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PAUL BUJOR 

Nu cred să fie cineva în lași, din cercul întelectua= 
lilor, care să se bucure de mai multă simpatie şi stimă ” 
ca d. profesor Paul Bujor. Nu cred să aibă, de asee 
menea, nici un duşman, decât doar numai pe dânsul 
'singur, și aceasta se va vedea din cele ce urmează, 

_Simpatia care o radiază în jurul seu, provine în pri= 
mul rind din nemărginita lui bunatate de inimă și sincee 
itatea ce izvoresc cu îmbelşugare din 'toate manifestările 

sale. - 
Ca profesor la Facultatea de Știinţi se numără printre 

marii dascăli ai Universităţii „cari fac cinste Capitalei 
“Moldovei. Cursurile despre Morfologia animală pe care : 
le ţine, de şi's de-o severitate științifică deosebită, to= “. 

tuşi sint audiate cu multă dragoste de studenţi, cărora, 
prin modul cum. expune şi tratează diferitele chestiuni, 
[i desvoltă interesul pentru a pătrunde cit mai adinc în 

tainile ştiinţei, . | 

În ceea ce priveşte ştiinţa pe care o posedă, e O so” 

mitate a 'neamului rominesc, cu toate că modestia îl ţine 
departe de ori -ce sgomot de reclamă, cum fac mulţi cari 
ştiu să poseze prin aluca ce şi-o iau, dar cari în fond 

_nu valorează nimic, 
„ Lucrările şi 'studiile sale de laborator au o împortan -
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ştiinţifică netăgăduită careel pun în numărul savanților 

nu numai dela noi, dar şi din străinătate, 
Pentru el; munca nu este numai o datorie,e mal mult 

încă; e înseși firea lui, căci a munci, pentru dânsul în- 

seamnă a trăi, și pentru a trăi trebuie să muncească, : 

dar o muncă folositoare și de ale cărei roade să. se 
bucure cu toții. Ă Ă 

De şi studiile ştiinţifice carezi absorb cea mai mare 
parte de timp ar trebui să-l facă rece şi necomunicativ, - 

„cu toate aceste d-sa face excepție; e vecinic gâta. să se 
_manifesteze în orice. direcţie și în orice mediu sar găsi, 
dar manifestarea sa e totdeauna de o adevarată exube= | 
ranță, în care sinceritatea joacă. primul rol, 

“Cu toate aceste, în cercuri pur științifice îşi păstrează 
calmul şi judecata cumpănită, aşa cum se cere unui om 
de ştiinţă conștient de importanța ce-o prezintă chesti= 

unea ce se dezbate. Când își dă părerea despre ceva, 
-şiso dă în toată deplinătatea convingerei, fără rezervă 
„mintală, şi aceasta se datorește desăvârşitei lui since 
rităţi şi a respectului pentru adevăr, Dragostea lui pentru 

oameni şio arată mai cu seamă printr'un democratism 

“a cărui doctrină - formează crezul său de toate zilele. 
Pe tărâmul politic, di. Paul Bujor a încercat să joace 

„un rol, care l'a pus, însă, în totdeauna, în divirgenţă fie 

de tactică, fie de. idei cu: aceia cu care a încercat să 

lupte alăturea, - 
„ Această divirgenţă a provenit din cauza “modului în 

- care desa înțelege democratismul, şi mai cu seamă 'ar- 
mele cu care să se lupte pentru triumful deplin al a 
cestei doctrini,.-. i - | Ă 

Armele cu care a: luptat în trecut şi luptă. şi astăzi 
partidele | noastre de guvernământ, în. politică, di. Paul
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Bujor le-a găsit şi le găseşte cu totul contrare idealului 

său, Modul cum se prezintă candidaţii diferitelor partide, 
chiar cele cu pretenţii democratice, în faţa alegătorilor, 

nu corespunde de loc cu. "modul cum înţelege 'desa să 
se prezinte pentru. a: cere încrederea cetățenilor. : 

„ Demagogia deşanţată practicată de foarte mulţi din așa 

zişii democrați de astăzi, e piedica ce se pune în calea 

delui profesor Paul Bujor pentru a nu putea urma până . 
la sfârșit pe amicii cu' care facearcă să lupte alături, 

Sinceritatea şi adânca convingere cu câte=și susţine 
părerile ce şi le=a formulat asupra " diferitelor ' chestiuni, 
il pun mai presus de alţii, căci dânsul nu vede. şi nu 

urmăreşte în ceiace susține, decât un ideal bine 'deter- 

minat şi care să se bazeze pe purul adevăr. Aceastaei 
dă superioritatea. şi de aceea nu e de mizare că e atât 
de simpatizat şi stimat chiar și de. adversarii săi. 

" Apatiţia marei reviste ieșene «Viaţa Rominească» a 
fost privită” de dl. Paul: Bujor c'un entuziasm de ne= 
descris, alăturându-și numele de acel al d- lui. C. Stere, 
la conducerea revistei. 

Ceiace (a atras în cercul acestei Dublicaţiuni a fost, 
de bună seamă, în primul “rând, programul democratic ce 

şi=| împusese cenaclul sterist.. Na “trecut multă: vreme 

şi di. Bujor” îşi. părăseşte . prietenii, retrăgânduese ' dela 
conducerea. publicaţiunei și rămâne: astfel un izolat păs- 

trând, însă, în aceiași -atmosferă de sinceritate,. relaţiunile 

personale cu vechii săi prietini şi mai cu șeamă..cu aceia.-- 

-cari s'au... lasat. săsi adumbrească flamura “burgheziei 

„Jiberale,. Să m 

DL profesor Bujor nu înţelege decât: un fel de politică, 

aceea'a democraţiei. adevarate, nevoind 'să se. preteze la 

diferitele fluctuaţiuni inerente unei politici de partid, Din 
:
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acest punct! de vedere desa e un idealist îndărătnic, în: 

care, repet, sinceritatea ocupă primul rând, 
„De aceia îl vedem pe simpaticul profesor încrezân= 

du=se, pentru moment, în toţi cari. fac paradă de demo= 
cratism dar. cari mai apoi. dovedesc că democratismul: 
pentru 'ei nusi decât o armă ca să-şi poată satisface a. 
numite ambiţiuni şi scopuri de multe ori în. contrazicere: 

„cu: morala şi bunul. simţ, 
Astfel, amăgit de 'mirajul ce i se desfăşura . înaintea. 

- ochilor primul guvern al Romăniei Mari, sub preşidenţia 

delui Vaida Voevod, primeşte să fie ales preşedintele: 

Senatului, 7 
Dar şi în această înaltă. demnitate a avut multe nea» 

junsuri de întâmpinat chiar din partea propriilor săi prie- 

setini politici, așa că atunci -când a plecat dela preşidenţia. 
Senatului, nu s'a ales decât cu o nouă! deziluzie, după. 
cum deziluzie a 'avut și în partidul de sub şefia delui 
Iulius Maniu, în care îşi pusese toată încrederea că a: 

găsit adevaratul partid democrat după cum şiel închi=- 
_puia deasa. - ! i 

Pentru dânsul nu există decât o singură politică şi un 
singur partid, acela al democraţiei, Imediat ce vede că: 
în cutare ori cutare partid.se petrec oarecare fapte în 
contrazicere cu programul democraţiei adevarate, d-sa: 
nu se sfiește: de a divulga” acea contrazicere: pe care o: 
“găseşte chiar'la cei mai devotați prietini ai săi personali, 

- Aşa e firea delui profesor Paul Bujor, şi nimeni și 

nimic pe' lume nu, l'ar.. putea intoarce din calea cea: 
dreaptă a democraţiei adevarate, căreia i-a închinat, după: 

cum rezultă din întreaga sa viaţă de până acuma, entu=: 
-ziasm, cultură, sinceritate, muncă, dezinteresare şi mai:
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presus de toate o cinste comparabilă în toate mani=- 
festările sale, . | 

Deşi di. Bujor e om de laborator underşi petrece cea. 
mai mare parte din vreme în minuţioase cercetări ştiin- . 
țifice, totuşi d-sa găseşte momente —rare de altfel, din. 
nefericire, —în care sentimentalismul ia locul omului de- 

știință, transformânduel întrun literat duios cu care lite=- 
ratura noastră s'at putea mândri dacă  d-sa ar găsi multe: 
asemenea momente, — şi le=ar putea găsi dacă ar.voi,— 
pentru a le consacra literaturei. 
“n unul din primele numere ale revistei «Viaţa . Roz: 

minească» dl. Paul Bujor a publicat o admirabilă bucată: 
literară «Mi-a cântat cucul în. față», în care calitățile 

“unui literat de rasă apar cu mbelşugare. A făcut mult. 
sgomot această bucată şi e socotită, şi cu drept cuvânt, 

ca un mărgăritar al. literaturei românești, 

D-sa e un contrast în ceiace priveşte. personalitatea: 

sa ca om de ştiinţă, ca. politician şi ca, literat, 

Acu'îl vezi studiind cu o râvnă ndărătnică în labo=: 

” rator, coficentrânduși: toată atenţiunea cercetărilor ştiinţi= 

fice, acu apare în mijlocul unui sgomot infernal de po- 

liticiani, în care glasul. său -apără cu multă căldură şi 

_sinceritate 'democraţia, cu riscul chiar de a jigni. pe to-: 

_varăşii săi cari .nu prea văd 'cu ochi buni avântul pro= 

„ esorului Bujor. în lupta pentru triumful deplin al .demo- 

- cratizărei neamului nostru. 

II vezi apoi în discuţii aprinse asupra artei şi litera 

turei, ca şi cum întreaga lui viață şar fi consacrat-o lor, 

_ neputând bănui că ai înaintea ochilor un om de ştiinţă, 

un om de laborator. 

Astfel apare dl. profesor Paul Bujor în manifestările 

sale, Distins în ştiinţă, distins în literatură, distins, in po=
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„“itică, În această -din urmă manifestare a vieţii! sale, pu . 
“tem spune fără a greşi, că desa e unul din cei mai de 

seamă 'barbaţi ' politici din ţara noastră, dacă se ţine 
“seamă că dânsul are ca suprem ideal democrația pentru 
-care luptă, cum am zis. mai sus, cu tot entuziasmul și 
-cu toată - siriceritatea, şi pentru care sacrifică partizanii 
„politici oricât” de strânse legături de prietenie. personală 

.ar avea cu'ei, - 
“ Pentru di. Paul Bujor nu există decât două lucruri : 

întăi, a.și face datoria ca' cetăţean deplin conştient; nee' | 

traficând niciodată când e vorba de angajamente luate 

faţă de democraţie, -al doilea, prietenia personală ce o 
manifestă faţă de aceia' cu care a luptat alături pe vree 
muri, deși mulţi dintre” ei s'au despărțit politiceşte, sau - 
“mai bine zis d-sa' s'a despărțit de dânșii, nevoind să ce= 
deze.'o iotă în. ceiace privește 'Cinstea. şi. sinceritatea 

“politică. . . , 

Aceste . calităţi fac din! profesorul ieșan' o “glorie a - 
neamului, di. Paul Bujor. rămânând -mereu: acelaș ce a 
fost totdeauna: savantul și statornicul democrat fără să 
ţină. seamă de fluctuaţiunile politice în :care -de multe ori 
a” fost luat, crezând'că toată lumea e sinceră câ. el, lată 
pentru ce d-sa și-i dușman lui. însuşi. 
-
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NEAGOE POPEA 

' Infăţoşare de: atlet, dar. a. unui atlet al cărui corp e: 
de=o proporţionalitate estetică! carerl face simpatic: imez" 

„diat ce=l priveşti, . - 

Nalt, impunător, dar totuși blând, aşa că în clasă, elevii . 
îl respectă, dar în acelaș timp îl și iubesc, căci: dânsul, 
ca profesor are o manieră deosebită de a se 'purta cu 
învățăceii, făcându-i,. pe deoparte să fie liniştiţi şi atenţi 

la cele ce. le-explică, iar pe de alta, să-l iubească ca. 
„pe un adevarat părinte. Cu toate aceste pare a fi sever 
„Şi severitatea şi=o manifestă prin însăşi înfăţoşarea sa şi 

mai ales prin seriozitatea cu care se, prezintă, fără, însă 
să caute a se impune prin vreeun calcul cum! se intâmplă . 

„cu unii dascăli ce vor să audă vorbindu=se de dânşii ca 

despre cine ştie ce personalităţi marcante, ' E 
- Conştiincios în tot. ceiăce . face, având dezvoltat în. 

mare grad simţul răspunderei' şi.al datoriei, profesorul 

de geografie ÎN. Popea îşi îndeplineşte misiunea de dascăl 

_în aşa chip că nu poate nimeni săei. aducă nici cea mai 

„mică imputare, 
“Om al datoriei, el niciodătă n'a căutat şi nu Caută s să '- 

se eschiveze dela cele cezi sunt impuse de obligaţiile lui 

fie ca profesor lie. ca „simplu particular. 

.
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„Simţul răspunderei e pentru dânsul nu o obligaţiune, 
-ci o incarnare, a fiinţei sale, de aceia nimic pe lume nu 

:Var putea face să-şi calce pe inimă, atuncia când e con= . . 
“vins că ceiace ar săvârşi e contrar dreptăţii şi adevărului. 

*Dăscălia şi-o îndeplinește cu o deosebită tragere de 
“inimă, căutând ca să tacă pe elevi să priceapă și să-și 
„deie seamă de adevărurile ce le propovădueșşte profe= 

- sorul lor; apoi modul cum. știe să se exprime, claritatea 
-expunerei lecţiilor, precum şi interesul ce-l provoacă 
elevilor pentru studiul Geografiei, arată tâdeajuns des” 
toinicia cu care acest profesor model îşi dă în vileag 
“calităţile sale de eminent îndrumător al tinerimei noastre, 

mai ales în aceste vremuri. atât de vitrege pentru ma. 

nifestări de scrupulozitate de educaţie morală, - ” 
Apreciat cum se cuvine în cercul corplui didactic, - : 

'profesorul Neagoe Popea a atras atenţia ' Ministerului 
Instrucţiunei, și în special a delor Duca şi Anghelescu 
“foști miniștri, cari Pau luat de colaborator, încredin= 

țându=i în mai multe rânduri postul de Inspector şi de 
Inspector general .al Învăţământului, | 

În această înaltă demnitate pe care a ocupat=o de 
.multe ori, profesorul Neagoe Popea a dat. dovadă, ne= 
:tăgăduită nici chiar de adversarii săi politici, de. mult 
bun simţ, de capacitate şi.de un spirit de imparțialitate 
“care” pune mai presus de orice, 

"Bun român, atât ca profesor cât-şi ca Inspector şcolar, 
işi dă toate silințele pentru înălțarea cât mai mult a ele 
„mentului românesc, mai ales 'a acelui dela țară, care e 
baza întregului nostru edificiu naţional, In această pri” 
vință, Neagoe Popea a căutat întotdeauna să vie în 
ajutorul dăscălimei rurale, Indrumând-o. prin sfaturi bune
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şi înțelepte și prin măsuti, de multe ori. severe în apa 
renţă, dar drepte, făcând-o 'să=şi îndeplinească misiunea 
în chip satisfăcător pentru ca şcoala să poată: progresa 
cât mai mult, 

In această privinţă, el 'e unul dintre puţinii cu care 
şcoala noastră se poate mândri, . i 
" Conştiincios până în cele mai mici amănunte, dânsul 

totuşi 'ştie să se conformeze nu numai literei fezei, ci şi 

bunului simţ, fără care, de bună seamă, mulți cad în 

ridicul, oricât ar căuta să pară că nu se abat dela strice 

tele îndatoriri ce [i dictează obligaţiile lor oficiale. In . 

aceasta stă, tocmai, superioritatea sa fară de foarte mulți 

alţi colegi de dăscălie. 
Prin calităţile sale superioare şa atras intotdeauna 

stima tututor şi se bucușă de un mare prestigiu. | 

Fost elev-al marelui nostru îstoric' dl. Neculai lorga, 

acesta Ya luat în mai multe orașe din Europa pentru asi 

ajuta la colecţionarea și traducerea numeroaselor docu= 

mente privitoare la istoria țărilor române. | 

Cunoscător adânc al vieţii din Transilvania, unde pro= 
fesorul Neagoe Popea își. are obârşia, continuă mereu 
să se întereseze de mişcarea culturală şi socială de acolo, 
și nu numai odată a atras atenţiunea factorilor . răspune 
zători asupra prea puţinei atenţiuni ce se dă întărirei 
elementului românesc de peste munţi. | 

Ca inspector general școlar, a fost întotdeauna la în” 
nălțimea demnităţii, căutând să întervină oridecâteori ce= 

"reau interesele învățământului şi impotrivinduese cu în- 
dărătnicie atunci când se căuta de unii.puternici ai zilei 

să pună interesele personale, sau electorale mai presus 

de cele ale şcoalei. e
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Profesorul Neagoe. Popea este un simbol, EI consiz 
“deră şcoala ca un templu: a cărui infailibilitate | trebue 
să fie respectată de toată lumea. - , . 
“În această privinţă e un demn urmaș al, marilor foşti 
dascăli și, inspectori școlari: . St,. Vârgolici, P. Râșcanu, 
V. Palade, P. Finrnare,. S. . Haliţa și DI, C. + Meissner,
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Profesor Dr. |. TANASESCU 

O 'severitate ce te zguduie când 1] priveşti, dar când - 

vorbeşte, de multe ori, par'că, perde din . această se= 
veritate, * 
Nu trebue dar să judeci pe om numai după aparenţă, 

Adesea sub înfăţoşarea cea mai blajină se ascunde un 
caracter aspru, o inimă de piatră, o mare răutate SR 
fletească. i R 

Trece printre dascălii cei mai serioşi ai Universităţii 
ieşene, făcând în acelaș timp podoabă facultăţii noastre 
de Medicină, 

Chirurg eminent care „ar putea să rivalizeze cu oricare 
altul cu' renume nu numai dela noi din ţară, dar chiar 
şi din străinătate, își îndeplineşte misiunea cu o deose- 

bită tragere de inimă. ă 
Din orice clasă socială ar fi bolnavul, bogat ori sa» . 

rac, când se află'pe masa de operaţie, e tratat la fel, 

eminentul profesor dându-și toată 'silința şi, punându-și 

la contribuţie întregul talent şi vasta ştiinţă medicală, 

pentru a“ scapa pe bolnav dela moarte, și-l scapă. . 

Artist desăvârşit. în mânuirea bisturiului, cea mai grea 

„operaţie e pentru dânsul o îndeletnicire ușoară, căci e 
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stăpân pe tot secretul ce se. ascunde în această ramură 
a Medicinei, 

In curent zilnic cu tot ce interesează misiunea sa de 
profesor” şi chirurg, domnul Dr. |. Tănăsescu nu cu=* 
noaşte ce este. odihna. E gata în orice moment, fie ziua, 
fie noaptea să vină în ajuterul celora ce așteaptă sal- 

varea dela el. a o 
Conştiincios în tot ce face, el e şi omul datoriei, ş'a 

croit o linie de conduită dela 'care-nu se abate câtuși 

de puţin, oricâte piedici i s'ar pune .în cale, - şi nu de 
puţine ori a avut 'să întâmpine asemenea piedici, „pe cari, 
însă, prin autoritatea şi puterea lui de învingere a putut. 

„să răsbată şi să se impună. 
Autoritatea severă pe care o manifestă faţă de stue 

denţi mai cu seamă, are o înrâutire binefăcătoare, asupra 
”. lor, căci îi îndrumă astfel ca .să pășească sănătos şi să 

fie totdeauna atenţi în practica zilnică a misiunei lor, 
- Pătrunzând mai adânc în sufletul acestui profesor şi 
chirurg, te convingi imediat că are o inimă bună, că 

severitatea ce=i stă întipărită pe faţă şi în vorbă, nu e. 
altă ceva decât reflexul unei conștiinți adânci pentru Ins 
drumarea ca viitori medici a studenţilor cesi urmează 
cursul şi| secondează în spital la clinică. | 

Numărul cel mare de studenți carisi. frequeniacă 
cursurile și clinica, sunt o dovadă strălucită că eminentul 
profesor şi chirurg nu numai că este stimat, dâr chiar 

și iubit, - , . : 
-.. La examene e foarte riguros, dar aceasta întăreşte şi 
mai mult faptul că e de-o conștiinciositate desăvârşită 
şi că îndeplinirea datoriei e înainte de toate,. 

El nu vrea să vadă studentul trecând cu ușurință sau 
prin mijlocul biletelor de recomandaţie, EI cere studen=
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tului să știe carte şi să=și facă datoria cesi incumba 

viitoarea lui activitate medicală. 
Din acest punct de vedere profesorul Dr. |. Tănăe 

- sescu e unul din puţinii dascăli care pune înainte de . 

toate, conştiinţa, datoria şi disciplina. 

În timpul războiului pentru întregirea “neamului, pro» 

. fesorul Dr. Tănăsescu și-a făcut datoria mai, mult decât: 

"cu prisosință, dând dovada celei mai desăvârşite abne= 

„. gaţiuni, punându+şi adeseaori viaţa” în pericol și căutând” 

"să scape dela 'moarte nenumărați răniţi cărora trebuia 

să [i deie nepreţuitul său ajutor medical. . | 

“A înfruntat astfel toate. greutăţile cele mai insupor= 

cabile fără să se plângă, fără să aibă altă preocupare 

„decât aceia de -â=şi face datoria de bun chirurg şi de 

bun român, SE : 

Numai acela care l'a văzut muncind în timpul groaz- 

nicului războiu, numai acela, zic, îşi poate face ideie de | 

uimitoarea lui putere de: muncă, de simţul datoriei şi 

, dragostea nemărginită pentru ţară și neam. | 

Pe cât e de sever cu studenții şi: cu personalul cl 

nicei al cărui conducător este, pe atât e de blând şi uman” 

„cu bolnavii pe care-i îngrijește | c'un devotament mai: presus 

de orice laudă. . 
Ceiace măreşte: meritul distinsului profesor. Dr. |. Tă- 

năsescu, e, în primul rând ordinea, curăţenia și disciplina 

pe care le-a introdus în clinica sa dela spitalul. SE. 

, Spiridon. | ie 
„Fiind în curent cu toată mișcarea chirurgicală din ţară 

și din străinătate, eminentul şef de- clinică a căutat. îne 

totdeauna să fie' exemplu în ceiace priveşte instalarea 

sălei sale de operaţie. 

* Nimic nu cruță, nici timp, nici cheltueli pentru ca 
y
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clinica sa să fie model şi întradevăr, cu toate greutăţile 

ce întâmpină, totuşi poate sta alături, împreună cu aceia: 

a distinsului său coleg, profesorul Dr. Hortolomei, cu. 
multe clinici din străinătate; | 

Pe lângă calităţile sale superioare.de bun medic și con= 
-ducător al clinicei, profesorul Dr. |. Tănăsescu dă zilnic 

- dovadă de un foarte harnic gospodar şi aceasta se ex=! 
plică prin âceia că se interesează până şi: de cele. mai 
mici - amănunţimi în ceiace: priveşte conducerea clinicei 
sale, | | 

_ Curăţenia exemplară şi liniştea cea mai desăvârșită: 
domnesc în întreaga sa clinică. Totul e în perfectă or=': 

dine, totul se petrece după un program anumit. pe carezi 
desăvârșeşte din zi în zi, ținând .seamă de progresele - 

- ştiinţei și ale timpului, 
Spiritul său de gospodar şi=| arată şi prin faptul, că 

în calitatea sa de epitrop,—astăzi e a doua oară epitrop - + 
al Casei Spitalelor Sf. Spiridon din laşi, —se ocupă cu 
o râvnă întradevăr demnă de admiraţie căutând să aducă, 
pe cât e posibil, în împrejurările actuale, îmbunătățirile 
de care are atâta nevoe Spitalul, .din toate punctele de 
vedere. 

Intr'adevăr. dela războiu încoace, şi mai ales de când 
s'au expropriat moșiile, Epitropia se găseşte într'o jenă 
financiară căre=o pune în imposibilitate de a face. faţă 
nevoilor zilnice, 

Deşi profesorul D-rul Tănăsescu, în calitatea lui de 
epitrop încearcă toate mijloacele pentru a se veni în a» - 
jutorul Spitalului Sft. Spiridon, întâmpină în toate păeile, 
vitregia cea mai revoltătoare. 

„ Pătruns de nevoile acestui spital în fruntea căruia se 
găseşte, epitropul profesor Darul |, Tănăsescu a făcut:
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un gest care nu trebue trecut cu vederea, — mai cu seamă 

astăzi când goana după câştig a ajuns la „apogeu, —și 

anume, că a renunțat la salarul de Epitrop, salar pe 
cara z=| lasă pentru nevoile Spitalului. 
“Deşi suma nu reprezintă cine ştie. ce, dar gestul epi- 
“tropului merită întreaga admiraţie şi recunoştinţă. 

Aceasta invederează şi mai mult, pe deoparte dra= 
gostea ce o are pentru Epitropie căutând ca prin. pro-: 

- priile lui sacrificii să-i vie în ajutor,iar pe de altă parte, 
„caută să arăte că astăzi Epitropia Casei Si, Spiridon, 

e lipsită aproape cu desăvârșire de mijloace aşa că, dacă 
'nu se vor lua măsuri de cei în drept, sălile Spitalului 
se vor închide, iar bolnavii nu vor mai avea unde Ssăaşi 

caute sanatatea. aa 

Gestul mărinimos și umanitar totodată al distinsului 

profesor Dr,.], Tănăsescu ne aminteşte de vremurile de 
odinioară când Epitropii nu primeau nici un salar, con= 

siderând demnitatea de Epitrop ca o datorie creştinească 
nelăcominduese la banii unei instituţii de binefacere, 

” Astăzi, mai cu seamă această veche instituţie spitali= 
* cească are nevoe mai, mult ca oricând de sacrificii din 

partea celora ce o conduc, 

Aceasta a tâţeles+o Bpitropul Dr, profesor Tănăsescu, 
„lată pentru ce eminentul chirurg despre care ne o». 

cupăm în „rândurile de .mai sus, va rămâne pentru, ge= 
neraţiile - viitoare cea mai frumoasă pildă a unui bun 
profesor, a unui adevarat patriot,



  

  

"PETRU POGONAT 

Intre personalităţile Iaşilor, figura delui Petru Pogonat E 

se remarcă cu o deosebită simpatie, căci desa, e, înainte 

de toate, un feuntaş al baroului, dar şi un fruntaș al 

politicei. ? 
"A vorbi despre Desa în calitate de fruntaş al baroului 

ieșan, inseamnă a ne reaminti de frumoasa pleiadă a vese 

ziţilor avocaţi de odinioară cari au- făcut fala Capitalei. 
- Moldovei, Se 

Di, Petre Pogonat. e un avocat distins, un avocat prin - 
vocaţie, pentru care știința Dreptului pare a. nu avea 
nici o taină.. 

Cult şi inteligent, deo. putere de muncă care-l pune .. * 
deasupra multora, -el consideră avocătura ca o parte ine» 
rentă a firei sale. e 

Chestiunile de Drept 'cele mai grele sunt desbătute de .. 
el cu o competință deosebită, dovedind în-acelaș timp . 
că e stăpân desăvârşit pe materia ce o tratează, Nimic 

nui scapă din vedere, nici un amănunt cât de mic în 
procesele ce le pledează. o 

Cu aceiași uşurinţă discută orice problemă juridică fie 

“cât de grea, ca şi o chestiune de puţină importanţă, 
Când se află la bară şi pledează, distinsul avocat îşi 

„dă toate silințele pentru a dovedi temeinicia celor ce
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susţine. Şi nu din spirit pur avocăţesc, cum sar. zice, 

dânsul apără pe client. El e convins pe: deplin de drepe: 
tatea cauzei ce o susţine, înainte de toate, o cauză 
dreaptă. 

Din acest punct de vedere, DI. Petru Pogonat se fi- 

'dică cu totul deasupra a foarte mulţi. avocaţi, cari nu 

văd în avocătură decât un mijloc de a câștiga cât mai 

mult, puţin- păsându-le dacă cele ce susţin înaintea ju= 
decătorilor, sunt conforme cu dreptatea cauzei sau nu, 

Totul, e pentru ei, să încaseze onorarul, fără să se în= 
grijească câtuşi de puţin dacă sunt piegătiţi sau nu pentru 
susţinerea. intereselor clienților ce din nenorocire cad pe 
mâna lor. o 

DI. Petru Pogonat .a dat dovadă în lunga sa carieră, 

că înţelege altfel avocătura, ea fiind pentru el o artă, 
"al cărui cult îl cinstește fără “a se abate dela îndatoririle 

cezi dictează, în primul rând, conştiinţa,! adevărul şi 

dreptatea... - 
Inzestrat cu asemenea calități, posedând o vastă şi 

temeinică cultură juridică, precum şi o cultură generală 
care-l ridică deasupra multora, DI. Pogonat, când apare 

la tribună nu numai că e stăpân desăvârșit pe chestiune, 
dar vezi în el pe adevăratul artist, ridicându=se ca un 
atlet al cuvântului, impresionând dar în acelaș timp şi 
convingând. . 

Căldura cu care pledează, argumentarea puternică şi 
mai presus de orice, convingerea că ceia ce apără e€ iz» 
vorât din.cea mai pură dreptate şi din cel mai adânc 

adevăr, il fac să fie admirat şi respectat. | 
Nici odată nu se va prezenta înaintea judecătorilor, 

până ce mai: întâiu nu va studia în amănunţime cauza 

ce o apără, pe dânsul puţin interesându-l dacă această
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cauză are o importanță deosebită, ori e o simplă ches= 

tiune banală, DI. Petru Pogonat ştie că în mâna sa stă 
interesul clientului şi pentru aceasta având simţul 'răse. 
punderii în gradul cel mai mare, şi al datoriei tot odată, * 
Desa nu vede altceva decât realitatea în faţă, şi deci 
nu-şi - precupeţeşte talentul şi cultura juridică; apărând 

un client al cărui proces prezintă o mică importanţă din 
punct de vedere juridic, : 

Desa. când pledează o cauză mare sau una mică, îşi 
pune tot avântul, căci interesul clientului e acelaș, fie 

„acel interes de mare ori mică însemnătate, căci înainte 
de orice, e în joc 'dreptatea și clientul şa pus în apă” 
rătorul său toată increderea, | 

De aceia nu e de mirare că Dl. Petre Pogonat areo : 

clientelă așa de frumoasă, pledând zilnic în îața tuturor 
instanţelor, cu competință, căldură şi dragoste pentru me 

seria sa, - a 

D-sa face parte dintre fruntașii avocaţi “ieşeni, şi îm= 

preună cu câţiva colegi, puţini la număr astăzi din ne= 
fericire, ţine, încă sus, prestigiul baroului nostru, | 

Dacă DI, Petru Pogonat se bucură de stimă şi admi- 

raţiunea colegilor săi,- aceasta e o dovadă că Desa prin 

însușirile distinse cu care este înzestrat, reprezintă o 
forță în baroul nostru. | | 

Și. aceasta s'a văzut la ultima alegere a membrilor. 

Consiliului de disciplină când Desa a întrunit cel mai 
„nare număr de glasuri, aproape unanimitatea voturilor. 
Tot odată, membrii consiliului de disciplină lau . ales 
prodecan, demnitate care i se cuvinea poate mai de mult. 

Activitatea sa în noua demnitate va fi desigur folo= 
sitoare, căci D|. Pogonat nu e omul. care să se deie în
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lături dela muncă; şi mai ales când sunt în joc interesele 
- breslei avocăţeşti, 

Am spus [a început că Di, Petru Pogonat. este şi un 
fruntaş al politicei ieşene, - , 

Intr'adevăr Desa' reprezintă în Capitala Moldovei pate | 
tidul Poporului de sub şefia Delui general Averescu... 

DI. Petru Pogonat e acela care a organizat dela inceput 
„acest partid şi numai datorită. D-sale, partidul Poporului 
se menţine astăzi la laşi. | - 

Munca titanică ce a depus=o pentru a ridica partidul 
„Poporului la nivelul unui partid de guvernământ, e, fără 

". îndoială, recunoscută până și de cei mai îndârjiți adver= 
sari politici. Na N o 

Nu vom căuta să intrăm în amănunte, dacă partidul 
Poporului, reprezintă sau nu, astăzi, o forţă. 

Ceiace interesează, în primul rând e faptul că dl. - 
Petru Pogonat e străjerul neadormit care nu se lasă în- - 
vins, chiar atunci când unii fruntași cari au jucat roluri 
“mari, covârşitoare, putem zice, în viața acestui partid, 

au căutat să-l ignoreze,. 
Rezultatul a fost că dl, P. Pogonat a trecut peste toate 

piedicile şi intrigile 'ce i :se puneau în cale, rămănând, 
omul corect, conștient şi răspunzător de situaţia Srupărei 

«dela laşi, căci d-sa reprezintă cu adevărat o, forță morală 
:și peste această forţă, nici o altă putere nu' poate trece, 

“Tocmai pentru curajul şi credinţa cu care luptă ca 
să menţină prestigiul. partidului Poporului, merită , frun= 
tașul averescan toată lauda. : 

Neşovăelnic în manifestările sale, dl, P, Pogonat pă 
şeşte eroic pe drumul drept, fără să: se intimideze, fără 

să=şi piardă cutajul, chiar dacă are de întâmpinat cele 

mai grele obstacole, după cum s'a văzut până acum.
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"Desa rămâne cu conştiinţa impacată ci că, șia făcut și=şi. 
- face întreaga datorie, fără să se abată câtuşi de puţin. 

din cale,. fără să caute asşi răzbuna, căci răzbunarea 

isa. venit singură: Desa- putând privi înaintea” tuturor Cu. 
fruntea. senină şi ţinând: cu cinste şi demnitate „steagul 

- partidului. Poporului din. Iaşi. + | 
“Sfârşind aceste rânduri nu putem decât să avem o 

singură părere de rău și. anume aceia, că. d-lui Petru 
Pogonat, înzestrat cu atâtea . calităţi superioare, om de-o 
cultură adâncă și solidă, nu i s'a. găsit o catedră uni” 
„versitară la facultatea juridică, unde desigur ar, fi cinstit 

nvăţămizatul nostru superior, Viitorul. Credem nuei va fi. 
vitreg. Sa a



  

  

„IOAN ZIPPA 

“ Greutatea este, un cuvânt care are multe semnificăși , 

pentru unii greutatea e pur şi simplu greutate, adecă cum: 
“ar fi o rădăcină” de stejar bătrân pe care abia deso pot - 

uri din .loc-mai multe braţe voinice ; pentru alții greu= 
tatea e idealizarea unei calităţi, cum s'ar spune bună= . 

