
ştiinţe de stat şi este numit profesor la 
gimnaziul din Mainz. Dupe ce termină în 
1874 facultatea de teologie din Lipsea, 
W eigand face o călătorie prin Balcani la 
1887, spre a studia dialectul Românilor de 
acolo, apoi merge cu acelaş scop în Ma
cedonia şi publică lucrarea sa : D ie sprache 
der Olimpo-lValachen.

La 1889 pleacă în Turcia, unde stă până 
la 1890, studiănd ţările locuite dc Români. 
Acuzat că lucrează contra Grecilor şi Sor
bilor în favoarea Românilor al căror spion 
ar fi, se atentează la viaţa luî.

Din fericire scapă şi se reîntoarce în 
Germania, stabilindu-se în Lipsea, unde e 
numit la 1891 profesor la Universitate 
pentru limbele romanice.

A mai publicat: Nouvelles recherches sur 
les Ronmains de ITstrie (1893), Ăro~ 
rnunen (1895), Iaresbericht des rumân: (1894), 
lucrare care a contribuit mult la cunoasce- 
rea limbei noastre în Germania.

W ic k e n h a u s e r  (A dolf. F ra n z ) .— Pu
blicist, financiar, născut la Wurmbach (Aus
tria) la 1809, încetat din viaţă în Cernăuţi 
la 6 Aprilie 1891. De origină austriacă, s’a 
aşezat încă de tînăr în Bucovina, unde a 
ajuns consilier financiar şi s’a ocupat în 
special, în decurs de 30 ani, cu studii asu
pra istoriei Moldovei.

El a publicat: Crisoavele mănăstirel Mof- 
dovitţa (1862), Istoria oraşului Cernăuţ! 
(1874), Istoria documentată a mănăstiref 
Solea (1877), Horecţa, adaos la mănăstirea 
Cernăuţuhit (1880), Istoria mănăstirelor Ho- 
mor. Sf. Onufrie, Horodnic ş i Petrouţl (1881), 
Coloniile germane în Bucovina (1885-88), 
Istoria mănăstirelor Voroneţ şi ^Putnt7(1886- 
88), Istoria episcopiei Rădăuţi (1890-9 r \  
Câmpulungul rusesc ş i moldovenesc (1890).

W ie s t  (L ud o v ic). — Celebru violonist, 
compozitor muzical, născut în Viena la 25
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Martie 1819, încetat din viaţă în Bucuresci 
la 19 Ianuarie 1889.

A făcut toate studiile sale muzicale la 
Conservatorul din Viena, sub renumitul 
profesor Bolim, distingendu-se din copilărie 
prin talentul seu, obţinend în toţi anii pre
miul întâiu şi medalia de aur.

La 1838 Vodă Ghika, voind să înfiinţeze 
o orchestră a palatului sub organizarea sta
tului, a trimis pe adjutantul său colonelul 
Gramont la Viena, spre a găsi acolo o 
celebritate muzicală, capabilă de a organiza 
această muzică. Directorul Conservatorului 
din acel oraş recomandă pe W iest, care nu 
avea de cât 19 ani şi care veni în Bucu
resci şi organiză îndată muzica palatului 
Domnesc.

Această instituţiune a ţinut până la i859, 
când a fost desfiinţată dc Vodă Cuza, care 
a acordat lui W iest drept recompensă, o 
mică pensie. După aceasta el este angajat 
ca şef de orchestră pentru opera italiană 
de către toate trupele cari veneau în Bu
curesci, spre a da reprezentaţiunî. Prima 
operă italiană venită în Bucuresci a fost 
adusă chiar de W iest, după însărcinarea ce 
’i-a dat guvernul.

La 1863 W iest a fost naturalizat şi Fa 
1866 a fost numit profesor de vioară la 
Conservatorul din Bucuresci.

Până aproape de sfârşitul vieţei sale, el 
a fost primă vioară în orchestra teatrului 
naţional, fermecând publicul prin agerimea 
arcuşului seu.

