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Persoanele cari se interesează la publicajiuica de Țaţă, sunt rugate să bine 
„voiuscă a semnala autorului, lipsurile şi erorile ce vor dovedi, spre u se pulea 
Jace reclificările în ediția viitoare. |
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PRECUV NTARE Senavu£ 
— - C — U 

“e, EA un 
„Sunt peste trei ani de atunci. MB găseam într'un local public, la op 

masă cu un tînăr licenţiat în drept, cu o cultură generală destul de întinsă, 
şi care mă ruga tocmai să înserez într'un ziar, conform obiceiului, că a 
trecut cu mare succes teza sa pentru licenţă şi că juriul Pa felicitat foarte 
viă—tot conform obiceiului.—La aceași masă cu noi, era alt tînăr, un vo- - 
luntar pe șase luni. 

Pe când licențiatul se lăuda cu izbândele sale universitare, intră în 
localul public un medic militar cu trei trese la kepiă, Bacalaureatul volun- 
tar se scoală, salută respectuos şi apoi se aşează iarăşi. 

Bar eii, care am tristul privilegii de- a reprezenta deja o pagină a 
timpului de apoi, mă întorsei către cei doui tineri şi le zisei: 

— Cum se schimbă vremurile și moravurile. Vedeţi pe oficerul care 
intră acum ? Cu două-zeci de ani înapoi, nici un militar de la mic până la 
mare nu lar fi saluiat, căci pe atunci medicii militari, cu toată uniforma 
lor, eraă consideraţi ca, des întrus în marea familie a armatei. 

Pe atunci li se zicea lipitorile lui Davila. 
Cand rostii cuvântul «lipitoare», tovarășii mei de masă, se uitară ne- 

domiriţi unul la altul, apoi la mine, și m5 întrerupseră zicând: 
—. Lipitoare? N'am înţeles. Lipitorile lui Davila şi mai puţin. 
— Ce fel, urmai ei, nu ştiţi cine a fost Davila? 
— Mărturiseso că din auzite, cunosc numai picăturile lui Davila, cari 

mi Sai recomandat la spiţerie - contra colicelor, răspunse licenţiatul, dar 
cine a fost Davila şi dacă a fost turc, tătar, sai neamț, habar nu am. 

Eu r&măsei uimit. 

Nu'mi venea să crez că doui- -spre-zece ani sunt da ajuns în ţara 
“noastră pentru ca o dată omul înmormîntat, dacă, el n'a fost Kogâlniceanu,
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Brătianu, sau na purtat un nume cu vază în politică, să nu se mai ştie 
nimic despre dânsul. | SI 

lăcui în puţine cuvinte biografia doctorului Davila şi tălmăcii sensul 
satiric al calificativului lipitoare, dat medicilor militari eșiți din şcoala sa. 

Dar aceasta nu mi se părea suficient. Din acest moment m'am tot 
gândit că precum tînărul licenţiat nu ştia nimic despre cine a fost Davila, 
tot ast-fel sunt mulţi cari nu ştiă niraic despre cine a fost Dinică Golescu, 
Filipescu Constantin, Filipescu Iordache, jurisconsultul Flechtenmacher, pro- 
fesorii Vaillant, Roques, Cesar Librecht, colonelul Pisoski şi mulţi, foarte 
mulţi alții cari ai jucat un rol important în România ce la începutul se- 
coluliii până astă-zi, dar ale căror biografii chiar sumare, nu se găsesc 
nicăeri, 

Toată lumea ma fost Bolintineauu, Sion, sai alt literat, spre a i se 
găsi viaţa în numeroasele modeluri de proză şi poezii ce se tipăresc anual 
cu autorizaţia ministerială. SI o a 

Ast-fel mi-a intrat în minte idea de a întocmi un Dicţionar al Contimn- 
poranilor din România de la începutul secolului al 19-lea până astă-zi. 