--oară despre cineva care e serios, harnic, deştept, bogat: 

„sau cinstit: se.om cu greutate», - | 

-Din ambele categorii « se găsesc. mulți oameni, , dar aceia 

cari întrunesc: şi greutatea propriu zis şi calitatea de a 

„.. fi com cu greutate» în sens ideal, sunt foarte puţini, şi 

“.dintre acești puţini face parte şi cunoscutul nostru con 

„cetăţean, loan Zippa, în . care. ambele «greutăţi» par a 

se întrece una, pe alta. 
: Intr'adevăr simpaticul lancu Zinpa,, sau cum îi spun: 

“prietenii şi cunoscuţii «Conu lancu>; e o persoană 'cu. - 

multă, foarte multă chiar, greutate în ași, „La cântar, 

“după cum ' însuşi declară, are nici mult nici mai puţin - 

"decât una sută ' cincizeci și cinci kgr, şi jumătate ; ' a= 

" ceastă greutate, însă, o are inainte de masă, căci i după 

masă cântărul arată câteva kg, în plus... 

„Şi să mai zică cineva că -« Conu Iancu» nu e om cu. 

“greutate ! - 

„Totuşi «Conu Iancu» « e om cu gteutăte şi. în celălalt
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“sens, Dasa este «cineva» în Capitala Moldovei, dar mai - 
„cu' seamă în judeţul a cărui marcă e un cal, . . 

Inchipuiţi=vă o persoană bine făcută, potrivit de -înalt, 
cu spetele și. ceafa late, cu obrajii plini, rotofei şi cu 
.meni, cu musculatura mâinilor şi a picioarelor ca a unui 

atlet cu renume, cu „mustaţa tunsă . mic, cu zâmbetul” 

mereu pe buze, pășind ușurel şi! sprinten și veţi avea 
pe întreg «Conu lancu»' Zippa, în : deplinătatea celor O.: 
sută cincizeci și cinci! de lgr. juimătate..., înainte de masă., 

- Astfel se prezintă simpaticul concetăţean în aoreola 

estetică 'a greutăţii sale trupeşti, pe când. calităţile sală | 
sufleteşti nu- stau mai pre jos. -. i 

loan Zippa, —adecă vreau să zic «Conu Iaacu», — este - 
-«cineva» în orașul nostru, căci dânsul reprezintă, şi cu | 

drept cuvânt, o personalitate distinsă, atât în “lumea bu- 
nilor şi harnicilor gospodari rurali,. cât şi în lumea po= | 
litică unde își are un.loc de frunte bine meritat în râne 

durile partidului naţional-liberal din Iași. . 
... Ca podgorean și agricultor loan Zippa e un ftuntaş | 
între fruntașii județului Jași. Ca proprietar rutal, dânsul 
cultivă. întinderi mari de vii, în mod sistematic, fiind | 

mnereu în activitate, nelăsând săsi' treacă. nimic pe dina- 

'-intea ochilor fără să observe şi fără să eie măsurile ce 
de dictează interesul din Punct de “vedere al bunului: - 
gospodar, . 

Activitatea ce o depune şi mai cu seamă dragostea - 
ce o are pentru pământul dela ţară, Al fac săși con=: 
centreze toată puterea de muncă căutând ca prin culti= 
varea raţională .a pământului să producă cât". mai mult 
dar şi calitativ în: acelaș timp. e 

Dacă dragostea lui se: manifestă pentru. ământul de 
muncă atât de puternic, lancu Zippa manifestă aceiași 

)
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. dragoste, părintească şi frăţească şi pentru aceia cu a 

jutorul cărora işi lucrează lanurile şi viile, adică pentru. 
... săteni, cărora Ii este ca un părinte şi ca un frate, 

Trăind mereu în mijlocul poporului dela ţară, cunose 
'cându=le indeaproape nevoile şi păsurile, el consideră pe: 
țăran nu ca un instrument de muncă 'cum fac 'cea mai 
mare parte din proprietarii şi arendaşii mai ales străini, 

ci ca pe un' adevărat tovarăș, cu caresși „imparte și 
“bucuriile şi necazurile. | 

De»o bunatate de inimă mai presus : de orice, loan 

Zippa e totdeauna gata .să vină în ajutorul celor saraci,. . 
fără să caute a precupeţi câtuși de puţin nevoia omului, 

„Nu e gospodar în comuna Osoiu,: Tomeşti, etc, în: 
care-și are'gospodăria, căruia să nuri fi botezat ori cu=. 
nunat, | 

“Ori când:e la dispoziţia - sătenilor ajutândusi. și cu 

"fapta şi cu înţelepțescul cuvânt, căutând săsi îndatorească 
“în toate împrejurările, | Sa 

De aceia țăranii îl iubesc- ca 'pe un părinte, ascule 
tându-l întotdeauna şi fiind gata ori:când să-l urmeze 

- fără “să murmure, satisfăcând astfel dorințele lui «Conu. 

Iancu», dorinţi cari se reduc în cele din urmă, la înde= 
"plinirea îndatoririlor ce le incumbă sătenilor de” aşi cul= 

tiva pământul muncind în mod cinstit, pentru ca astiel - 
-să poată trăi şi-ei mai "omenește și să se bucure, prin 

urmare, de: roadele muncii lor, | pi 
Nue mândru de loc de situaţia sa faţă de țărani. EI 

îi priveşte ca pe nişte prieteni: devotați, după cum și: . 

“ dânsul lizi devotat for. 
„O' caracteristică a lui lancu Zippa e patima ce o are: 

pentru "politică, pentru care e în stare. săsși sacrifice: 
viaţa chiar.- “
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 Consequent dragostei lui. pentru. sătean, el caută! şi în 

- politica. militantă pe care o face 'de ani de; zile, să ridice . 

„cât mai mult pătura, curală “la nivelul unei deniocotaii 

“sincere, *.: a 
Vechiu şi - devotat partizan al! partidului Nlaţioăale 

'Liberal, a căutat. întotdeauna. să fie la înălțime, contri- 

“ buind în cea mai largă măsură prin o activitate rodnică, 

“la îndrumarea vechiului partid de guvernământ. pe'calea 
„unei democraţii serioase, j N pe 

În judeţ, dar mai cu seamă prin . părţile undeeşi are 
“anurile şi viile, se bucură de o popularitate pe, care . 

foarte mulţi io invidiază. . -: ae 
„Puterea sa electorafă a dovedit-o' în multe randuri, 

cand alegătorii din sectorul. său, [a urmat necondiționat, 
aproape în unanimitate, şi mărind astfel: succesul candie. 

„ Maker partidului pe care-l serveşte cu atâta devotament. 
Sătenii ţin mult [a : loan - Zippa, pentrucă : acesta, la 

-toate- nevoile lor, cum am spus - mai înainte, nui lasă. 

„BI, însă, nu, caută să se. folosească de. dânșii pentru a - 
li stoarce numai. voturile; - EI. ti ajută mereu, el se. în-- 
'teresează într'una de: păsurile lor, şi când este. la: putere, . : 
-dar mai cu seamă când se găseşte în opoziţie. 

Atunci se. vede mai. bine decât oricând : că dragostea 
“ui pentru poporul: dela țară este. sinceră. SE 

"Şi ca 'să se vadă şi miai bine câtă dragoste: nutrește. 
Iancu Zippa sătenilor, vom “spune că dânsul întotdeauna : 

sărbătorile cele mari, cum e Crăciunul şi Paştele, le pe 

“trece în “mijlocul prietinilor' lui țărani dela ţară, -- » 
E un elector admirabil. cu unile reminiscenţe- din ves. | 

chiul regim electoral censitar, 
“Totuşi, şcoalei electorale: [a' care caută să atrăgă pă! 

tura rurală, i-a imprimat un program . în câre  demoerăz . 
N 
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tismul se ” desfăşoară în toată splendoarea lui, ferinduese, 

“pe cât fi stă prin putință, de: -demagogismul Care, mai cu 
seamă dela războiu încoace a. cuprins ca într'o mteajă 
pe politicianii tuturor. partidelor: noastre, 

Ca prefect al judeţului. Iași, loan Zippa s'a distins ca 

“un harnic şi înimos gospodar, interesânduase îndeaproape 
“că să vină cât: mai mult în sprijinul celor apasaţi și că- 
utând să "aducă îmbunătăţiri judeţului, lasat aproape cu 
totul în părăsire de: puternicii. zilei, aceștia din oricare 

| paztid ar face parte, i _ 
Deși a” ocupat "puţină: vreme > demnitatea de. prefect, 

deși n'a avut timpul material pentru ca să=și pună în 
" evidenţă 'deosebitele' lui aptitudini, “de pricepere adâncă 

şi de muncă încordată, totuşi-a lasat urme frumoase în 

tot judeţul căruia i-a închinat din suflet toată dragostea 
și munca, , 

„_ De-o cinste mai: i presus . .de, orice bănuială; in 'mani» 

festările sale” de, „orice „patură, caută să nu aducă jignire 
__ nimănui, 
Spirit, d alfel! cu totul independent. BL nu 'are as= 

cunsuri, el nu ştie decât. să urmeze calea - dreaptă -şi . 
" cinstită, nu se. sfieşte să atace chiar pe cei mai 'de aproape 

„dintre prieteni, când aceştia încearcă să pășească alături: 
"de adevăr şi de bunul simţ. : po 

A fost aleș senator de lu în ultima guvernare libe=. 
“sală, în locul rămas vacant prin moartea neuitatului Petru * 

| Fântânaru,: şi s'a distins, şi'n această demnitate, prin de= 

votament, disciplină şi bun simţ; contribuind astfel [a tată- 
rirea partidului naţionaleliberal, 

lată “pentru ce simpaticul nostru “concetăţean Ioan 
Zippa e. «om cu greutate»,
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De; şi astăzi nu mai stă In lași, ocupând inalta dem=- 
nitate clericală de Episcop al Dunărei de Jos, totuși, 
P, S. S. Cozma Petrovici, nu poate fi considerat ca un 
străin al Capitalei Moldovei. .. 

P. S. Sa, deşi încă tânăr, putem spune, s'a ridicat [a 
această înaltă treaptă bisericească numai prin meritele 
sale,. prin cultura. sa adâncă, prin corectitudinea sa exem= 
plară și mai ales prin acea evlavie care»i inerentă numai 
adevăratelor fețe bisericeşti, -- 

„Mai mult înalt, cu înfăţişare distinsă, impunător, cu: 
privirea senină, cu «vorba blândă, aşa apare P. S. E-: 
piscop Cozma - Petrovici, fără, însă, a manifesta câtuși - 

„de puţin importanţa înaltei sale demnități, căci P. S. $, 
e de=o modestie de neînchipuit. 
„P.S. S$. prin blândeţa lui, prin cuvântul. plin de în=- 

- țelepciune şi prin purtarea cu adevărat monachală şa 
atras atențiunea tuturor celor cu cari vine în contact, 

Preceptele religiunei creştine sunt pentru P, S, $.. 
" Bpiscopul Cozma Petroviei singurile care-i călăuzesc 

în vViaţă.. | - 

Inaltul “demnitar bisericese se conformează acestor 
precepte, căutând intotdeăuna să nu se abată câtuşi de:
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puțin dela ele, ci, din contra să facă binele ori când şi 

" oricui, fără să facă vre-o "deosebire între creştin și nee | 
creștin. Se | 

" Pentru P. S. $. toţi oamenii sunt fraţi între ei, şi deci, 

toți trebue să se bucure de aceiaşi egalitate şi prin ura 

__ mare trebuesc trataţi la fel. 
Demnitatea înaltă pe care o ocupă astăzi ca Episcop 

“al Dunărei de Jos, P. S. S. o datorește, în primul rând, 
pe de-o parte frumoaselor calităţi morale, iar pe dealtă 
parte adâncelor cunoştinţi ale ştiinţei teologice, 

latr'adevăr P. S. S. Episcopul Cozma. Petrovici este 
o personalitate distinsă, Suflet bun, inimă larg deschisă, 

fără rezerve mintale, dânsul caută Să=şi îndeplinească 

misiunea de îndrumător pe calea cea bună şi dreaptă a 
turmei ce o păstorește, 

Cuvântul său blajin şi plin de înțelepciune, convinge 
pe toţi acei care=l ascultă, | 

Adevărurile sfinte pe care le rostește fac ca cei carei 

stau în faţă, să=i soarbă cu lăcomie cuvintele şi să se în 

credinţeze tot mai mult că ceiace propovădueşte P.S. S. 
este izvorât din adâncă convingere, şi deci nu' poate de | 

cât să folosească și să intoarcă pe drumul cel bun.pe 
cel rătăcit. 
-P.SS$. Episcopul Cozma Petrovici e unul din rarii 
„noştri clerici cari, în afară de misiunea de păstor suflea 
tesc, cred că sunt datori să contribue și altfel pentru 
îndrumarea poporului, 
_P, $. S, se ocupă:cu multă tragere de inimă: de poe 
porul cel: mult. dela țară, pe care-l socoate, și cu drept 

„„cuvânt, ca temelia pe care trebue să se razeme întregul 
nostru edificiu naţional, 

In acest scop P. S. S. Episcopul Cozma Petrovici, 
Sa 3
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imediat « ce a luat'în primire Episcopia Dunărei de Jos, | 
„a făcut un gest din cele mai creștineşti, și în acelaș: 

timp şi patriotic, fără, însă, de a se trâmbiţa, fără re= 
-clamă. Gestul despre care vorbim e că: P. S. S. a donat 
o sumă foarte importantă pentru ajutorarea şcoalelor să 
tești din: Eparchia Sa. 

Şi să nu se uite că Bparchia peste care păstorește. 
P. S. S. e una din cele mai sarace și totodată populată 
de foarte mulţi străini, cu vădită, dușmănie în contra 
administraţiei românești. : 

Totuși P. S. S. Episcopul Dunărei de Jos, Cozma Pez 
trovici prin blândeță, tact admirabil şi dragoste. frățească, 
a putut să se impună încă din primele zile ale .sosirei 
sale, şi astfel, încetul cu încetul începe. să se . schimbe 
mentalitatea celora ce văd în dominaţia românească un 
pericol pentru ei. 7 

PP, S. S. Episcopul Dunărei de Jos, Cozma Petrovici 
este un adevărat simbol atât prin activitatea sa archie» 
rească cât şi prin o activitate care-l pun în fruntea multor 

fruntaşi 'în ceiace priveşte patriotismul, căci P. S. S. nu 
scapă nici o ocazie pentru a îndruma poporul pe drumul 

„cel bun şi drept, făcânduel să înțeleagă că dragostea şi 
respectul pentru ţară sunt cele dintăi datorii ale oricărui 

cetățean, fie el ori de ce neam și lege, ce trăeşte pe 
pământul nostru strămoșesc, | 

Bpiscopia Dunărei de Jos se poate mândri cun ase” . 
menea conducător care e o cinște şi pentru ea, și pentru - 
biserică în special și pentru ţară în general, | 

Dar ceiace atrage atenţia oricui când P. S. S. apare 
în. pridvorul bisericei, e faptul că prin înfăţoşarea sa 

- demnă de adevărat slujitor al altarului, prin impunătoarea - 
“sa demnitate și prin glăsuirea 'sa plină de blândeţă, e» 

N 

x
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vlavie şi sfânt, adevăe, parcă 4 umple biserica de o aoreolă 
măreaţă, mprăştiind în sufletele credincioşilor harul 

dumnezeesc. 
- Astfel P, S. S. înzestrat cu atâtea calități, superioare Ra 

„care»l pun între fruntașii noștri lerarchi, pășește liniştit, 
„-demn și cu evlavia cuvenită, -convingând pe acei carezl 
ascultă, de marile adevăruri cuprinse în evanghelia creşa 
tinească, | . 

Un mare merit al P.S. 5. Bpiscopului Cozma Pe 
trovici e că nu e de loc recalcitrant faţă de progresul 

„e zilnic. se manifestă în toate ramurile de activitate 
omenească, 

P. S. S. cum e cumpătat în toate, știe. să armonizeze - 
adevărurile religiei cu cele ale ştiinţei, recunoscând amâne - 

„„durora dreptul ce=l au de a se impune: şi de a lumina 
“pe om fără ca săsi slăbească credința nici în religie, nici 
„în ştiinţă, i. . 

Iarăşi o calitate cărezl face să fie privit « ca un indru- 
mător serios pe calea progresului, e că P, S$. S. luptă 
din răsputeri pentru a înlătura pe cât e posibil preju= 
decăţile şi eresurile ce' copleșesc, mintea multor oameni, - 
şi mai-cu seamă a poporului dela ţară. 

Prin cuvântul. său înţelept, prin puterea de convingere 

şi prin credința ce o insuflă tuturor celor ce-l ascultă, 
face ca să se risipească din mintea multor rătăciţi, neae 

devărurile și ereziile cu care au fost hrăniţi, redândusi : 
astfel adevăratei biserici creştineşti. 

Noi ieşenii privim pe P, S$. S. actualul “Episcop al 
Dunărei de Jos ca pe un ieşan,şi cu drept cuvânt, căci 

„P.S. S. în tot timpul cât a păstorit în Capitala Mol= 
_ dovei, a fost un vrednic îndrumător al credincioşilor 

creştini pe căile cele înțelepte,
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Ca Egumen al bisericei' Sf. Spiridon şi ca vicar. afl . 
Sf. Mitropolii sa arătat demn, cinstind înalta sa deme 

nitate prin modul cum a ştiut să se poarte față cu toată 

„lumea. Bun şi blând, creștin în cel mai curat sens al 

cuvântului P. S. S. Cozma Petrovici, e şi de-o bunătate 
de inimă cum puţini se găsesc care să-i poată semăna, . 

Şi bunătatea lui de inimă şi=o manifestă intotdeauna: 
cu cea mai mare discreţie căci e dintre aceia care se 

conduc după preceptul: ce face dreapta să nu ştie stânga, 
- Binefacerile sale sunt multe, dar de ce să vorbesc de 

ele, căci acei care se bucură de dânsele le cunosc prea: 
bine și ajunge. 

Astfel apare P, S. $. Bpiscopul Dunărei de Jos, Cozma 
Petrovici, în toată splendoarea unei aoreoli de creştinească 
evlavie, de: adâncă cultură teologică şi generală, de o: 
nemărginită bunătate sufletească şi mai presus de toate 
de bun român. 

leşenii nu pot decât să aibă mulțumirea că p, S. $, 
a păstorit şi în laşi câtva timp, lăsând cele mai frumoase: 

amintiri, iar cei care lau cunoscut nuel vor putea uita: 
- niciodată, - a 

: Biserica română se poate mândri, că numără în sânul: 
său un membru de valoarea P. S. S$. Episcopului Due 

-nărei de Jos, Cozma Petrovici. 
„ N |
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Profesorul N. ȘERBAN - 

Vecinic agitat, preocupat de cine știe ce probleme: ine 
teresante, dar în acelaşi timp dispus, vesel și gata în 
orice moment să plaseze o glumă fără, însă, să jignească 
pe cineva, 

„Foarte simpatic, prietenos. cu oricine, dar totuși se 

bucură de unele dușmănii mai mult. ori mai puţin după 
unii, îndreptăţire. 

Deși e în vârsta maturității, totuşi prin casacteșul său 
viciu, prin alura sprintenă şi îndrăzneala cesl caracteri= 

zează, —0 îndrăzneală, însă, care nu supără pe nimeni, 
ba din contra îl face mai simpatic, —pare mai degrabă 

un adolescent avid de viață pe care caută să o trăiască 
în toată intensitatea ei, când plină de bucurii, când în- 

crustată. de unele neplăceri, fără să se descurajeze, ci, 

dimpotrivă, cu cât ii apar în cale :unele neplăceri mai 
mari, cu atât caută 'să [i se împotrivească, convins fiind 

că prin luptă și perseverență trebue să iasă la liman. 
“ Tocmai aceasta arată îndeajuns dragostea de viață, 
precum şi. increderea întrun viitor care nu poate fi decât 

mai bun ca prezentul, e 
E o luptă eroică pe care profesorul universitar Neo. 

£ulai Şerban o duce încă din copilărie pentru a răzbate
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a viață, şi pănă acum se poate spune că a. , răzbătut cu 
- succes, 

* Bxuberant ca un adolescent, e gata oricând să ducă 
orice luptă fără să se îngrijască dacă rezultatul va fi ori 
nu favorabil. El are credința nestrămutată că atunci când 
se aruncă în luptă trebue să reușească, şi. pentru aceasta” 

" îşi incordează toată energia. * 
De aceia nu i se pare nimic imposibil, şi nimeni nul 

” întimidează, Are, însă, clipe când se resemnează şi atunci 
desigur că are în vedere seriozitatea cu care i se pre» |. 
'zintă problema ce voeşte să o dezlege. B calculul serios 
care, prevalează asupra exuberanţei şi prin urmare ajun- 
gerea la ţintă e mai sigură. 

E un contrast uimitor câte»odată între exuberanța ado» 
lescenţei şi maturitatea cu care se prezintă în anumite. 

_ manifestări ale vieţii, 
* Ca profesor de limba și literatura franceză la facul- 

. tatea de litere a Universităţii noastre, profesorul Neculai 
Şerban îşi ţine cursurile într'o atmosferă simpatică, că» 
utând_ să infiltreze în sufletul tinerimei -acel foc. sacru 
pentru importanţa și frumuseţile limbei și literaturei fran» 
ceze pe care profesorul N. Șerban. le -cunoaște profund, 
în toată splendoarea lor, . 

Doctor în litere dela Universitatea di Paris, profe= 
sorul nostru s'a manifestat printr'o serie. de lucrări va 
[oroase, dintre care se pot cita; Leopardi et la France, 
Lettres inedites ă propos de Leopardi, Leopardi senti- 

“mental, Pierre Lotti sa vie et son 0euvre precum și 
_ alte multe opere tipărite toate la Paris, precum și o serie: 

de broşuri, unele în limba franceză, altele în limba roe: 
mână, toate însă, având o deosebită importanță culturală. 

- Om cult şi având O mare putere de muncă, îşi îme:
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„parte vremea când cu ţinerea cursurilor la Universitate; 
„când cu alcătuirea operilor literare, — căci trebue de știut 

că profesorul “N. Şerban e deo hărnicie pe care mulţi 
i-o învidiază, — când apoi, găseşte destule clipe pentru a 
se arunca în valmașagul luptelor politice, fiind în această 
privință unul din luptătorii plini de entuziasm și de energie, . 

Pentru Franţa în capitala căreia a făcut studii stră= 
„ lucite,. are un adevarat cult. lubeşte limba franceză ca 

şi limba sa maternă şi de aceia vedem că cea mai mare 
parte din 'Operile sale sunt scrise în limba lui - Victor 

“ Hugo, . 
Impreună cu eminentul nostru “profesor universitar 

darul George Bogdan, a- pus bazele cu mulți ani în urmă 
a Cercului de Studii. Franco-Român «Lutetia». * Acest 
cerc care numără în sânul său foarte multe intelectuae 
lităţi ieșene, are menirea de a strânge cât mai mult ra» 

porturile dintre noi şi Franța. Conferinţele care s'au ţinut 
şi se mai ţin încă din când în când-de acest cerc de 
studii, au avut şi au o. influenţă binetăcătoare asupra 

publicului nostru. 
Cercul <Lutetia» a întreprins o serie de publicaţiuni 

sub denumirea de «Collection Lutetia» în care 'se tipă= 
- resc' din operile marilor scriitori francezi, contribuinduese 
astfel la răspândirea cât mai mult a limbei şi literaturei 
franceze în țara noastră. - - 

' Pănă acum s/au tipărit mai multe opere şi se continuă 
după împrejurări, cu publicarea lor, 
“Această operă de înfrățire între noi și Franţa pe care 

o duce cu atâta” elan : profesorul N. Şerban, du poate 
decât să=i pună și mai în evidenţă excelentele-i calităţi 

cu care este înzestrat. | 

- In 1912 a scris o broșură prin care arata și dovedea
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pentru ce Romănia trebue să meargă cu Franţa, iar în 
1918 când s'a încheiat marele războiu mondial profesorul | 
Șerban publică o altă broșură arătând pentru ce este 
francofil, 

Profesorul "Neculai Şerban continuă zilnic să se ma» 

. nifeste tot mai mult şi mai viguros” pe tărâmul .cultural, 
fiind unul din puţinii dascăli care nu se mărginește ca 
numai de pe catedră să-și facă datoria, Dânsul .crede, 
şi cu drept-cuvânt, că trebue să se coboare. și în mij=: 
locul mulţimei căutând să lumineze poporul și de a=. 
ceea 1 vezi de multe ori conferinţiind și luând cuvântul 
la multe întruniri cu caracter cultural şi... politic, | 

In privința politicei, profesorul N, Șerban e un mili- 
tant din cei mai entuziaşti, . 

Exuberanţa şi-o manifestă și în luptele politice fiind 
unul din aceia cari odată intrat în joc nu se lasă, cu 
toate -dificultăţile ce întimpină, până nu reușește, 

Rabdarea e una din calităţile sale. Totuşi vigoarea şi 
încrederea nestrămutată în succesul final 1| fac să nu se 
oprească din lupta ori cât de îndârjită ar fi, 

Nu se întimidează nici atunci, când în toiul luptelor 
electorale, e ameninţat serios de adversari, căci nu tree 
buie de uitat că astăzi cu tot democratismul cu care ne 
mândrim, luptele politice nu se deosebesc aproape de. 
loc de cele petrecute sub vechiul regim censitar, 
 Impărtăşind programul partidului naţional-liberal, pro= 

„ fesorul Neculai Şerban, de mulţi ani luptă cu toată în“ 
drăzneala inerentă de altfel firelor exuberante. 

Crediricios ideilor liberale, el e gata ori când să se 
„sacrifice pentru apararea lor trecând de multe ori: peste 
considerente cari îi dau dreptul de a reclama o situaţie 
ce i'se cuvine, poate, inaintea multor. altora.
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_Răbdarea, însă, e acea care-l face să se resemneze, 
fără a»şi perde câtuşi de puţin entuziasmul. şi încrede : 
cea în succesul mai mult ori mai puţin apropiat, 

Conducător al unui sector electoral rural, profesorul 
Şerban nu scapă nici o ocazie de aşi manifesta dragose 
tea lui neţărmurită față de poporul dela țară; E gata 
ori când să=l ajute cu sfatul şi cu fapra şi “astfel toți 

acei cari vin în contact cu el, îi păstrează o deosebită 

dragoste și recunoştinţă. Îi: ajută în toate  imprejurările; 
fără, însă, să le-pretindă altă ceva de cât buna credinţă, 

Democratismul şiel manifestă în totdeauna, ori de câte 

ori se găsește- în poziţia de aşi dezvălui frumoasele lui 
calităţi, fie la întrunirile publice, fie, în cercul priezinilor, 

„când cu convingere adâncă se lansează în aplicarea și 
apărarea ' doctrinei democratice, 

" Nu -e un orator în înțelesul clasic, dar e un excelent 
vorbitor, un causeur admirabil şi simpatic, astfel că acei 

- cărora le vorbește, îl ascultă şi cu interes şi cu sim= 
patie pentru că ceea ce spune interesează, 

În politică dacă până astăzi n'a ajuns la acea ce as” 
-piră şi are dreptul, aceasta se datorește unor împrejurări 

neprevăzute dar va ajunge cu siguranţă, 
Entuziasmul 'şi ambiţiunea sunt cele două îndrumă 

toare care-l călăuzesc pas cu pas, pe lângă care se mai 

poate adăoga credința nestrămutată .că prin munca ce o 
depune în diferitele sale manifestări, idealul seu se va 

realiza, 'când ? aceasta depinde de timp și de anumite 
" imprejurări. 

Activitatea sa nu se mărginește numai în cercul pur 

intelectual sau politic din orașul nostru în care de atâţia 

ani trăește , profesorul Neculai Şerban, face din când în 

când călătorii prin Franţa, pe care o consideră de a
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doua sa patrie, iar. mai. anii trecuţi a fost de două ori 
în America, unde a ţinut o serie de „conferinţi despre: 

România în diferite orașe ale noului -continent, şi unde 
a. fost primit cu o deosebită simpatie, - 

Fire entuziastă, muncitor harnic, cult, plin de tacre 

dere în viitor, excelentul profesor al facultăţii noastre 
de litere, devine din zi în zi o personalitate tot mai dis= 

. tinsă şi mai populară, mai cu seamă că luptele politice 
ii dau prilejul săsși pună în evidenţă, irumoasele lui ca- 
lităţi,



  

+ 

IONICA BARBU! * 
(baritonul) 

Nepot al vestitului Barbu Lăutaru despre care Alez- 
xandri ne -vorbeşte atât de duios, lonică Barbu a fost și 
el una din personalităţile muzicale de seamă din Capitala 
Moldovei. , 

Generaţia de astăzi, adecă aceea care a început a ri- 
dica capul în lume după războiul “pentru întregirea nea 
mului, nu poate să-l cunoască pe marele cântăreţ lonică. 
Barbu care aproape patru 'decenii a. delectat pe leşeni,. 
prin admirabila sa voce de . bariton şi prin minunatasi 

„. chitară. - 

| Ca şi pe vremurile, pentru! noi: legendare, ale vestie 
" tului Barbu Lăutăru, nici o nuntă, nici un botez, nicio 

petrecere mai de seamă nu 'se făcea în lași fără ca los: 
nică Barbu să nu fie chemat și aşa să participe și el 

_ delectând prin cântecele sale pe petrecători. | 
Ionică Barbu n'a fost un lăutar ca ori care altul. EI 

a fost 'un urtist în sensul strict al cuvântului. - Avea o 
'Gultură muzicală aleasă ca unul ce urmase Conserva». 
torul de muzică ; avea un puternic talent pentru chitară, 

“iar vocea sa de bariton putea să rivalizeze cu ale ves- 
tiţilot baritoni cari Gutrieră prin străinătate, atrăgându-și 
glorie şi avere, îi | d
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Dar -lonică Barbu s'a mărginit. să rămâie în oraşul său 

natal, fără să se gândească la glorie şi avere, 

El nueşi dădea, de sigur, seamă de marele său talent, 

„căci altfel, fără “ndoială ar fi apucat şi dânsul drumul 
a... -străinătăţii, ajungând cine ştie ce glorie mondială; ca a- 

“tâția alţii, ” po 
Dânsul a preferat laşi şi aici în Iași şa risipit el ani” 

îndelungaţi frumoasele 'accente ale superbii sale voci de 

“bariton precum şi, admirabilele tonuri.ce le “scotea. din 
"fermecătoarea lui chitară. . 

Am spus că Ionică Barbu n'a fost un lăutar ca ori 

-care altul, cum se văd cu duiumul pe toate . drumurile, 
“EI a tost un artist cântăreţ, dar un artist de elită, 

Prin înfăţişarea sa frumoasă şi simpatică, prin manie” 

rele sale cu adevărat aristocratice, prin chipul său de 

a se prezenta şi prin demnitatea ce ştia: să. şi-o- impună, 

_-era privit de toți, chiar şi de cele mai susceptibile oase 

sfinte, ca un artist, ca un prieten, ca o personalitate dis. 

tinsă, care făcea cinste celor în mijlocul cărora se găsea, - 

Intr'adevăr n'a fost petrecere mai de seamă în Capi- 
“tala Moldovei la care vestitul «bariton» Ionică Barbu să 

nu fie invitat, Lua parte alături de <boieri», stând. la 
-masă cu dânșii și inchinând. pahare în sănătatea tuturor, 

Bra «invitatul»,. era «prietenul», iar nu «lăutarul» chemat 

să dilecteze numai. | 

Aceasta. arată îndeajuns de câtă simpatie şi autoritate 

'se bucura acest fermecător cântăreţ, în faţa celitei» ieşene, 

Acei cari veneau din 'alte părţi de vizitau lașii, nu 
-se putea să nu-l vadă și să -nuel asculte pe Ionică Barbu, 
Numele său era cunoscut în toate părţile. "Marele Ca- 

'sagiale, Gheorghe Panu, Gh, Jocu, Dr. Pușcaru, Budaşcă= | 
» „Grigoriu, și atâtea alte personalităţi marcante . din țară,
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nu puteau concepe o petrecere la lași fără ca lonică: 
Barbu să nu ia parte ca.prieten înainte de toate, . 

Şi atunci glasul său. plin de=o duioşie fermecătoare;. . 

trezia în "inimile celor ce-l ascultau, reminiscenţi de odi= 
nioâră, și mai cu seamă atunci când cânta vestitul cântec. 
al bunicului său Barbu Lăutărul: 

- + 

«Eu sunt Barbu Lăutarul, 

, . Starostele şi cobzarul, . 
- Ce-am cântat pe la domiii 

Şi la mândre cununii... 

Nici un chef nu, se făcea. - 
Fără astă cobză-a mea. : - i. 

apoi ca și cum s'ar fi identificat în “vremurile din urmă 
ale bunicului său, lonică Barbu par'că rupea din inima. . 

lui, când sfârşia cântecul : 

«Dragi boieri de lume nouci 

Bună ziua vei zic vouă, 

Eu mă duc, mă prăpădesc 

" Ca un cintec bătrânesc». 

Şi atunci acei care=l ascultau erau pătrunşi atât de 
adânc de duioșia accentelor risipite de vocea maestrului 
cântăreţ, încât [i se umpleau ochii de lacrimi, 

leca parcă un preludiu pentru ceea ce trebuia nea 
“părat> să se întâmple şi cu el, Ionică: Barbu, cum sa, 
întâmplat cu vestitul său bunic, 

- Dar 'lonică Barbu n'a ajuns să trăiască acele vremuri 

de adânci bătrâneţe şi de uitare, pentru a'se plânge și! 
el :ca bătrânul Barbu Lăutarul : 

. | „Eu mă duc, mă prăpădesc . 

Pa Ca un cântec bătrânesc“, 

BI a murit în floarea bărbăţiei, la cinci zeci de ani 

trecuţi şi în plină glorie a activităţii sale de cântăreţ.
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"Un amănunt cu privire la înmormântarea sa e. faptul 
„că toată elita Iașului a ţinut să-i întovărăşească rămăe 
şiţile pământești, . - 
„De şi lonică Barbu era "considerat de! mulţi. < ca un 

clăutar» care avea menirea numai să: inveselească pe 
alţii, totuşi lumea aleasă şi mulţi intelectuali îl conside 
zau ca pe un artist de frunte şi de : aceia i stimau : și=| 
admirau, ..! : 

Pe vremea marei expoziţii franceze de la 1889 de la 
Paris, lonică Barbu a fost . invitat să eie şi el parte ca! 

„şef de orchestră la restaurantul Pavilionului Român. 
„Modul seu de a se prezenta şi a se produce a atras 
atenţia tuturor şi Pavilionul român acolo unde Ionică 
„Barbu delecta prin cântecele sale româneşti,: era vizitat 

«de o mulţime "imensă în fie care zi și noaptea până 
târziu, 

Presa frânează îi “aduceau câutăregului nostru cele mai. 
-mari laude considerânduel, şi cu drept cuvânt,.ca un 
artist de, mare talent/care făcea gloria țărei sale. 