Iată principalele sale compoziţiuni muzi
cale : Les Hirondelles, Reve d’Italie, 3 Con
certe, 2 Suite, Carnaval roumain, Danse de 
fees, Steaua D u n ă r e iL e  reve du diable, 
$rtne de ballet, Grande rapsodie rnsse, Ta- 
rentelle, Perpetua mobile, apoi numeroase fan- 
taziî asupra operelor: Hugbenoţil, Guillawne

Tell,Faust, Puritani, Aida, Cenorentolo pen
tru Monocordul, etc., etc, muzic? pentru 
drama Moartea lu t Constantin Brăncoveanu, 
baletul Ispita, etc.

Winterhalder (Enrich). —  Publicist, 
născut în Austria la 1808, încetat din viaţă 
la Krintzendorf (lângă Viena), la 1889 
Mai 14.

Venit în ţară pe la 1829, a servit - -  de 
şi strein —  în armata română pe la 1833, 
dimpreună cu C. A. Rosetti. Aici pare-se 
că s’au strâns între amândoi legăturele dc 
prietenie, şi ast-fel regăsim pe W interhalder 
amestecat în mişcarea revoluţionară de la
1848, când guvernul provizoriu ’i acordă 
îm păm ântenirea; apoî este exilat.

De aci înainte, el este tovarăşul lu i  C. 
A. Rosetti în toate întreprinderile sale ca 
librar şi tipograf, apoi redactor la ‘Pruncul 
Român şi la Românul. Sub pseudonimul 
Ernescu şi Contimporanul, W interhalder a 
publicat în aceste ziare numeroase articole 
financiare, studii comerciale, critici drama
tice, etc.

La 1860 a fost cât-va timp director al 
Ministerului de Finance.

El a introdus în România stenografia, 
făcSnd cursuri gratuite.

Principalele sale publicaţiuni sunt: Flori 
de seaeţi poesii, (1845). Bătălia de la Că- 
lugărent operă eroică în 3 acte, Irium fn!  
amorului comedie, Fina tragedie.

In poesiile sale se găsesc versurile cu
noscute :

Dâmboviţă apă dulce 
Cine bea nu se mat dnce

Rândunică mititică
De ce fu g i din ţara mea...

X
Xenocrat (Constantin)—Filantrop, de 

origină elenă, încetat din viaţă în Bucuresci 
la 1876. Amănunte biografice lipsesc.

A lăsat mai toată averea sa pentru a sc 
clădi în Bucurcsci un spital care poartă 
num ele: Spitalul fr a ţ i i  Xenocrat şi care a

fost administrat dc executorul testam entar 
D-rul Kiviaxi.

Spitalul s’a deschis la 1881.

Xenopol (Alexandru. D .) Profesor 
de istorie, născut în Iaşi la 1843, unde şi a
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term inat studiile liceale. La 1870 plecă la 
Viena, unde absolvi studiile de drept şi 
apoî la Berlin, unde term ină cursurile de 
filosofie. La 1868 a debutat ca publicist în 
Convorbirile Literare, publicând o serie de 
studii şi critice asupra tradiţiunelor naţio
nale., asupra instituţiunelor voastre, etc, ctc.

La început Al. Xenopol a intrat în ma
gistratură şi a fost cât-va timp procuror la 
Iaşi, dar mai târziu s’a sacrificat cu totul 
studiilor istorice. De la 1883, el este pro- 
leso r de istoria universală critică la Uni
versitatea din Iaşî, facultatea de litere.

S crieri: Despre înviţămîntul şcolar în 
genere şi în deosebî despre acel al istoriei, 
Studii economice (1879), Istoria Romanilor
(1879), Riţboiul dintre Ruşi şi Turci 2 voi.
(1880), Teoria lui Rosler (1884), Les Rott- 
mains au moyen-âge (1885), Memoriu asu
pra hivSţâmîntuhii superior in Moldova^ 1885), 
Etudes historiques sur les peuples ronmains

(1887), Istoria Românilor din D acia-Tra- 
janâ 6 voi. (1888-1893), Mihail Kogâlni- 
ceanu (1895), Industria mătăsei (1896).

Al. Xenopol este membru al Academici 
de la 1895.romane

Xenopol (Nicolae).— Publicist, avocat, 
născut în Iaşi la 1859. A făcut studiile sale 
în ţară şi le-a terminat în Li6ge.