M'am pus pe lucru în 1896 Şi credeam că voi termina în şase luni, Amar am fost înşelat, căci iată-ne în 1898 şi lucrarea mea este abia schi- țată, o recunosc singur. | 
Dicţionarul de față upare incomplegt, cu multe lacune, pentru că mi'aii lipsit elementele necesare spre a face ce doreamsă fac, şi ce nădăjduiam că voi putea să produc. 
Spre a mă urni din loc, am găsit trei cărți. Una este Arhondologia Moldovei de paharnicul Constantin Sion, care: drept amănunte asupra vieţei oamenilor secolului, se ecsprimă cam de regulă ast-fel: „X..., putoare gre- cească, boerit de Vodă Sturdza pentru că i-a netezit muerea; Va făcut paharnic |“ Apoi cărticica lui J. Valentineanu Biografia oamenilor mari, scrisă de un om mic, o colecţie de vre-o două-zeci nume, in care toți partizanii poli- tici ai autorului sunt numiţi mari patrioți, fără a li se arăta faptele, iar toți adversarii sunt numiți hoți, fără a li se arăta hoţiile. De aceste lucrări, bine înțeles că nu m'am putut sluji. A trea carte este a lui Vasile Gr. Popu Co 

mâne, Această lucrare mi-a fost de mare folos, 
junsuri. E publicată -acum două 
despre publiciști, 

In asemenea condițiuni 'm'am gândit atunci s cu rugăminte să'mi vie fie- 

nspect asupra literaturei ro- 
insă prezenta două nea- 

-zeci şi-doui -de ani Şi -nu se ocupă de cât 

ă m6 adresez publicului. | care în ajutor, trimițându'mi biografiile ce po-
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sedă. Luni întregi toată presa a reprodus apelurile mele desesperate către 
familiile tuturor foştilor sati actualilor fruntaşi ai țărei. 

„Se vede că proza, mea n'a avut darul să deştepte în public dorul des- 
&ropărei trecutului, căci mi-aă r&spuns cel mult zece la sută din cei cari 
ar fi trebuit să răspunză, In schimb însă recunosc că am primit biografiile 
unor necunoscuți cari'mi destăinuiau că de la nascere până în prezent ai 
fost neclintiți conservatori sai liberali, ba adesea ai cumulat aceste două 
credințe politice cu vre-o demnitate de membru întrun consiliu judeţean. 

Pesnădăjduit, dar “hotărât să joc de vreme ce intrasem în horă, am 
întreprins citirea tuturor ziarelor noastre, 'spre a stoarce dintr'insele vre-o 
biografie. Mam luptat cu slovele chirilice, am citit zi cu zi fie-care articol 
de fond din colecţiile ziarelor pentru că po la 1850 şi chiar mai încoace, în 
primul Bucuresci, găseai de toate. “Articolul incepea cu o ecspunere a po- 
liticei externe, apoi tot întrinsul se vorbea mai la vale despre moartea 
lui Câmpineanu sai a lui Văcărescu, mai departe se istoriseai izbândele 
lui Garibaldi şi articolul inchea cu o dare de seamă despre scumpirea 
zarzavaturilor.. 

Ca să găsesc ceva, trebuea să citesc tot, Mare lucru nam găsit, dar 
am dobândit convingerea că de la 1850 până in prezent, presa noastră a 
câştigat mult, cel puțin în arta de a împărţi materia. 

Nimic în biblioteci, aproape nimic în ziare; 'mi rămâneui analele par- 
lamentare. Ca un adevărat căine de 6nătoare în urmărirea prăzei, am 
pus mâna pe tablourile pensionarilor Statului din trecut şi alegândwmi 
acolo numele fruntaşilor, am alergat la izvor, cercetând proectele de legi 
făcute când li sau votat pensiile sai recompensele naționale. 

Așa între altele voi istorisi rezultatul la care am ajuns nădăjduind că 
voi găsi amănunte asupra vieței lui Vasile Sturdza. | 

Legea şi proectul erai cu desăvârșire laconice; dar am constatat că 
M. Kogâlniceanu luase cuvântul în Cameră spre a susține proectul. 