La o recepţiune pe care președintele Republicei fran= 
«ceze de pe atunci Sadi Carnot o.dete în onoarea re» 
prezentânţilor statelor. care luaseră parte la marea expo=. 
ziţie, lonică Barbu a 'fost invitat special ca să se pro- 
«ducă cu orchestra sa. i | 

Entuziasmul a fost de neînchipuit. Din toate părțile 
curgeau laudele iar. lonică Barbu a fost. obiectul unor 
manifestaţiuni. cu adevărat bine meritate. .. : 

Președintele - Republicei frânceze Sadi Carnot fa de= 
corat atunci pe Ionică Barbu cu «Legiunea de onoare», 
care după cum se ştie, pe acea vreme foarte puţini ro” 
mâni o aveau, . A „
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Uln asemenea talent. superior câre a. făcut admiraţia 
“Parisului, nu poate fi uitat, 

Dacă generaţia de astăzi nu l'a cunoscut pe acest mare 

cântăreț din gură şi ghitară, dacă cu moartea sa, s'a 

perdut putem spune chiar și amintirea multor din aceia 

cari lau cunoscut, — căci bietul artist n'a avut nimic care: 

să lese pentru a i se perpetua amintirea, —nu se cade 

să fie trecut cu cotul în uitare, | 
Prin aceste rânduri voi să amintesc celor cari Vau c cus 

noscut odineoară, şi se găsesc încă destui, că atunci 
când ascultă un taraf «modern» sau vre=o orchestră de 

Jazz=Band, care nu tace decât deliciul celor lipsiţi de 

orice simţ estetic muzical, să nu uite de-a=și aduce a- 
minte de fermecătorul, cântăreţ lonică Barbu și să caute 

'să compare acea muzică cum o înțălegea un artist ca 

cel despre care- vorbim şi ascultătorii lui de atunci, cu 

așa zisa muzică de astăzi ce se face nu numai prin lo= 

calurile publice, dar chiar și prin multele. «saloane» ale 
" «elitei»: noastre, Dă 

Ionică Barbu rămâne un mare artist, o glorie a bă 

trânei Capitale a Moldovei, cu care generaţia care l'a 
cunoscut, ascultat . și admirat, se poate mândri cu drept 

cuvânt, . -
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MITICĂ DIMITRIU 

* Când îl vezi pare a fi îmbrăcat după ultimul jurnal de 
modă, zic 'pare, pentrucă în realitate nu este tocmai așa, 

Unii au încercat să-l compare, în ceea ce privește ele= 
ganța îmbrăcămintei, cu marele artist francez le Bargy, dar 
iarăşi nu se potriveşte, peniru că, atunci cind: il observi 
mai de aproape pe cunoscutul nostru avocat şi politi-. 
cian, di, Mitică Dimitriu, vezi imediat că toată eleganța 
“cu care ne pare Îa toţi; că se îmbracă, nu e ceva forsat, 

căci el nici nu se gândeşte ca să fie arbitrul eleganţei 

din Capitala Moldovei. 
De altfei, di. Mitică Dimitriu nu îiea' de lo6 în serios 

cele ce se șoptesc în' privinţa eleganţei, cu care se 
îmbracă. 

Când, însă, îl cunoşti de aproape te coriviagi i imediat 
„că toată această presupusă eleganţă se reduce pur şi 
simplu la o ciudată aparenţă numai,” pentru că în rea» 
litate -dI. Mitică Dimitriu se îmbracă bine şi se poartă 
tot de-auna curat, fără să=i treacă prin gând ca să deie 

" tonul eleganţei și al modei, 
Acesta e adevărul și ca o dovadă mai mult, e 

faptul că Dasa nici odată n'a căutat să apară într'o 
îmbrăcăminte deosebită care să atragă atenţia. Repet:
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„domnul Dimitriu se. îmbracă bine, ireproșabil, fără a cădea 
în ridicolul modei extravagante. . | 

Desa e, înainte de toate, un barbat serios în toate 

“manifestările sale, Inseşi îmbrăcămintea sa e serioasă, 
Această seriositate il face, de sigur, ca _ acei: care 

nu=Î cunosc mai i de aproape - să aibă o părere greșită 
despre dânsul. 

La el, totul e măsurat: şi vorba, şi -zestul, şi gluma, 
şi prietenia, căci dă fiecăruia ceea ce i se cuvine, cu 
riscul de multe ori de a jigni chiar pe aceia cari se 
cred înfailibili. . 

Din această cauză e privit. de mulţi « ca un fel de 
cenzor care caută să poseze, mai cu seamă că şi vorba 

sa e, de multe ori prea severă, dar nu în sens rău, ci 

mai de grabă, se poate zice, că severitatea se reduce 

la întonaţia ce o dă expresiunilor. . 

- De altfel, di, Dimitriu când se află între ” prieteni mai 

intimi, şi cind mai ales eşti deprins cu el, atunci vezi 

"că e cu totul altul decât acela pe 'cares| cred mulţi 

că ar fi prea mândru. Când îl cunoaşte cineva în 

deaproape, se convinge de.adevărul că d-sa .e o fire 

plină de bonhomie, dar atunci numai, când trebuie să 

fie, în anumite împrejurări. : 
„Am spus că la el totul e măsurat, dar aceasta, + nu 

e 'cezultatul unui calcul oarecare, Desa e un om din 

„to bucată, cum sar zice. Așa e firea sa, şi dacă 

unora Îi se pare că totul nu face decât din calcul, de 

bună samă că aceia nu-l cunosc bine, sau. nul pot 

înțelege.  - . 
E, un original mai Bine zis, un original veritabil, şi 

tocmai pentru aceasta, apare multora că, mândria l'a 

copleşit, mai cu seamă că ținuta sa e prea severă. 
4
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Mai mult înalt, bine clădit, de-o proporţionalitate a 
corpului admirabilă; cu faţa mai mult tinără de şi- după 
vrista ce o are, ar putea să ocupe cu cinste .un' scaun 
de senator. Musteaţa neagră şi tăiată mic, obrajii rumeni 
și plini de viaţă, ochii limpezi și plini de vioşie, mere 

sul ferm şi une=ori chiar elegant. 
Se poate spune, fără a greşi, că e un Barbat frumos, 

mai cu seamă acum când se află în adevarata vrâstă a 
bărbăţiei. : 

Avocat distins, e unul din pledanţii cari fac cinste bas 
. roului, E apreciat în sânul colegilor, deşi unii îl privesc 

cu oarecare. rezervă, mai cu seamă acei cari nu se pot 

împaca cu demnitatea neștirbită ce trebue să o păstreze 
un avocat care se respectă. 
'* Are o clientelă numeroasă şi aceasta se datorește, în . 
primul rând „calităţii sale de om corect, de adânc cunose . 
cător. al ştiinţii dreptului, de muncitor .harnic, de om 
pentru care. simţul datoriei și al răspunderii e mai pre 
sus de ori ce, | 
„Nu e orator care. să-și facă in pedestal « de glorie 
oratorică ; el vorbește, însă, curent, clar, precis, fără să 

_se aventureze în fraze sgomotoase pentru a face impresie 
asupra 'mulțimei. Ceia ce spune, o spune din convingere 

adâncă, hotărit, fără să caute a se folosi de frazeologie, 
el spune, numai ceea ce trebuie de spus, bazat 'tot de-a 
una, înainte. de toate, pe adevăr și dreptate. De aceia , 

el studiază în amănunţimi chestiunea cei se prezintă, 
căutând, ca, prezentând=o și expunând-o în faţa judecă 
torilor, să nu i se poată reproşa nimic, pentru că astfel 
înţelege dânsul: că trebuie să-şi servească clientul: în 
mod 'sincer şi cinstit. : - 5 
Din acest punct de: vedete, domnul Dimitriu e „unul
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„din puţinii. noştri avocaţi .care ştie să-şi menţină prese 
tigiul şi să-şi atragă stima şi chiar admiraţia judecăto= 

rilor, a colegilor şi a opiniei publice. 

Conștiincios în toate actele safe, el. nu se "dă tn lături 
când adversarul are „dreptate, cu riscul chiar. de a=și 
aduce un prejudiciu personal. 

Corect fără să afecteze, corectitudinea e privită de el 
„că .cel' mai scump patrimoniu al omului. ' : . 

Om al datoriei, își. îndeplinește. obligaţiunile ce şi le 

ia, cu o scrupulozitate mai presus de orice, 
Având dezvoltat simţul răspunderei, dl. Mitică Die | 

mitriu nu neglijează niciodată interesele celui ce şi-a 
pus „încrederea în el. De aceia se şi explică numeroasa: 

clientelă ce o “are, | 

„In rezumat, d-sa e un avocat distins, care face o dea | 
osebită cinste şi baroului. şi Societăţii, 

Dar di. Dimitriu mai are o latură în care se se distinge ș 
-.e unul din oamenii politici ai Iaşilor, un fruntaș de seamă, 

Adapat din tinereţă la izvoarele şcoalei socialiste, d-sa 

.şi=a făcut o cultură serioasă, fără să cadă în demagogism 

ca atâţia alţii. Aceasta se explică prin aceia că nu s'a 

avântat în lupta: deșanțată a' aşa zişilor socialişti de azi, 

D-sa a. privit şi priveşte Socialismul ca. o doctrină 

„din care se pot trage mari foloase pentru bunul mers al 

"societăţii omeneşti, . . L 

Convingându-se, şi cu drept cuvânt, că socialiștii” 

-noștri mai noi, nu urmăresc decât distrugerea. „organe 

„zaţiei sociale de. astăzi, dl. Dimitriu, care şi-a dat seamă 

„de. această operă distrugătoare, a părăsit câmpul socia= 

liştilor nuoi, şi a căutat ca, intrând în partidul naţional- 

„liberal să contribue printr'un democratism raţional, a cărui 

„obârşie se găseşte, bine înțeles în doctrina - adevăratului
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socialism, la răspândirea cât mai mult a ideilor şi prin- 
cipiilor care să călăuzească partidul naţional-liberal pe 
adevaratul drum al democraţiei, În acest partid, d-sa e 
vice-președinte şi joacă un rol de frunte, fiind gata în” 
totdeauna să contribue prin însuşirile sale eminente, la 
tatărirea -acestui partid burghez, care astăzi a devenit un 
partid democrat în senzul cel mai larg al cuvântului. 

Duşman al demagogismului, di. Dimitriu în cuvân= 
* tările ţinute cu ocazia luptelor electorale, nu caută 

să convingă mulțimea decât prin adevăr, nedânduese 

absolut de loc. la acele nechibzuite afirmări prin care să 
înșele buna credință a ascultătorilor. Dasa nu spune 
decât. ceiace trebue de spus, nu făgădueşte absoluţ ni” 
mic care să nu poată îndeplini, De multe ori, poate, 
tocmai .pentrucă nu vrea să pășească peste adevăr și 

dreptate, îşi atrage oarecare nemulțumiri, dar dânsul ştie 

să le înfrunte. și adesea chiar se resemnează, numai să 

rămână el impacat în sine, că ma făcut decât ceiace 
trebuia să facă, a 
Nimic 'și nimeni nu Var putea face ca săași uite pentru 

o o: clipă "macar, îndatoririle sau să se eschiveze de a 
spune pe şleau adevărul oricât ar. îi de dureros pentru 
cineva, 

În partidul naţional-liberal. din lași, domnul Dimitriu 
se numără printre fruntaşi, Desa a ocupat, în vremurile 
grele ale războiului pentru întregirea neamului, înalta 
demnitate de Epitrop al Casei Sft. Spiridon, când a avut | 

"de luptat, alături de colegii săi, cu cele mai mari greutăți, 
dar făcând faţă, pe cât a fost posibil omeneşte nevoilor 
mari de atunci, Ales deputat în două rânduri, s'a mas 
nifestat şi în parlament, dovedind acelaş spirit - larg și 
democratic,
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i Fire cumpănită în “toate, drept în aprecieri, corect în 

viață, sobru în general dar și exuberant câteodată, așa 
apare, deşi unii îl cred că afectează, Nu, el nu afectează 

„de loc,. e un original, după cum am spus mai înainte, 

şi tocmai această originalitate a sa îi fac pe mulţi să 
creadă că ar fi mândru, - , | 

Trebue să cunoşti pe cineva de aproape : pentru ca să 
nu te înşeli, De aceia mulți:se înşeală pentrucă nuzl 

" cunosc indeajuns, și aceasta fiindcă domnului Dimitriu 
nu-i place zgomotul prea mare, sau mai bine zis" nusi 
ingădue firea, căruia îi convine o viaţă. mai liniștită, un 
cerc mai restrâns, deși e nevoit 'adesea să se abată dela 
aceasta, din cauza . împrejurărilor, | -
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Profesorul N ECU LAI COSTACHI Escu 

| B greu, desigur, să vorbeşti despre cineva care ocupă 

una din cele mai înalte demnități în stat cum e aceia 
„de ministru, pentrucă s'ar găsi și unii cari să te bănu” 
iască de parţialitate, mai cu seamă că în lucrarea noastră, 

“nu căutăm să vorbim decât despre acele .persoane, cari: 
prin situaţia lor contribue la cinstirea neamului şi a ţării, 

în general, şi în special la a orașului nostru, căci noi - 
„nu ne ocupăm decât de personalităţile cari fac parte din 
„cetăţenii Iaşilor. - | " 

Ulna dintre aceste personalităţi, e, fără îndoială şi di, 
Neculai Costăchescu, profesor al facultăţii de ştiinţi dela 
Universitatea ieșană, şi actualminte Ministru al Instruce 
ţiunei. publice. E 
„Pentru noi leşenii, e o mare cinste, mai cu seamă în: 

zilele de azi, că un concetăţean de al nostru a ajuns la: 
- înalta treaptă de Ministru, indiferent din ce partid politic 

ar face parte, - 
DI.. Neculai Costăchescu, este inainte de toate o pere 

_ sonalitate marcantă din Capitala Moldovei, căci prin 

propriele sale mijloace a ajuns la această înaltă demnie 
tate, d-sa, nefăcând parte. din aceia cari se cred coboe 
râţi cu hârzobul din cer, şi cărora li se cuvin, în baza: 

_ naşterei, toate onorurile şi demnităţile, 
xy 

„d
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Actualul ministru de instrucțiune face parte din ple= 
iada de muncitori cinstiţi, cari, înfruntând grele şi înde= 
lungate neajunsuri în cursul vieței sale din copilărie, a 
ajuns să-şi stabilească o carieră care să-l pună în afară 
de grijile zilei de mâini. Nu s'a oprit pe loc, căutând 

numai să-şi facă datoria de profesor. Desa s'a simţit 
în stare că poate contribui și mai. mult pentru binele 
„obştesc şi de aceia Yam văzut la un. moment dat“ aruna 
cândusse, cu oarecare jenă la inceput, în luptele po 
litice de după războiu. , 

Acel care a urmărit îndeaproape și cu oarecare interes 
activitatea d-lui Neculai Costăchescu pănă la -războiu, 

-S'a putut convinge că d=sa se mărginise pur şi simplu 

la predarea cursului dela facultatea de Ştiinţi, bucurân= 

du=se de stima şi admiraţia colegilor şi a studenţilor, căci 

-dasa.e unul din fruntaşii dascăli ai Universităţii. | 

" Pănă la războiu, d=sa stătuse departe cu totul de lup= 

tele politice, deși” avea o mare: înclinare pentru demo» 

* cratismul sincer, pe 'care»l considera, şi: credem .că şi 

azi îl consideră, ca singura doctrină pe care se poate . 

răzima un stat în' vremea de acum. a 

Nu făcea, însă, nici o. mișcare, nu se manifestase 

aproape de loc între luptătorii politici. Părea că sta la 

oparte, ca un simplu observator, așteptând parcă să vină. 

ziua revendicărilor sociale, zi, care -trebuia să sosească. 

"în chip normal, fără zguduiri, fără lupte sângeroase. 

"Această atitudine a sa pentru care mulţi îl credeau 

că 'e' străin cu totul de ce se. petrece în lagărul politic, 

ma rămas înertă, nici o clipă. Dl, N. Costăchescu, după . 

cum spuii, observa şi observa mereu. Își: făurea încetul 

cu încetul un plan de luptă, pentrucă atunci când va
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păși spre ea, să poată - face. față împrejurărilor şi astfel 
să aducă un folos oarecare prin lupta. sa, - 

- Astăzi, însă, când ii vedem lansat în luptele. politice, 

- ne putem pune: întrebarea, de altfel destul. de: legitimă: 
A reuşit: oare di. Costăchescu .ca' „să=și vadă realizate 
idealurile prin politica pe care o face în sânul 1 partidului 
naţional-țărănist? .. E 

Pănă în prezent nu putem răspunde. la “această între 
„bare pentrucă timpul nu'i-a îngăduit încă să. se manifeste 

în aşa chip încât săeşi poată desfășura toată activitatea 
şi „puterea de muncă precum și bunele sale intenţii. 

Ziua de' mâine va lămuri această problemă, şi să spe» 
răm că rezolvirea ei va fi: în folosul obștesc. 

DI. Neculai Costăchescu este «cineva». în lumea în- 
telectuală. ca şi în cea politică a Iaşilor, Desa dacă sa . 
râdicat la treapta înaltă în care se află, aceasta o dato 
reşte . în primul rând. eminentelo: sale calităţi, puterei 
„sale de muncă și mai. cu seamă răbdărei cu care atât 
de bine:este înzestrat. 

E omul datoriei în cel mai i larg sens al cuvântului, | 
Pentru nimic în lume el nu s'ar abate din calea pe care 
trebue s'o urmeze, deși această cale .de multe ori este 
“brăzdată de așa. dificultăți încât numai un om plin de 
energie, încrezător. în forţele sale şi cu siguranţa neclin= 
tită că va izbândi,.pășeşte hotărât, după ce mai întăiu 
şi-a. făcut întregul plan de luptă, . 

Şi" dl. Neculai Costăchescu a avut enorm de mult şi 
greu de luptat mai ales. cu nenumărate prejudecăţi 
din partea acelora .cari . cred că numai nașterea [i dă 
dreptul dea râdica. treptele mărirei. ae 

Cultura sa vastă in domeniul - ştiinţific, munca uriașă 
ce a depus=o în cercetările de laborator la facultatea de
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ştiinţi, la îndreptăţit să ocupe catedra de chimie anore - 
ganică. pe care o părăsise marele Petru Poni, căruia di. 

N. Costăchescu i-a fost cel mai strălucit student, 
Modest cu desăvârşire, d-sa nu s'a afişat niciodată că 

ar fi unul, — deși este cu adevătat, —din marii noştri sa» 
vanţi, E - 

“Numeroasele sale cercetări și lucrări îndeosebi în pri= 
: vinţa Petrolului, cu care a lucrat alături ani întregi cu 

". neuitatul învăţat Petru Poni, îl pun în rândul celor mai 

„ distinşi savanţi. SE 
" De-o hăznicie uimitoare, dl. N. Costăchescu poate a 
privit ca un, simbol, iâr seriozitatea cu. care se infăţo= 

şează în manifestările sale zilnice, pe orice: teren, ar putea 
îi luată .ca un exemplu de fiecare, :. | 

Bunul simţ şi al răspunderei ce-i călăuzese, fie pe terenul 
ştiinţific, fie: pe cel politic, îl “pun deasupra” multora, şi 

"aşa.se explică uşor. pentru ce a reușit de ocupă situa= 
țiuni. atât de înalte. 
Am spus că dl. Costăchescu. este omul datoriei şi 

nimeni nusi poate tăgădui această calitate, căci desa prin 
actele cu care s'a pus în evidenţă pănă astăzi, dovedesc 
cu prisosință aceasta, . 

Asemenea am mai afirmat că simţul răspunderii 1l are 
atât 'de dezvoltat încât atunci când întreprinde o acţiune 
pe orice teren, desa e convins mai dinainte că trebue 

să sufere consecințele, şi aceasta îl pune iarăşi : între spi- 

ritele de elită. | 

Di. Neculai Costăchescu în afară de preocupările sale . 
pur ştiinţifice, a căutat întotdeauna săsși facă datoria și 

de propovăduitor în masa cea mare a poporului. 

Incă de pe când era student la Universitate, dssa de 

'multe ori, când îi îngăduia timpul, se cobora în mijlocul
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celor mulți dela ţară şi prin cuvântul său plin de în” 
țelepciune căuta să îndrume pe ţaranul nostru spre. bine, 
făcândue| să înțeleagă că a sosit vremea când şi el, cel 

. asuprit, trebue să se ridice din ignoranţa în care (a 
țintuit atotputernicii. zilei şi să trăiască bucurândusse de 
o viaţă mai omenească, 

Adânc cunoscător şi inţelegător al stării.  săteanului, 
di. Costăchescu a căutat să se apropie cât mai mult de 
acel -cari muncește pentru toți, și să-l facă a înţelege 
că timpurile astăzi s'au schimbat, şi prin: urmare starea 

"de umilire în care este aruncat de vitregia vremurilor şi 
a împrejurărilor, nu, mai poate să dureze, _ | 

_- Om :cu vederi largi, di. Neculai. Costăchescu, încă din 
tinereţe, începuse să privească cu încredere viitorul și 

„astfel neinfricoșânduese de. loc de binefacerile . unei de” 
- - mocraţii reale şi-a -pus toată nădejdea în realizarea ne 

dreptărei în bine a stărei săteanului, în primul rând, . 
* Democrat adânc convins, şi în acelaș timp un sincer 

prieten. al sătenilor, d:sa-a intreprins o luptă crâncenă 
pentru democratizarea păturei noastre rurale, Astfel, ti 
vedem, mai. cu seamă dela războiu încoace, luptând c'un: 

“ entuziasm juvenil pe tărâmul politic, căutând să infiltreze 

„cât mai mult în: sufletul și inima țaranului. credința că 
şi el, ţaranul, are tot dreptul să se lumineze și să con 
tribue în măsura: muncei lui la râdicarea țărei, 
_Că dl. Costăchescu, a întâmpinat în această propa= 
gandă a sa, dificultăţi, provenite poate unele, dela aceia: - 

"cu care se aliase în această luptă, nu se poate contesta, 
Că a fost de multe ori înşelat tocmai în credința cesși 

_pusese că va -putea .să lucreze şi să se înțeleagă cu toți 
aceia care-şi zic că sunt democrați, iarăşi nu se poate 

"trece cu vederea, Desa a simțit şi poate simte şi astăzi.
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greutatea unei “adevărate înţelegeri cu aceia în mijecul 
“cărora 'a întrat: ca să ' conlucreze,. a 
“E prea conştient, prea 'sincer, şi” mai înainte de orice, 
unul pentru care-simţul răspunderii are o importanţă de- 

"osebită, pentru ca să se [ese luat înainte de oricine, chiar 
dacă aceştia îi sunt prea apropiaţi, nu sufletește bine: 

înțeles, ci din cauza unor anumite conveniențe, 

Noi 1l privim pe dl. Neculai Costăchescu ca o per= 
'sonalitate distinsă care face cinste Capitalei Moldovei, 

atât din punct de vedere cultural cât şi din acel politic.. 
De aceia nu ne vom lăsa ademeniţi de acele svonuri 
care se colportează, căutânduase a i se: micșora meritele,. 
destul de mari de altfel și care nu pot fi intunecate: 
prin nimic. , 

Râdicându-se prin forţa sa, prin meritele sale [a treapta: 
“de ministru al Înstrucţiunei publice, di. Costăchescu a: 
dovedit încă odată mai mult, că atunci când cineva este: 

inteligent, cu o cultură solidă, corect, om al datoriei şi. 

.cu simţul răspunderii, nimeni și nimic nu i se pot pune: 

în cale căci aceste însuşiri covârșesc toate pedicile, 
“Nu vom vorbi dar în amănunţimi de situaţia: ce o are: 

în: gruparea politică din care face parte astăzi, 
Di. Costăchescu chiar dacă ocupă actualmente demni»: 

'tatea de președinte al partidului naţional=țărănist din laşi,. 
nu vom putea' susţine că ar fi o personalitate” politică 

__care' să covârşeâscă prin aptitudinele politice: pe acelea. 
ale savantului şi a omului şcoalei. 

DI. Neculai Costăchescu a fost şi rămâne cărturarul: 

neintrecut, care.în laboratorul său își concentrează In=- 

treaga activitate, de pe urma „căreia „belosește ştiinţa ro=- 

mânească în special,
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- Incheind aceste rânduri nu putem decât dori actualului. 
ministru de instrucţiune să urmeze îndeaproape pașii ma“ 

„relui său dascăl care “a. fost neuitatul Petru Poni, și să 
ese pe urma sa aceiași amintire pe care bătrânul pro- 
fesor al :Univezsităţii -eșene prin activitatea. lui ştiinţifică 
şi de bun român, a lasat-o generaţiei de astăzi, amintire” 
pe care şi generaţiile viitoare o vor pastra=o' cu sfințenie,



  

SE CE EEECaEIE SRO 
  

OSVALD GH. RACOVITZA 

Între tinerii de sieri» ai partidului naţional-liberal, care 
s'a manifestat în chip destul de. impunător în . mișcarea: 
“politică a Iaşilor, trebue menționat în primele rânduri și 
simpaticul Osvald Gh. Racovitză. 
"Cine nuzl cunoaşte pe acest îndărătnic iubitor de spor» 
turi, pe acest harnic și neastâmparat gospodar al Muni» 
cipiului, astăzi, primul: cetăţean al Capitalei Moldovei? 

Nu i se mai poate: spune «tânărul», pentrucă Osvald 
_Racovitză e trecut acuma, —recunosc .că :fac o- indis= 
creţie, — peste patruzeci de. ani, deşi la: înfăţişare nusi dai 

-. decât vre=o treizeci şi 'ceva, Cu toate: acestea. vrea: să 
fie. tânăr, vrea să-arăte că nu se dă bătut. nici chiar: 

dela cele mai grele excuzsiuni pe care le intreprinde 
adesea prin munţii şi coclaurile Moldovei; 

Când îl priveşti mai apropiat, vezi că ai în faţă un 
«tânăr» robust, cu tendinţi spre corpolenţă, musculos, 

„potrivit de înalt, cu faţa oacheșă care, în zile de so= 
lemnităţi oficiale, cam contrastează cu cravata albă pe 
care e nevoit să şi-o pună, Ochii vioi şi plini de bună= 

tate, glasul blând şi prietenos, aşa, că îţi face imediat” 

_ impresia unui om simpatic, şi cu adevărat că nu te înşeli.: 

Pe stradă e totdeauna grăbit, cașicum Var alunga ci 

„neva din urmă, pare mereu preocupat caşicând-ar căuta;
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să rezolve. cine ştie ce problemă grea, şi -cu toate a. 

cestea, realitatea nu-l dezminte, căci, în “orice moment 
“Osvald Racovitză e în căutarea a o sumă de soluţiuni 
-ce vrea să deie diferitelor chestiuni ce-i frământă mintea, 
ca răspunzător în calitatea lui de Primar al. Municipiului 
Iaşilor. 

„Oricât de „grăbit ar fi când îl întâlneşti, dar odată 

cesi dai buna ziua, se schimbă ca prin farmec: din omul. 

cel mai preocupat. şi muncit de. gânduri felurite, devine 

cel mai calm și gata să'stea de vorbă ceasuri întregi şi 

să te asculte cu o răbdare de mucenic. . Ă 

- Prin chipul său de a se înfăţişa, vorbi şi asculta, de 
vine simpatic şi nu poți decât săsi arăţi prietenia. și în“ 

crederea deplină. 
Intr” adevăr, se înfăţişează intotdeauna cu. demnitate, 

fără ca prin aceasta, să caute a umili pe cineva. Știe 
să-şi ţie prestigiul faţă de oricine, şi devine uneori chiar 
-de=o. violenţă, aparentă . numai, când i se aduce 'vre=o 
invinuire pe care ar crede=o nedreaptă. | Ma 

Vorbeşte cu multă cumpatare, căutând să nu jignească 
pe nimeni, dar mai. mult ascultă pentru a se convinge 
dacă cele ce i se spun sunt cu adevărat :- drepte, Are 
-o răbdare care intrece orice margini. - Dar odată ce as 
ceastă răbdare nu o mai poate înfrâna, atunci dă drumul 
revoltei, Indreptăţite' mai întotdeauna, și știe să se apere 

“cu o .energie de neinchipuit. a , 
„ Neavând ascunsuri, neştiinduese: vinovat Osrală: Ra- 
covitză parează orice lovituri, oricât -de tari ar fi date 

Chiar și de cei mai. puternici, căci.el nu are altă ţintă. 

decât să apere, când e convins, ceiace crede că e drept 

şi adevărat. : | 

. Din această cauză, poate, are. și i duşeani tadârjti, că.
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- Tora le ține piept cu multă bărbăţie, in toate „Impreju-. 
rările, oricât de dificile ar fi; - 

E omul care. nu se dă înlături dela luptă, odată in 
trat, merge . înainte, neşovăelnic, gata să infrunte toate 

“ziscurile, chit dacă ar fi biruit, 
Ştie să-şi facă datoria,.ştie să cumpănească. lucrurile, 

ştie să nu uite nici binele ce - trebue să: facă, dar nici 

pe aceia cari încearcă de a i se pune ostil în cale, Lo= 
viturile sale sunt drastice, şi atunci nu cunoaşte altă 

ceva decât, nu răzbunarea, ci ca dreptatea să-i iasă 'Îa 

| lumină, 
_- „In această privință e un fuptător curajos “şi deo. in- 
dărătnicie fără pereche, Poate, să aibă şi dreptate...» 

Osvald Gh. Racovitză s'a îarclat de tânăr, abia pă» 
răsind băncile Universităţii, în partidul naţional-liberal, 
devenind în scurt timp un factor important, căci . prin 

, destoinicie, avânt și devotament: a știut să. „atragă aten=- 

ţiunea - “bătrânilor. conducători, devenind, cum s'ar zice 

copilul răstățat al clubului, - Ma 
Destoinicia și-a arătateo întotdeauna, căci ori unde şi 

“oricând şi-a pus la contribuţie capacitatea şi puterea de 
“muncă, s'a achitat în chipul cel mai 'strălucit, dând do= 
vezi de: multe aptitudini, de „cinste ireproşabilă, de bun 

simţ şi de. om al datoriei. Ca 
Entuziasmul cu care se manifestă în toate împrejurările, 

"-al! face 'să=şi vadă de foarte multe ori rezultatul strădu- 
înţelor, încununat de succes, . ta 

- Partidul, naţionalliberal din laşi are un razim puternic 

în persoana lui Osvald. Gh. Racovitză.. Şi aceasta s'a 

dovedit în mai multe rânduri, căci popularitatea de. care ' 

„se bucură atât în judeţ cât și în oraş, i-a îngăduit să
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îi ' 

fie ales de mai multe. ori în n parlament iar în ultimele 
alegeri comunale a fost ales cu mare majoritate” ca Pie - 
mar al Municipiului laşilor,. - 

In această înaltă demnitate, în împrejurările atât de vie 
trege în care se găsește Capitala Moldovei dela războiu 
încoace, a ştiut, prin marile lui: însuşiri, să facă . faţă 
multor greutăţi, unele aproape. de netavins, 

Dotat C'un puternic spirit gospodăresc, s'a înteresat și 
se interesează mereu, cum ar face pentru ca să se redeie 
Iașilor splendoarea lui de mai, înainte, 

Alcătuindu-şi un vast şi admirabil program de gospo= 
-dărie” comunală, dar lipsit „aproape cu desăvârşire de 

„mijloace materiale, totuşi se strădănueşte din răsputeri - 
“pentru ca să îndeplinească macar, în marginile putinţei 
omenești, o mică parte din acest program. : . 

„Greutățile ce le. întâmpină zilnic din toate părțile, dar 
mai ales din partea conducătorilor din fruntea statului, 

il fac să fie şi mai. dârz în lupta” aceasta, şi cu o răbe 
dare de neinchipuit continuă activitatea sa edilitară, că= 
utând să. aducă îmbunătățirile cele mai urgente, şi se 

poate spune, fără a greşi, că pănă acum a reușit în 
trucâtva,, 

Refacerea multor străzi, lucrări. de canalizare ș și “hide 
de oarecare înfrumusețare a. orașului sunt pănă în. pre - 
zent rezultatul energiei şi devotamentului său, . | : 

Dacă ar dispune de oricât de slabe. mijloace înateriale, 
dacă cei mari dela Centru star gândi câtuși de puţin: 
la. Iaşi, redânduzi numai dreptul, ce i se cuvine, de bună 
seamă că bătrâna Capitală a Moldovei, gospodărită de 
un. primar ca Osvald Gh. Racovitză, ar reveni în scurtă 
vreme. ceiace a fost odinioară, |
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Adevărul cezl s spunem şi pe care-l susține, de altfel 
„toţi locuitorii Iaşilor, nu. poate fi contestat 'de nimeni. 

Osvald Gh. Racovitză, oricât „sar căuta, poate, : de 

unii adversari politici și personali, să=i conteste activi 

tatea dela Comună, va rămâne unul din marii: primari, 
 ținându=se seamă de împrejurările în care se găseşte Co= 
muna, cu lipsurile dar mai cu seamă cu nepăsarea cris. 

„_minală a celor sus puşi, față de orașul care a adus a= 
tâtea jertfe, jertfe de care, de altfel, se vorbeşte cu mult 

.. entuziasm, dar când .e vorba 'să-i vină în ajutor, se dau 
în lături, ba, încă se caută de multe ori să o oropsească 

„ caşicum Iașii ar. fi un duşman, 
Osvald Gh. Racovitză - prin muncă, prin devotament 

- şi dragoste -pentru oraşul acesta atât de oropsit, luptă 
cu bărbăţie şi lupta sa titanică, va avea, mai curând 
ori mai târziu rezultatul dorit de toţi aceia cari iubesc 
Iașul. și. se sacrifică intereselor lui, 

Oricât sar interesa de nevoile Capitalei Moldovti, 
primarul de astăzi găsește timp şi pentru ocrotirea şi 
dezvoltarea sportului. Ca președinte al Societăţii de 
Gimnastică, Sport şi Muzică, depune și aici o muncă 
cu adevărat de neinchipuit. : 
“In legătură cu această activitate pe tărâmul sportului, 
Osvald Gh. Racovitză caută să aducă folos populațiunei, 
impăcând interesele Societăţei cu interesele de înfrumue 
seţare şi de igienă publică a Capitalei Moldovei, stă» . 
ruind pentru crearea unui bazin de innotare şi de calotaj, 
operă ce desigur se va înfăptui în curând în dosul Pa= 
latului Administrâtiv, unde s'a şi început lucrările. 