A colaborat mult timp la ziarul Românul 
sub direcţiunea lu i  C. A. Rosetti, iar la 
1885 a intrat ca prim rrdactor la ziarul 
Voinţa Naţională. De la 1885 pană la 1888 
a fost şef de cabinet al lui Ioan C. Bră
tianu la Interne.

In 1895 s’a ales deputat al coleg, al 2-a 
Olt.

Scrieri : B ra ţl şi Putregai.
La 1897 părăseşte redicţia Voinţei Na

ţionale şi trcce la ziarul Drapelul.

Z
Zâhâreanu (Ignat).— Bancher, de ori

gină izraelită, născut în Bucurcsci la 11 
Septembrie 1854, naturalizat la 1897.

A urmat patru clase la gimnaziul Lazăr, 
apoî a intrat în 1869 ca funcţionar la casa 
de bancă Marmorosch, unde a stat până 
la finele anului 1888. In urm ă avea acolo 
conducerea afacerilor subtitlul de reprezen
tantul casei.

La 1888 s’a stabilit singur bancher în 
Bucuresci cu concursul socrulu i său; de la
1896 a luat singur conducerea afacerilor.

Este comanditarul mai m ultor asociaţiuni 
industriale precum al fabricei de olărie Katz, 
al fabricei de hărtie din Scăeni, şi membru 
în consiliul de administraţie al Societăţei 
dc petrol.

Zâgănescu (Pavel).— Colonel de pom
pieri, născut în R.-Sflrat la 1815, încetat 
din viaţă în Bucuresci la 1896. Şi-a înce
put studiile la un dascUl grecesc, apoî la 
1831 a intrat în oştire ca iuncăr.

Sub-locotenent în 1840, e mutat în cor

pul pompierilor poliţiei la 1844 şi la 1847 
e înaintat locotenent. Cu acest grad, ia 
parte la 13 Septembrie 1848, la lupia con
tra Turcilor din Dealul Spirei, avend co
manda pompierilor, cari în num ăr de 180 
oameni formaţi în două plutoane, fură tri
mişi în ziua de 13 Septembrie de la poli
ţie la cazarma Alexandria. Cavaleria o to
mană, care ocupa comunicaţiile pe la Curtea- 
Arsă, voi a le opri trecerea, dar după stă
ruinţa pompierilor, Turcii fură siliţi a’i lăsa 
să’şl continue mersul. La podişca de lângă 
cazarmă fiind postată infanteria şi artileria 
otomană şi spaţiul de trecere fiind strimt, 
sub-locjtenentul de pompieri Bălşan, atin
gând cu cotul pe un artilerist turc, acesta 
căzu în şanţ. Un major otoman de artile
rie văzând aceasta, loveşte cu latul săbiei 
pe sub-locotenentul Bălşan ; acesta ripos
tează cu pistolul şi omoară pc major. Cu 
al duoilea pistol vizează pe Cherem-paşa şi 
’i ucide numai calul. De aci isbucneşte în- 
căenyea între Turci şi pompieri cu o mare 
v io iciune; glonţul şi baioneta au de o po-
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trivă. rol. Două tunuri pe cari T urcii le 
aşezaft la poziţie ca să tragă în pompieri, 
sunt luate de aceşt'a şi descărcate în Turci. 
L upta urmâ încă cu învierşunare, dar co
pleşiţi de superioritatea numărului inami
cului, pompierii se retraseră in desordine; o 
parte din el intrară în cazarma Alexandria, 
unde se găsea un batalion din reg. 2 de 
infanterie. Câţî-va pompieri fiind rămaşi în 
învălmăşeală în mijlocul Turcilor, fură so
maţi a se da, după care depuind armele, 
fură împuşcaţi.

Pompierii avură în această luptă 2 ofi- 
ccrî şi 47 soldaţf morţi şi m a i  nuilţî răniţi. 
Pierderea inamicului fu însă cu mult mal 
mare.

Zăgânescu, închis m I terzift un an la 
Văcăreşti pentru motive politice, este re
primit în corpul pompierilor şi înaintat că
pitan la 1852. Apoî este maior în 1857 şi 
colonel în 1859. In această calitate este 
însărcinat cu organizarea grănicerilor.