Deschid „Monitorul Oficial“. Luase întradevăr cuvântul M. Kogâlni- 
ceanu, spre ui grăi cam ast-fel: „Domnilor, nădăjduesc că nu. este nevoe 

să mai susțiii meritele lui V. Sturdza și că toți vă veţi grăbi a vota 
proectul“. 

Atât și nimic mai mult. 

S'a grăbit şi cu drept cuvânt toată. Adunarea să voteze proeciul, 
de și am convingerea că mulți deputați nu ştiau mai multe despre V, 

Sturdza de cât licenţiatul mei despre doctorul Davila. 

M'aș opri aici, de teamă să nu deviii prea monoton, dar trebue să 
mai adaog un exemplu. La Ministerul de rezbel nu mi-a fost cu putinţă
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să găsesc starea civilă şi foaea de serviciu a oficerilor morți în timpul 

rezbelului Independenţei. - Nădăjdueam că aceşti eroi sunt înscrişi într'o 

carte de aur. Nu sunt trecuţi nicăeri. Am reconstituit singur viaţa lor, 

servindu-mă de Anuarul armatei din 1876 şi de cartea D-lui Th. Văcărescu: 

Luptele Românilor. | | 

“Toate acestea le-am spus pentru ca să'mi fie ertat dacă în asemenea 

condițiuni Dicfionarul Contimporanilor din România e departe de perfecţiune, 

pentru ca să'mi fie ertat dacă pe unii din fruntașii țărei i-am dat poate 

ca născuţi înainte de vreme, despre unii nam vorbit de loc, despre alții 

am vorbit prea puţin, şi pe unii iam îngropat prea târziu. 

Am pus cel puţin temelia Dicfionarului. De acum înainte, să'mi dea 

iubitorii de adevăr ajutor şi Dumnezeu zile ca să pot indrepta greșelele 

într'o ediție viitoare. / 

DIM. R. ROSETTI. 

ore 
aa



  

DICŢIONARUL CONTIMPORANILOR 
  

Aaron (Teodor).—Preposit capitular în 
Lugoş (Transilvania), născut în Ardeal la 
6 Februarie 1803, încetat din viaţă în Lu- 
goş la 6 Aprilic 1859. 

A făcut studiile în Sibiu, Blaj, şi Pes- 
tha. Numit la 1828 profesor la gimnasiul 
din Blaj, el trece în 1835 paroch la pro- 
topopia de la Galşa, la 1837 devine cano- 
pic onorar iar la 1838 paroch în Arad. 
Mai târziu director al gimnasiului din Beiuş, 
la 1842 e numit censor si revisor la tipo- 
grafia Universităţei din Buda. După ce a 
trecut prin rectoratul seminarului român din 
Orada mare, a fost numit în 1857 prepo- 

“sit capitular în Lugoş. Aaron a publicat: 
Catechetica practică d 1843) Anotări la Istoria 
lut Petru Maior. (1828) Anotări din Istoria 
eclesiastică despre urzirea şi ldţirea credinţei 
creştine între Români (1850) Cuvântări bi- 
sericeşti (1547). 

Adamachi (Vasile). — Filantrop, năs- 
cut în laşi la 1811, unde a încetat din 
viaţă la 20 Martie 1892. A făcut studiile în 
casa părintească şi a ocupat diferite func- 

ţiuni în judeţul Vaslui. A lăsat Academici 
române o donaţiune de două milioane şi 

jumătate sub titlul «Fondul Adamachi» al 

cărui venit serveşte în mare parte pentru 

premiarea scrierilor morale, îmbrăcămintea 
copiilor săraci, imprimări de lucrări - pre- 
miate, stipendii, etc. etc. 

Adamescu (Gheorghe).—Profesor, pu- 

plicist, născut în Bucureşti la 1869. A făcut 

toate studiile în ţară şi la 1891 a fost nu- 

“mit profesor suplinitor pentru limba ro- 

mână la liceul din Galaţi; la 1892 a fost 
numit definitiv la aceeaşi catedră, iar la 

1894 a fost transferat în Bucureşti la gim- 
nasiul Sincai. 