Cum se vede, hărnicia primarului Municipiului nostru 
se manifestă în multe direcţiuni şi mai intotdeauna cu 
izbândă deplină a celor ce întreprinde. : '
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Simpatia de care se bucură în toate. cercurile dovee 
deşte îndeajuns că Osvald Gh. Racovitză este o perso= 
nalitate distinsă a laşilor, căruia i-a consacrat. întreaga 
lui dragoste, putere de muncă şi capacitate, deşi are de 
luptat, cum s'a spus mai înainte, cu enorme greutăţi, dar 
mai cu seamă cu nepăsarea celor ce tocmai au datoria 
de a reda Capitalei Moldovei . „drepturile c ce nimeni nu 
i le poate contesta,



  

  

CONSTANTIN KILIMOGLU - - - 

Desigur: că generaţia . de: astăzi! “abâr mate. că: laşii 
s'au bucurat pe vretiiuri de' atâtea peisonalităţi cari: fă 

-ceau cinste ţării întregi, deși unele din. aceste peisona” 
lități. nu se afişau! cu: zgomot şi: reclamă; 

In Capitala: Moldovei au' avut loc mati frământăți pe 
toate tărâmurile” de: activitate; 

-Pe tetenul: cultutal: şi” politic mai” cu  seăină; Iaşit-: au 
fost oraşul cate a imptiriat O' eră nouă în' viaţa! țării şi . 

a! poporului: român, - -. 
"E deajuns'să' amintirii ta ceiace priveşte" părtea' "cule 
“tutală: despre <Corivărbiri: Literare» şi: :«<Coiiteinporanul», 
pentru ca să se vadă! de câtă autoritate se bucura! Cas 
pitala Moldoirei' odinioară, şi! apoi despre” mătile” mişcări 

politice: şi sociale, cum au fost: cea socialistă şi radical- 

Heihocrată; pe” urma: cărota: se. poâtei spune” cu! adevarat 

„că statul! nostri! şi-a” așezat temeliile” trainice de astăzi, 
__”  Generăţiâ'nouă' niu:şi poate inchipui; — după” chipul cum - 
se” prezintă; — miarile sacrificii'pe cate vechea! generaţie, 

— din: care! se mai! găsesc puţini tacă în viaţă; = lea făcut 

nu din interese peisonale,- ci! pentru binele obştesă:. 

„Acele măreţe; 'dezinitetesate' şi frumoase” figuri“ ale: la. 

şilor cari au luptat cu atâta elân 'pentru' a '"1adtuma po= 

“potul nostru” pe” calea” progresului cultural şi social, nu
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pot şi uitate, deşi generaţia "de astăzi e. _ departe, — și a” 
ceasta o spunem cu toată părerea de rău, — de a înțelege, 
sau mai bine zis a vrea să înţeleagă, importanța sacri» 
"ficiilor bătrânelor generaţiuni, - 

E deajuns să amintim acel cenaclu al socialiștilor. în 
fruntea căruia se găseau lon Nădejde şi V, Gh. Mor= 
țun, iar mai târziu acel al radicalilor cu Gh. Panu, a= 
“ceasta în ce priveşte mişcarea socială şi politică, Ori 
cercul «Junimea» unde trona un Maiorescu, înconjurat 
de Eminescu, Creangă, Conta, Lambrior şi atâţia alții, 

pentru a nu cita decâr pe aceşti sisanţi ai culturei :ro= 
mâneşti,. * | a 

Din nefericire astăzi, bătrâna Capitală a: Moldovei nu 
_se mai poate Bucura cu o activitate atât de rodnică pe 
toate terenurile ca aceia a. vechilor generaţiuni. 

Alte . vremuri, alte- împrejurări, altă mentalitate, sunt 
astăzi. De aceia e bine, credem, să ne amintim. de acele 
figuri ale Iaşilor, cari au contribuit prin munca lor. rod= 
nică la înfăptuirea atâtor. mari reforme, precum: şi pres” 
tigiul ce au știut să, şiel. impună. prin. seriozitatea cu care 

"se manifestau în toată activitatea lor, | Sa 
_ Multe din. aceste figuri măreţe ale Iașilor, deşi părea 

că stăteau mai la. oparte, fără să se manifeste zgomotos, 
totuşi. prin activitatea lor. sănătoasă, „prin. munca fără 
preget şi prin discreţiunea cu care-şi puneau la. contria 
buţie. marile „lor însuşiri, au făcut ca opera de regenerare 
a. poporului.român să se. înfăptuiască:cu atâta entuziasm, 
- „Şi una din aceste figuri. discrete, modeste şi. căreia. nu 
isa plăcut zgomotul . reclamelor,.e, fără îndoială şi d... 
"Constantin, Kilimoglu, concetăţeanul nostru,; de altfel, 
destul. de cunoscut astăzi, 
o Vlăstar al unei vechi familii din: Moldova, di, Cons” 

A
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staatin * Kilimoglu, a fost trimis, încă de mic copil -în 
capitala Franţei, unde a crescut şi şi-a făcut educae 
țiunea în acel spirit înalt şi civilizator, care stăpâneşte 
lumea; spiritul francez. A stat mulţi ani la Paris adă= 
pânduese fa izvoarele acestei civilizaţiuni şi când s'a în= 
tors în patrie era deja omul matur. Dar d=sa a venit în 
“țară cun întreg bagaj cultural, cu adânci cunoştinți şi 
mai cu seamă plin de acel entuziasm sincer pentru ace 
tivarea păturei muncitoare spre îndeplinirea unui program 
social care să o scoată din întunerec şi robie, : 

“La Paris, a făcut parte din cercul socialist român, a= 

Tături cu regretaţii fraţi Radovici și George Diamandi, 
dr, Cantacuzino, C. D. Anghel, C. Crupenschi şi atâţia 

"alţi tineri români de pe atunci. | 
Când s'a întors în ţară, 'di, Kilimoglu s'a alăturat de . 

„mişcafea noastră socialistă, devenind utul din fruntașii 

“acestui partid, 
__ Desa n'a fost, însă, omul 'de acţiune zgomotoasă, ptro= 
pagatorul prin întruniri publice, ori acela care să se ducă 
in mijlocul mulțimei muncitoare dela oraş sau dela ţără. 

A fost, aşa zis, un adevarat intelectual al: socialis= 
mului, un sfătuitor înţelept, care ştia 'să deie directive 
în diferite chestiuni, fără să se „afişeze zgomotos, fără « să 

atragă atenţia mulțimii, i 
Numai cercul restrâns al: intelectualităţii ii cunoşteau 

- şi apreciau valoarea, De multe ori când partidul socialist 
trebuia să eie vre-o 'hotărâre mai ' însemnată, Cuvântul 

autorizat al d-lui C, Kilimoglu avea mare greutate. - 
Om cumpătat, cu bun simţ şi cu prevedere, privea 

întreaga ' mișcare socialistă dela. noi, în adevărata ei în 
făţişare, fără să cadă în acel pedantism și demagogism
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care de multe ori duce la zidicol, cum s'a întâmplat cu 
mulţi alţi foști socialişti, - 

Convingându-se că în ţara noastră “socialismul nu 
poate prinde : rădăcini adânci, din cauza multor împre= 

jurări și că o propagandă oricât de întinsă s'ar fi făcut 
nu putea să deie un rezultat. definitiv, așa cum lar fi 
dorit conducătorii. de. pe vremuri, di. Kilimoglu urmând” 
pe cei doi factori răspunzători ai: Socialismului român, 
Ion Nădejde şi Vasile :(Gh. Morţun, şi-a îndreptat pri 

” virile spre noua orientare politică, căutând să se apropie 
cu totul de partidul naţional-liberal, singurul partid, de 
guvernământ dela noi nerefractar ideilor de. progres ale 
timpului și astfel partidul socialist român la un moment 

dat face fuziunea cu liberalii. : E 
De acum inainte .incepe rolul cel mare al foştilor so= 

cialişti, români. în conducerea efectivă a Statului, - 
În această nouă orientare politică, il vedem şi pe di. 

Constantin Kilimoglu luând parte cu toț avântul şi 'de- 
votamentul, fără, însă, cum am mai spus, să provoace 
zgomotul reclamei. Desa a fost privit întotdeauna mai 

mult ca un sfătuitor care cumpănea bine lucrurile şi care 
nu' şe fasă indus în eroare! de, nimeni, deşi era în contact 
permanent aproape, cu pătura zisă aristocratică și cu cea: 

burgheză, în mijlocul cărora îi plăcea să se găsească- 
Cu atât.e de admirat di, C. Kilimoglu, cu cât d=sa 

făcând parte dintr'o familie care păstra încă vechile tra= 
diii boiereşti, a căutat să se apropie tot mai mult de 

„pătura muncitoare luptând pentru revendicarea dreptu 
rilor ei. 

Fuziuhea odată . făcută” între socialişti și liberali cei 
" dintăi căutară - să convingă” bătrânul partid burghez :[i- 
beral de nevoia imperioasă de a se adapta ideilor de= 

e
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mocratice, ceiace a reuşit aproape pe deplin, E destul - 
să amintim marele reforme făcute de partidul naţional 

liberal, dela războiu . încoace, reforme care sunt astăzi 
temelia pe care se razimă întregul nostru organism social 
şi naţional, 

În această nouă mişcare de democratizare a ve» 
chiului partid de guvernământ, di, C, Kilimoglu a avut 
un' rol important, fiind unul din factorii principali, luând 
parte alături cu ceilalţi foști socialiști, la realizarea ma- 

- celor reforme. 
În timpul războiului pentru întregirea neamului i s'a 

încredințat. greaua însărcinare de Prefect al. Poliţiei de 
Iaşi, 

Ţinând seamă i de imprejurările mai mult decât grele 

de atunci, putem. spune că dl. Kilimoglu şi=a indeplinit 

această dificilă misiune c'un tact admirabil; căutând să 

- satisfacă nevoile tuturor, pe cât i-a îngăduit puterile, 

Ceiace la caracterizat intotdeauna a fost şi este dee 

 licateţa” cu care se “înfățișează tuturor, neţinând seamă 

dacă cel cu care se găsește în contact face parte : sau 

nu din clasa de jos sau de sus, “Pentru di. Kilimoglu,-- 

oricât ar părea el de aristocrat .ptin prezenţa sa, — toţi 

“ sunt egali, fiecare având dreptul de a'și revendica ceia- 

ce i se cuvine, neţinând seamă nici de naştere, nici de 

starea socială a cuiva. 
„Om drept, cumpatat și de . Bun simţ, nu se lasă indus 

_în eroare, chiar atunci când i se pretinde de cătră cei 

mai intimi prieteni să săvârşească vreun act pe € care el 

i crede că nu ar fi drept. . - - 

- Ca- epitrop al Casei Spitalelor Sf. Sriridon,. a fost 

unul din puţinii efori cari a căutat să se conformeze cât 

“mai mult nevoilor acestiii mare așezământ de binefacere.
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Sub lungul său epitropiat, împreună cu colegii săi s'au 
adus, Epitropiei multe şi de seamă îmbunătăţiri, 

Trebue să nu se uite, că di, C, Kilimoglu a condus 
Epitropia Sft. - Spiridon în -timpurile cele mai critice, a | 
celea de după războiu, când așezământul acesta fusese 
aproape distrus şi când mai cu seamă, prin marea. re- 
formă a improprietărirei țaranilor, i s'a luat numeroasele 
moşii, fără să i se deie în schimb echivalentul, 

Din această cauză, veniturile Casei Epitropiei au 
scăzut atât de mult încât ne mirăm cum de mai „pot 
funcţiona spitalele, . 

“În astfel de imprejurări mai mult decât grele, di. Ki- 
limoglu împreună cu colegii săi, după cum am mai spus, 
și=a- dat toate silințele ca .să “poată face faţă impreju- 
rărilor, şi putem zice, că. pănă la un oarecare punct s'a 
reușit întrucâtva, - | 

Nouile clădiri 'pentru locuința medicilor. dela spitalele 
din Băceşti și Târgul-Frumos, precum şi refacerea a= 

- proape. din nou a spitalului. din Hârlău, ca și înființarea 
_ orfelinat: ului' dela Popricani, s'au făcut sub epitropiatul 

d-lui Kilimoglu, Asemenea s'a. inființat și secţia gineco- 
logică 'dela Maternitate, 

Totodată sau adus mari şi importante. imbunătăţiri 
Băilor dela Slănic, care de pe urma războiului fuseseră 
aproape cu totul distruse. 

* Dacă pănă. în prezent. Epitropia Casei Spitalelor Sf, 
Spiridon nu a ajuns să se: refacă şi să-şi eie avântul pe 
care-l avusese înainte de războiu, aceasta se datorește, 
în primul rând marei şi condamnabilei nepăsări a celor 
de sus, cari nu vor să vină în ajutorul acestei Epitropii, 
una din cele mai de frunte și mai vechi instituţii de bis, 

" nefacere din țară.
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Epoca epitropiatului delui Constantin Kilimoglu se re= 
„marcă în primul rând prin aceia că a săvârșit mari şi - 
“importante lucrări, cu mijloace mai puţin decâr modeste, 

-şi aceasta se datoreşte numai dragostei. nemărginite cu 
„care a condus acest aşezământ spitalicesc. 

__ Nu se va contesta niciodată că di. Kilimoglu a fost 

-unul din marii epitropi ai Casei Spitalului Sft, Spiridon, 
Dar dl, Kilimoglu mai „Prezintă şi o altă latură a per= 

sonalităţii sale, 
E unul din cei mai de frunte gospodari din judeţul 

:nostru, Podgorean de frunte, a fost şi este o pildă,. căci 

prin modul său de a cultiva Pământul și mai cu seamă 
via nuel întrece nimeni, 

Frumoasa sa vie pe care a avut=o în podgoria Cos . 
poului, cum şi aceia pe care o are astăzi la Moara de 

Vânt din marginea - oraşului, pot servi de model tuturor 
„podgorenilor. | ă 

Om de o cinste mai presus de orice închipuire, cult 

în sensul adevărat al cuvântului, prevăzător şi miticulos. 
Chiar, în toate actele sale, a ştiut să se impună şi a 

„cinstit prin prezenţa şi faptele sale, demnităţile cu care 
-a fost învestit, N



  

  

GHEORGHE SCOBAI 

În pătura dăscălească numele lui Gheorghe Scobai nu 
că e numai cunoscut, cum ar fi numele oricărui alt pro- 

- fesor, dar se bucură de-o autoritate şi stimă pe care nu 
mulți o au, 

Intc'adevăr profesorul de limba 1 română dela gimnaziul 
Alexandru cel Bun, prin eminentele sale însuşiri ca dascal 
şi ca cetăţean, şi-a câştigat'o deosebită atenţiune, atât 
din partea colegilor şi elevilor cât şi din „partea „popur 
laţiunei ieşene, 

Ceiace caracterizează. în primul rând. personalitatea 
acestui distins dascal e modestia cu care se prezintă în 
totdeauna şi în' toate împrejurările, | 

N'a făcut niciodată caz de persoana 'sa, deși multe 
mediocrităţi au ocupat şi ocupă situațiuni distinse, bucu= 
rându=se de multe avantagii, pe care el, profesorul Scobat 
nu le-a râvnit, ba se poate spune fără a greși, că i le-a 
disprețuit chiar, ! 
„Aceasta, însă, nu Va micșurat niciodată în fata prie» 

” tinilor, nici a concetăţenilor săi. Dimpotrivă, fiecare e 
convins de personalitatea sa, și de aceia stima și auto 
titatea de care se bucură din partea tuturor nu au fost 
micşurate nici atunci când, din anumite împrejurări, — 
despre care vom vorbi mai jos,—a fost nevoit să se ma=
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nifeste ca un răzvrătit, ceiace -isau atras pentru moment: 
Oarecare neplăceri, dar în acelaș timp şi regretele, ace»: 

„ ora cari ii“au provocat această răzvrătire, 
Prietenos cu fiecare «Conu Ghiţă», cum îi spun cu: 

„toţii, n'a putut să-şi “facă niciodată .dușmani, cel mult a: 
"avut şi are mereu adversari, dar cari totuşi îi respectă. 
„şii păstrează stima şi prietenia. 

Licenţiat al facultăţii de litere dela: Universitatea noastră,. 
a fost unul din eminenţii studenți ai foastei Şcoale nore: 

“ male superioare, făcând: parte din seria marelui nostru. 
„istoric, dl, Neculai Iorga, 

Spirit cu totul independent, a. fost privit de multe „ori. 
ca un răzvrățit, deși prin modestia sa n'a râvnit nici- 
odată situaţiuni de acele de care. era convins că nu 1 leear” 

“putea avea. . * - . 
„  N'a pretins să i se deie decât ceeace. credea el, şi. 

-- avea dreptate atunci, —că i se cuvine, şi nu de puţine: 
“ori.i sau încălcat drepturile fără, însă,.ca. în răzvrătirea 

lui să treacă peste disciplina ce i-o dicta seriositatea şi: 
bunul simţ. . 

A fost-unul din devotaţii partizani ai marelui Gheorghe- 
Panu cât timp acesta a condus gruparea radical-demo- 
crată, Deşi tânăr a luat parte activă la. lupta politică pe-"" 

_care o ducea partidul radical contra celor două mari. : 
partide de guvernământ de atunci; conservator şi liberal, 

În momentul când Gheorghe Panu a fuzionat cu pare: 
tidul conservator, Conu Ghiţă Scobai, -nu l'a urmat: 
ci a trecut la liberali, în care vedea un iitor : mai bun. 

pentru politica ţării şi desigur că nu s'a. înșelat. 
; În partidul naţional-liberal -a ocupat întotdeauna un loc: 

de frunte, fiind considerat ca un bun element gata ori- 
când săsși. pună. la contribuţie eminentele=i însuşiri, Dar,.
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cu toată stima și atenţia deosebită ce i s'a aratat, a fost, 
_mai. întotdeauna trecut cu vederea când era vorba să i 
se încredințeze o situaţie mai înaltă, deşi toți erau con” 
vinşi că o merită, | : 

Caracter independent, dar, în acelaș timp şi disciplinat, 
fără să: alunece, însă, niciodată pe o pantă care [ar fi! 

făcut să-şi piardă stima şi prietenia, 

Independenţa şi-a manifestateo într'o împrejurare care 
xe bine să fie cunoscută mai cu seamă de tinerimea de 

- :astăzi: Preşedinte al clubului naţionaleliberal era di. C. ' 
Stere. Cu. ocazia unei alegeri parţiale la Senat, şeful. [i- 
beralilor din Iași susținea candidatura lui Al. A, Bădă- 
rău care. era. conservator=democrat, De altfel legăturile 
dintre dl, C. Stere şi Al. A. Bădărău erau prea strânse 
şi de notorietate publică, ceiace făcea -ca membrii clu 

bului liberal. să. manifeste oarecare nemulțumire, dar 
numai în surdină, căci cel care ar fi îndrăznit să-și aa 
rate această nemulțumire pe faţă, ar fi fost persecutat 
pănă în pânzele albe de fostul şef al liberalilor ieşeni. 

Profesorul Gh. Scobai care era un vechiu membru al 
partidului şi cu.drepturi, poate mai multe decât alţii, 
pretinse să i se pună candidatura din partea liberalilor, . . 
ceiace d[. C, Stere refuză categoric, nevoind nici să i se 
pomenească de așa ceva. Cu toate acestea aproape una 
nimitatea clubiştilor. liberali erau pentru candidatura pro» 
fesorului: Scobai, dar dl. C, Stere odată ce hotărise can- 
didatura lui Bădărău, o susținu cu toată autoritatea ce 
i-o impunea calitatea de şef al liberalilor ieşeni, 

Simţind, însă, că clubiştii vor vota cu «Conu Ghiţă», 
„dl. Stere, —şi trebue» so: mărturisesc aceasta, —a găsit cu 
cale să deie. «cheie» tuturor membrilor clubului, iar pe.
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di. Scobai care=şi pusese candidatura: fără - Invoirea şee 
fului, a fost pur şi simplu exclus din club,: .. .. 

Rezultatul. alegerei: liberalul <răzvrătit> Gh. Scobai 
“pune: în balotaj pe marele elector A. A, Bădărău . sus- 
ţinut: de di. C, Stere șeful liberalilor ieşeni. : ?. -: 

- Deşi la alegerea de Palotaj, conservatorii în frunte cu: 
" regretatul. Dim. A.. Greceanu, propuseră : d-lui. Scobai că-f 
vor susţine, totuşi cexclusul> liberal renunță de a se mai 
prezenta la balotaj, rămânând .bine, înţeles, acelaş membru 
„devotat şi disciplinat al programului naţional-liberal. “* 
"Acest act de independență față de autoritatea! despo= 
tică a dlui C „Stere a fost aprobat de toată lumea po= 
litică din laşi. : Deși în urma excluderii din club, i se 
făcuseră multe avansuri din partea conservatorilor gre--- 

" cenişti, totuşi vechiul liberal a preferat să rămână sexe- 
clus» câtva timp, pănă când. dl. Constantin Stere pleacă . 
din partidul liberal, în condiţiunile știute, iar di., Gh,. 

„„Scobai, continuă . a fi acelaș membru devotat şi : disci» - 
plinat pănă în ziua de astăzi, 

S'ar crede poate de unii, că desa prin gestul de în=- 
dependență pe care l'a făcut când ma voit să se supună . 
hotărârei. luată de di. C. Stere, ar fi călcat disciplina, . 
Nu, di. Scobai a fost perfect conştient de ceiace face, . 

„şi gestul său, n'a fost decât un gest de adâncă disciplină . 
clubistă, de bun liberal, căci n'a făcut alta decât să se - 
supună dorinţei întregului club care-l reclama 'ca să fie - 
candidatul partidului: naţional-liberal la alegerea pare : 
ţială. Totuși satrapismul delui Stere a fost învins, prin, 
punerea în balotaj a lui A. A. Bădărău, susţinut cu. 

- atâta îndârjire de fostul şef al liberalilor ieşeni, 
De atunci și. pănă în prezent a .mai suferit «răzvrăe - 

titul» de altă dată multe, înfrângeri în propriul său:
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_ partid, dar aceste: înfrângeri erau de o altă natură, pentru 
-care disciplina de partid ('a. făcut. să se: resemneze în” 
totdeauna, căci numai. era: satrăpismul de altădată. 

DI. Gh; Scobai a: fost: primeajutor. de: primar sub pie 
:mariatul lui. Const... Toma, când s'ă: distins prin. o 
-muncă neîntreruptă: pentru binele- Comunei: și prin o 
„cinste. care îl pun: în: fruntea oamenilor: cinstiţi,: .. 
Profesor eminent. înzestrat cu calităţi superioare, om 

- deo: cinste ireproşabilă,.cu simţul. datoriei și al, răspune 
„derii,. caracter. ferm, bunila suflet și integru: în toate maz 
-nifestările sale, di, Gh. Scobai: rămâne: o' figură: frumoasă . 
-a. Capitalei Moldovei; pentru care generaţiile ce isau trecut 
pe dinaintea catedrei: lui, au datoria săei păstreze o' vea . 

. =Ginică: recunoștință;



  

    
  

"LAZAR TEODORESCU 

Nr ajunge să ocupi numai'0 demnitate oarecare ca' să 
te poţi impune ca o personalitate deosebită. - 

Nici avantagiile ce ţi. le: dă averea ori protejarea cine 
ştie cărei feţe simandicoase, nu pot, iarăşi să te: consacre 

«de om cu calităţi superioare, pentru. ca să. insemni ceva 
"şi să lași pe urma ta o amintire care să: nu se şteargă 
:aşa de curând, 

Sunt apoi. unii puţin răsfăţaţi de soartă, dar. cari prin | 
-valoarea' lor personală, se. ridică. deasupra: multora, fără 
zgomot, fără: reclamă, 

S'ar părea că asemenea: persoane modeste n'ar însemna 
„nimic, Cu toate aceste. nimeni şi nimic nu: li poate mice, 
şora adevărata lor valoare, căci' situaţiile; nu prea. înalte,' 

„ce lea ocupat sau le-ocupă, îi fac să fie stimaţi şi. ad 
miraţi,. pentrucă în: îndeplinirea misiunei lor se arată, dese 
toinici şi cinstiți, 

Poţi să ocupi o' demnitate cât e de: înaltă; dar dacă nu 

eşti destul de vrednic pentru a corespunde acestei demni- 
tăţi, nu. vei însemna. niciodată 1 nimic şi. nu vei putea lăsa 
nici o amintire, 

Intre modeştii aceştia cari (şi  andeplineau misiunea:lor 
în conştiinţă, cinste și bun "sim şi cari pot fi .luaţi ca 
cea mai vie pildă chiar şi de cătră acei ce ocupă si- 

7 

,
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tuaţii inalte, se poate cita, în primul rând, di. Lazăr 

Teodorescu, atât de cunoscut în toate - cercurile din bă 

trâna Capitală a Moldovei, 
Totdeauna vesel şi prietenos, glumeţ şi simpatic; cam 

grăbit uneori, dar niciodată suparat, oricând îl întâlneşti 
în cale, nu se dă înlături ca să te ocolească, ci cu cea 

mai curată prietenie îți aruncă o săgeată, printr'o glumă, 

„de care nu te :poţi supara, ci, din contra te dispune; căci 
săgeata simpaticului Lazăr Teodorescu nu e veninoasă, 
ci: mai degrabă se poate spune că e inmuiată în balsa= 

_mul cel mai. excelent al unei glume pline de spirit. 
Lumea;—adecă . vreau .să .zic,. prietenii săi, — pretinde 

că e bun de gură, și poate că nu se înşală, căci în= 
tr'adevăr Conu Lazăr-e. o. «gură bogată», care nu sue 
pără pe nimeni, ci chiar ţi-i drag. săel asculți, încât nu 
te mai poţi sătura savurându=i glumele pline de haz. 

"Şi câte nu ştie să povestească !- Dar tot ce povesteşte 

e cu tâlc, și nu ţi se urăște când il auzi. E în acelaş. 
timp şi o epigramă şi o anecdotă, căci prin cea. „dintăiu 
înțeapă fără venin şi usturime, iar prin a doua te face 
să-ţi uiţi nacazul şi să râzi cu toată inima, - 

„Ceia ce-l deosebeşte de foarte mulți, e înainte de orice, 
sinceritatea care se degajează din toată ființa sa, 

Nu are - gânduri ascunse, el spune omului. în faţă - 
ceiace are de spus, dar niciodată cu intenţia de a jigni 
pe cineva, chiar atunci când e nevoit să spună adevă» 
ruri crude, e 

Dar di. Lazăr Teodorescu nu e numai glumeţul care. 
descreţeşte frunţile prietinilor, prin spiritul său, el e, în= 

- nainte de orice, omul datoriei, omul conştiincios pănă în 
cele mai mici amănunţimi, omul care a muncit şi mune *
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ceşte de-o viață întreagă, fără să se abată nici o clipă 

dela: calea cea dreaptă. Sa | 
Ca magistrat a fost o podoabă, căci prin caracterul 

său ferm, prin experienţa sa vastă, prin bunul simţ și 
prin acel spirit al conştiinţei, al datoriei şi al răspunderii, 
s'a râdicat în stima și admiraţia tuturor, 

Impricinaţii cari i-se perindară în față în răstimpul de 
mai bine 30. ani cât a ocupat demnitatea de magistrat, 
ca -judecător-preşedinte și ca prim=procuror, n'au putut 

niciodată să-și arăte vre-o nemulțumire, căci hotărârile 
pe care le dădea integrul magistrat, convingeau pe toţi 

„de adevarata dreptate ce o ) împărțea în cea mai deplină 
conştiinţă, 

Independenţa caracterului său ferm, Va impedecat de 
multe, ori să înalțe treapta la care merita. EI n'a știut, 

în [lungul timp cât a ocupat fotoliul de -magistrat, decât 
un singur lucru: a fi drept, integru şi să»şi facă datoria 

întreagă, aşa cum o înțelegea că trebue să şi-o facă, 

Asemenea calități de multe ori, în anumite împrejurări, 
fac pe cineva să se ridice sus de tot, şi e normal, alte 

dăţi, îl ţintuesc pe “loc, tot din anumite împrejurări, şi 
aceasta se întâmplă mai/ales atunci când. pari: că ești 
prea mulțumit şi nu aspiri mai departe. 

Prea marea simpatie de care s'a bucurat şi se Ducură 
di. Lazăr Teodorescu, a făcut că mai nimeni, din cei 

cari ţineau în mână puterea și dispuneau de orice, să 
nu se gândească la dânsul, el mulţumindu=se. parcă nue 
mai. cu marea prietenie şi stimă a puternicilor zilei, | 
"Mulţi se mirau că Lazăr Teodorescu n'ajunsese la 

Casaţie, deși mulți inferiori lui, se găsesc astăzi sus de 
tot puși. Desigur, dacă ar fi fost mai îndrăzneţ, mai 
«guraliv> pentru interesul său propriu, astăzi, di, Lazăr 

po 6
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Teodorescu ar fi avut mângâierea să-şi scrie pe carta 
de vizită: «Fost preşedinte» sau <prim=preşedinte al 
Curţii de apel» ori chiar «fost consilier la Inalta Curte 
de Casaţie, E 

Dar simpaticul nostru concetăţean n'a urmărit demni= 
tăţi înalte, —la care de altfel, avea tot dreptul să aspire 
dat fiind frumoasele [ui însuşiri, —şi s'a mulţumit întot= 
deauna să trăiască în mijlocul prietenilor săi, fiind un 
exemplu pentru toți în ceiace priveşte cinstea, caractes 

„rul, întegritatea şi bunul său simţ, precum şi dezintere» 
sarea aproape complectă pentru: interesul lui personal, 
când a fost vorba să ridice o treaptă mai sus, 
“După războiu, a fost numit Prefect de Dorohoi demniz 

tate, [a care, desigur nu aspirase niciodată, - Ia 
„ată-l dar pe Conu Lazăr ajuns să conducă alegerile 
parlamentare, —a fost numit prefect tocmai în perioada 
alegerilor, —şi să eie contact, prin „urmare, cu întregul 
aparat al politicianilor ca să asigure reuşița candidaţilor,,. 
guvernului. : | | 
„Nu ne mai aducem aminte dacă desa-a fost ori nu 
felicitat de guvern pentru acele. alegeri, | e 

Știm, însă, că di, Lazăr Teodorescu n'a fost de loc 
mulțumit în sufletul său de această înaltă demnitate po= 
litică, care-i căzuse ca o napaste pe cap, | 

I sa cerut să primească numai decât, şi a primit, fără 
voia lui, însă,. , | 

Azi deşi pensionar, totuşi munceşte cu aceiaș ardoare și însufleţire. ca odinioară, pledând zilnic ca avocat pe : ânsă instanţele noastre judiciare, - 
Acelaş interes, aceiași dragoste şi acelaş bun simţ, le pun şi acum în noua sa carieră de avocat, şi cu: acelaș
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simț al datoriei şi al răspunderii se manifestă ca şi pe 
vremea. când era magistrat, 

DI. Lazăr Teodorescu e harnic, serios la muncă, con” 
ştiincios şi corect în toate actele sale. 

Simpatia ce o radiază în jurul său, se datorește, fără 
“îndoială caracterului loial, bunătăţii de inimă şi mai cu 
seamă spiritului. său cinstit, 

lată pentru ce credem noi că desa e unul din acei 
cari sunt puţin. răsfățaţi de soartă, dar care prin însuşirile 
sale frumoase, deşi n'a ocupat 'cine ştie ce înalte locuri 
îm viaţa de toate zilele, s'a putut impune, însă, în stima 
şi admiraţia tuturor ca o personalitate distinsă, căci ori 

ce s'ar spune, desa este o figură vrednică de a sluji 
multora ca pildă de cinste, muncă, modestie şi bun simţ.



  

-Doctorul P. CAZACU 

Nu totdeauna e nevoe ca să cunoşti personal şi în: 
deaproape pe cineva pentru ca 'să=ți faci o ideie de ce: 
fel de om este,.dacă reprezintă într'adevăr o valoare 
reală a capacităţii şi a unei munci rodnice, 

” Cineva se poate cunoaşte şi încă prea bine, după cum 
se prezintă în societate, după roadele muncii lui din do= 
meniul activităţii în care şiea pus la contribuţie talentul, 
cultura, cinstea şi puterea de lucru, - 

Numele doctorului P, Cazacu e îndestul de cunoscut: 
astăzi în toate cercurile, culturale mai cu seamă, deşi 
d=sa nu e oriul Care să se manifeste prin ajutorul re 
clamei. i 

Dar cu atât e mai interesantă persoana acestui emie 

- nent Căsturar, cu cât e unul din foarte puţinii basarabeni: 

cari s'au distins în pătura cultă românească, și încă, în. 
chip strălucit, | 

Atât din punct de vedere al medicinei cât și din acel. 
al propagandei culturei românești în păturile populaţiunei 
basarabene, di. dr. P, Cazacu. are o. însemnătate 'co= 
vârşitoare, 

Mai fată ca român în general, ca: moldovan în spe» 
cial, şi mai în special ca basarabean, d-rul P, Cazacu. 

„s'a manifestat din tinereţă şi se manifestă încă şi acum,
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_prin acelaş entuziasm, putere de muncă, şi dragoste ne= 
„mărginită. pentru poporul român, căutând să scoată cât 
-mai puternic 1n relief calităţile moldovanului basarabean 
-care'mai bine de o sută de ani a stat sub apasarea dese 
potismului 'rusesc. . - 

__ Puţini au fost și sunt puţini chiar şi astăzi. basarabenii 
«cari să se devoteze din toată inima şi. cu toată puterea 
-de muncă a românului pentru a lumina poporul cel mult 
«dela țară, cum este di, dr. P. Cazacu, 

Prin aceasta nu vreau să aduc o acuzare  basarabes 
nilor. Cauza pentru care moldovanul de peste Prut se gă= . 
'seşte în “inferioritate culturală şi a simțului de indepene 
denţă, faţă de poporul român din vechiul regat ca şi din 
celelalte provincii românești, trebue căutată în despotica 
guvernare rusească care căuta prin toate mijloacele dez- 
naţionalizarea poporului nostru dintre Prut şi Nistru, 

+ Dacă sa reușit în mare parte la deznaţionalizarea mol- 

dovenilor basarabeni, dela orașe ' îndeosebi, nu tot aşa 

sa întâmplat cu populaţia rurală, care a pastrat în primul 
rând, limba, datinile şi obiceiurile românești, . aproape 
intacte, putem zice, 

Încultura cea mai crâsă a domnit în Basarabia în tot 
timpul dominaţiei rusești, și această încultură a făcut pe 
românul de peste Prut să zacă în întuneric mai bine de 
.o sută de ani, Din când în când apărea câte un spirit 
mai distins, câte-o personalitate mai conştientă între ro= 

"mânii din Basarabia, .care căuta să trezească din -amore 
țire poporul nostru, însă succesul era foarte e redus, a 
preape nul. E : . 