Demisionat din armată, e prefect de po
liţie în Bucuresci la 1868, inspector gene
ral al guarde i  naţionale în 1872 şi în acelaş 
timp vice-preşedinte al Senatului.

De la această epocă înainte, a trăit cq 
desăvârşire neamestecat în luptele po
litice.

Zalomit (Ioan). —  Profesor, născut în 
Bucurescî la 1810, încetat din viaţă la 1885 
în Bucurescî. A fost buisier al Statului şi 
a făcut studiile sale în Germania şi Francia.

întors în ţară la 1849, e numit profesor 
de filosofie şi morală la Sf. Sava şi apoi 
la facultatea de litere din Bucuresci de la 
înfiinţarea e i  şi până în 1885. La 1861 l. 
Zalomit a fost director al eforiei şcoalelor 
până la desfiinţarea acestei instituţiunî, când 
a trecut în consiliul superior al Instrucţiu
ne! publice. El a ma i  fost rector al Univer- 
sităţei de la 1871 până la 1885.

A publicat: Logica şi morala traducere,
(1S53).

Zamfirescu (Duiliu).— Publicist, năs
cut la 30 Octom brie 1858 la Plagineştî 
(R.-Sărat).

A ficu t studiile sale în ţară. Intrat în 
diplomaţie la 1885, după ce a fost cât-va 
timp procuror pe lângă tribunalul Dâmbo
viţa, e numit la 1888 secretar de legaţiune 
d< II şi înaintat clasa I la 1893. De la

1 8 9 4 ,'D. Zamfirescu e la legaţiunea din 
Roma.

Colaborator al revistei Convorbiri Lite- 
rare, el a publicat: Fără titlu poesii, In 
faţa viefei novele, Alte orizonturi (1894), 
Lume noui ş i lume vechie roman.

Zamfirescu (Mihail). — Poet, născut 
în Bucurescî la 1839, m ort în Septembrie
1878. Aplecarea sa pentru literatură a în
ceput să se arate încă din timpurile când 
se găsea pe băncile şcoalei şi primele sale 
încercări răspândite prin diferite publicaţiunî, 
afi fost adunate de densul la 1859, într’o 
broşură întitulată Aurora.

Funcţionarismul, boala secolului nostru, 
a împedicat negreşit pe Zamfirescu să dea 
talentului săti tot avântul. Impiegat la Efo
ria spitalelor civile din Bucurescî, colabora 
din când în când la Revista Carpaţilor, 
‘Buciumul, Scrânciobul, Revista contimporană, 
etc.

Cea mal însemnată parte din operile lui 
M. Zamfirescu a apărut la 1881, după 
moartea poetului, graţie îngrijirei fratelui 
săfi, sub titlul Cântece şi plângeri.

Satira literară M u ţa  de la ‘Borta rece, 
îndreptată contra şcoale i  junimiste din Iaşî 
şi redacţiune i  Convorbirilor literare, este 
opera lui Zamfirescu.

Zanne (Alexandru).—Publicist, ingi
ner, născut în Bucurescî la 20 Iulie 1821, 
m ort în Bucuresci la 7 Noembrie 1880.

Elev al liceului Sf.^Savai până la 1842, 
urmează cursurile şcoalei de inginerie, con
duse de Lalanne şi la 1844 sub conduce
rea inginerului Marsilion aşează prima ca- 
nalisare de apă în Bucurescî.

La 1847 colaborează dimpreună cu D. 
Bolintineanu la ziarul ‘Poporul suveran. T ri
mis de ‘guvernul revoluţionar la Piteştî în 
calitate de comisar al guvernului în 1848, 
este exilat îndată ce intrară trupele turceşti 
în Bucuresci şi internat întâiu la Constan
tinopole, apoi la Brusa, unde lucrează ca 
inginer al Statului până la 1856.

La 1856 Ioan Ghika, pe atunci bey de 
Samos, ’l cheamă în această insulă, unde 
dirijează lucrările până la 1859, când se 
întoarce în România.