După ce a colaborat la mai multe re- 

viste literare între 1886 şi 1888, a publi- 

cat apoi: Studii despre Miron Costin (1888), 

A 

  

Luptele pentru naţionalitate ale Românilor de 
peste munţi în 1845 — 49. (1892), Despre 
dualizmul austro-ungar (1892). Poesia po- 
pulară română (1893), Ideile politice ale cro- 
nicarilor (189ş), Istoria limbei şi literaturei 
(1594). Modele de discursuri (1896), Poe- 
tică (1897). 

Adrian (Gheorghe).— General, născut 
în Transilvania, la 1820, încetat din viaţă 
în Bucurescă la 14 Decembrie 1889.A luat 
parte în 1848 la mişcarea revoluţionară a 
Românilor din “Transilvania ; apoi a trecut 
în România şi a intrat în serviciul militar, 

_ înaintând până la gradul de general. Sub 
domnia lui Cuza la 1863, de şi în neactivitate, 
a fost dat în judecată şi osândit la isgo- 
nirea din armată pentru că refuzase să plă- 
tească birul. Reintrat în armată la 1866, a 
fost ministru de resbel în cabinetul lui Ioan 
Brătianu de la 24 Mai 1867 până la 12 
August 1868, având gradul de colonel. A 
întrebuințat o parte însemnată a averei sale 
pentru bine-faceri, fondând în Bucuresci 
o frumoasă şcoală primară care poartă nu- 
mele sti. 

Adrian (Ion. V.)— Profesor, publicist, 
născut în Mihăileni (Dorohoi) la 1837, 
mort la 14 August 1875 în Botoşani. 

A făcut studiile în Lălticeni şi laşi. La 
1856 a fost numit profesor la şcoala pri- 
mară publică din Dorohoi, apoi la 1858 
profesor de istorie la gimnasiul din Galaţi. 
La 1864 îl regăsim revisor al şcoalelor din 
Dorohoiii, Suceava, laşi, Botoşani, la 1868 
director al liceului din Botoşani. In mai 
multe rânduri, Adrian a fost ziarist, cola- 
borând la gazeta umoristică Bondarul din 
Iaşi, Independentul din Botoşani şi Steluţa. 

A publicat un: volum de Versuri, (1872) 
şi  Postulachi Slugărescu satiră (1874). Pe 
la sfârşitul vieței sale de la 1871—1875, 
Adrian se strabilise tipograf în Botoşani.
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Alcaz (Eugeniu). — Colonel, mare in- 
dustriaş, născut la 181. în oraşul Huşi, în- 
cetat din viață la Noembrie 1892. 

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

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

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

Activitatea sa cea mal mare a desvoltato 
însă în comerciă, având drept ideal înte- 
mecrea unci industrii naţionale. La 1865 
cl cumpără fabrica de postav dela Neamţu 
a lui M. Kogălniceanu, o transformă, şi re- 
înfiinţând'o pe moşia sa Buhoşi, îi dă im- 
portanţa pe care o arc şi astăzi. 

Alduleanu (Ioan).— Consilier la curtea 
de Casaţie ungară, născut la 1821 în satul 
Moecii Branului ('Lransilvania), încetat din 
viață în Buda-Pesta la 1871. | 

După absolvirea studiilor juridice, s'a sta- 
bilit în Braşov ca avocat la 1847, apot la 
1848 a trecut ca notar al districtului Fă- 

- găraş. La 1850 e numit asesor al tribuna- 
lului de Alba Iulia, la 1858 preşedinte al 
tribunalului Braşov, la 1861 consilier al Su- . 
vernului “Fransilvanici în Cluj, la 186 Ş 
vice-preşedinte al tablei regesci în M. Vi- 
sărhely, la 1867 consilier în ministerul de 
justiţie din Budapesta, şi la 1869 membru 
al curţei de Casaţie din acelaş :oraş. 

„Intre: 1863—1863 a fost vice-preşedinte 
al dictei din Sibiu. 

Aleco-Pașa.—(vezi Vogorides). 