În timpul ultimilor trei, pateu decenii, mişcarea: între , 

- românii basarabeni începuse să se activeze şi. simţul de 
naţionalitate se trezia din zi în zi tot mai mult şi aceasta 

A
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datorită numai. câtorva buni moldoveni de peste Prut, 
între cari, în primul rând trebue menţionat di, dr, P. Ca» 
zacu, despre care ne ocupăm în rândurile acestea. 

Într'adevăr, activitatea acestui fiu al Basarabiei.e din 
cele mai rodnice posibil, în ceea ce priveşte răspândi= 
rea culturei şi simțului. de naţionalitate. | 

Făcândusși studiile universitare în vechiul regat, la . 
Univezrsitatea din Bucureşti, d=rul P. Cazacu se dis- 
tinge între studenţii medicinişti, fiind intern la spitalul 
Brâncovinesc, i | 

După ce=şi iea doctoratul în Medicină este numit me» 
dic de plasă în. judeţul Ilfov, în care calitate s'a vădit 

„ca unul din cei mai eminenţi medici, căutând să indru= 
meze .populaţiunea . rurală spre bine, dându=i sfaturile - 
“cele mai înțelepte. E | 

„Activitatea sa, însă, nu se mărginea numai în vechiul 
regat, d-sa desfăşura, prin mijloacele de care putea dis= 
pune în împrejurările de atunci, o. foarte intensă pro” 
pagandă' românească în Basarabia, ceea ce a făcut. ca 
simţul de naţionalitate să se trezească în poporul român 
de la orașe şi chiar de la ţară.. 

Nu uşoară a fost această .propagandă, + 
In 1912 a: scris o broşură în care face istoricul celor 

<100 ani de robie a Basarabiei» şi în care rânduri se vede 
destul de clar adâncul sentiment românesc d 
lăuzit întotdeauna d-rul Cazacu, 

In 1913 ia-parte ca medic în războiul balcanic când 
înființează și organizează depozitele de medicamente, a» 

„ ducând prin aceasta un real serviciu armatei noastre. 
În timpul războiului pentru întregirea neamului redace 

tează în ' limba rusă ziarul românesc «Sfatul Ţării». din 
Chişinău, făcând prin aceasta un imens serviciu cauzei 

de care e că”
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româneşti, De altfel se știe de toți că populaţiunea ro= 
mânească din Basarabia, care ştia carte, citea numai în 
limba rusească, cartea românească fiind cunoscută de 

un foarte restrâns număr de moldoveni orăşeni, 
In 1917 este numit Înspector general sanitar. şi trimis 

în Basarabia pentru pregătirea unităţii noastre. naţionale 
E de prisos să mai povestim, credem, activitatea cu 

adevărat prodigioasă a acestui bun și mare român în 
timpul când se inchega unitatea noastră naţională. Fie 
care știe, fără îndoială şi toată suflarea românească tre- 
bue să recunoască şi să. admire avântul patriotic cu care 
eminentul nostru. medic s'a pus în slujba ţării. i 
“A luat parte în 1918 -ca membru în Sfatul Țării când 

s'a: făcut unirea Basarabiei cu vechiul regat. A mai fost 
şi Preşedintele directoratelor basarabene, când şia dese 
făşurat deasemenea energia şi capacitatea, dovedind încă 

odată alesele sale însuşiri de bun român, bun organizator, 
In pleiada românilor basarabeni cari au luat parte ace 

tivă în timpul războiului pentru lntregirea unităţii noastre 
naţionale, contribuind prin o propagandă de-o activitate 
uimitoare, numele :d-rului P. Cazacu, trebue de pus în 

fruntea tuturor, 
Făcă reclamă — atât dela ordinea zilei astăzi, — d=rul 

Cazacu a făcut mai .mult decât oricare altul pe terenul 

cultural şi de naţionalizare. a poporului basarabean, 
Mai târziu generaţiile, viitoare vor vedea și admira 

imensa activitate cea desfășurat-o acest bun moldovan, 

punândueşi toată puterea de muncă, vasta lui cultură şi 
entuziasmul cel mai înflăcărat pentru cauza românească. 

De-o hărnicie . de neinchipuit, nu s'a mărginit numai 
la o singură ramură 'de activitate, Desa pe lângă înalta 
demnitate ce o ocupă astăzi în domeniul medical, că=
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reia-i consacră o muncă deosebită, mai găseşte vreme 

ca să se ocupe şi cu diferite studii, fie medicale, fie de 

natură culturală și socială, 
Intre studiile medicale şi sociale vom cita câteva din 

“opetile sale cum sunt; «Combaterea Malariei», <Despre 
-Holeră», «Tifosul exantematic», «Boli epidemice» precum 

"şi un important studiu despre «Medicul de Plasă»,—a- 
cesta publicat în Revista Studiilor medicale de sub di- 
recţiunea delui dr, Cantacuzin, apoi « Locuinţele săte= 
nilor» etc, 

Asemenea a mai publicat «Moldova între 1812-1918 
o admirabilă descriere din toate punctele: de vedere a 
Basarabiei, operă vastă şi care e ca o încoronare a acti- 
vităţii d-lui dr, P. Cazacu. | 

După ce schiţează situaţia din Rusia dinainte de răz= 
boiul mondial, războiul, revoluţia şi despărţirea popoa- 
relor subjugate de Rusia, după ce arată situaţia în Ba= 
'sarabia sub imperiul și republica rusească, apoi consti= 
tuirea republicei moldoveneşti în federaţia (teoretică) 

rusească și apoi a republicei moldoveneşti independente, 
“ajunge la marele act al Uhnirei Basarabiei cu țara mamă. 

Anul acesta di. dr. P. Cazacu a dat la iveală un voe 
lum în care vorbeşte pe fârg despre cei «zece ani dela 
Unire, Moldova dintre Prut şi Nistru 1918-1928. 

In admirabila prefață ce însoţeşte acest volum, dl, dr. 
Cazacu. spune între altele: - «În viaţa unui popor zece 
ani sunt o clipă scurtă, Totuși, însemnătatea acestor zece 
ani, acestei clipe scurte; este din cele mai mari, cu mult 

mai mare ca a altor perioade, chiar indelungate. Această 
insemnătate' mare, izvorește din faptul că aşezămintele 
și intocmirile făcute în acest răstimp, în mijlocul unor
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-mari greutăţi, sunt fundamentale şi se vor resienţi adânc | 
şi mult timp». 

Numele delui dr. P. Cazacu va fi i legat pentru tota 
_„deauna de marele -act al Ulnirei Basarabiei cu. vechiul 

regat, căci d-sa, mai mult, poate decât - oricare altul, a 

contribuit la realizarea lui, prin propaganda neintreruptă 
„ce a făcut-o în sânul populaţiunei românești dintre Nistru 
şi Prut, 

Prin această propagandă, făcută chiar în vremea când 
“Basarabia zăcea sub cnutul rusesc, s'a putut, încetul cu 
încetul să se stabilească o strânsă apropiere sufletească 
între moldovenii regăţeni și. cei basarabeni, aşa. că în mo= 

„mentul când a sunat toxinul, populaţiunea de peste Prut 
n'a. avut decât un semn a face pentru ca unirea să se 
cimenteze pentru vecinicie de acum inainte, | 

Rolul d-lui dr. Cazacu este imens, deşi n'a uzat.ca 
alții de reclama americană ; s'a mărginit numai, să=şi facă 

“datoria de bun 'român, de bun patriot, fără să se. gân- 

;dească la recompensa aplauzelor.de prin întruniri publice, 
Ceiace a făcut eminentul nostru: medic derul P. Ca» 

zacu pentru cauza românească, valorează mai mult decât 

toate reclamele.cu care atâţia Caută acum să apară ca - 
“marii dezrobitori ai “Basarabiei, . i 

Fără zgomot, fără vorbe goale, ci pătruns numai de | 

cel măi curat şi sincer patriotism, d-rul Cazacu a găsit 
-cu cale să intensifice propaganda românească, şi tocmai 
„pentru aceasta e mai: mare meritul. său, şi are tot dreptul 
la recunoştinţă şi jadmiraţie. 

Odată făcută unirea cu Basarabia, . derul Cazacu a 

„continuat şi continuă, şi cu mai multă, poate, înflăcă= 
rare, o propagandă în sensul de a se menţine și cimenta: 
„această unire pe vecinicie, atrăgând mereu atenţiunea
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factorilor răspunzători asupra modului cum trebue să se 
procedeze pentru ca unirea să nu sufere nici un încon» 
venient. 

De aceia de-sa prin lucările. « ce le publică dela Unire 
încoace, nu face altăceva decât să ne arate la toţi starea 

în care se găseşte astăzi Basarabia și „mijloacele pentru 

a îndrepta relele de care e bântuită această provincie 
românească, 

Munca d-sale e tot atât de grea ca şi înainte de 
unire, poate chiar şi mai grea încă și totuși continuă cu 
acelaş entuziasm şi cu forțe parcă indoite, pentru ca ci= 
_mentarea acestei uniri să se facă mai puternic şi să fim 
puşi la adăpostul unor eventuale. îngrijorări ce ar putea 
să se producă, dacă nu ne vom îngriji de bunul mers 
al acestei vechi provincii româneşti. 
“Rolul, dar, al derului Cazacu nu e. sfârşit, D=sa luptă 
înainte căci de acum începe greutatea cea mare: de a 
putea stăpăni ceiace avem, 

Și când generaţiile viitoare îşi -vor arunca privirile spre 

trecutul neamului, nu vor putea să nu întâlnească în 
paginile istoriei unirei noastre definitive, numele delui 

dr. P, Cazacu, una din cele mai frumoase figuri a Mol- 
dovenilor din Basarabia. .  ” -



  

Eee 

ILIE BURGHELE 

În galeria artelor plastice . din: Capitâla Moldovei, nt 
poate fi trecută cu vederea figura pictorului Ilie Bur 
ghele, harnicul dar modestul artist, care n'a căutat nici 
odată să se afişeze 'prin reclamă, nici să se apropie de: 
atotputernicii zilei pentru a putea să-şi plaseze ' operile- 
şi odată cu ele să se bucure și de alte multe avantagii, 
cum se întâmplă cu atâţia alți pictori de un talent, poate 
mai puţin decât mediocru, 

Opera d-lui Ilie Burghele, este, înainte de toate, o 
operă, sănătoasă care întruneşte” calităţile ce se cer artei 
adevarate, 

Alături de marii noştri pictori denii Em. P. Bardasare- 
şi Gheorghe Popovici— adevărații reprezentanţi de astăzi 
ai picturii clasice, —numele lui Ilie Burghele şi a lui 
Octav Băncilă, pot sta cu cinste, tuspatru aceștia, fiind: 

- expresiunea' cea mai fidelă a artei, i. plastice în momenţul 
de față. | 

DI, Ilie Burghele nu e nou în pictură, D-sa are o ace 
tivitate de aproape patruzeci de ani şi dacă “în acest 
timp n'a căutat să apară la suprafaţă, e numai din cauza: 
prea marei modestii şi a: dezinteresării complecte pentru 
beneficiile materiale, n 

Acta în genere, nu e o meserie ca oricare alta, Pentru
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-a fi artist, dar artist adevarat, se cer multe însușiri, din 
„care cea dintăi e talentul, iar apoi munca. netntreruptă 
precum şi studiarea. incontinuă -a naturei; Aceste însușiri 

“le posedă. pictorul Burghele, de care s'a folosit şi se fo= 
iloseşte mereu, iar ca rezultat e întreaga sa operă pe 
.care a expus=o pănă acum. în cele” două. expoziţii, dar 

“numai în urma, înzistentelor stăruinţi ale prietenilor și 
.admiratorilor .săi. 

Când priveşti o pânză , de-a maestrului “Burghele, te 
-convingi imediat că ai în faţă o adevărată .operă de artă, 
Minuţiozitatea cu. care lucrează observând cele mai ne= 
însemnate. detalii, fie în ce priveşte. desemnul, perspectiva 
-şi. claritatea , culorilor, fie fineța sentimentului ce se 
-degajează din: întregul complex al lucrărei sale, e do» 
vada.cea mai strălucită de puternicul talent cu care 
este înzestrat. 
_ Dasa privește arta. “din punctul de. vedere al frumosului 
şi al utilității. totodată, . 

Arta în. orice domeniu . sar “manifesta, . trebue. „să-în= 
trunească pe lângă frumos, şi utilitatea, dar mai cu. seamă . 

în plastică, această. calitate se impune. mai "mult ca.ori 
unde. . : 

Intr” adevăr, ai înainte un tablou, un. peisaj bunăoară, 

care întruneşte toate condiţiile pentru a: fi frumos as: 

ceastă. frumuseţă, însă, „se : resfrânge şi asupra utilității, 
căci prin frumuseţa lui, peisajul trezește în sufletul celui 
ce-l priveşte, admiraţiunea, şi prin urmare ceva folositor, 
adecă face. ca privitorul să=şi . dezvolte simţul pentru 
frumos, „Şi mintea lui să. plutească în „sferi. mai. înalte, 
mai ideale, 

Nu tot așa se petrece, cu o lucrare făcută de o me» 
diocritate, „Nu poate stârni. nici un sentiment mai înalt,
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nu poate avea nici o înrâurice asupra sufletului celui ce 
priveşte, decât doar. aceia a indiferenţei ca să nu. zicem. 

„a dezgustului, | 
Cu 'dl. Ilie Burghele. se schimbă lucrul, “ Dsa e înae 

inte de toate omul cu simţul estetic dezvoltat şi care- 
ştie să facă deosebirea. între frumos şi urât, între bun. 
şi rău, . 

"În natură totul e “frumos numai dacă ştii să priveşti, - 
numai dacă poţi săeţi dai seamă cum trebue să priveşti. 
și în ce momente anumite. AI 

Atunci vei avea satisfacerea sufletească, şi vei putea. 
face, prin opera ta, ca această satisfacere sufletească să. 
se reăsfrângă şi asupra celorlalţi. - 

Dar pentru aceasta se cere talent, și încă mult talent, . 

apoi muncă neîntreruptă, pentrucă niciodată fără muncă . 
serioasă nu poţi ajunge acolo unde vroești, | A 

Şi tocmai aceste două mari însuşiri le găsim la pice: 

torul Ilie Burghele într'o largă măsură, : 
__ Am spus că simţul estetic este mult desvoltat [a desa, . 

şi aceasta se evidenţiază prin aceia că ştie ce să aleagă 

şi când să aleagă din natură pentru ca opera ce o'proa= 
duce să poată: satisface ochii în mod plăcut şi să tre=- 
zească în suflet senzaţii noui,. 

Orice peisaj al pictorului. Ilie Burghele este frumos în 
adevăratul: înţeles, pentrucă ochiul său' cercetător şi mie 
ticulos caută să descopere . colțuri din natură care să. 
impresioneze, care să sătisfacă în chip plăcut: privirile şi . 
sufletul, iai 

. Pe lângă descoperirea acestui colț din: natură, desa își: 

dă silința apoi ca să-l redeie așa fel, încât deosebirea. 
"între cziace reproduce pe pânză. şi natură, să nu fie: 
prea mare, - . i
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Uina din caracteristicele artistului Ilie Burghele, e dra- 
gostea lui pentru muncă, dar o muncă serioasă, cinstită, 

pe. lângă care se mai adaogă şi insufleţirea ce caută să | 
„o deie operei, tocmai prin această muncă, - 
„Modestia care-l întovărășește întotdeauna 1l face sim 
patic, cu atât mai mult cu cât înfățișarea figurei sale şi 
modul cum se prezintă, destăinuesc un suflet bun, o 
„înimă deschisă, în care simțul artistic se găsește dez- 
voltat şi pe care=] pune la contribuţie în operile sale 
.cu o deosebită atenţiune, 

Admirator şi emul al clasicismului, opera d-lui ie 
'Burghele se distinge prin fineță în desen, prin coloritul 
cald şi impresionant, și. mai cu seamă prin acea legătură 
'sufletească dintre artist şi operă, însușire care nu se gă= _ 
seşte decât la. adevărații artiști. | 

Ăpoi delicateța pe care ştie să o strecoare în toate 
amănuaţimele operei sale, minuţiozitatea desăvârşită pre» 
cum și gustul estetic cu care întovărășeşte tot ceia» 
«ce-i ese din. penel, fac să se răspândească în jurul o= 
perei, o caldă şi adâncă împresiune, care satisface, în 
„acelaş timp, după cum spun mai sus, şi ochiul şi sufletul, 

Înfăţişarea d-lui Burghele ca om, e serioasă iar din 
“toată figura sa se degajează o deosebită atenţiune pentru 
tot ce-l înconjoară, fără a manifesta. însă nici o nemule 
ţumire „chiar atunci, când, poate, ar fi fost. în drept să 
:se revolte contra nepăsării cu care a st, cred, încon= 
“jurat pe vremuri, 

„ Cercul restrâns în care acestui artist fi place să tră» 
iască a făcut, desigur, ca opinia publică în marea ei 
majoritate să-l. treacă cu vederea ca artist, deşi e o per» 
-sonalitate destul de cunoscută în lumea dăscălească, unde 
ocupă un loc de frunte printre profesori,
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Dacă ar fi fost mai expansiv în ceiace priveşte lan» 
sarea frumoaselor sale pânze prin expoziţii mai dese, 

dacă ar fi căutat ca prin reclamă să-şi facă popularitate 
şi'să umble după câştiguri materiale, de bună seamă că 

di, ]lie Burghele de mult ar fi fost pus între fruntașii 
„artişti ai picturei noastre, căci, o repet, d-sa întruneşte 

marele însuşiri pentru a fi un artist eminent, 
Ceiace n'a făcut expansiunea. şi reclama zilnică, a 

făcut, însă, târziu, nu=i vorbă, munca sa: neintreruptă, 

aşa că astăzi, în urma 'celor două expoziţii pe care le-a 

deschis în aceşti doi ani din urmă în urma îinzistențelor 
prietenilor și admiratorilor, opinia publică a recunoscut 
marele” său talent, consacrându=i, cu drept cuvânt în 
rândul marilor noștri -pictori ieşeni, N 
„De şi se admiră arta decadentă, simbolistă şi mai nu 

ştiu ce fel, de cătră o mare majoritate a publicului, de 

şi pretinşii artişti ai acestei arte. se bucură de multă, 
foarte multă atențiune, iar lucrările lor se vând ca pâinea 
caldă, totuşi operile acestea nu pot să aibă trăinicie şi 
nici să. împrime o epocă care să contribue la dezvol= 
tarea artelor plastice, - 

Ceiace e mai de netnţeles e faptul că tocmai oficia 
litatea, acei puşi ca să privigheze și să. încurajeze adee 
varata artă, caută parcă înadins să o distrugă prin în“ 

_curajarea tuturor neisprăviţilor care-şi expun elucubraţiile - 
cele mai revoltătoare , din punct de 'vedere artistic, şi 

care caută să se îmbogăţească vinzând aceste elucubra- 

ţiuni, — căci altfel nu se pot califica, — pe preţuri extras 
ordinare, 

Dar ceiace e şi mai scandalos e că oficialitatea care, 
se 'rezumă în Ministerul Artelor, împăunează pinacotecele
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noastre cu 'aceste opere inferioare, căutând, parcă să in 
tunece operile adevăraţilor artişti, 

Oricât, însă, aceşti depravaţi ai artei vor fi' susținuți 
„de puternicii zilei, nu” vor reuşi niciodată să înlocuiască 
lucrările de talent ale maiştrilor reputați, a căror opere: 
au trăinicia şi admiraţia tuturor celor ce posedă simţul 
estetic şi artistic, Operile acestea rămân intacte și ge” 
îeraţiile care se. perindează le admiră din ce în ce mai: 
mult. 
Am insistat asupra acestui punct, pentrucă, cu. toată. 

reclama prin presă și cu toată oblăduirea oficialități şi: 
a puternicilor zilei, ce se face artei: zise «moderne» ce: 
apare sub diferitele aspecte denumite, simboliste, deca». 
dente, cubiste, etc, nu se va putea niciodată ca această, 
decăzută artă să aibă viaţă. 

„stă senină, curată în toate manifestările ei, rămâne 

artă. pentru totdeauna. 
Dacă talentele viguroase. şi demne de admiraţiune, nu: 

se bucură în viață! de toată consideraţia ce [i se cuvine, 
opesile lor, însă, rămân consacrate şi viitorul e acela. - 
care le pune în rândul celor alese, în rândul operilor care- 

“nu le poate distruge nimeni. 
lată petru ce, revenind la pânzele pictorului Ilie Bur- 

ghele, susţinem că ele sunt opere pline de viaţă, care 
v6r dura în viitor, chiar dacă cei. îndrituiţi azi cu clasifi= 
carea, sau mai bine zis cu încurajarea 'adevăraţilor ar- 
tişti, nu "vor da dreptate celor: ce li se cuvin, 

__ Opera adevărat de artă se impune dela sine, oricâte: 
mijloace ostile s'ar întrebuința pentru a o întuneca. 
“Dacă olicialitatea nu s'a gândit pănă acum' să răsplă=- 

tească: talentul netăgăduit al pictorului Ilie Burghele, prin: 
a imbogăţi pinacotecile din ţară, cu lucrările sale, as:
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ceasta. nu înseamnă că artistul nostru m'ar avea dreptul 
să tevendice această cinste, dar pictorul Burghele e prea 
modest şi se mulțumește 'cu aprecierea acelora ' cariei .: 
admiră şi sunt convinşi de adevărata artă cu care a tim 
bogăţit şi imbogăţeşte mereu. pictura românească: 

Oriunde s'ar găsi lucrările acestui mult talentat pictor, 
"fie în pinacoteci, — ceiace pănă acum nu prea ştim că se 

găsesc decât o bucată, două la Pinacoteca din laşi, —fie 

pe la particulari, ele sunt de mare valoare artistică pentru 

care, viitorul, desigur, nu va putea să- aibă decât cu» 

vinte de laudă, iar autorul lor aşezat în galeria marilor 

pictori moldoveni, 
Pictorul Ilie Burghele este şi va rămâne o figură dise 

tinsă a laşului şi ca artist pictor şi ca profesor şi 'ca 

cetăţean. . . .
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„ENRICO MEZETTI 

“Taşii. au avut pe vremuri fisuri riăreţe cari s'a ilustrat 
-pe tărâmul muzical, * 

Numele unui Eduard Caudela, Petro Mezeiti, Antoe 
nio Cirilo, Theodor Th. Burada, Gaviiil Muzicescu și 

„alți câţi=va, sunt pildă vie. că în Capitala Moldovei, mu” 
zica a avut reprezentanţi, cari au făcut fala țării. 

Generaţia care a venit imediat după cei amintiţi mai 
sus, numără deasemenea câteva nume ' care au tot dreptul 

“să nu fie trecuţi cu vederea, de oarece prin activitatea 
lor au contribuit şi contribue încă să mărească faima 
acestui bătrân municipiu pe tărâmul muzical, - 

Unul şi poate cel mai puternic: și mai talentat” epre” 
zentant al muzicei, e fără îndoială vechiul profesor şi: 
fostul director al Conservatorului de muzică şi decla» 
maţie, dl.. Enrico Mezetti,” personalitate Indestul de cu- 
„noscută în Capitala Moldovei, şi cu care noi ieşenii ne 
putem făli, căci maestrul prin. activitatea lui rodnică pe 
terenul culturei muzicale, inseamnă ceva și încă mult, 

Cine nu-l cunoaște! 
Scurt şi îndesat, cu barba inălbită aproape complect, 

tăiată cam patrat, cu ochii lui vioi şi vecinic cercetători, . 
“vesel . întotdeauna şi prietenos cu fiecare, Enrico Me» 

NU.
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„Zetti, a fost şi rămâne icoana vie a Îatinului cu tot en= 
'tuziasmul lui pentru ce e frumos, plăcut şi.util. 

Urmaș al unei vechi - familii italiene, Enrico Mezetti 
e fiul neuitatului Petro. Mezetti,, fostul . profesât al: ca» 
ttedrei de Canto dela Conservatorul nostru. 
După ce a absolvit cu deosebit'succes Conservatorul de 

muzică din Capitala Moldovei a plecat în Bolonia unde 
timp. de cinci ani a făcut studii strălucite despre Contra 
punct, Compoziţie şi - Piano, obţinând :dea mai mare: re= 
-compensă ce se dă la Conservatorul de acolo aceia de 
«diplomat lauriar. 

Întors în ţară, în urma concursurilor, ocupă catedra 
«de muzică dela Liceul Naţional şi acea de Canto la 
“Conservator în 1893 urmând pe părintele 'său, Petro 
Mezetti.: ' 

O particularitate; ln timp de 70 de ani această ca» 
-tedră este ocupată de tatăl şi fiul, bătrânul funcţionând 

„.. dela 1859 pănă la „1895, iar „tânărul, de atunci şi pănă 
“în prezent, | 

„Atât ca profesor la liceă « cât şi la Conservator, sta - 
. «distins, încă dela început prin chipul dea se prezenta și 

-de a expune elevilor arta muzicei. Marile însuşiri cu care 
„este înzestrat, cultura vastă pe: care o posedă în do= 
meniul: muzical, autoritatea de care se bucură în' mijlocul -. 
„colegilor şi 'a elevilor, îi dau dreptul 'să fie clasat între 
fruntașii profesori din Capitala Moldovei. - 

“In 'cele- două rânduri cât a fost director al Conserva=. 
torului de'muzică şi declamaţie, Enrico Mezetti a adus 
reale şi. folositoare : servicii instituţiunei, căci prin stăruin= 

„„ţele sale neintrerupte-a izbutit să creeze noui şi impor= 
tante catedre, făcând .ca această şcoală specială să poată
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sta aproape pe acelaș picior de egalitate « cu cea similară 
din Capitala ţării. o. 

Foarte energic, dar în acelaş timp. şi de=o. mare bus 
 natate de inimă, sub directoratul său în cele două rân= 

_ duri, cât și în lungul șir de ani de când funcţionează, 
ca profesor, s'au perindat pe dinaintea catedrei sale, ne 
numărați elevi din care unii au ajuns astăzi cu renume. - 

» european, 
“Vom cita câtevă nume de vestiți astişti, elevi ai“ 

maestrului Enrico Mezetti, elevi cari astăzi sunt:0 fală 
nu numai ai artei muzicale, ci şi a țării noastre, 

Aşa este, Dimitrie Onofrei, . baritonul, devenit tenor a 

„cărui reputaţiune e mondială. 
In Italia și America cași în toată Buropa, numele a= 

cestui tânăr artist se bucură. de o celebritate drept me= 
„“zitată.| i: « 

. Asemenea Jean. Ernest (Glătzman)- prim bariton la 
opera: din Kiel: (Germana) şi azi directorul operei din 
Praga, - 

Jean Nadalovici prim tenor la opera. din Beclin, 
Magda Dorin (Sion) vestită soprană: dramatică şi=a.. 

făcut o carieră strălucită -în Italia, precum şi di. Ale- 
xandru Zirra cunoscutul bariton de operă şi concert şi 
care actualmente: ocupă postul de director şi profesor la 
Conservatorul din Cernăuţi, ' 
Am citat numai câteva nume din. cele mai ilustre. ale 

foştilor elevi ai maestrului -Mezetti. De altfel numărul 
elevilor săi cari s'au ilustrat și se ilustrează şi. astăzi. în 
țară şi peste hotare, e destul de numeros. | : 

Tot maestrului Mezetti i se datorește înființarea Con» 
> certelor Siinfonice la Teatcul Naţional, unde a „repurtat 
succese din cele mai i Frumoase,
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Nu trebue de trecut cu vederea că tot. din iniţiativa 
| sa, s'a făcut un inceput de operă la lași montânduese 
Operă Rigoletto, care a avut deasemenea succes netă= 

= găduit, ținânduzse mai ales în seamă, greutăţile cu care 
s'a avut de luptat, | 

Dacă maestrul Mezetti ca. profesor este o usteaţiune 
cu, care Liceul Naţional şi Conservatorul de Muzică şi 
'Declamaţiune se pot mândri, înscriindusi=se numele în 
cartea de aur a acestor 'două instituţii culturale, tot aşa 
-desa poate fi pus. în rândul. marilor noștri „compozitori, 

+ Intre numeroasele sale opere muzicale vom anunţă în 
-treăcăt câte=va, Astfel : i 

1) Şapte colecţiuni' de coruri pentru: şcoalele -secun= 
. dare şi societăţi corale, 
2) Colinde, colecțiune cuprinzând - cântecele populare 
din. regiunea Moldovei, pentru una, două, trei şi patru 
voci,  Cinciezeci de romanțe dintre care cele mai cu” 
noscute sunt: Doina (versurile lui O. Carp), Cântec de 
„Sirenă, Greşala Florilor, In freamătul nopţii (poezie de 
M. Codreanu), apoi Balada Irisului, Serenada, Madrigal 
'Aversuri de dl. A, C. Cuza), Luceafărul, feerie de Eugen 

„Herovanu şi regretatul Spiru Prasin, La miez de noapte, 
„Rândunelele, În Dumbravă, Las'o'ncolo dragoste, (versuri 
"de Conta-Kernbach), etc. | 

- 3) Preludii, Uverturi, , : | „ 

4) rodia, scenă mimată-muzicală, - 

5) Sărbătoarea. Luminei, cantată, compusă cu ocazia 
- jubileului de 50 de ani ai Universităţii şi Conservato= 
- sului din Iaşi, pentru soluri, coruri și. orchestră. 

" 6) Giovani Gray, Carmen Sylva-etc, Apoi compo- 

ziţiuni pentru piano precum şi compoziţiuni pentru difee * 

„ zite instrumente, . | '
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Asemenea maestiul Enrico Mezetti a compus multe , 

marșuri și valsuri care se: cântă astăzi în toată ţara. 

O așa activitate rodnică pe tărâmul “muzical, arată prea: 

deajuns talentul şi .puterea de muncă a acestui distins. 

astist, căci dl, Enrico, Mezetti, înainte de toate este un: 

artist de mare merit, - 

„În lumea artistică muzicală din Capitala Moldovei, 

avem nume care s'au impus prin valoarea lor, prin au= 

toritatea lor, 
Enrico “Mezetti e unui din dascalii cari astăzi, s'a: 

impus mai mult decât oricare altul, dânsul fiind, poate, 

—nu sunt destul de discret, —cel mai în vârstă, după 

maestrul Alecu Aurescu, dintre: profesorii Conservato- 

 rului nostru de Muzică. 

__ Cei trei=zeci şi mai “bine de ani de când își îndepli= 

“neşte cu sfințenie misiunea. de dascăl, activitatea, sa pe 

tărâmul culturei muzicale ce: este de o netă ăgăduită va= 

loare, și care se dovedeşte prin numeroasele sale lucrări . 

- în acest domeniu, lucrări de=o importanţă deosebită, for 

mează un capitol fără care, desigur, că. arta şi ştiinţa 

„muzicală românească s'ar fi resimţit adânc. 
Maestrul Enrico Mezetti nu e tânăr astăzi, dar nici 

bătrân nu este pentru ca să se spună că şi-a Incheiat 

activitatea, * -. ae 

"Are multă putere de muncă, şi putem spune, fără a 
a greşi că de-acum înainte poate încă să producă lucrări 
a căror valoare să fie şi mai mărită, dată fiind. expe= 

„zienţa unei vieţi pline de-o activitate atât de rodnică şi 
atât de frumoasă. | 

Să așteptăm dar cu increderea. deplină. că maestrul 

Enrico Mezeui va mai Imbogăți domeniul nostru muzical 
4
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cu multe, variate şi splendide urări, căci, nici vârsta, 
nici puterea de muncă, nici talentul, nici adânca cultură 

muzicală precum şi ! indelungata experienţă, nu ne indri- 
" tuesc ca să nusi scomptăm operile-pe care le va prâ= 
duce de-acum înainte, 

Şi desigur, multe surprize frumoase ne rezervă.



  

  

  

„EDUARD LAZARESCU 

Când veţi. vedea plinibânduese pe strada Lăpuşneanu 
“dela Traian la Jokei-Club, pe unul mai mult nalt la sta= 
_tură, bine clădit. trupește, cu: figura vecinic serioasă, gân= 
 ditoare Chiar, cu părul mare, dar nu pletos, aproape sur, 
mustăcioara neagră tăiată mic de tot şi “cu trei patru 
fire argintii, imbracat în haine simple dar admirabil croite, 
cu cravata neagră, lavalieră, și cu. pălăria cu boruri! 
mari, nu exagerate. însă, să ştiţi că acela este cea mai 
caracteristică figură de bohem intelectual aşa cum se 

” găseşte descris, de Henri „Murger 1 în , cunoscuta sa carte 
“La vie de Boh&me», 

" Desigur că toţi ieşenii cunosc 'pe acest bohem de o 
fină întelectualitate, dar care nu se afişează prin confe= 

. tinţi cu subiecte savante, nici prin cenacluri în care ada | 
. miraţia mutuală are menirea de aași lansa în public me- 
diocrităţile, pentru a putea să parvină la situaţii înalte, 

Bohemul acesta deși ajuns azi la o vârstă în care 
scaunul de.senator î au prezentat în ultimile alegeri ge” 
nerale, alegătorii consiliilor comunale și judeţene din 
„districtul Iaşilor, nu pare de loc că ar fi păşit peste . 
patru-zeci şi ceva. de ani, atât de sprinten şi .jovial se 
înfăţişează în orice împrejurări s'ar găsi, încât ai crede 
că abia a păşit în anii adolescenții.
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- Eduard Lăzărescu, acest bohem incorigibil, mai are: 
“faima că ar. fi şi băiat frumos, —zic băiat pentrucă pănă 

- acum se „găseşte “holtei, — Plin de: entuziasm pentru tot ce 
e frumos şi artistic,. trubadurul, cum îi mai zic prietenii, . 
e un suflet superb, o inimă de aur şi un. caracter ferm 
care nu se iîmlădie cu una cu două, decât doar, în. faţa | 

cine ştie cărei inexorabilităţi, 
Fire visătoare, poet a cărui sentimentalism . se - ridică 

“uneori pănă a provoca lacrimi, are momente “când lă» 
sânduese în prada: visurilor, inima ui bate ' puternic iar 
sufletusi se înalţă: în sferile în care- : muzele se întrec în 
cântecele lor melodioase, .! | 
“Trăind mulţi: ani în metropola furati, șia: imbogăţit 

“imaginaţiă prin cercetarea marelor opere de artă, pe care 

le-a admirat zile de-arândul, făcândusși - o cultură are 
tistică și literară * solidă, înmagazinând mereu reflexul 

_ “atâtor frumuseți, * Şi-a croit o viață aparte, prin a privi 
fumea' sub toate înfăţișerile ei variate şi minunate, şi lă= 

„sânduese amăgit de mirajul iluziilor ce farmecă atât de. 
„mult un suflet şi o inimă. distinsă. 