Aci el este numit şef de divizie la Lu
crările Publice (1859), apoî inginer şef al 
oraşului (1862-1863), director al Ministe-
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rulul Cultelor (1863-64), efor al spitalelor 
civile (1862-64) director al acestei ins- 
tituţiunî (1866-67).

A. Zanne a scris :D in  prelutările (1845), 
Aritmetica elementară (1863), Monetarul
(1868), Sistemul metric (1878). El a mai 
tradus dimpreună cu Bolintineanu şi Costi
nescu Les miserables de V. Hugo (1862) 
şi singur, din Catiliuarile Ini Cicerone (1875), 
prima cutilinară. A mal colaborat la Albina 
Pindulul, Calendarul geografic şi literar.

Zanne (luliu).—Inginer, născut la Brusa 
(Asia mică) la 11 Iulie 1855. Elev al li
ceului Louis-le-Grand din Paris, a u rm at 
apoi şcoala centrală de arte şi manufactură, 
de unde a eşit cu diplomă în 1880.

A fost inginer la căilc ferate (1880-87), 
sub-director la serviciul technic al primăriei 
(1887-88J, apoî iar la căile ferate (1890 
94) şi actualmente la serviciul de poduri 
şi şosele.

A publicat doue volume interesante : 
Proverbele Românilor (1896).

Zappa (Constantin).— Născut în Epir 
la 1820, încetat din viaţă la Menton (Fran
cia) la 20 Ianuarie 1892. A venit în tară 
la versta de 30 am şi s’a asociat cu vfirul 
sSu Evanghelie, care murind în 1865, i-a 
lăsat prin testament usufructul întregei sale 
averi, cu condiţiune ca după moartea sa, 
această avere să devie proprietatea statului 
grecesc şi în special a m a i  m ultor institute 
culturale din Grecia.

Acesta la rendul scfi, a lăsat to t statului 
grecesc averea sa proprie, dobândită în afară 
de acea a lui Vanghelie Zappa.

Averea Zappa compunându-se din imo
bile rurale în România, şi constituţiunea 
ţăre i  opunendu-se ca streinii să poată de
veni proprietari de pământuri în România, 
tribunalele au respins cererea de punere în 
posesiune a statului elen.

Din această pricină s’a ivit un conflict 
diplomatic între ambele state, conflict care 
a pricinuit rechemarea reprezentantului Gre
ciei din Bucurescî la 1887 Octom brie 28 
şi ruperea relaţiunelor diplomatice cu R o
mânia din partea Greciei la 1892.

In proces intervenind şi rudele lui Zappa 
mai târziu, instanţele Judecătoreşti au dat 
în urmă câştig de cauză accstor rude.

Zappa (Evanghelie).—Milionar grec, 
născut în Epir la 1800, stabilit în Bucurescî, 
unde a adunat o avere foarte mare pc care 
a lăsat'o prin testamentul seu mai toată, 
în cea-ce priveşte usufructul, afară de câte 
va legate v iru lu i  seu Const. Zappa cu con- 
diţiune ca după moartea acestuia, averea 
să se întoarcă la epitropia Olimpicilor din 
Atena şi altor institute culturale din Grecia.

Evanghelic Zappa a încctat clin viaţă la
1865.

Pentru alte amănunte, a se vedea Cons
tantin Zappa.

Zefkari (Alexandru). — General de 
brigadă, născut în Bucuresci la 1830, în
cetat din viaţă.

A intrat în armată cu gradul de iuncăr 
la 1849 şi a fost înălţat sub-locotenent la
1850. Maior în 1863, este comandant al 
garnizoanei Bucuresci, când se urzeşte com
plotul militar contra Domnitorului Cuza.

înaintat colonel la 1869, e numit gene
ral de brigadă la 1875.

In timpul rezbelului Independenţei (1877- 
78) a fost ataşat pe lângă marele cuartier 
general al comandamentului rusesc.

Zerlendi (Christofi).—Bancher, născut 
în Bucuresci la 1844, fiul lui Leon Zerlendi 
care era un mare comerciant de import 
şi expoit pentru România. A făcut studii 
comerciale în Syra (Grecia), apoi s’a întors 
în Bucuresci la 1862. La 1863, murind pă
rintele s£u, s’a desfăcut tovărăşia care ecsista 
cu Sechiari, şi Christofi Zerlendi a luat dim
preună cu fratele seu Achille, astă-zl dece
dat, administraţia importantei case de bancă 
din strada Smârdan.