Alexandrescu (Dorna Aurel). — Pu- blicist, cunoscut sub pseudonimul Dorna, născutla 1$70 în oraşul Limoges (Francia). 
A făcut studiile sale primare şi secun- dare în Bucuresci, şi apoi a debutat imediat în literatură la 1887, publicând novele și versuri prin diferite reviste literare, şi scriind cronice teatrale la. ziarul Coustituţionalul. A publicat: Prietenie, comedie.” întrun   

act, După nuută 1 act, Lumea Noud 2 acte, 
Dragoste 1 act, Băi de mare 1 act. Cinstiţi 
3 acte, Crairi nor poemă. . 

A tradus Scoala Bărbaţilor, Tatăl nostru, 
Bolnavul închipuit, Fecioarele, Sapho, Diana, 
Cele trei sultane, De'aş fi Rege, Orferi în 
infern, Mignon, etc. 

Alexandrescu (Constantin).— Profe- 
sor, născut în oraşul Râmnicu-Vâlcea la 1 
Martie 1856. A făcut studiile sale la liceul 
Sfintul Sava, şi la 1874 a fost numit ins- 
titutor la Tergovişte. | 

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

Publicaţiile sale sunt: Dicţionarele geo- 
grafice ale judeţelor Muscel, Prahova, Ilfov, 

- Vâlcea, Oltu,: şi altor judete, premiate de 
«Societatea geografică română». 

Alexandrescu (Dimitrie).— Profesor, . 
publicist, născut în Iaşi la 1 Octombrie 
1850. A plecat în Francia la versta de 10 
ani şi a studiat acolo declamaţia, medicina, 
dar singurul studii pe care Pa terminat în 
Paris, a fost dreptul. 

In 1870, fiind student, sa angajat 
ca militar în armata Parisului, legiunea 
streină «Les amis de la France» sub ordi- 
nele generalului belgian Van der Mer. 

Intors în țară la 1875 cu titlulde doctor 
în drept, a fost numit procuror la tribu- 
nalul aşi, unde a funcționat până la 1 Mar- 
tie 1880 ca membru de şedinţă, judecător 
de şedinţă, judecător de. instrucţie şi prim 
procuror, când a demisionat. 

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

La 1888, se raliază la partidul conser- 
vator şi e ales deputat al colegiului al 
2-lea Iaşi. 

La 1S91 este numit secretar general al 
Ministerului Justiţiei, post pe care 7] ocupă 
până la 15 Octombrie 1892, când este nu- 
mit profesor de drept civil la Universitatea 
din laşi, post pe care] ocupă şi astăzi. 

D. Alexandrescu a publicat: Pistol başa, 
Domnișoara Trei steluțe, Rămăşagul sgârci- 
tului comedii întrun act (1879). Comeu- 
tarii asupra dreptului civil 5 volume. Le . 
droit ancien et moderne de la “Roumanie. 

Alexandrescu (Grigore). — Poct, fa
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bulist, născut în oraşul Târgovişte (Dim- 
boviţa) la 1812, mort în Bucuresci la 1885. 

A făcut studiile în Bucuresci la liceul 
Sf. Sava şi în pensionatul Vaillant, apoi 
îmbrățişă cariera armelor, înrolându-se ca 
junkăr. Părăsind oştirea la 1835, începu să 
publice numeroase satire care "i atraseră 
câte-va luni închisoare pentru că crai în- 
dreptate în contra guvernului şi Domnului 
Alexandru Ghica. 

Alexandrescu a ocupat diferite funcțiuni 
publice precum : censor al presci la 1847, 
mal târzii director general al arhivelor, apoi 

„la 1860 făcu parte din comisiunea întoc- 
mită la Focşani pentru unificarea legilor 
celor dout ţări unite. 

Scrierile sale sunt:  Poesii originale Ele- 
gii şi Fabule (1838) Anul 18.0 lucrare în 
care autorul concretizează aspiraţiunile Ro- 
mâniei. | | 

O impresie (1846) odă la armata ro- 
mână, Memorial, de călătorie (1842) Poesii 
none şi vechi (1842) Suvenire şi impresii 
(1847). | 
„Apoi a tradus operile lui Voltaire A/- 

zira, Meropa, ear la 1863 a tipărit Medi- 
" taţiile, şi la 1863 Poesil diverse. 