- Natură impresionabilă, inima lui bate cu putere ori» -. 
decâte ori privirile sale întâlnesc o scenă mai duioasă , 
atunci, când această scenă e de natură de a face pe 

! cineva să-i cadă o lacrimă,. inima 'trubadurului Eduard 

e atât'de mişcată încât “al face să simtă şi. el durerea. 
„celui îndurerat, . .. EI 

Poet în ceasurile, de linişte sufletească; bohemul acesta .: 
“ar fi putut deveni pănă astăzi un poet cu renume care 

ar fi îmbogăţit de bună seamă „literatura noastră, - Pacat. 
că numai din când în când,.în oarecare împrejurări: iși 

“ aşterne pe hârtie gândurile. ce-l frământă, şi-l frământă 
"de altfel, multe „gânduri, Atunci avântul său e puternic, 

4 ” - - . . 7 
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“ imaginăţia d poartă. pria sferi dia alte. luni, i iar înima- lui . 
bate în ritmul frumoaselor versuri cg i le inspiră cine: 

| ştie ce idealuri. care-l frământă, poate din. adolescenţă. 
Ironia fină, e una din caracteristicele firei sale. Nu e: 

căutăcios dar să. ferească sfântul. pe acela care intră sub. 
vârful peniţei lui, căci . atunci prin câteva versuri de=o 
eleganță admirabilă şi o formă impecabilă, face nu săel - 
usture pe acel care=l vizează, ci numai să simtă oare” 
care jenă cașicum lar fi muşcat o albină, a cărei | muşe: 

” cătură e dureroasă “dar nu mortală, Lo 
Epigramele sale risipite uneori prin coloanele ziarelor, 

în anumite împrejurări, sunt pline de mult. spirit, sunt 
jenante. mai. ales acelea care le face în perioada electo= 
rală, la adresa oarecăror persoane. ce. se pretează ușor 

„ironiei bohemului trubadur, ? - 
Păcat iarăși că epigrama o intrebuinyează numai atunci 

când patimile politice sunt mai. aprinse. | 
„De altfel când vorbeşte de cineva, Eduard Lăzărescu, 

nu se lasă pănă nu'| ironizează fie prin o glumă fină, fie - 
prin o. apreciere foarte subtilă pentru care trebue: să fii 
prea cu atenţie « ca să î-o poți simţi, 

Făcând studii strălucite la facultatea juridică din Paris, 
a obţinut doctoratul în drept, ştiinţă pentru care însă, nu * 
are absolut nici o atragere, Intors în. țară a îmbrăţişat 
cariera de avocat, dar a părăsit-o după puţină vreme, * 
căci firea lui visătoare şi: bohemia care=l stăpâneşte atât 
de intens, nu se împăca de loc cu controversele ce ize 
voresc din articolele codurilor de legi. . 

" A ocupat în timpul războiului demnitatea -de director 
al Epitropiei Casei spitalelor Sf. Spiridon, unde s'a ma= 
nifestat cu toată destoinicia ce se cere unui atare slujba. 

î.. 
x
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A fost apoi-ajutor de primar, unde deasemenea a lasat 

„cele 'mai frumoase amintiri, fiind de-o cinste perfectă şi 

îndatoritor cu toată lumea, “dar. mai ales cu populaţia: 

 sărmană pentru: care ăre cea mai largă solicitudine. 

a... politicei.” 

In timpul ministeriatului lui. Georgel Mârzescu la în 

" terne, bohemul nostru i-a fost cel mai i deraproape, fiind. 

„primul -şef de cabinet. 
O patimă pentru. < care nu. are nici o rezervă, e aceia: 

Ca student la Universitatea ieșeană a făcut o zgo= 

motoasă politică naționalistă, fiind, mi se: pare, ultimul. 

dintre conducătorii politicei studențești naţionaliste, care: 

a adus reale foloase, fără să cadă în demagogismul ce-. 

a cuprins de un timp incoace studenţimea noastră unie” 

- .versitară. 

Întors în țară apoi. dela Pâris, unde şi-a complect: 

studiile, patima. politică nu fa putut 'opri' şi -s'a inscris. 

cu toată 'inima și avântul tinereţei, in. rândurile .parti=- 

dului naţional-liberal, rămănând, Insă, „acelaș bohem - ine: 

corigibil, ct 

“In acest partid, dela inceput încă, a început - să .se-. 

manifeste ca o energie deosebită, necruţând nimic din 

tot ceiace tinereţa lui vioae poate să.0, deie unui suflet: 

ales ca al său. | 

“În ultima.guvernare iberală,-i s'a Incredințat 1nalta: 

demnitate de. Prefect al judeţului nostru, i 

- In această calitate a desfășurat o.muncă din cele mai 

titanice, căutând, în: marginile posibilităţii. să. aducă cât: 

mai multe imbunătăţiri” populaţiunei rurale, . 

Prima sa grijă au fost şcoalele şi drumurile, 

Ia această 'privință a: urmat cu“ sfințenie: -pe urmele: 

neuitatului „prefect Petru Fântânaru. i ,
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- Cu toate nevoile şi greutăţile ce de. multe ori întâm= 
“pina din partea celor cu răspundere din fruntea . țării, a 

-„putut totuşi să repare un mare număr de școli; să con” 
"tinue 'cu terminarea celor găsite începute şi să clădească 
-din nou 'mai multe şcoale, între care cea mai Îrumoasă, 
mai -încăpătoare, mai solidă şi mai artistic construită e 
aceia dela Corneşti, pe. care a: denumit-o «l. I, Cc. Bră- 

tianu» în amintirea acestui mare român, . NE | 
Pe lângă că a înzestrat-o admirabil cu tot ceiace tre» 

“bue pentru a fi model, Eduard Lăzărescu a mai adăogat . 
.pe lângă această şcoală și o-«Casă de sfat și cetire» 

" căreia i-a dat numele gingașului şi subtilului poet Dim, 
D. Anghel, “Aceasta ca o pioasă amintire că şcoala 

„din Coineşti este clădită pe foasta moșie a părinţilor 
„poetului, unde acesta şiea petrecut cea mai mare parte 
din copilărie, - . 

Pe lângă Casa de sfat: şi cetire «Dim, D. „ Anghel», a 

mai înființat şi o: bibliotecă compusă din cărți. de lite= 
ratură românească, bibliotecă care se: măreşte zilnic prin - 

„grija ce o poartă mereu fostul prefect Eduard Lăzărescu. 
"Dacă sar fi prelungit prefectoriatul acestui inimos şi 
bun român, desigur că judeţul nostru, atât de oropsit, 
mai ales dela războiu incoace, ar fi luat o nouă înfăe 

țişare prin îmbunătățirile ce preconiza să le aducă, con=" 
formânduese unui admirabil program de sospodăție 4 ce. 
şi=l alcătuise harnicul Lăzărescu. . 

__ Oricât, ar părea de bohem, multora, totuşi are o pu” 
tere de muncă uimitoare, când se apucă-să facă ceva, | 
„Atunci nu” vrea să ştie de nimic, aici de 'odihnă, nici de 
indemnurile prietenilor cari ar vroi să] sustragă dela 
ceiace și-a pus în gând să îndeplinească, ispitindu-l prin 
„mirajul unor clipe de bohemie._:
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EI ştie să se resemneze întotdeauna, chiar 'în momen»: 
„tele cele mai: prielnice pentru o sărbătorire prietenească, 
"căci, deşi vecinic în căutarea unei clipe de distracţie,. 

“simţul datoriei şi al răspunderii nuel părăseşte niciodată,, 
“ Contrastul acesta între firea lui Bohemiană -şi îndato= 

ririle .ce=i incumbă. diferitele însărcinări de ordin politic: 
- şi de răspundere a situaţiilor ce le „ocupă adeseori, e- 

caracteristic, . : - ! 
In Eduard. Lăzărescu, trăesc, parcă două personalităţi. 

"Una, aceia a bohemului care priveşte lumea din punctul: 
de vedere cu, totul idealist, caşicum viaţa. far. mărgini 

- numai la satisfăcerea unor pretenţii de ordin sentimental: 
„şi intelectual, şi cealaltă. a omului conştient și practic. 
pentru satisfacerea nevoilor zilnice a cetăţeanului, . 

Astăzi când ocupă scaunul de. senator, — deşi. după: | 
această demnitate - ar trebui să:se simtă mai stătut în: 
manifestări, —nu se simte de loc obosit! şi continuă cu 
aceiaşi nepăsare să-şi croiască calea de mult bătătorită,. . 
când trăind clipe de . bohemie, când apărând omul cel: 
mai prudent și mai plin: de simţul Tăspundeiii şi al da=. 
toriei ca om şi cetăţean, . ..: :. 

- O frumoasă activitate a desfășurat Eduard Lăzărescu “ 
| şi ca prefect de poliţie, — despre care am uitat să pomee - 
nesc pănă acum,—unde a lasat cele mai neuitate amine - 

tiri, prin grija mai mult decât părintească pe care a a=-: 
vut-o faţă de personalul acestei instituțiuni polițienești, 

” Aceiaşi solicitudine a avut şi pentru populaţiune că=- 
“utând” ca prin spiritul său de imparțialitate să-şi atragă: 
„dragostea şi simpatia tuturor. 

“Ca prefect de poliţie şi de judeţ, privea pe funcţionari - 
nu ca pe niște subalterni cari trebuiau. să-i stee smirnă. 
inainte, cum se e întâmplă cu unii  prefecți, ci ca pe. niște:
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“colegi cu .care=şi împărțea munca, dând, însă, el direce 
tivele după ce mai întăi asculta părerile tuturor, Această 
democratizare .a atitudinei față de slujbaşi, a făcut să 
-fie considerat ca un părinte şi ca un prieten. totodată, 

„De aici vine și marea lui popularitate de care se bus 
“cură astăzi, atât în populațunea, dela oraș cât şi în cea 
- dela . ţară. . 
“Calitățile cu care e înzestrată această figură a las 
-şilor, o face să fie privită cu toată simpatia, se -poate 
spune că Eduard Lăzărescu nu are dușmani, ci numai 

. adversari cărora le arată cea mai” deplină loialitate. 
Rar.se poate întâlni o: asemenea caracteristică a firei 

„omeneşti, cum se găsește la bohemul de fină intelectua“ 
litate,. admirabilă ' inimă, perfectă cinste şi "loialitate - pe 

„care leșenii 1 văd adesea trecând grăbit şi ” serios pe 
„ „strada Lăpuşneanu pănă la Jokey-Club, gata a se opri 

- înaintea .celui dintăi prieten: cezi intâlnește! în cale și cu 
„care întrând imediat în discuţiune, . caută să guste cli= 

;. „pele - bohemiei, . IE 

Eduard Lăzărescu e unul din puvini originali serioşi 
- din n Capitala Moldovei. . 

- 

.



  

  

IOAN CHIRILA 
p- 

Nu cred să fie cetăţean în oraşul şi. judeţul Iaşi, care 
-dacă nul cunoaşte “personal, să nu-l fi văzut şi. auzit 
«de numele lui Conu lancu Chirilă, administratorul - fi 

'nanciar, : Ă ” 

Nu e atâta de bătrân e cum, îl arată înfăţişarea cu părul 
-şi mustețele albe, dar cu. faţa plină de viaţă. 

„De statură. mijlocie, plin la corp, 'cu privirea blândă 
- dar uneori şireată, sobru în vorbă şi '1n mișcări, şi cu 

“toate acestea destul de simpatic, ba chiar foarte: sim= 
- patic, şi “respectat în acelaș timp pentru alesele lui ine . 
'sușiri ca om în societate şi ca înalt demnitar financiar, 

Popularitatea sa se datorește, desigur calităţii de admi= 
-nistrator financiar, căci nu e cetăţean în oraș-şi „judeţ 
-cari să nu fi'avut macar. o singură 'dată vre=o' convore 
'bire cu Conu lancu Chirilă. 

Foarte amabil cu fiecare, dar în acelaş timp şi deo 

'severitate raţională, căutând intotdeauna să pătrundă 

“senzul ădevărat al plângerilor ce i se adresează, pentru 

-ca 'apoi să le satisfacă în marginile. legii și a bunului 
“simţ, e " - 

“ Sar părea, uneori, că ar vrea să şicaneze. pe cineva, 

“mai cu seamă atunci când e vorba de'o plată mai mare, 

“dar Conu! Iancu "Chirilă, orice s "ar :spune, nu” știe, şi nici
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"nu vrea să: ştie ice. este: şicana, "Dacă cineva ese din ca 

s 

* binetul actualului administrator” financiar, nesatisfăcut, ae 

ceasta se datorește fie: imposibilității de a călca legea,. 
"He lipsei de numerar cu care administraţia noastră finan= 
ciară e deprinsă de vre»o' câţiva ani incoace, - 

In diferitele împrejurări în care' este nevoit să refuze, 
poate, o cerere dreaptă, Conu lancu. o face. aceasta cu 
inima plină de amărăciune, . . : cc 

Desa, îşi dă mai bine. decât oricare altul, seamă,. "de . 
Ă greutăţile fiecăruia, cu atât mai mult că e pus în curent 

„cu toate nevoile ce întâmpină Statul pentru a putea sa” 
tisface dreptele ci cereri. ale acelora ce au de primit sumi 
de bani. iaca: 

E grea de tot situaţia în care se găseşte Conu Iancu, 
dar cu toate acestea, prin tactul şi .bunavoinţă ce o a 
rată tuturor reușește să împace pe fiecare, pe unii sa= - 
tisfăcânduei atunci când-se poate, pe alţii convingânduri 

- de imposibilitatea de a [i se face dreptate pentru moment. - 
„_ Hărţuit din toate părţile, vecinic pus în poziţie de a: 
fi agitat, are, tasă, „destul. calm. şi judecată pentru a nu 
jigni pe nimeni, : : 

„ Conștiinţa, simţul datoriei şi, al tăspunderii, sunt atât 
de desvoltate la Conu Iancu, încât nimeni pe lumea a- 
ceasta nu Î'ar putea abate din calea sa; 

Conştiincios pănă în cele mai mici amănunte, el caută 
să nu aducă nici cea mai mică atingere intereselor cuiva. 
Cercetează. minuţios tot'ce i se. prezintă spre rezolvare 
şi nusşi. dă părerea decât atunci când'se convinge pe: 
deplin că trebue să și-o deie aşa cum o dă, 
Ca 'om al datoriei, e, desigur, tnul din cei mai de» 

votaţi, căci niciodată nu-l. vei găsi abătându=se - dela 
ceiace * trebue să facă,  Oricâte. dificultăţi ar întâlni in
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cale, — şi slava Domnului, mulțumită tmprejurărilor crie' 
tice de astăzi întâmpină atât de multe,—nu se va eschiva 

cu nimic pentru a nu-şi face datoria. ” 
Cât priveşte despre simțul răspunderii, e de netăgă-" 

duit, că niciodată nu se, va incumeta să facă ceva pănă 
"mai întăi nu se va convinge pe deplin de dreptatea ca= 

uzei ce i se prezintă, căci pentru - Conu Iancu simţul. 
răspunderii e, fără îndoială, acela care în primul rând sl 
călăuzeşte în viaţă... 
"Având 'acest simț atât de. dezvoltat, ni e de mirăre 

„că toate celelalte însuşiri frumoase ce:le posedă îl fac: 
să fie o personalitate : distinsă care se bucură de simpatia 

şi stima tuturor, - Ă 
Cultura lui solidă în domeniul matematicilor. 4 fac să 

fie omul calculat, omul cu sânge rece care să nu-se 
impresioneze de. orice, atunci chiar când se încearcă - 

prin sentimentalism să i se ceară ceva ce ar i contrar 
„conştiinţei sale, , | 

. Aceasta nu înseamnă: că inima sa nu S'ar înduioşa în 
faţa unei nenorociri, Conu' lancu are o inimă admirabilă, 

e bun, foarte Bun: mai cu seamă cu cei nevoieşi, și 
dovada cea mai strălucită e gestul ce fa fâcut mai acum" 

Câţi-va ani față de o înaltă instituţie spitalicească, 

"" B muncitor făcă pereche. El nu cunoaşte ce este o= 
-- dihna dar nici oboseala, E cel dintâi care se duce la. 

birou şi cel din urmă care-l părăseşte, 
Pentru dânsul nu există ceasuri hotărâte de lucru, e 

veşnic în ocupaţie, veşnic în căutarea soluţiilor pentru 
a face ca toţi cei cu 'care vine în- contact să rămână pe 
deplin mulţumiţi. 
:B drept cu toții, fără să ţină seamă de” situaţia so» 

cială a cuiva. Pentru el, fie cel mai mare „demnitar, e
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cel de pe urmă : cetăţean obscur, sunt tot :una atunci 

când trebue să-şi spună” “cuvântul hotărât, 
Niciodată n'a căutat să pună piedici, niciodată nu 

sa abătut dela adevăr şi dreptate. . 
Dacă uneori cineva iesă nemulțumit din cabinetul ade 

ministratorului nostru financiar, de bună seamă că atunci 

"dreptatea e de partea lui conu Iancu Chirilă, căci nu 
se poate:concepe de nimeni că d-sa ar fi în stare să 
se abată dela ceiace este adevăr şi dreptate, - 

Aşa cum. se înfăţişează înaintea cetăţenilor, cu veş= 
nica sa îngrijorare pentru contribuabili pe care nu-i poate 
satisface în. toate cerinţele lor, de multe ori drepte, pre= 
cum şi din cauza. dificultăţilor ce se ivesc, în chip in” 
voluntar. dl. loan Chirilă rămâne. totuşi simpatie şi 
stimat mult, 

A mai vorbi de corectitudinea sa,: e de prisos, fiind 
indeajuns cunoscută tuturor, şi pentcucă cinstea, e înainte 
de orice, călăuza ces]: urmăreşte mereu, și din' drumul - 

„căreia, nu se poate concepe de nimeni pe lume, că sar 
abate: vreodată, n 

Increderea desăvârșită ce o inspiră tuturor, incepând 
- cu forurile cele mai înalte ale Ministerului de finanţe, 

şi sfârșind cu umilii cetăţeni, e dovada cea -mai. strălu= - 
cită, pe de-o parte, de nestrămutata credință ce o au- 
toţi în cinstea sa mai mult decât exemplară, iar pe de 
alta, de intransigența care o arată 'acelora - -ce nu vor 
săaşi facă datoria, 

Nu e omul. căzbunărilor, dar nici omul care să se 
"Iese indus în eroare, oricâte stăruinţi s'arpune pe lână el, 

Aşa cum se poartă dânsul, cinstit, cu dor de muncă, 
cu dreptate, tot așa cere și dela: subalternii s săi, cărora [i 
este: un adevărat părinte,
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Personalitatea delui loan Chirilă se impune prin ma= 
zile lui, însuşiri, şi de aceia este privit de către toţi cu 

"toată stima ce se cuvine unei atare persoane care face 
cinste întregei societăţi.: 

Dacă ' științele . matematice au o influență oarecare 

„asupra firei omului, dacă îl fac'să fie mai rece şi” mai 

calculat. în actele, ce le săvârşeşte, este de netăgăduit. 
Dar:nu totdeauna ştiinţele: “matematice au această în” 
fluenţă în ultimul grad, încât să facă pe cineva să nu 

poată privi decât. numai .prin prisma îngustă a acestei 
știinţi 

Conu lancu Chirită, deși e matematic, totuși, în orele 

ui. de: recreaţie, uită .par'că orice preocupare de ordin 

“financiar şi administrativ, şi. atunci trăieşte într'o altă - 

„lume, într'o atmosferă: carezi inveseleşte faţa, atmosferă 

pe care :0 găseşte în mijlocul prietenilor şi a familiei. 

Pe cât e -de serios, rece Chiar, în timpul cât ocupă 

fotoliul. administraţiei .financiare, pe atât :e de vesel și 

“bine dispus la glume când se găsește în afară de îndee 

letnicirile sale zilnice, în * mijlocul amicilor. Atunci conu 

“Îancu e cu totul altul. Par'că nu mai ai.a face cu omul 

.calculilor şi a preocupărilor financiare. D-sa în aceste 

"momente, de.uitare a grijilor - sar crede, se recrează, - 

1şi reinceşte forțele, pentru ca imediat apoi șă reinceapă 

aceiaşi “muncă severă, cu grijile pentru nevoile Statului 

:şi a  Contribuabililor, 
Şi astfel simpaticul nostru administrator. financiar îşi 

continuă activitatea, când la birou unde-şi petrece cea 

-mai mare parte din timp, “când, pentru puţine clipe, în. 

"mijlocul prietenilor. | 

Politică n'a făcut niciodată Conu Iancu - Chirilă, nu 

„pentrucă nu i»ar: plăcea, dar fiind prea ocupat din calea.
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"afară,: nu mai poate să se gândească și la cancanurile: - 
ce se petrec zilnic în lumea noastră politicească,. Singura: 
politică pe care o face e cea democratică, nu insă po”: 
litică de partid, De altfel a tost intotdeauna un democrât 
sincer fără să se manifeste prin cluburi și întruniri pus: 
blice. A avut şi are o deosebită admiraţie faţă de: Oa, 
-menii mari -ai ţării, indiferent din care partid ar face parte.. 
„..Nemanifestarea politică a lui Conu lancu Chirilă are: 
şi o” semnificare, aceia că desa nu- e omul care să se în-: 
flăcăreze de vorbăria ce se debitează pe. la întruniri, și 
aceasta se datorește, poate, tocmai firei sale calculate; 
care vede lucrurile prin adevărata lor valoare, 
“Dar Conu lancu e. și un bun psiholog, desa cunoaşte: 

bine oamenii şi-i apreciază așa cum merită, fără, însă, . 

să se manifeste făcând aprecieri. verbale față de cutare. 
ori de cutare, . Știe să cântărească pe fiecare aşa cum. 
trebue şi ca dovadă de aceasta e prietenia ce a ştiut să: 
o. lege cu diferite persoane: cătră cari [au atras nu în=- 
_terese personale sau cine ştie ce alte consideraţiuni, ci: . 
numai pentrucă vede în aceştia prieteni adevăraţi, Și nu, 
de. puţine prietenii se bucură desa. | 

Conu lancu Chirilă este dar o figură a Iașului finan» 
ciar şi intelectual, o figură simpatică care merită stima 
şi admiraţia tuturor, şi poate fi luat ca model de muncă: 
rodnică, de corectitudine deplină, de bun 'român şi de: 
bun cetățean, 

+



  

   
  

XENOFON L. ERACLIDE 

Mitologia ne spune că pe vremuri mai indepărtate decât 
-ne putem închipui, muntele Olimp ar fi. fost locuinţa 
zeilor şi zeițelor grece, iar .că poporul e elin de astăzi ar 

_fi urmaşii lor direcţi. 
O măgulire” mai mare pentru :un popor nici că se 

poate, mai cu seamă că şi Omer, poetul poeţilor, Socrat, 
Platon, Aristotel, Acchimede, Sofocle, Demostene şi 

atâţia alţi. mari şi celebri filosofi şi scriitori sunt greci - 
veritabili. caşi Alexandru Macedon unul din cei. mai mari 

- soldaţi ai lumei, toţi fiind descendenţi ai zeilor Olimpului. 
+ Nici noi românii nu putem rămânea . nepăsători când 

-vedem. astăzi că mulţi din compatrioții noștri își' au o= 
bârşia îndepărtată tot pe muntele de unde Zevs imprăștia 
fulgerile pe pământ, în toate părţile. 

În. cursul timpurilor mulţi dintre descendenţii . acestor - 

zei se imprăștiară prin diferite ţări, - amestecându-se. cu. 

popoarele cu care .veniau. în. contact, ajungând :să - se 

asimileze cu ele, încât. azi mai că nu. ştii ce să crezi, 

cum. ar fi bunăoară cu elinii. dela noi: din. ţară, pe cari: 

" nusi mai poți deosebi de :sunt -români. neaoși' ori. urmaşi 

ai .celor: de pe muațele. Olimpului er cei e 

:'De ce:dar, să nu, „ne mândrim, şi:noii românii i icu' ei! 

-Cine-ar, pdegzni care: să. „conţeste vreodată; obârşia/ta= 
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depărtată a simpaticului nostru concetățean; cunoscutuf 

avocaț şi politician Xenofon L. Eraclide? Cel întăi care: 

ar protesta “contra unei asemenea contestări ar fi el: 

însuşi ! | i | 

Argumentul cel mai puternic pe care lar. opune dee 

tractorilor obârşiei sale olimpiene, ar fi, fără îndoială: 
- numele său de botez precum şi al familiei, care după - 

atâta vreme îndelungată nu şi-a „schimbat de loc carac- 
terul ei etnic. Ce poate fi mai-elinic ca: aceste nume: 
Xenofon, Leonida, Eraclide ! , 

Prin urmare, să fim înţefeşi. Fostul' senator al Iaşilor,.. 
Xenofon L. Eraclide «e. coborâtor 'din zeii. Olimpului,. 
ajuns astăzi, după nenumărate perigrațiuni a strămoşilor. 
pe pământul românesc, . 
„ŞI iarăşi trebue să fim şi respectuoși cu el, pentrucă: 
e din sânge zeesc. Altfel ar. fi ca să nu respectăm Mi 
tologia |! 

- Dacă lam intreba pe  simparicul Xenofon L, Brașlide: 
cam. din. ce localitate anume ar .fi origina sa îndepăr=: 
tată, desigur. că n'ar 'putea .să ne spună cu siguranţă, 

ori dacă ne-ar spune, fără indoială-că ar fi Elada, dacă: 
„nu Mitilene ori Cipru, ori. de. pe coasta Asiei mici... 

In orice caz, însă, să n'avem nici. o- bănuială că: n'ar 

fi descedentul zeilor și. zeiţelor de pe muntele Olimp! 
“Şi acum, 'iată-l. pe bălăiorul Foni: Eraclide, român get=- 

beget, cu toate: apucăturile românului; și în special: al. 
moldovanului. neaoș, nepăstrând nici: macar urmă de urmă 
din pronunțarea- cam cepeleagă a elinului.:- 

" Când te uiţi [a el, potrivit: de: înalt; cu părul şi muse 
tăţile pălane; încât nusi poţi: distinge: firele. argintii ce au: 
început să îi. se “amestece, 'cu 'ochii: “plini : de“ 'viociuine, 

| — unii af' zice de şiretenie, — dar: blânzi! și cu vocea “plă=
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„cută, cu mersul tacticos caşicum ar fi veşnic în Căue 

" tatea a cine știe ce. rezolvări grave a chestiunilor dela 
ordinea zilei, nueţi poate lăsa decât o bună impresie şi 
o simpatie “pe care nu o .mai 'poţi înstrăina niciodată. 

Şi într'adevăr Poni Eraclide e un barbat cât -se poate 
de simpatic. Nu ar fi în-stare niciodată să jignească pe 
cineva prin vre=o vorbă aspră sau priate' o căutătură mai 
posomorâtă, . :: | 

E bun prieten şi pentru fiecare găseşte . formula prin 
care -să-l mulțumească, . fiind în acelaş timp şi cât se 

“poate de îndatoritor, ceiace dovedeşte şi bunătatea lui . 
de inimă precum şi spiritul de loialitate faţă de adver- 
sari, căci despre duşmani nu credem să aibă. 
 B harnicşi pentru interesele sale și pentru ale. altota ; - 

cu acelaș zel se arată când e vorba să 'indatorească pe 
un prieten sau numai un simplu cunoscut sau şi chiar 
necunoscut, caşicum ar lucra pentru interesele sale proprii. 

Din această cauză e simpatizat de toţi. 
E omul datoriei, înainte de toate, e omul conştiincios, 

cu bun simţ şi gata: oricând să lupte şi să. se jertfească 

chiar, când e vorba de a îndeplini o misiune ce i se 

încredințează; fie imprejucările Oricât de grele s'ar arăta, . 

Hărnicia şi-a. manifestat=o întotdeauna când a fost pus 
"în poziţie să muncească pentru. interesul obştesc, 

- Fiind ajutor de. primar. pe vremea marelui primariat a 

lat: Neculai Gane; Xenofon Eraclide s'a'ârătat, ca un 

eminent gospodar, contribuind în” cea mai latgă măsură, 

alături de regretatul” de toţi, Petre Pântânaruj. [a seali= 

| zarea marilor imbunătăţiri 'aduse. Capitalei Moldovei. 

“ “Multe din “aceste” mari: îmbunătățiri ale” Iaşilor. 'sunt 

legate de numele tânărului fost ajutor de . „primăr de, „pe 

atunci, Xenofon: L, Braclide, a , ,
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Fire. foarte disciplinată, el nu se lasă niciodată amăgit 

de nimeni,.pentru a se. abate dela calea ce trebue s'o 
urmeze, E 

Cumpatat în. toate : actele sale caşi în vorbă, Nu se 
va aventura în nici o împrejurare, chiar atunci când ar. 
şti că va avea o reușită întreagă, dacă această aventură 

nu ar fi în conformitate cu interesele pentru care. luptă, 
fie de ordin. politic, fie de oricare alt Ordin, . 

„În această privință face parte din . vechea pleiadă ! a 
politicianilor, păstrând îm acelaș timp tradiţia corectitu” 
dinei şi a disciplinei de partid, chiar atunci când inte 
resele sale sunt vexate, 
“De multe -ori se resemnează, păstrânduaşi insă, calmul 

şi încrederea întrun viitor mai bun şi nu de puţine ori 

: această resemnare i-a fost de folos, Iu 
_ Partizan devotat al partidului naţional»ltberal, e astăzi 

unul din cei mai vechi membri ai clubului liberal, de 
care-l leagă vechi şi duioase amintiri... 

Intrat în partid tânăr de tot, când abia 1şi dăduse fin: 
cența, a continuat cu tot elanul ce-l dă tinereţa să se 
devoteze' programului acestui partid. - Şi de atunci sunt 
destui ani, vre=o trei decenii şi aceasta il face pe Foni. 
Eraclide să fie unul din puţinii bătrâni ai clubului [i- 
beral ieşan, 

Zicem că-e din .cei bătrâni, pentrucă pe „vremuri a 
luptat în politică alături de: Gheorghe Mârzescu. tatăl, 

„ Stefan Şendre, Petru Poni, Pandele Zamfirescu, Gr, Bu= 
iucliu,: Costache Climescu, .C. -B.: Penescu. şi atâtea alte 
ilustraţiuni ale. partidului, naţionaleliberal” din  Iași.:- Deşi 
pe atunci.făcea parte. din tineret, totuşi spirițul „de dis= 
ciplină nu ia lipsit niciodată,.: - !.. a a 

Cu. toate. că. bătrânii pactidului de multe ori: nu: erau 

îi Stă
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drepţi. în 'apreciezile lor cu privite la mersul ce trebuii 
să-l aibă partidul faţă de ideile democratice ce începue 
seră a se răspândi în opinia publică, deși tinerii de pe 
atunci erau foarte devotați acestor. noui idei de. demo= 

cratizare a maselor” alegătorilor, totuşi nu se arătau a 
proape de loc recalcitranţi faţă de bătrâni, pe cari=i ese. 
pectau, admirau şi iubeau chiar. 

Tinerimea de atunci căuta să convingă prin” mijlocul 
“discuţiunilor şi argumeritelor serioase, pe bătrânii parti= 
dului, despre: necesitatea inexorabilă a primirei, unei noui 

"orientări politice pe. baza democraţiei, — N 
Spre cinstea şi a bătrânilor cari de altfel nu se: aratau 

refractari, caşi a tinerilor cari au ştiut să convingă. pe 

conducătorii vechiului partid, rezultatul a fost din “cele 

mai satisfăcătoare pentru ţară. a 

Şi Xenofon L. Braclide se. poate. mândii, şi cu drept 

„cuvânt, că. a făcut parte: din. acel tineret care a con”. 

tribuit -atât de mult la. transformârea vechiului; şi popu- 

larului partid - de guvernământ, naţionaleliberal, întrun 

partid care şi=a păstrat la bază: naționalismul, şovinist 

chiar, dar care a “primit schimbările dictate de vremurile 

şi cerinţele noui ale unei democraţii raţionale. - | 

Tânărul de atunci dar bătrânul de azi, —să nu se creadă . 

„că de ani ar fi așa de bătrân încât să ne inchipuim Că. 

de-acum înainte nu  mai-are alta de făcut decât. să=şi 

caute odihna şi să privească la. tinerimea de azi îndrue 

mând-o. prin sfaturi Anțălepte ; Xenofon Braclide. abia a 

păşit în a doua jumătate de veac a vârstei "sale, — luptă | 

pe arena“ politică cu: acelaş. entuziasm; cu aceiași putere 

de ' muncă, dar! având în. plus experienţa ' atâtor ani şi 

“care, ide bună: seamă ar e trebui, să fie' o , indrumare: pentru”, 
Rei 
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tinerii. cari se cred că sunt serioşi şi au pretenţii de. a 

se impune Îa situaţii înalte, - -: | 
„ Generaţia lui Xenofon [. Braclide a fost de. sigur a 

ceia care-a contribuit atât. de - mult la democratizarea 
partidului naţional liberal, B de: ajuns să pomenim nu- 
mele unui Georgel “Mârzescu care a fost cea mai înaltă 

și puternică expresie a întregei acestei generaţiuni, 
„Ceiace a mai păstrat simpaticul şi ' harnicul ' Xenofon 

Braclide de la bătrâna. generaţiune: a Ponilor, Mârzeşti= 

lor, Şendrenilor. etc., e. demnitatea. cu: care se prezintă 
intotdeauna, în orice împrejurări, . - 

' Judecată sănătoasă, minte ascuţită, — doar nu degeaba 

e descendentul zeilor din Olimp !-—prevedere, putere .de 
muncă şi bun simţ; formează însuşirile” atât de râre, cu 
care este inzestrat, ai a: 

„* Acestor alese însuşiri datorește simpatia: şi populari» 
tatea de care se bucură atât în oraș cât și în, . judej, ) 
faţa. alegătorilor, : a 

Ca o dovadă de marea simpaţie ce şi-a. câștigat-o. în 
fața. votanţilor, vom aminti faptul, destul: de: caracte= 

zistic de altfel,—că întăta dată când i s'a 'pus candida” 
tura lasalegerile de deputaţi col. II, — era pe. vremea. . 
regimului censitar şi a şefiei delui C. Stere,— Xenofon 
L. Eraclide.a obţinut un număr mai mare de voturi de 
cât însuși șeful -partidului liberal de la Iaşi, .d[, Stere, 
"A fost în parlament în mai : multe rânduri, când ca 
deputat când 'ca 'senator şi întotdeauna a fost. [a înăl- - 
țime, ştiind să-și păstreze: prestigiul. şi simpatia pe « Care 
o radiază: în:toate părţile. -" SI SE 

: Ca: reprezentant: al.  naţiunei a! fost.. incontinuu alături 
de toţi acela cari au căutat 'să ridice nivelul: parlamene" 
tului, prin discuţiuni serioase,- nededându-se niciodată.
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[a 'demagogismul care a cuprins, mai ales, de. un timp: 
încoace, mare .parte. din. parlamentarii, tuturor pastidelor.: 

. politice, - 
În populaţia rurală a judeţului nostru, numele- [ui Roni a 

Braclide e foarte cunoscut. Ca şef de sector. rural, să= 
tenii il respectă și au o încredere.deosebită, căci Bras. 

clide a fost intotdeauna sfătuitorul lor înţelept, omul .in= : 

datoritor, gata în orice moment. a-i ajuta la .nevoie, ne=- 

ținând seamă de sacrificiile ce. le. face, - 

Ceia ce-l mai caracterizează apoi e felul în care se--- 

preziătă în faţa sătenilor. EI nu e omul care. să le fă- 

găduiască toate cele numai ca să le poată câştiga ' vo=- 

turile: [a alegeri. Eraclide e omul de cuvânt, . Atunci: 

când făgădueşte ceva,. el știe săsşi ţie cuvântul dat,.. 

căci altfel mintea lui nu poate concepe, și apoi nu fă-: 

gădueşte decât aceia ce ştie el sigur că se poate îne- 

deplini. - 

Din această cauză; că e omul de cuvânt, "care fuge: 

de făgădueli demagogice, şi-a câștigat atâta simpatie şi, - - 

între prieteni şin populațiunea dela ţară. 