La 1888 a fost ales în Capitală senator, 
îndeplinind acest mandat până la 1895; în 
acelaş timp a fost consilier comunal în 
Bucuresci.

A dăruit comunei Capitalei o proprietate 
în valoare de peste 250,000 leî, spre a se 
înfiinţa azilul pentru infirmi, care poartă 
numele s£u.

E fondatorul Socictăţe i  de asigurare Na
ţionala.

Zosima (Leria). — Primadonă, profe
soară de cântec, născută în Bucurescî. A 
făcut studiile muzicale la Conservatorul din 
Paris. A jucat pe scenele principale din
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Europa şi pe -scena teatrului naţional din 
Bucuresci.

Căsătorindu-su cu inginerul Zosima, a 
renunţat la cariera artistică.

Dc la 1892 este profesoară de canto la 
Conservatorul din Bucuresci.

Z s ig a  (N ic o la e ) .— Filantrop, născut la 
1792 în comuna Sf. Nicolae românesc, a- 
proape de Oradea-Mare.

Terminând 4 clase gimnaziale înOradca-

Mare, se apuci de comerciu şi deveni un ne
gustor foarte bogat. Din multele sale acte fi
lantropice, însemnăm doue : înfiinţarea unui 
internat sub numele Fundaţia Sf. cN^icolae 
pentru baeţi gr. or. români de la gimnaziul 
din Oradea-Mare, în care astâ-zî se întreţin
23 de studenţi: şi fundaţi unea de 3000 fl. 
pentru ajutorarea studenţilor gr. or. români 
de la gimnaziul românesc din Beiuş.

A murit la 5 Noembrie 1870 în Oradea 
Mare,
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Alexîanu (Gheorghe). Medie, (vezi 
pagina 9). încctat din viaţa la 1897.

A saky (Gheorghe).—Medie, (vezi pa
gina 14). întors în ţară la 1897, * se ^ă 
printr’o lege specială direcţiunea institutului 
de gynecologie, creat printr’o lege specială.

Bâjenaru (Ioan). —  T enor, născut la 
Păşcanî în 1863.

Dup6 ce a term inat studiile muzicale în 
Conservatorul din Bucurescî, a debutat la 
1887 pe scena Teatrului naţional în ope
reta Qirofle-Girofla.

Apoi a plecat la Milan, spre a’şl com
plecta studiile. întors în ţară, este angajat 
ca prim tenor al operei române din Capi
tală şi debutează în opera De*aş f i  rege; 
apoi cântă în Carmen, Lucia, Em ani, Tra- 
viala, Fausty Cavalleria Rusticana, Aida, 
ctc.

In mal toate aceste opere, Băjenaru a 
cântat împreună cu cele mal renumite cân
tăreţe române precum Darclde, Theodorini, 
Nouvina.

In cursul lunei Martie 1898, a jucat dim
preună cu Darcliie la Constautinopole în 
faţa Sultanului care ’l a conferit pentru 
meritele sale decoraţia .otom ană Med- 
gidie.

Beldiman (Alexandru).— Ziarist, (vezi 
pagina 25). A încetat din viată în Bucurescî 
la 1898,

Beldiman (Alexandru. A.) —  Diplo
mat, născut în Iaşi la 16 Mal 1855. A fă
cut studiile în streinătate şi a dobendit la
1877 titlul de doctor în drept de la facul
tatea din Berlin, fiind în 1876 laureat cu 
medalia de aur.

A intrat în diplomaţie la 1878 ca secre
tar al agenţiei din Berlin şi la 1879 a tre
cut cancelar al agenţiei diplomatice şi con
sulatului general din Sofia. Gerant al aces
tei agenţii de la 1879 Septembrie până la
1880 Decembrie, trece la această epocă 
prim secretar al legaţiune! din Viena. La
1881 este transferat la legaţia din Berlin. 
In timpul conferinţei internaţionale pentru 
cestiunea Dunărei, este delegat pe lângă 
Legaţiunea din Londra de la 1883 Februa
rie până la Martie acelaş an. La 1883 v>ne 
în Bucuresci şi este însărcinat provizoriu 
cu funcţiile de şef al diviziei politice din 
administraţia centrală a Ministerului de 
Externe.