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

Alexandri (loan)— Colonel, fratele poe- 

tului Vasile Alexandri, născut la 1 Ianuarie 
1825. Intrat în armată cu rangul de soldat 
a înaintat până la gradul de Lt. colonel. A 
fost: agent al ţărei la Paris la 1860. Data 
încetărei din viaţă necunoscută. 

Alexandri (Vasile). — Poet, autor dra- 

"matic, bărbat politic, născut la Bacău în Iulie 
1821, mort la Mircesci în 22 August 1890. 

A fost cel nai mare poet naţional român 
şi în acelaş timp unul dintre bărbaţii poli- 
tică fruntaşi, cari a contribuit la regene- 
rarea, desvoltarea şi înălțarea spiritului pu- 
plic, la introducerea şi propăşirea reformelor 
şi a civilisaţiunei în România, luptând cu 
energie şi succes pentru unirea Moldovei 

cu Valahia şi pentru ridicarea în faţa strei- 
nătăţei a prestigiului şi a demnităţel noastre 
ca popor şi ca Stat. După studii mai întâiii 
de medicină, apoi de drept, de matematică 
şi în fine de literatură la Paris, el se în- 

toarse către finele anului 1839 în ţară, unde 

impreună cu C. Negri, ' M. : Kogălniceanu, 

-Lipitorile   

Rolla, Docan, Sturzeştii şi toţi corifeii miş- 
cărel naţionale de atunci, începu o luptă 
încordată în potriva domniei lui Mihaiti- 
Vodă Sturdza, slăvind pentru ântâia oară, 
în versuri frumoase şi într'o limbă curat 
românească, virtuțile poporului, dragostea 
de ţară, vitejia strămoşilor şi dorul de _li- 
bertate. Viaţa şi activitatea lut Alexandri 
fură strîns legate de însuşi viaţa poporului 
român, la strălucirea istoriei căruia cl a 
contribuit timp de cincizeci de ani, ca 
bun patriot şi ca poet de mare talent. 
In sufletul lui ai: fost înmănunchiate simţirilc, 
doruri!e, aventurile ţărei, a căreia glorie a 
buciumat-o, a căreia suferinţă a plâns-o, a 
căreia bunătate a cântat-o. Prima scriere 
românească a lui Alexandri fu o nuvelă: 
Buchetiera din Florenţa, publicată în «Da- 
cia literară» a lui Kogălniceanu, după care 
urmară cântece şi balade ca: Doina-Doiniţă, 
Baba Cloanţa, Andrii- Popa, Groza şi altele 
cuprinse în Doine şi licrămidre, prima sa 
carte poetică, tipărită la Iaşt, tipografia Ber- 
mann 1852; în care se află şi Marioara 
Florioara, minunata legendă în formă po- 
pulară. 

In acelaşi timp cl cutreera Moldova, 
aduna din gura ţăranilor, din cântecile lău- 
tarilor, din poveştile bătrânilor, horile, 
cântecele haiducesci şi doinele populare, 
pe cari mal târzii! avea să le dea la lu- 
mină sub. titlul de «Poesiile populare ale 
Românilor. (1863). 

Lucrarea poetică şi dramatică ce ne-a 
lăsat este foarte voluminoasă. O parte nu- 
mai, deşi cea mai mare fu publicată de li- 
brăria Socec din Bucuresă în anul 1875, 
sub titlul de Opere complecte coprinznd poc- 
sii, prosă şi teatru. Aşa, possiile sunt cuprinse 
în vol. |. sub numele de: Doine Ldăcrămioare, 
Suvenire (842 — 1852), Vol. II. Mărgd- 
ritărele (18ş2—1862), Vol. II. Pasteluri, 
Varia şi Legende de la 1862 înainte, Vol. 
IV. Legende none, Ostaşii noştri, La Turnu- 
Măgurele, Prosa: (novele, schiţe, biogra- 
fil) 1 vol. Teatru Canţonete comice, Doi 
morţi vii, lorgu de : Sadagura, Kir Zuliaride, 
Cinel-Cinel, Coroana lui Ştefan cel mare, Ar- 
vinte şi Pepelea, (feerie), Sgârcitul risipitor, 
Rusaliile, Florain şi Florica, Boerii şi Ciocoii, . 