Şi când partidul său se .află la putere şi: când se' gă= 

seşte. în opoziţie; Xenofon. L,  Eraclide: e acelaş față de: 

alegători, privinduei intotdeauna ca pe nişte prieteni,. 

deși unii îi sunt adversari, pe cari totuși când apelează: 

la dânsul, nu se dă înlături ca să-i indatorească, 

In capitala Moldovei, descendentul zeilor. din Olimp,.. - 

se bucură de-o: deosebită simpatie, având mulţi adver=- 

sari, dar nu duşmani personali. 

Incheind aceste rânduri, vom. spune câte=va. vorbe,. 

mai cu : seamă pentru tinerii politiciani de astăzi, indie - 

ferent din ce partid ar face parte. 

„Să ieie exemplu dela Xenofon L. Eraclide, care deși: 

e 

ur
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fiind. foarte. tânăr când intrase în vălmășagul luptelor po 
„- “litice, a ştiut să-şi păstreze. şi calmul, dar să-și . desfăe 

” şure entuziasmul atunci numai când era nevoie, A res 
=spectat perii cei âlbi ai 'partidului, din care unii, poate, 
«tetrograzi, dar i-a cinstit, căutând să-i convingă pentru 
„asi. îndruma 'pe calea democratismului, fără săei: ofenseze 
-câtuși de puţin, căci aceşti Bătrâni, deși refractari poate. 
-ideilor. moderne, avuseseră şi ei meritul lor netăgăduit, și 

” -contribuiseră în oarecare măsură, potrivit împrejurărilor 
 -de- atunci, la rădicarea prestigiului partidului, şi a țării 

Sa general. 
îe 

   



  

  

  

CRISTEA. MĂLHASOVICI 

Unul din puţinii idealiști cari a mai rămas' dej pe. Vrea 
murile fericite ale tinerimei socialiste de odinioară; de pe - 

" când scunda căsuţă din Sărărie a lui lon: Nădejde. era. 
privită ca: un templu, şi unde acei cari intrau în ea, se': 

simțeau pătrunşi de-o evlavie mai. .presus de orice în: 
chipuire, 

Era respectul şi admira nemărginită, ce noi tinerii, .. 
copiii mai bine zis, de pe. atunci, le aduceam omului * 

cari pentru noi reprezenta cea mai înaltă expresie a o 
mului învăţat, bun la inimă şi în toate cinstit. | 

Între aceștia, numele lui Cristea Malhasovici. era între:-.. 

cele dintăiu cari se putea. pronunța,  --. SE 
Astăzi, 'însă, după atâta vreme, dacă din intâmplare - 

mai trecem pe la poarta unde :altădată era-căsuța lui:: 
„Ion Nădejde, simţim noui fiori, parcă ne-am afla în cli=: 

pele copilăriei şi tinereţii noastre, Dar, imediat acei fiori-+ 
dispar, îndată ce-am perdut din - ochi acele: locuri _şi.re= - 
intrăm iarăşi în vălmășagul luptei de toate zilele, 
„Nu 'tot aşa, cred, că se petrece şi cu vecinicul vor=:-. - 

băreţ inimos, avocatul Cristea Malhasovici, atât: de cu=- 
'noscut ieşenilor. Dânsul “a rămas, parcă. acelaş 'de: des. 
mult, îmbracat în -aceiaşi haină a idealismului, şi trăind: 
parcă în aceiaşi atmosferă” de visuri şi iluzii, deşi . zilnic - 

7 +
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ă aleargă An toate : părțile ; mânat de nevoile. ce le prezintă 

ziua de azi şi nesiguranța celei de mâne, 
B omul care vrea să trăiască, în acelaș timp şi “în 

. atmosfera iluziilor şi în aceia a. prozaicei «zile de azi» 

4
 cu toate grijile şi neajunsurile ei. . | 

Are un adevărat cult pentru trecut, pentru acel trecut - 

= mai mult ori. mai puţin îndepărtat, în care se oglindește 
: întreaga. viață de odinioară cu sinceritatea şi credința ne 
. strămutată în tot ce era bun şi: frumos, în tot ce făcea 
: farmecul. așteptării pentru - zile din ce “în ce mai vesele 

- şi mai; fericite, . . e 

Din acest punct de. vedere al cultului pentru trecut, 
: Cistea. Malhasovici, se poate -spune că e un îndârjit 

. „conservator,. nerefractar însă absolut deloc, progresului. 
- Ii place şi. adoră chiar vremurile de odinioară ce'se 

: găsesc descrise în filele hrisoavelor şi cărţile cronicarilor.. 
- Adânc, cunoscător al. cronicarilor, el. îi cunoaște: din 

i scoarță în scoarță, admirânduele limba lor curată şi ar” 
" haică,: dar şi frumuseţile cugetărilor ce acești cronicari 

le au: ; presurate în filele lor azi: îngălbenite de vremuri, 
frumuseți cari nu se pot. şterge niciodată. Se 

„ Niculcea, . Miron - Costin, Cantemir și toţi ceilalţi cro=. 

'nicari. moldoveni, preţuiesc. mult: mai' mult pentru ini“. 
mosul  Malhasovici, decât toți nenumăraţii cronicari și 

Şi câtă dreptate are acest aristocrat al neliseţei și 
: intelectualității ! 
„Fără -să încerce vreodată ase. afişa: tn numărul Ssgo= 
motoşilor de ocazie cari caută să parvină la cine ştie 

- ce situaţiuni,- dânsul se mulţumeşte: să trăiască retras și 
„modest, detestând demagogia: şi admirând şi stimând. tot 

L']
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ce e sănătos. şi: pe aceia cari: cu adevărat muncesc 
muncă cinstită şi se devotează! binelui obștesc. | 

- Spirit de o rară fineță, inteligenţă vie dozată - de o 
cultură temeinică generală, fără aşi da aiere de parvenit 
intelectual, —cum fac foarte mulţi din acei cari. trec azi 
cine. ştie ce mari cărturari şi inteligențe, dar cari. în 
realitate nu sânt: decât nişte simpli farsori, — Malhasovici 
se simte mulțumit în singurătatea lui idealistă, pe care o 
petrece plăcut în tovărăşia bătrânilor noștri cronicari, 
absorbând .cu sete -[acomă: tot ce aceştia. povestesc în . 
limba lor frumoasă și înşeleaptă despre trecutul neamue' 
lui românesc, . „.: | 
Când stai de. vorbă cu el, îţi pare că ai înaîntea o 

chilor 'un bătrân sfătos, care. povesteşte în pilde. şi te 
desfătează, descreţindu-ţi fruntea de necazurile ce poate 
ți“o întunecă, Uliţi atunci. pentru clipele acelea de plă- 

cută convorbire, de multe. din chinurile zilei ce te amăe 
tesc, și parcă ai vrea să-l tot asculţi. . 

Și câte nu ştie să-ţi povestească Conu Cristache, cum 
îi zic prietenii și cunoscuţii, E de ajuns numai să-l pro=: 
voci cât de puţin la vorbă şi atunci n'ar mai sfârși po”: 

Vestindusţi, dacă - nu lar .mâna în alte părți interesele: 
mai cu seamă 'ale altora pe care e nevoit să le apere... 

în calitatea lui de avocat, Totuși, din fugă măcar, une” 
ori poţi prinde câte ceva dela el, căci în orice moment: 
e gata să-ţi povestească despre lucruri vechi ori noui, 
dar interesante, Da : e 

Inteligența: lui vie - face ca să=] săli cu. atenție, c căci 
ştie să strecoare când trebuie câte-o glumă,: câte=o vorbă 
de “spirit :sau să spună- o anecdotă relativ la cele ce 

povesteşte, ' chiar atunci : când discuţiunea ar fi de: do”: 
meniul cel îmai serios.
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Acesta e farmecul . cu' care te atrage și. te face să-l 
asculţi cu. dragoste;,. 
„Deşi. Cristea Malhasovici posedă diploma oficială de 

licențiat caresi dă dreptul să ocupe orice demnitate cât: 
de înaltă, ca profesor, ca magistrat, etc., totuşi nu s'a 

avântat niciodată și s'a: mulţumit ca "prin propria lui 

“muncă zilnică de avocat cinstit, să trăiască o viaţă în 
dependentă, neplăcânduri: să se poclenească nici Îa unul: 
nici la altul, 

Harnic şi conştiincios în tot ceiace întreprinde dar şi 
"de o Cinste mai: mult, decât exemplară, Cristea: Malha= 

sovici poate fi luat ca pildă de mulţi, 
Vecinic ocupat, vecinic pe drumuri, dar mai cu seamă 

"în Basarabia - unde=și 'are o clientelă numeroasă, "Conu: 
Cristache pare neobosit, | 

Să nu se creadă, însă, că dânsul se “mărginește. numai 
în- meseria de avocat pe care o exercită 'de ani dezile. 
EI găseşte destulă vreme. pentru a se ocupa şi de alte: 
lucruri, Ca epitrop al Comunităţii armene din Iaşi, are 

„0 îngrijire. părintească faţă de. averea comunității, dove=: - 
dind şi în această calitate aptitudini deosebite de bun: 
gospodar, interesându=se mereu cum să sporească mai: 
mult veniturile “ epitropiei cu care să se vină în ajutorul 
celor nevoiaşi și mai cu. seamă pentru a se menţine ne. 
atinsă. tradiţia vechii colonii armene care astăzi s'au ro: 
manizat complect. i E 

Doar amintirea că ar fi desceadenţii. unui popor vechi. 
“şi îndepărtat,- din Asia, îi mai leagă pe acești colonişti 
de origina lor etnică.: 

Şi Malhasovici care conduce. această cotonie, redusă; 
„ca număr astăzi, e pe deplin convins că puţinii. armeni 

N
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ce mai trăiesc în laşi, sânt cu desăvârşire romanizați şi 
despre patriotismul lor s'a avut nenumărate dovezi, 

A spune lui Cristea Malhasovici că nu ar fi român 
bun şi patriot, ar fi de bună seamă cea mai mare ine 
sultă ce i sar putea aduce. . 

Născuţi şi crescuţi din moşi-strămoși pe pământăl ro= 
mânesc, în mijlocul populaţiunei băştinaşe a acestei țări; 
nu se poate concepe că ar alcătui o naţiune aparte cu 
veleităţi ca' minoritarii de astăzi, . 

Şi cu'atât e mai mare meritul conducătorului epitro=. 
piei armene de astăzi, cu cât dânsul, se consideră ro- 
mâna băştinaş, dând zilnic dovezi că-şi îndeplineşte în- 
datoririle față de ţară în chipul cel mai patriotic, 

Ajutoarele pe care le dă această epitropie, arată _ia= 
-răşi îndeajuns că nu se, face nici o deosebire între ro 
mâni 'şi armeni, căci și unii şi alţii sânt priviţi prin a» 
ceiaşi prismă românească şi creștinească, . i 

Democraţia a fost întotdeauna crezul politic a lui 
"Conu Cristache, pe -care. a înțeles-o altfel de cum o 

inţeleg farsorii de astăzi. EI a înţeles: democratismul în 
senzul cel bun, ca să fie aplicat sincer şi ţinânduese 
seamă mai întâi de toate, de nevoile adevărate ale po- 

porului care trebue scos din întunericul ce zace din. 

vremuri îndepărtate, Pe 

Democratizarea nu înseamnă după Cristea Malhasovici 

—și poate că are mare dreptate, —o egalitate complectă 

între toţi oamenii. Unii sânt mai deştepţi, mai harnici, 

“ mai buni, alții, din potrivă, proşti, răutăcioşi, leneşi şi 

periculoși societăţii, 'Trebue, prin urmare o  selecțiune 

cât mai echitabilă, cât mai serioasă, fiecare având dreptul . 

să se zidice prin inteligenţă, merite şi muncă cinstită la 

treapta cea mai înaltă. A fi, însă, egali cu toții e o
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imposibilitate pe care deimagogismil caută să o “introducă | 
cu riscul chiar al neorânduelilor ce pot deveni, de multe 
ori. cu caracter sângeros. a 

Democratizarea normală a maselor, iată ceiace înțelege 
Conu Cristache că trebue să se facă. 

„Din această cauză, desigur, dânsul a rămas mai în» 

totdeauna un izolat în politică, chiar atunci când: se găsea 

înregimentat în partidul conservator de pe vremuri, 

De alttel dânsul are şi ceva conservator, € ceva aristo» 

-cratic în firea sa. 
Conservator al! vechilor. datini: şi obiceiuri pe care 

însă crede că trebue să [i se alăture din 'când în când 
şi nouile revendicări ale timpului de față, dar numai 
într'atâta cât ele nu sunt în contrazicere flagrantă cu 

spiritul conservator al vechilor datini şi” obiceiuri. - 

De aceia pentru unii (Cristea Malhasovici pare a fi 
chiar un reacţionar, ceiace e o greșală bine înțeles. 

Dacă astfel se înţelege reacţionarismul, atunci să deie 

Dumnezeu tot așa reacţionari neamului românesc, 

Aşa se prezintă. această fină intelectualitate, răzleită 
de orice manifestări: zgomotoase, care nu caută decât să 

se conformeze unui program de conducere în viață, ce.. 
are ca bază cunoașteiea deplină a datoriilor: ce trebue 
să le aibă omul de bun simț. 

Cristea Malhasovici e un exemplăr râr. în: această pri 

vință, şi laşii întelectual are mândria de a-l numără între 
cetăţenii săi, căci dânsul e, înainte de orice, un fin in=“ 
'telectual căruia=i place să trăiască, chiar şi acum -când 

a început a se număra printre cei cărunțiţi bine, în cea 
mai senină atmosferă de idealism, cași pe vremurile când
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„privea căsuţa lui on Nădejde din Sărărie, ca templul 
„în faţa căruia trebuia să te descoperi cu respect şi evlavie, 

Dar Conu Cristache mai e şi omul modern, omul care 
știe să aprecieze şi. să respecte ceiace trebuie numai, 
“fără să piardă nimic din iluziile cu care trăiește în mij 
focul atâtor prozaci.
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VASILE GR. IAMANDI 

“Totdeauna grăbit parcă Var urmări cineva, ori. în'cău-” 
tarea cine ştie ce, aşa e de preocupat, 'cu gândurile îme 
prăştiate în toate părţile şi cu grija vecinic intipărită pe: - 

faţă, 
Și întradevăr are : pentru” ce să fie grăbit şi îngrijorat. 

Mintea lui e intr'o permanentă. frământare pentru rezol=: 
varea nenumăratelor probleme cu privire la multele afa=: 
cefi fie de ordin financiar, economic și cultural, cu care: 
„se indeletniceşte de o viaţă întreagă. 

“E într'o continuă activitate și pentru nimeni dintre: noi 

ieşeni nu Sar potrivi mai bine zicătoareă englezească. 
că «timpul e bani», ca pentru marele proprietar şi. pro= 
fesorul universitar, Vasile. Gr. Iamandi. . 

Ceia ce-l face să iasă din comun, e faptul hărniciei. 
lui de neinchipuit şi grija ce o poartă pentru . cele mai, 

mici amănunţimi când e vorba de o chestiune careel în= : 

teresează, fie chiar. de câtuşi de puţină importanţă. - 
Tocmai aceasta dovedește hărnicia . lui care poate fi. . . 

luată de oricine ca exemplu. a 
Când vorbeşti. cu el, întotdeauna ţi va povesti despre: . 

lucruri serioase, având în orice clipă o tânguire contra: 
cutărui sau cutărui,. cari, sau nu înţeleg chestiunea sau. 
din rea voinţă nu .vor să=l satisfacă în dreapta. lui cerere.
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Şi câte preocupări, câte griji nu are el zilnic! | 
Acum î| vezi alergând -— şi. totdeauna pe jos, — când la 

-0 instituţie când la alta, acu îl. vezi la o secţie de tri- 
„bunal sau de curte, acu alergând la Primărie sau fugind 
la Universitate unde este conferenţiar definitiv .de Drept 

Comercial,.pentru a-şi ţinea' cursul. 
Și în toate părțile se prezintă cu o punctualitate re 

marcabilă, căci nu e omul care să lese un lucru de azi 
pe mâine. . . 

_Nu numai prin oraș aleargă, . de dimineaţă pănă în 
noapte, când nuel vezi în oraş,: să ştiţi că atunci e plecat 

în Capitală ori în provincie, 'unde deasemenea. are nee 
numărate chestiuni de rezolvat, ori la fară, căci e și 

| proprietar mura, .: . 
“Nici un minut au şi=| perde în zadar.. 
Munca pentru dânsul e singura preocupare, el nu 

poate concepe ca cineva să nu facă -nimic, să ducă o 
viaţă de facniente, oricât -de bogat ar fi și n'ar avea 
prin urmare grija zilei de mâine. - 

Şi Vasile Iamandi, în această privinţă nu are rival, 
Dar să nu se creadă, poate, că ar fi atât de -interesat 

numai şi numai pentru dânsul, că ar fi un egoist, care 
nu vede. decât interesul. său p-opriu. El depune. aceiași 
muncă, aceiași bună credință .şi acelaş interes pentru a 
indatora un prieten sau numai un simplu cunoscut, cae . 
şicum ar: lucra pentru cauza sa proprie. a. 

- Când apucă ceva în mână, nu se lasă pănă nu o 
scoate 'la capăt. E dârz în această privinţă şi are.o răbe 
dare 'ce uimeşte, fără să se descurajeze oricât de multe 

piedici ar întâmpina în “cale, 
Deşi mulți îl învidiază, iar alţii socotinduel dept un 

avar care n'ar avea alt scop decât să acumuleze. avere,
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totuși Vasile Gr, Iamandi” e departe de a merita o ase» 
menea calificare nedreaptă, o 
"B omul econom, însă nu risipitor, dar nici egoist. 
E gata în orice. moment să. vină în ajutorul cuiva, fie 

cu sfatul, fie cu fapta.. 
De altfel, în anumite împrejurări, când: se - găseşte în 

„tre prieteni, se arată d2=o dărnicie care sfidează pe toți 

aceia care-l socot avar. , E 
„Vasile lamandi prin hărnicta, spiritul său vioi şi mai 

cu 'seamă prin sezizarea chestiunilor. despre care se în- 
teresează e totdeauna. sigur mai dinainte de rezultatul . 
favorabil, -câci el, până nu studiază 'în, toate amănuntele: 
chestiunea, nu se hotăreşte niciodată, şi. odată: hotărân- 

duse, nu se poate să nu reuşească, o 
E prevăzător şi aceasta -tl face 'să nu' se. prea aven- 

tureze în orice şi chiar atunci când se întâmplă să se 
aventureze într'o afacere oarecare, o face' cu buna cre= 
dință, că va reuşi. Și de multe ori nu s'a! înșelat. 

Acesta e omul hărniciei, omul căruia nu-i: “place să 
se plimbe şi să piardă vremea. în zadar, 

Dar pe câte de activ în diferitele lui preocupări. zile 
nice, înteresându-se .în foarte deaproape de. tot ce se 
petrece, pe cât pare de pasionat pentru politică, dar nu- 
mai când începe perioada electorală, pe. atât se dezin- 
teresează apoi de ea, . - , 

Prin aceasta nu 'vrem să tnţelegem că i Vasile Iamandi 
nu ar fi un bun reprezentant în parlament. Dacă "parti» 
dul din care face parte,. lar pune pe lista candidaţilor, 
mai ales când vine la “putere, ar da, desigur un now 
avânt activităţii lui Vasile Iamandi, de data aceasta pe 
tărâmul politicei militante, | 
“ Fără îndoială că şi. în- parlament. acest “muncitor har- 

.
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nic. ar căuta să-nu rămână mai pre jos - în ce priveşte 
activitatea ca şi pe terenul celorlalte numeroase ocupa” 

-țiuni. Şi aceasta; pentrucă e omul harnic, omul datoriei 
care nu se lasă amăgit niciodată şi căruia-i. place. să 'se 
găsească totdeauna într'o continuă pteocupare, * ml 

Bunul simţ a călăuzit mereu în toate câte a. încercat 
până acum şi aceasta explică rezultatele muljumitoare 
la care a ajuns, - 
Nu se poate spune că Vasile Gr. Iamandi nu: ar' fi 

un om cu noroc, ba încă cu noroc mare, în . afară nus: 
mai de politică, unde până în prezent nu s'a bucurat de - 
vre-un fotoliu parlamentar. Totuşi şi el speră caşi prie- 
tenii lui, cari dealtfel sunt destul de numeroși,. că într'un. 

„viitor mai mult ori mai puțin apropiat” se. va rezerva şi 
lui, unul din numeroasele fotolii din Cameză ' sau: Senat, 

- În ceiace privește partea culturală, Vasile” Iamandi: 
merită, iarăşi o deosebită atenţiune. 
„Licenţiat al Facultăţii. Juridice din Capitala Moldovei 

'a plecat apoi la Paris unde după studii foarte serioase 
a. obţinut cu 'deosebită . distincţiune,. titlul de Doctor în 
Drept, tratând în teza de doctorat despre Cec.. 
Teza sa a fost remarcată de comisiunea de examinare,. 
Intors în “ţară, a intrat: pentru puţină vreme'.in mae 

gistratură, unde deasemenea s'a. distins prin serioasele: 
lui cunoştinți juridice, 
- Părăsind magistratura s'a: înscris în barou, unde iarăşi 
1şi pune la contribuţie munca şi știința solidă, speciali 
zându=se în chestiuni comerciale,. 

Inscris de tânăr în partidul naţional-liberal, fiind uriul. 
din statornicii şi disciplinaţii membri, fără însă, a se ma- 

nifesta sgomotos, decât. numai, cum am zis' mai înainte, 
în perioada electorală, când Î uitându-şi de toate celelalte . 

*
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A a. interese personale, luptă cu toată îndârjirea pentru par= 
tidul -pe care-l serveşte necondiţionat, ci numai din con 
Vingere, 

Trecute, odată aleserile, V. Iamandi reintră în obicie ' 

nuitele [ui preocupări zilnice şi nu se mai interesează de 
„politică decât. doar când e provocat de vre-un prieten, 

„Atunci îşi arată nemulțumirea protestând că nu i se 

dă atenţia cuvenită, faţă mai cu seamă de multele sa- 
crificii. ce le=a făcut şi le face pentru partid. Dar ne- 
mulţumirea sau mai bine. zis revolta—aceasta nu ţine 
mult, căci, după cum se știe, dânsul e disciplinat şi se 
„resemnează întotdeauna, având convingerea că odată şi 
„odată trebuie să i se facă și lui dreptate, pe care: de» 
altfel, o are deplină, - 

Cu mulţi ani în urmă, mi.se pare pe vremea neutra 

lităţii noastre, Vasile Gr. Iamandi a fost candidat de de= 
putat al partidului 'naționaleliberal la Vaslui, având de | 
adversar pe Petre Carp: A lipsit numai câte=va voturi 
pentru ca să-şi cucerească scaunul din Cameră. .- 

Astăzi, harnicul şi inimosul proprietar orăşenesc și rue 
ral, profesorul conferenţiar universitar, îşi continuă cu 
multă aviditate numeroasele afaceri, vecinic într'o. agi=. 
taţie febrilă, vecinic pe drumuri, vecinic în căutarea de 
noui soluţii ce trebuie .să găsească nenumăratelor sale 
probleme de ordin financiar şi economic. 

E cunoscut de toată lumea ieșeană ca unul căruiaei 
place să umble pe jos; străbătând orașul dela un ca= 
păt la altul, pare că nu Osteneşte niciodată. Rar, foarte 

“rar când îl vezi. în trăsură sau în tramvai ori în auto= 
mobil, Trebuie să fie ceva prea im»ortant şi prea ure 
gent pentru ca să se ducă cu trăsura şi atunci, încă o 
păţeşte,
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Odată, având o afacere grabnică la tribunal, îa o 'tră= 

sură. şi ajungând la . Palatul Administrativ, întră grabnic 
înlăuntru, uitând de plata birjarului. care a așteptat vre=o. 
trei, patru ceasuri, crezând. că clientul său fa lăsat ca 
să-l aştepte până'şi va mântui afacerea. | 

Când îesă. dela Tribunal, birjarul ti apare înainte pof= 
tindueÎ.. să se urce în trăsură, Vasile lamandi. se 'miră 
deocamdată că de ce-l învită birjacul , uitase că venise 

cu trăsura, şi mai ales că, nu achitase' cursa, Bine înţe= 

les, că a tăcut mare haz de această pățanie şi el şi pri- 
etenii lui cărora le=a povestiteo, 
Această fire atât de agitată, mereu în acţiune pentru 

numeroasele sale. interese personale, „găseşte, totuşi timp 
şi pentru 'a satisface pe numeroșii săi prieteni, indato» - 
tindu=i din toată inima ori -decâteori aceştia recurg la 
serviciile sale, a , 

Pe lângă fenumăratele sale, calități superioare cari nu. 
se prea întâlnesc [a ori cine, mai este inzestrat şi cu o 
mare bunătate de inimă, 

Pe cât e privit de unii ca un avar,. ca un mare eco» 
nom de alţii şi aceștia din urmă .au dreptate, —pe atât 

e de darnic. faţă de cei nevoiaşi şi cari merită să îie 
ajutaţi, dar nu face caz niciodată, nu=și face reclamă, 

“e discret din cale afară şi această discreţie de sigur, 
face ca să îie privit ca un sgârcit, 

Vasile. Gr. lamandi este un specimen curios în manie 
festările sale, EI înțelege viața în toate aspectele ei şi 
ştie să se folosească de dânsa, fără însă să abuzeze, 

Muncitor harnic, 'entuziasmat pentru. tot -ce poate pro= 

duce ceva real și. folositor fie pentru el, fie pentru alţii, 
foarte corect în tot ceiace întreprinde, —şi zilnic: are de 

- antreprins câte ceva, — conştiincios peste măsură, având în
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acelaş timp un admirabil bun. simţ,. prevăzător şi: tote 
odată cu simţul 'datoriei . şi al răspunderii'atât de deza. 
voltat încât se confundă: cu însăși firea lui,: Vasile Gr.. 

lamandi nu poate fi. privit decât ca-0 adevărată perso- 
nalitate distinsă a: laşilor, .- - 

Modul cun se manifestă dânsul, cu toate frumoasele 
lui tnsuşiri ca om în societate, ca harnic şi conştiincios 
muncitor pe. ogorul financiar şi economic, ca dascal .care 
ştie să fie [a înălțimea 'situaţiei, şi ca prieten 'devotat,- 

rămâne o strălucită pildă pentru generaţia tânără de astăzi 

mai cu seamă, care ar, trebui să pășească. pe urmele lui, 
n
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_Gazetăria ieşană a.avut: în. trecut o faimă bine me= 
_ritată prin aceia că a ştiut să=şi. menţină prestigiul şi - 

autoritatea, fiind străină cu. desăvârşire de abuzurile scane 

daloase cu care: se nideletniceşte. astăzi: cea mai! mare 
parte din presă, 

Această faimă se. datora; în prirâuil- rând. acelora cari 

_G conduceau în spicitul cel mai ginstit şi. sincer, căutând 
să lumineze opinia publică, în chip corect, despre toate- 
chestiunile ivite [a ordinea zilei şi “care: interesau, în 'ge- 
neral pe oricine, . 

Faima aceasta şi-o. mai. datora” şi pattidelor. politice: 

Care: considerâu -presa nu ca un mijloc de a'se satisface 
meschine interese personale, ci ca o înaltă instituţie cul= 
turală pentru propagarea ideilor şi a principiilor serioase: 
după care se călăuzeau partidele, - 

Pe atunci a fi: spus cuiva că este gazetar, era o cinste- 

deosebită, era. respectul pe care-l dădeau cetitorii ace- 
lora cari aşterneau în. coloanele ziarelor, nu numai şti” 
rile: bine 'controlate, fără intenţie de a se aduce. jignire 
morală” ori materială cuiva, ci şi . desbaterea 'în chiput 

“cel mai urban şi mai interesant a: chestiunilor politice, - 

financiare, economice şi chiar literare, ştiinţifice . și ar=: 

tistice, Ie
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“ Presa era morală, era urbană în expresiuni, era cine 

:stită, dar mai cu seamă cinstită, Nu se ştia pe atunci 

„-de şantaj şi dacă excepţional, foarte rar, se întâmpla să 

-se strecoare, prin vre=o gazetă o informaţie sau articol . 

-cu caracter tendenţios şi bănuitor, imediat dezavuarea 

--nu întârzia să se producă, iar acel care se făcea vie 

:novat 'era nevoit să sufere consecinţele. - 
"În această senină și frumoasă atmosferă şia făcut a 

„_spariţia în presă Jacque Lewin, aproape un . necunoscut 

pentru generaţiunea gazetărească de astăzi, : 
Și sunt mulţi ani de-atunci vor fi, poate vre=o patru 

-decenii' aproape. 
Intro bună dimineaţă, doi tineri, dintre cari unul. era 

'bătrânul gazetar de :astăzi din București, Albert Ho= 
_nigman, îar celălalt Jacque Lewin, fac.să apară -la Iaşi 
«Evenimentul», cotidian, ziar. politic de opoziție, Erau 
;sonservatorii la cârma ţării. . . 

„Cine: era Jacque Levwin? . Un tânăr nepot al miliona» 
rului Danil. Atâta se ştia despre acest proprietar şi die 
rector al noului ziar, * 

- Pănă atunci mai fuseseră gazete în laşi iar gazetarii 
-se numărau pe degete. Aceştia erau loan N. Roman, 
IBm. - A. Manoliu, lorgu . Stamatopol, N. .A. Bogdan, 
„Albert Honigman cari. erau socotiți ca ziarişti de pro= 
“fesie, cum. s'ar zice; de oarece nu putea să. apară o 
gazetă în Capitala Moldovei, fie liberală ori conserva” 
toare, fără concursul colaborărei unuia dintre aceştia. 

Cu apariția «Evenimentului» însă, se iveşte un nou - 
“jurnalist, ba încă, director=proprietar de ziar. a 

Entuziasmul cu care Jacque Lewin a "îmbrățișat 'c Ca” : 
fiera de ziarist nu-şi poate avea altă explicare, poate, 
„decât aceia că dânsul iși dădea perfect seamă de im=
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portanţa ce trebue să se: deie presei, singurul. mijloc de- 
a se lumina opinia publică asupra diferitelor. probleme- . 
ce se iveau la ordinea zilei şi cari puteau să. intereseze- 
pe toţi cetăţenii, a - 

Apoi mai era şi vocaţiunea care. indruma ș pe. tânărul 
Lewin spre ziaristică, căci el a tost unul.din puţinii che=- 
maţi cari merită cu adevărat să fie citat cu respect: şii 
admiraţie în galeria marilor. noştri gazetari, 

Nu gândul de a .câștiga, nici dorinţa. de-a parveni cur 
orice chip la cine ştie ce situaţii, ci numai conştiinţa: 
curată pentru asși îndeplini misiunea la care se simţea 
chemat, l'a făcut pe tânărul Jacque. Levin de. atunci să. 
se devoteze breslei gazetăreşti, 

Așa cum înţelegea, şi înțelege şi astăzi dânsul să se- 
facă ziaristică, nu se potriveşte de loc cu concepţia. marei. 
majorităţi a jurnaliștilor actuali, care văd în presă singuruls. 
şi cel mai uşor mijloc pentru îmbogăţire, indiferent dacă. . 
se găsesc sau nu în contrazicere cu bunul simţ, cu mo»: 

rala sau cinstea, 

Răsfoiască cineva <Bvenimentulo, «Juraatulo sau Opta 
nia» de :pe vremuţile - când Jacque ' Lewin scria la ele,. 
"impreună cu acea pleiadă de gazetari cinstiţi şi devotați: 

şi va vedea enorma dzosebire ce există între presa de: 

âtunci. și'cea de astăzi,--cu :0arecare excepțiuni, bine: 

„înţeles; —Lewin a fost gazetarul ideal, cinstit în cea. mai: 

desevărşită accepţie a.cuvântului, a fost un “admirabil - 

îndrumător al opiniei publice spre idealismul cel mai curat 

al unei generaţiuni ce tindea spre democratism. -: 

- Polemicile pe care le ducea cu adversarii politici erau 

bazate, în primul rând pe principii, iar. nici decum iza 

„vorite dintr'un sentiment de-ură, rea credință sau răze 

bunare. Și aceste polemici, şi dintr'o parte, şi. din, alta,. 
4 

" A
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“erau duse în chipul::cel mai urban şi . mai cavaleresc, 
 nestrecurânduase nici 'o expresie cari. ar fi putut . atinge 
;câtuşi 'de puţin: susceptibilitatea adversarului. . Jacque 
“Lewin n'a ştiut ce vrea să zică presa numită revolver, 
*de astăzi, cu expresiile cele mai. triviale, şi cu scopul de 
:a şantaja cu orice preţ. . -. Pa e 

“Chiar în. perioada electorală, atunci când. spiritele sânt 
:mai înflăcărate, când prin urmare ar fi oarecare scuză 
până la. un punct dat; pentru. a întrebuința un limbaj mai 

Aiber oarecum, presa pe care a cunoscuteo Jacque Levwin 
-era departe cu totul de a păși peste limita bunei cuviinți, 
iAceasta pentru că acel. care era. ucenicul presei, era el 
însuşi, înâinte de toate, înzestrat cu Simţul bunei cuviinți, 

- Jacque : Lewin. reprezintă una din cele mai senine pere 
"sonalităţi a presei ieşene, o A | 

„“ Insuşirile lui de admirabil mânuitor al condeiului ga= 
“zetăresc, 'întrupând . pe lângă viociunea spiritului „şi .a 
“-nobleţei de suflet la care se mai poate adăoga şi un 
„neintrecut bun simţ cum și o serioasă cultură generală, 
"i dau tot dreptul de a pretinde să fie coasiderat ade- 
vâratul ziarist, cum prea puţini se găsesc astăzi în presa 
"românească, . . Me Da 

Nimeni ca dânsul, decât doar regretatul Gh; A. Scor= 
ţescu, n'a făcut pentru presa îieșană atât de. mult, E 
'unul din. puţinii ziariști din Capitala “Moldovei care a 

„“ştiut să-și păstreze demnitatea în orice moment, fără să 
:se lese indus în eroare pentiu a săvârși vre-o abatere 
„care [ar fi făcut să :se. simtă jenat şi să-și reproșeze. . 