De la această epocă înainte, este la 1883 
şef al diviziei politice din M inister; la 1883 
Iulie, însărcinat cu afacerile Legaţiune! din 
Berlin până la August 1883; la 1883 Sep
tembrie, ataşat pe lângă prim-Ministrul I. 
C. Brătianu când a mers la Gastein spre 
a se întâlni cu principele de Bismark până 
la Octom brie 1883; la 1884 Octom bric 29 
însărcinat cu funcţiile de secretar-general 
până la 4 Decembrie 1884; la 1885 Ianua
rie 14 însărcinat din noâ cu funcţiile de 
ma i  sus până la 7 Februarie 1885; lai885 
Martie 1, agent diplomatic şi consul gene
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ral la Sofia; la 1885 Martie 4 însărcinat cu 
funcţiile de secretar-general până la 24Mai 
1885; la 1885 Iulie 11 însărcinat din nou 
cu funcţiile de mai sus pAnă la 31 August 
1885; la 1885 Octom brie ataşat pe lângă 
prim-ministrul I. C. Brătianu, când a mers 
la Friedriclisruhe şi Viena, în uirna revo- 
lujiunci de la F ilipopole; la 1886 Februa
rie este trimis în misie la Berlin pentru 
negociările comerciale; la 1886 Maî, trimis 
din nou în misie la Berlin pAnă în August 
1886; la 1886 August 25, însărcinat cu 
funcţiile de secretar-general până la 2 Sep
tembrie 1886; la 1887 Ianuarie, trim is în 
misie la Berlin pentru încheiarea tractatului 
dc comerciu cu Germania până la Februa
rie 1887; la 1888 Iulie 1, trimis extraor
dinar şi Ministru plenipotenţiar la Belgrad 
până la 1 Octombrie 1888, când a demi
sionat.

Demisionat la 1888 în urma retragerei 
guvernului liberal, de şi fusese rugat dc 
noul guvern să’şi păstreze situaţiunea, n’a 
reintrat în diplomaţie de la 1895.

Atunci la 9 Octom brie e numit secretar 
general ai Ministerului de Externe şi la 1 
Ianuarie 1896 Ministru plenipotenţiar la 
Berlin, post pe care ’l ocupă până în 
prezent.

Beller (Arnold).— General de brigadă, 
născut la 8 Iulie 1844. Elev al şcoale i mi
litare în 1861, sub-locotenent în 1863, m a
ior la 1875.

E înălţat colonel la 1884 şi general de 
brigadă la 1897. Toate gradele le-a dobân
dit în arma cavaleriei.

Bengescu (Gheorghe). —  Diplomat, 
(Vezi pagina 25). La 1888 demisionează 
din funcţiunea de Ministru plenipotenţiar la 
Bruxelles.

Brătianu (Ioan. I.) —  Inginer, fiul lui 
I. C. Brătianu. A făcut studiile în ţară şi 
le-a term inat la Paris, unde a urmat cur
surile şcoalei politechnice şi şcoalei de po
duri şi şosele. întors în ţară a intrat ca 
inginer în serviciul căilor ferate, unde a 
ocupat cât-va timp funcţiunea de şef de 
secţie. La 1897 Martie 31, a intrat în Mi
nisterul de sub preşidenţia lui Dim. Sturdza, 
luând portofoliul Lucrărilor publice.

Candiano (Constantin).— General 3 e 
brigadă, născut la 5 Septembrie 1843. In
trat în şcoala militară hi 1861, este înălţat 
sub-locotenent la 1863, maior la 1875, 
colonel la 1890 şi general dc brigadă la
1898.

Cantucuzino J. A. (Zizine).— O m  po
litic, (vezi pagina 43). A încctat din viaţă 
în Bucuresci la 1898.

Ferdinand de Hohenzollern.—  Prin
cipe al României, (vezi pagina 73). A fost 
înălţat la gradul de general de brigadă 
în 1898.