satelor, Concina, Ginerile lui 
Hagi-Petcu (ocalisarea piesci lui Emile Au- 
gier «Le Gendre de Mir. Poirier»), Drumul 
de fer, Despot Vodă (dramă), Fontâna Blan: 
duzici (comedie antică), Ovidiu (dramă
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antică), Adăugăm la acestea volumul poesii- 
lor populare ale Românilor, pomenit mal 
sus, şi mulțime de alte lucrări până acum 
ne date la tipar, plus o corespondenţă pri- 
vată între dânsul şi Ioan Ghica, amicul lui 
de tinereţe, întreținută timp de 4o de ani 
ncîntrerupţi, corespondenţă care acum se află 
în biblioteca Academiei române şi numeră 
peste 1500 de scrisori legate în ş volume, 
Cele mai multe scrieri ale lui Alexandri 
ai fost publicate în «Convorbiri literare». 

In anul 1878 «Societatea pentru stu-: 
diul limbelor romanice» din Montpellier in- bn : y stituise un premiu pentru autorul celei 
mai bune poesii asupra «Cântecului Gin-. 
tei Latine», în scop dea-l pune în mu- 
sică, şi traducându-l în toate idiomele ro- 
manc, să-l împrăştie în lumea latină. Se 
trimiseră poesii din toate părţile locuite de 
Latină, dar comitetul serbărilor recunoscu 
ci poesia lui Alexandri îndeplinea singură 
condiţiunile concursului. Pusă în musică de 
Marchetti (Roma) ea fu cântată în ziua de 
'9/aa Mail 1878 la Montpellier, în faţa unui 
public de 60,000 de auditori. Alexandri fu 
serbătorit ca un rege. 

In politică, rolul lui V. Alexandri a fost 
negreşit cam şters față cu activitatea sa li- 
terară; totuşi nu trebue perdut din vedere 
că la 1848, prin presa franceză, a susţinut 
aspiraţiunile noastre şi că după moartea 
părintelui sti, rtmânend stăpân pe averea 
sa, de bună voc, cel întâiă în Moldova a 
desrobit pe ţiganii stă, . 

V. Alexandri a fost Ministru al afacerilor 
străine pe timpul căimăcămiei lui St. Ca- targiu, V. Sturza şi A. Panu (1858), mi- nistru la acelaş departament sub Cuza- 
Vodă, în mai multe renduri deputat, sena- tor v.preş. al Camerei deputaţilor, trimis în misiune politică extra-ordinată pe lângă împăratul Napoleon, regele Victor Emanuel şiguvernul Marii Britanii de amiculşi Dom- nitorul săi Alexandru Ion | 

In anii din urmă aj vieţei sale la 1885, Ale- xandri a ocupat postul de trimis extra-ordinar şi ministru plenipotenţiar al M. S: Regelui Carol la Paris. EL era membru al Acade- mică române încă de la 1867, dată înfiin- ţării ci. 
Oraşul Bacău, locul de nascere al poctului, a ridicat în 1896 un monument în eră- dina publică în memoria sa. o 

Alexandru Ioan I (vezi Cuza).—   

Alexi (Artemiu Publiu). — Profesor, 
născut la 1847 în Sangeorgie (Transilvania), 
încetat din viaţă la 15 Oct. 1896. A ficut 
studiile sale în Viena şi Gratz, unde a luat. 
la 1874 diploma de doctor în ştiinţele na-. 
turale. 
“Dela 1874-până la 1893 a fost profesor 

de ştiinţele naturale la gimnasiul: din Nascud. 
EL a scris şi publicat: . . 
«Resbelul oriental ilustrat» (cu d. M. Pop) 

(1878); «Români! la Plevna»,  diserta- 
țiune, (1880) «O escursiune botanică în Ro- 
mânia şi Dobrogea», (1883) «lusemnătatea 
şciințelor naturale şi reformele ce le reclamă 
studiul lor în şcoalele noastre» (1883) «Des- 
pre importanța studiului botanic»  (188)- 
«Compendiu de Meteorologii» (1889) «Hel- 
veţia şi VWilhelm Tell», (1889) «Die SI- 
Georger Săuerlinge», (1892). 