Dragostea lui pentru gazetă manifestată cu atât . elan ! 
la început, nu şi«a desmințit=o nici o. clipă, ar în 
ilungul timp de când nu mai face ziaristică, | 

Activitatea lui Jacque Lewin în presa ieşană a fost 

Chiar în 

Pi
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“din cele mai fecunde. EI au. se mărginea numai să-po= 
zeze în. Director al.ziarului.; -munca - de-avalma, de. di= 
mineață şi până'n .seară,, scriind de - toate, începând de 

multeori cu articolul de fond şi sfârşind cu ultimile -in= 

formaţii. Pe cei cari. [ucrau.. alături de el îi considera nu 
ca pe niște subalterni privindusi de sus, tâți. erau priviţi 

ca prieteni, toţi se. bucurau de aceiași - atenţiune cole 
sală, toți erau înaintea lui .colaboratori.de aproape cu 
care'și impărția bucuriile ca şi ' neajunsurile ce firesc 
trebuie. să le întimpine adesea un ziarist, 

Astiel, toată. greutatea era dusă la : gazetă de. Lewin 
care nu. părea. niciodată .obosit, ba. par'că întinerea “din 
zi în zi tot mai.mulț, cu cât şi munca la ziar devenea 
mai întensă şi mai iogreuiată, mai cu seamă în timpul 

„Vacanţei, . „. | 
„Părăsind <Bveninientule pe. care = el Pariinţat şi des 
pre. care se găsesc amănunte în' lucrarea. subsemnatului 
«laşii cultural şi social», — Jacque Lewin rămâne câte 
va timp izolat. Totuşi, -firea lui neastâmpărată,. ca. să 
zicem așa, nu la putut face 'săeşi îndrepte activitatea 
în altă direcțiune. :A început atunci:să trimeată cores= 

pondenţe din laşi: ziarului «Lupta» din București, condus 
de marele semănător. de idei Gheorghe Panu. Nu putea 
prin: urmare:să se despartă de presă :pe care o iubea 
atât de mult şi către care avea o taclinare aşa de pus - 

ternică, - 
Intro bună zi, ratâlnindu=se. cu Panu, îi “spune că ar 

vrea să scoată o gazetă zilnică la laşi, care 'să zepre- 
-zinte vederile grupărei radicale, 

Zis şi făcut şi. astfel apare «Jurnalul» sub conducerea” 
“politică. a lui Alexandru. Bădăreu, la care colaborează, 

! 
N 

>
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între alţii, - Gh. Ghibănescu, Dr, Lebell, Budușcă, A. 
Steuerman-Rodion şi alte pene distinse de pe vremea ceia. 

" Caşi la «Evenimentul», Jacque Lewin a' fost sufletul 
noului ziar, «Jurnalul». Aceiaşi dragoste neţărmurită, 
aceiaşi putere de muncă, acelaș entuziasm sincer. și a» 

cum, împrăștiind în juruei numâi simpatie. | 
„Nu se uita-la cheltuelile-ce suporta cu apariţia zil- 
nică a ziarului, Pentru dânsul, ziarul însemna viața, 

numai în mijlocul prietenilor dela masa din redacție se 
simţia că trăieşte, Acolo îşi găsea dânsul fericirea vieţii, 
intrun articol politic şi o banală informaţie, în discue 

 ţiuni ce nu' se mai sfârșiau,. în glume şi în prietenia de” 
votată a colaboratorilor cezl înconjurau, | „ 
"După câtva timp, din cauza anumitor împrejurări po» 

litice «Jurnalul» e nevoit să=şi. întrerupă . apariţiunea, şi 
- Jacque Lewin se: vede iarăși în neactivitate, dar această 
neactivitate n'a ţinut mult, nici nu putea să ţină, căci 
nu era omul care să se descurajeze cu una cu două, 
mai cu seamă avându-se în. vedere firea lui pătimașă 
pentru gazetărie, fără care părea că nu poate trăi; 

După mai multe intâmplări.de ordin politic, asupra 
cărora. nu e locul să intrăm în amănunte, Jacque Lewin- 
îşi pune iarăşi la dispoziţie punga, înființând ziarul: 
«Opinia», în jurul căruia se grupează vechii colaboratori 

„de la:<Jurnalul>. —. i - . 
In prima sa perioadă deatunci, * Opinia» devine cel . 

mai popular ziar din Moldova. ' Mulțumită devotamene | 
tului lui Lewin, acest ziar rezistă “multor împrejurări, 

Luptele politice : deveniseră foarte acute, Partidul cone 
servator care absorbise gruparea radicală, 
zilnic din cauza elementului nou 
tizeze partidul. : 

era frământat - 
u care vroia.să democra- 

N
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- După trecere de câţiva ani, Jacque Lewin e nevoit să 
se retragă dela «Opinia», aceasta rămânând în proprie» . 

- tatea lui Al. A. Bădăreu pe care a condus-o până în 

ultimile lui clipe, - 

„Ceiace interesează, e faptul că Lewin este acela care 

„a dat „viaţă la trei ziare în Capitala. Moldovei, din care 

două, «Evenimentul» a avut o viaţă de mai bine de 
douăzeci de ani, iar «Opinia», împlinind un sfert de secol 
dela. apariţia ei, „continuă “şi: astăzi să: apară. 

lată pentru ce susţinem că Jacque Lewin este o mare 
personalitate gazetărească, căci datorită numai lui, Iaşul 

se poate mândri. că a putut să deie trei ziare cotidiane, 
„cu viaţă destul de îndelungată la două, din ele, şi din care. 
unul apare și astăzi,. 

Dacă generaţia actuală nu cunoaşte activitatea ziariss 
tică a lui Lewin, dacă astăzi. dânsul stă cu totul retras 

“de orice mişcare politică şi gazetărească, aceasta nu 
inseamnă ca numele său .să fie trecut cu vederea, 

„Acei din generaţiunea mai bătrână, care lam cunoscut. 
1n mai deaproape, unii din noi fiind adversarii lui. poli» 
tici chiar, nu putem să nu ne amintim cu evlavie am 

„putea spune, de acest admirabil şi cinstit gazetar. 

“Presa, el o considera ca .cea mai .inaltă expresiune a 
| contribuţiei pentru luminarea cetăţenilor făcânduei să-şi 
“deie-seamă de drepturile şi îndatoririle lor totodată. 

Şi pentru că îşi dădea perfect seamă de rolul enorm 
cel :are presa în educarea populaţiunei, n'a. şovăit nici 

"o clipă de asşi îndeplini misiunea de gazetar în chipul 
„cel mai corect. Dușman de moarte. a tot.ce compromite 
“presa, Lewin a -şiiut să-şi menție prestigiul cu. sacrificarea . 

- de multe ori chiar a propriilor sale interese, | 
Pleiada cu care a muncit ani întregi pe ogorul- presei 

' Ta | .
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ieșene, acele spirite alese şi devotate, din care unele îşi 
'sacrificaseră' situaţiile [a. cari puteau să . ajungă dacă ar: 

fi îmbrăţişat alte cariere, nu poate îi înțeleasă de pre- 
zenţii .gazetari, din care marea lor majoritate nu: văd 
în.presă decât. singurul şi. cel mai uşor mijloc pentru 
a parveni, întrebuințând şantajul sub toate. variatele lui 
forme moderne, din care cele mai des aplicate sânt acelea . 

- ale: falşei. democraţii şi a-umanitarismului celui mai. larg 
- posibil, într'atât numai cât acest. zis umanitarism poate 
servi interesului „meschin.. | . 

- Presa de pe vremurile lui Jacque - Lewin nu era - pusă 
în serviciul tuturor parveniţilor, . Nu -se ştia pe atunci 

"de apașii presei; cum cu drept cuvânt sânt tratați astăzi 
foarte mulţi din aceia cari mânuesc condeiul. în coloa= Ş 

nele ziarelor, 
+. Nu se ştia iarăşi nici de specula ruşinoasă ce o "no 
trebuințează astăzi aceşti apași ai presei, de a-şi pune 

la contribuţie condeiul. în solda diferitelor ziare de nu- 
“anţe politice deosebite, sau mai bine zis” „de a face spionaj 
şi şantaj în acelaş timp. i : 

- Gazetarul de atunci era cinstit și conştiincios şi nimic 
pe lume nu lar fi putut face ca să=şi vândă conştiinţa 
'prin colaborarea în acelaș timp [a diferite ziare de nuanţe - 
“politice. deosebite, . 

„Fiecare partid ori grupare politică şi avea pe atunci 
“o presă bine alcătuită la care colaborau ziariștii cati. 
1mpărtăşiau în totul vederile ziarului la: cari scriau, Bi - 

„nu puteau concepe ca în acele timp să colaboreze și 
“la un ziar adversar, :. - ... 5 i 

Jacque. Lewin făcea parte, cum am mai spus, din acest 
soiu de gazetari,. Cinstiţi şi: conştiincioşi, :: 

Generaţia de astăzi care are . pretenţia de a: susţine
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desăvârşita libertate a presei, ar trebui, inainte de toate 
să se informeze despre modul cum se făcea pe vremuri 
gazetăria, şi să ia pildă dela aceia cari nu ştiau să=şi 
vândă nici conștiința, nici săeşi piardă demnitatea la per= 
spectiva unui câștig material, - 
„Iată pentru ce Jaques Lewin rămâne -un simbol al 

„ jurnalisticei ieşene care ani întregi. a rămas pe deplin 
credincios misiunei de apostol gazetar, considerând presa 
ca cea mai înaltă instituţie de propagandă culturală, por 

_ fitică și cetăţenească, i 
.
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* “VASILE TEODOREANU 
În generaţia de dascăli care face puntea. de trecere: ; 

dela vestita pleiadă de odinioară în fruntea căreia: se gă-: 
seau un 'Vasile Burlă, Buznea, Gh. Nădejde, D. Pastia,. 

Lucescu, Preotul Ştiubei, 'Paicu, Al. Brandea,  Beldi= 
-ceanu, Victor Castano și atâţia alţii, din cari unii mai | 
trăesc, la tânăra generaţiune de astăzi care ocupă ca” 
tedrele şcoalelor secundare, numele d-lui: Vasile Teoe 
“doreanu nu poate fi trecut cu “vederea şi aceasta din. 
- două puncte de vedere, 

„Mai întăiu di. Vasile Teodoreanu este unul din dise- 
tinşii profesori de. matematici cari în lungă sa carieră 
dăscălească a avut marea satisfacţie morală de a vedea: 
pe ubii din foştii săi elevi ajunşi la situaţiunile cele mat 
înalte în diferitele ramuri de activitate, 

Apoi, dl, Vasile Teodoreanu are pe lângă o bogată: - 
şi rodnică activitate dăscălească, şi una educativă, fiind 
un admirabil pedagog şi aceasta explică în mare . parte: 
satisfacția morală despre care vorbim mai sus, 

Fost student al Şcoalei Normale Superioare, s'a distins: 
"la facultatea de ştiinți, unde urma matematicile, 

Pomenind de - Şcoala Normală Supesioară, trebue să: 
reamintim că pe acea vreme marea majoritate a studen=- 
ților erau socialişti, partizani ai lui lon Nădejde și V.
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G, Morţun, şi în special a celui dintăiu care trecea 
drept şef, : 

Studenţii. socialişti de pe atunci nu semănau 'de loc. cu 
cei de asțăzi cari se. pretind ca. atare, Deosebirea e ca 
cerul de pământ, Studenţii din Şcoala Normală Supe= 
rioară, pe lângă că' își urmau cursurile cu mare regula 

sitate şi treceau examenele la timp şi în chip strălucit, ' 
se mai ocupau în afară de şcoală şi cu cetițul a o mule 
ţime de cărţi buine- și folositoare, 

De aceia generaţiunile cari s'au. perindat pe la Școala 
Normală Superioară, au dat elemente: admirabile cari s'au 
ilustrat apoi, E deajuns să amintim numele d=lui Neculai 

„Iorga, apoi a lui. Dim." A. Teodoru, P, Fântânaru, M. 
“Tomida, Lascar Veniamin, Gh, Scobai, St. C. Ioan, etc., 

pentru a se vedea ce elemente admirabile au fost, 
Pe 'lângă studenţii socialişti din această instituţie, mai 

_ erau unii cari nu se impăcau “de loc cu nouile idei ce 
„le răspândea lon Nădejde. Aceştia erau foarte puţini şi 

„duceau un crâncen .războiu cu colegii. lor socialiști, Petre 

Fântânaru, Ştefan C. loan și Vasile Teodoreanu erau 
"cei mai înverşunaţi adversari ai socialiștilor. . Lupta lor 

se mărginea, însă, în discuţiuni serioase, căutând fiecare 
tabără să se convingă una: pe alta. 
ŞI din această luptă, reeşia şi pentru unii şi pentru 

alții un mare: folos moral, Toţi studenţii aceştia, pentru 

a-şi susţine părerile, cetiau mult şi cu .rost, așa că se 
cultivau zilnic în afară, prin urmare, de cele ce le. ime 

puneau 'regulamentele şcolare, 
Şi cum dar din -această frumoasă luptă să nu iasă 

apoi eroii cari au: cinstit şi mulţi din ei încă, cinstesc şi 
astăzi, catedre: universitare şi- secondare ! * 

Intre “adversarii socialiștilor, 'se număra pe atunci şi 
4 Pi .
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dl. V, "Teodoreanu, actualul profesor de matematici . dela 
“Liceul Naţional şi Liceul Militar. ia 

" Profesorul despre cate ne ocupăm în rândurile acestea - 
merită „o. deosebită atenţiune, de . oarece. dânsul a avut 
un rol important în. învățământul ieşan. - 

| Ca. profesor şi ca pedagog, e unul din puţinii de ase 
“tăzi; dascăli, care socoate profesoratul 'un' apostolat. 

Astăzi, după: o neintreruptă activitate de aproape pa” 
tru-zeci de ani de dăscălie, di, Vasile Teodoreanu „pare 
acelaş de odinioară, continuândueşi lecţiunile cu acelaş. 
entuziasm şi având aceiaşi, putece de s muncă ca în vre- 
murile tinereţii. „i 

Profesor eminent, a ştiut şi ştie să-și i atragă dragostea. 
elevilor prin modul de a.le ispira încrederea că pe ca» 
tedră se găsește nu numai dascălul, sever şi autoritar, 
ci părintele, prietenul lor chiar, - 

„.. Cu atât e mai de admirat acest profăsor, e cu. cât ma 
teria pe care o predă e o ştiinţă ta care sentimentalismul 
nu are ce căuta. Cu toate acestea di. Vasile Teodoreanu 
deşi: după obiectul ce face activitatea sa dăscălească, ar 
trebui să fie rigidul şi. chiar morocănosul profesor, totuși 

- prin sufletul său bun şi inima sa largă, dar mai cu seamă - 

* 

prin increderea ce ştie să deie în orice moment și celor : - 
mai recalcitranţi învățăcei, le inspiră o deosebită încres 
dere şi o dragoste față ca de .un părinte bun, - | 

D-sa nu se mărginește numai la pur şi simplu pre» * 
darea cursului, umplând tablele. cu fel de fel de fore . 
mule, iar când sună ceasul .să-și eie catalogul şi să plece, 
EI, găseşte destule momente în 'timpul cursului, ca să 
arunce şi câte=o vorbă două care să înflăcăreze-pe elev, 
făcânduel şi mai atent şi mai îndrăgostit. de dascăl, 

Acest mod de a se purta faţă de şcolari, prin încre= 
derea neţărmurită ce le-o „inspiră în orice ocaziune, face - *
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___ca.obiectul matematicelor să nu stârnească groaza ele= 
ilor, cari consideră această materie ca una din cele mai” 

- grele, iar pe: profesorii, cari o predau ca pe nişte oameni; - 
” seci şi fără : suflet, 
„Atât de mult:ce. stimulează pe elevi. pentru obiectul 
'ceel predă,.e faptul, - - destul de îmbucurător, că la con=. 
cursurile pe care [e institue «Revista Matematică», elevii 

_- “dalui Vasile. Teodoreânu, obțin primele premii, - 

- Ajunge acest fapt pentru a se convinge oricine cu 
i câtă pasiune muncește în şcoală acest profesor, 

“ În afară de meritul său ca pedagog, d-sa este recue 

"“noscut și ca un admirabil conducător al şcoalei şi ae 
ceasta s'a văzut” pe timpul cât a funcţionat ca director . - ZI 
al Liceului” Naţional, mai acum vre=o douăzeci de ani. 
"Pe lângă uniforma şcolară, dl. Vasile Teodoreanu, a - 

introdus o inovaţie, aceia a gradelor militare. între elevi. 
Numai acel cari avea note foarte bune, putea să se 

bucure: de. grad şi era - astfel. o mare, stimulare. ptiatre 
elevi cari se intreceau cari mai de cari la învăţătură, 
„Cine nu-şi aduce aminte - cât de țanţoși se plimbau” 

Duminicile și sărbătorile elevii gradați dela Liceul -Nae 
ţional pe vremea directoratului delui Teodoreanu. ; 

Poate că această inovaţie a avut şi ea-o binefacere - 
pe: deoparte , făcea pe şcolari să se silească la învăţă” 

tură pentru .cucerirea gradului, iar pe de alta se intro 
-. dusese" şi un fel 'de disciplină oarecum, 
„Apoi tot di. V, Teodoreanu a înființat şi fanfara - Îi» 
'ceului care putea să 'rivalizeze chiar cu muzica militază, 

" De altfel, elevii de pe vremea. acestui directorat, au 
luat întotdeauna premiul 1 [a diferitele concursuri „Spot= 
tive, fie în localitate, fie în Capitală, Ai 

Na Desigur că, activitatea pe care o punea dl: Teodo- . 
1
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reânu pentru a se distinge cu elevii săi, e din cele mai 
meritoase. 

- Ceiace sa putut observa e faptul stimulării elevilor şila | 
învăţătură şi la 'sporturi, prin chipul cum. ştia. directorul - 
for de atunci să=i conducă, fie ca profesor, fie ca pedagog. 

Mulţi din foştii săi elevi, azi ajunşi să ocupe înalte 
"demnități, îşi aduc, desigur cu drag aminte de acele 
vremuri când, Duminicile şi sărbătorile își drăngăneau 
sabia pe trotuarele: Iașului, şi-şi arătau epoleţii, dar în 
acelaş timp trecătorii de pe stradă ştiau că aceşti elevi 
învaţă bine, adecă erau silitori și cuminţi, 

E o ':mângâere, desigur pentru încărunţitul de azi, pro» 
fesorul Vasile Teodoreanu, care priveşte cu mulțumire 
la foștii lui elevi, din cari unii s'au distins şi se disting 

" atât de frumos, 

DL Vasile Teodoreanu, în afară de şcoală, s'a ocupat 
multă vreme cu propagarea sportului şi. gimnasticei, . 
„Desa e cel. dintătu care a pus bazele Societăţii de Mue - 

„zică, Sport şi Gimnastică din lași,: al cărui preşedinte a 

fost multă vreme și în care timp a avut marea satisfacţie - 
ca să vadă această societate devenită persoană morală, - 

Mulțumită în primul rind desale Societatea de Sport, 
"Gimnastică şi Muzică, este inzestrată c'un local. propriu 
care astăzi poate servi ca model multor asemenea similare, 

Escursiunile pe care le face această Societate în toți 
anii: cu numeroșii ei membrii, prin diferitele localităţi din 
ară, şi în deosebi prin munţii Moldovei, arată în dea= 
iuns răspândirea gustului. pentru sport și aceasta se dae 
toreşte încă de [a inceput activităţii laborioase a D-lui 
Vasile Teodoreanu. 

Nu ușoară a fost această muncă a inimosălui pro=. 
fesor, Dragostea sa pentru excursiuni a culminat mai 

.
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<u. seamă, cind_acuni vre=o câţi=va ani, a făcut cu e- 
fevii Liceului - Naţional o mare excursiune în străinătate, 
Vizitând mai multe oraşe 'din Europa. ' 

Şi aceste excursiuni le făcea DI. Vasile Teodoreanu « CU 
elevii Liceului, mai întătu din spirit pur, educativ, iar apoi 

“din dragostea ce o avea-şi' o are, încă, pentru sporturi, 
Trebuie să amintim, pentru că e bine de ştiut aceasta, 

că del Vasile Teodoreanu a avut 'enorme greutăţi de - 
Antimpinat cu ocazia înfiinţărei actualei Societăţi de Mus 
„zică, Sport şi Gimnastică, A trebuit o muncă titanică; 
şio stăruință de neinchipuit pănă a reușit ca Ministerul 

Instrucțiunii Publice şi al Cultelor de pe atunci, să ce» 
--deze o parte din : localul. foastei Şcoli -Tecnice, unde 
astăzi se află Societatea instalată, fiind ea proprietară acum, -. - 

Asemenea a avut de. întâmpinat greutăţi şi cu escursie. .: 
unile elevilor, dificultăţi pe care a ştiut, însă, să le în 
dăture mai în tot de-auna, şi. aceasta datorită în primul 
rând, încrederei sale nemărginite în dreptatea cauzei ce 
-O susţinea cu o îndirjire întradevăr uimitoare, _ 

Și nu sunt mulți aceea care să aibă atâta satise 
facție ca D-sa care ş'a văzut o întreagă operă folosi= 
toare, încoronată de succes, de și poate astăzi,—cum 
de altfel se întâmplă totdeauna, —pare decepţionat când 

„vede câte-poate să întimpine' cineva: din cauza acelora 
„Care privesc răutăcios la munca şi stăruința unor. a» 

meni care nu au alt scop de cât de-a fi folositori so* 
cietăţii, prin activitatea ce O desfășură, . 

_. Dacă am amintit pănă acum despre activitatea sa ca 
profesor şi. îndrumător” al tinerimei, nu trebue .să. se 

„treacă 'cu vederea şi o altă' latură,—nu de o “activitate 

"care să: lese vre=o urmă care să nu sc uite-—aceea a 
cetăţeanului român, care trebuie să facă politică, de 

- multe ori fără voia lui chiar.



154 ALTE FIGURI IEȘENE . 
= = p 

Această. - s'a ratâmplat « și cu simpatieul nostru concea 
„tățean, Conu Vasile. Teodoreanu, care de şi nu a- fost 
„nici o :dată -un factor responzabil în politica Iaşilor, to”. 

tuși “numele: său este legat de aceasta prin o ntimplare 
“care -a făcut pe vremuri. deliciul. ţărei întregi, în 

Conu Vasile era partizanul. lui AL A. Bădăreu, caresi, 

"dăduse. mult concurs pentru înfiinţarea Societăţii de 
gimnastică: sport şi muzică, în calitatea sa de: Ministru, 

La o masă prietenească la care luase parte: foarte mulţi 
prieteni de-a lui AL A. Bădăreu, cu. acesta în frunte, - 

după "mai multe toasturi, ridică. şi Conu Vasile 'Teodo= 
 'seanu,. careel' compară pe Bădăreu c'un vultur, incheind 

cu vorbele: «Trăiască Vulturul Moldovei»... | 
Aceste cuvinte au prins imediat şi s'a răspândit în. 

: toate părţile, * “ 
: Mulţi ani: după aceia, expresia. de, «Vulturul Moldo=' 

„vei» era purtată din gură în gură şi nu se putea vorbi .. 
“despre Al. A.. Bădăreu, decât denumindu=l cu „porecla ce 

„" îmo dăduse: profesorul de. matematici dela Liceul Na. 
“țional din Iaşi, 

lată dar o împrejurare cate Va făcut. atât de popular 
în lumea politică pe dl.,V. Teodoreanu, . care de altfef. 
n'a avut niciodată Veleităţi de a ajunge la cine ştie ce 
situaţii sus puse. prin ajutorul politicei de partid, 
"Conu, Vasile face parte de mulţi ani din organizarea. 
partidului Naţional Liberal pentru care a avut intotdeauna . 

„o mare simpatie,- fiind unul din admiratorii şi” „prietenii i 
lui Georgel Mărzescu.. Si 

” Totuşi: nu sa manifestat niciodată în mod sgomotos, , 
Şi astăzi, ca şi odinioară, stă mai mult retras,. fără însă 

"a se 'dezinteresa de activitatea pe care acest: bătrân 
partid o desfășură atât de intens, 

.p 
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Să nu se' “creadă cumva că aceste două nume ar rez . 
prezenta pe doi gemeni. Ei sunt numai fraţi. A vorbi - 
despre” unul. şi despre celălalt nu -ar însemna, Oarecum, -. 
ca să zic așa, un non:sens;. pentru simplul motiv. că . 
"amândoi. reprezintă . în tinerimea intelectuală de astăzi, 

„... din Iași în special, o forţă. literară de deopotrivă de pue. 

ternică, --. - Me | 
„Nu interesează care e mai ta. vrâstă, nici care ar 22 
vea ca bagaj literar o cantitate mai mare ori mai mică, 

Amândoi sunt tineri, amândoi sunt talentaţi, “amândoi. - 

s'au manifestat în acelaş timp pe ogorul literar, şi ceiace 

e mai caracteristic, cu. acelaș succes strălucit Chiar dela . 

+ 

inceput,” 

La înfăţişare seamănă foarte bine ; de: o - poștă se cu 

nosc că sânt fraţi. Unul însă e.mai plin la corp, celă” 

lalt mai slăbuţ puţin, totuşi, de multe ori' nusi poţi “des 

'osebi. unul de altul, . mai „cu seamă când. îi vezi sar 

de tot, . i St 

Și apoi, ori cât de: bine i-ai i cunoaşte şi nu iai coe 

funda, aceasta nu are. nici. o importanță, pentrucă et ,
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“singuri se confundă în ceiace priveşte talentul cu care 

7 

'sânt înzestrați. In :această privinţă nimeni nu ar putea 
să nu-i confunde, 
„Încă ceva caresi. caraoterizează, pe fAngă talentul lor 

“superior, în plină desvoltare acum, ei. mai au acea calie 
:tate că sânt şi simpatici, foarte simpatici, ceia cesi face 
:să devină din zi ln zi tot mai populari, atât între intee. 
iectuali, cât şi în _massa cea" mare, pentru că amândoi 
“fraţii au. luat meseria părintelui : lor, cunoscutul şi 
-eminentul “ avocat Osvald A. Teodoreanu: avocătura, - 

În ceiace priveşte talentul şi simpatia nu 'poate fi nici i 
-o părere contrară , nu se deosebesc de loc. Totuși, ine, 
“tre aceşti fraţi e și o. enormă deosebire. o 
“Unul, —nuel vom. spune anume, 'cetitorul Care-i cu- 

_-:noaşte, îl va ghici — pare mai statornic, și aşa și este în. 
„realitate, adecă, vreau să zic că nu se manifestă într'o 
“atmosferă prea sgomotoasă de prieteni, Pare mai retras, 
-mai gânditor, uneori mai calculat în risipirea clipelor pe 
care le trăește de. altfel destul de. intens realizând ta 
“timp scurt o „operă literară în „Care arta iși are rolul -- 
„principal, 

Deaceia acesta, —cititorul. la shici desigur, - — e mai 
„productiv, mai harnic Cum S'ar spune, fără, însă să în- 
“tunece  câtuşi de puţin pe celălal, căci . în privința 
 calităţei 'operei lor, ar fi enorm, de greu pentru. ca să 
te poţi pronunța, hotărât, cari din ei e mai superior, 

Până'n prezent această deosebire este imposibil de fă= . - 
cut, deşi unora le place cum. scrie Ionel,” altora cum 
-scrie' Păstorel. In ceiace priveşte talentul cu Care se 
manifestă, nu se poate! preciza, şi aceasta, din cauza că - 
sânt în toiul manifestărei, tinzând să ajungă la: maturie 
itate, ca vor. ajunge, nimeni nu trebuie să se îndoiască, 

+,
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Cine-v va ajunge mai. datât- e chestie de. timp şi de hăre- 
„.. nicie, principalul e că vor ajunge amândoi, să lese :pa=. 

sini "glorioase în literatura: românească, 
" Celălalt— nu=i vom spune nici acestuia. nutmele, . 'cetia. 
torul caresi cunoaște, 1] va' ghici,—e o fire mai expane. 
sivă, poate: prea exuberantă 'uneori, îi. place sgomotul,. 
îi place viaţa intensă în care clipele se risipesc cu dăr: | 
nicie pe altarul:în care stau ascunse nenumăratele: iluzii, 
ce stăpânesc cu îndărătnicie nestatornicia tinereţii. entu- | 

_ziasmată după tot ce e frumos şi “artă, a 
Nu se. poate spune că unul e mai harnic, iar celălalt: 

„mai, leneş, Amândoi sunt deopotrivă de harnici, . 
- Unul stăpâneşte exuberanţa , nu se lasă în -  vâltoarea: 
zgomotoasă a utiei atmosferi ce te:impinge” cu paşi . ze=: 

- pezi spre 'osteneală , celălalt e stăpânit de această exue--. 
” beranţă, și se lasă, conștient bine'nțeles, să fie copleșit. - 
“cât mai puternic de osteneală, pentru ca să 'aîbă apoi 
„motivul 'ca să 'se poată odihni şi reface, - 

La amândoi, - prin urmare, puterea de muncă e: a». 
ceiași ; la unul întrun fel,-la: celălalt în altfel, dar la. 
amândoi cu acelaş rezultat :. a stăpâni şi a: & “stăpâniţi 
de artă, Sa 

Cum vedem deosebirea. dintre acești doi aţi, e. dez: 
stul de vădită pentru oricine , - totuşi, ei au acelaş ţel, 
fiecare din ei înțelegând 1n' chip deosebit cum :să pă»: 
șească pe cărarea care duce. [a țelul urmărit, | - 
!Cesi pasă oate cetitorului de azi şi: de. mâine „dacă: 

Ionel sau Păstorel 's'ar culca: :seara de vreme de tot, 
ori prea târziu ;. dacă unul va sta închis în casă toată 
„ziua, iar: celălalt va colinda pe „meleaguri ; dacă unuia 

iza plăcut să trăiască liniștit, iar celuilalt să trăiască în. 

„mijlocul celei'mai enervante atmosfere de vervă  sgo»
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motoasă dar. inteligentă, “Drumiarite. lor atât - de deoses. 
“bite, duc însă, cum spun, Îa acelaș ţel; opera de artă. 

„Medelenii” .lui Ionel. ori - „Hronicul Măscăriciului 

_Vălătuc“ a lui Păstorel, precum şi celelalte opere ale 
"dor, poartă pecetea... unui remarcabil talent care din zi 
în zi se. dezvoltă tot” mai mult; și” mai sgomotos, prin 
recunoașterea de cătră marele public, admirator al a» 

- cestor doi fraţi de reală valoare literară, - E 
„Am spus că unul din ei.e o fite. calmă, căruia nusi -: 

place să se aventureze în mijlocul mulţimei, pe când 

- celălalt frate,-e. exuberant. Pe 

Dacă s'ar încerca, — ceiace nu Sar . putea întâmpla A 
„ “niciodată, —ca să se. schimbe, pentru foarte puţină vreme 

intre -ei,. modul cum taţeleg fiecare aparte. viața, de. 
„bună seamă . întreaga , armonie ce există. în ceiace . pri” 
„veşte talentul lor atât 'de puternic, s'ar risipi şi atunci - 
"mici unul nici celălalt n'ar „mai fi ceiace sânt. “" 

"Fratele cu firea liniștită, cumpătată. în toate  manifee. . 
stările lui, îşi urmează “Un program! bine, stabilit de. mai! 
inainte, fără a se [lăsa ispitit, nici de împrejurări, - nici 
de. prietini, nici de gloria cea început să-l urmărească. 
pas cu pas. Asemenea e şi cu celălalt. frate, însă, fondul 
sufletesc, e: acelaș la amândoi, :.; pi 
"Dacă unul e.: -Sniul “Galm care cumpăneşte orice: pas 

cel face, dacă priveşte 'viaţa, prin o. altă prismă decât 
aceia a fratelui, să, aceasta.nu înseamnă însă, că sar - 
lăsa mai -prejos, decât celălalt. Ceiace unuia . îi. reuşește 
prin calm şi cumpatare; “celuilale: i "reuşeşte: prin exube= 
canţă şi -nepasare- de ziua de mâine, :. . . ., . 

. Unul nu' se. manifestă politiceşte ; . celălalt . . găsește şi 
ta irământările politice un- „mijloc pentru a-şi pune fa: 
mi | . . - 4.
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” contribuţie verva și humorul, deşi nu prea îa în serios, 
“politica, pe care o consideră mai mult ca un sport, 

Amândoi au prietenii întinse, amândoi au devenit po- 
-pulari in lumea intelectuală incepând cu elevii şi elevele „- . 

dela școalele secundare şi pănă 'la forurile cele mai înalte, . - 
“ “ Amândoi, profesează avocatura, având aceiași reputae 

țiune frumoasă, însă fratele cel mai liniştit o profesează. - 
ca 'o' carieră, pe când celălalt ca un sport, ; . | 

Amândoi parcă se întrec unul pe. altul « care să ajungă îi 

ia a telul definitiv, mai întăiu, .: a 

- Cum se vede, însă, pănă acum; păşesc. cu aceiași” 're-, 

peziciune şi se ţin alături unul de altul, caşicum' ar fi 

„o înţelegere tacită între ei... Ste 
Le dorim să se ţină tot așa unul de leul, cât mai. : 

mult posibil. 
Ar mai fi multe de spus despre 'ei, dar fiind. încă m 

„toiul manifestărilor -lor atât de pline de rodnicie literară, 

"ne. rezervăm pentru mai târziu, urmărinduei însă .cu toată - 

simpatia pe care. ; amândoi fraţii o radiază cu Imbelşugare; „7 

/ E ă - 
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