Flechtenmâcher (Alexandru).— Com
pozitor muzical, (vezi pagina 76). A încetat 
din viaţă la 1898.

Grandea (Grigore). —  Publicist, (vezi 
pagina 92). A încetat din viaţă la 1898.

Marcu (Samuel).— Inginer mecanic şi 
electrician, născut în Bucuresci la 1864, de 
origină izraelită. A făcut studiile la şcoala 
politeclinică federală din Zurich şi la Viena.

întors în ţară la 1890 dup£ ce făcuse 
timp îndelungat practică în stabilimentele 
Schwarzkopf din Berlin, Luther din Bruns
wig, a început să se ocupe cu electricitatea 
industrială. Acestui inginer sunt datorite 
primele instalaţiuni de electricitate în Bu
curesci, precum la şoseaua Kisselef, Bule
vardele Academiei, Colţea, Elisabeta, gră
dina Cişmegiu, palatul Cotroceni. Acum a 
luat pentru compania Continentala conce
siunea iluminărei cu electricitate a oraşului 
Iaşi.

Negrescu (Leonida).— Arhitectj născut 
în Bucuresci la 1857.In acest oraş a făcut 
studiile liceale şi şcoala de poduri şi şo 
sele. Apoi a plecat la Paris, unde a urmat 
de la 1879 până la 1888 cursurile şcoalei 
de Bele-arte, obţinând diploma de laureat. 
In acest interval, în ultimii ani al şedere! 
sale la şcoală, a fost numit de guvernul 
francez sub-inspector la lucrările clădirei 
şcoalei centrale din Paris şi apoi inspector
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general al clădirelor imobilelor din cuartie- 
rul Luxembourg.

întors în ţară la 1888, a fost numit ar- 
hitect-şef la *căile ferate, de unde a trecut 
în accaşi calitate la Ministerul Instrucţiune! 
publice.

Principalele sale lucrări s u n t: Gimnaziile 
din 'Dorohoi, Vaslui, R.-Sărat, planurile 
pentru şcoalele comunale şi rurale, apoi m ai 
multe clădiri particulare între cari, casa 
Procopie 'Dimitrescu din Bucuresci, casa 
Gh'qâ Ionescu din Ploeşti, monumentul fu
nerar al bancherului Rosenthal la cimitirul 
izraelit, etc, etc.

Ş a l lm e n  (D im itrie ) .— General de bri
gadă, născut la 1836 Aprilie 23. A intrat 
în oştire, arma cavaleriei, la 1856 cu gra
dul de sergent, a fost înaintat sub loco te

nent la 1858, maior la 1869, colonel la
1880 şi general de brigadă la 1893.

S io n  ( C o n s ta n t in ) .— Publicist, născut 
pe la 1795, încetat din viaţă la 1858. A 
făcut studiile în Iaşi şi a publicat Menehmde 
în limba elenă, comedie (1803), Elisabeta. 
Dar principala sa lucrai’e este manuscriptul 
cu titlul : Jrhondologia Moldovei, pamflet 
răutăcios, plin de venin, scris într’un lim- 
bagifi foarte trivial şi prin care sunt batjo
corite toate familiile boeresci din Moldova.

T ă t â r e s c u  (N ico lae ). —  General de 
brigadă, născut la 1850 Februarie 10. Elev 
al şcoalei militare la 1867, este înălţat sub
locotenent la 1869, maior la 1884, colonel 
la 1892 fci general de brigadă la 1898.

E R A T A

Pag: 17, rindul 41. In loc d e : nu se putea tămădui înainte de că, citeşte «de cât-». 
Pag: i8 | rândul 54. In loc de: «Han-Makart» citeşte «H anţ Makart».
Pag: 36 , rtndul 4. In loc de: «2  Iunie 1SS1» citeştc a2 Iunie 1821».
Pai- 58, rindid 26. In luc d e : « 14 Iunie 1809» citeştc «14 Iunie 1869».
Pag: 72, rindul 20. In loc d e : m nde termina» citeşte «unde termină».
Pag: 80 , rindul 24. In loc de: «Dioisie Fotino» citeşte «Dionisie Fotino».
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