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

Absolvind teologia la universitatea din 
Viena la 1823, s'a hirotonisit şi în 1856a 
ajuns episcop în Gherla. | 

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

Ca episcop el a figurat ca membru în co- 
mitetul permanent ales de congresul naţi- 
onal românesc din . Sibiu la 186 I, pentru do- bândirea drepturilor Românilor. 

Alexi (Marin).— Profesor, chimist, năs- cut în Craiova la 1814, încetat din viaţă în 
Bucuresci la 2ş Aprilie 1895... 
„A urmat clasele primare la vechea şcoală din Slatina, unde abea avend versta de 18 ani, fu numit la 1826 profesor suplinitor de către Eforia şcoalelor; la 1832 trece ca . profesor pentru cl. I-a a [l-a şi a III-a în | Craiova, ear la. 1834, e adus în Bucuresci 

la colegiul sfântu Sava. : : 
Cu începere de la 1850, cariera ştiinţifică a lui Alexi Marin se defineşte mai bine, fiind numit conservatoral cabinetului de fi- zică şi laboratorului de chimie la muzeul sf. Sava, dupe ce în decurs de: cinci ani el îşi terminase şi complectase studiile în Paris. Profesor aproape la toate şcoalele cari S'ali creat în Bucureşti, el intră în 1868 la Universitate, şi închee cariera! sa la 1893 când se retrage ca cel mal în vârstă din toți profesori noştri.
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Principalele sale lucrări sunt : Astronormie 
populară (1837) Convorbiri de geometrie prac- 
lică (1839) Principii de mecanică (1840) 
Convorbiri de mecanică usnală (18.42) Arit- 
metica practică cu Tabelele (1843) Fizica de 
Ponillet (1852) Chimia de Pelouze şi Fremy 
(i 5 Cunoştinţe pentru şcoalele primare 
1858) Fizica pentru şcoli primare (1863) 

Noţiuni de fizică (1870). Manual de arit- 
metică (1871) Desen al şcoalelor (1876). 

Alexi a colaborat la Gazeta învețitorului 
- Satului (1845—1830) şi a întemeiat foaea 
Muzeul Naţional (1856 la 1859). 

Alexi (Teochar).— Născut la 1843 în 
Braşov ; a studiat sciinţele comerciale, con- 
ducând apoi până la 1868 tipografia 1. 
IVeiss din Bucureşti, iar de la 1869 până 
la 1882 Prima Bancă Trausilvană. A scris : 
«Dicţionar  germano-român» (1886); «Ro- 
măânische Poelen», traducere în  nemţeşte 

„din mai mulți pocţi români; a redigiat doi 
ani «Noua Bibliotecă română». 

Alexianu (Gheorghe).—Medic, născut 
în Bucureşti la ro Iunie 1830. A început 
studiile sale la Sfîntu Sava şi lea terminat 
la Paris, de unde s'a întors cu titlul de doc- 
tor în medicină la 1863. 

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

La 1865 G. Alexianu enumit medic le- 
gist al Capitalei şi 'Tribunalelor Ilfov, post 
pe care ?] ocupă până la 1890. Ela mai 

-fost medic al consultaţiunelor gratuite la . 
spitalul Coltzea de la 1869 până la 1883, 
membru în comitetul sanitar superior, di- 
rector - general al serviciului sanitar de la 
1889, până la 1892. 

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

Algiu (loan).— General de divisic, năs- 

cut în Bucureşti la ro Noembrie 1834. 
Fost elev al şcoalei militare în 1854, € în- 

“ naintat sub-locotenent cu promaţia de la 
1856 şi ajunge la gradul de maior în 
1864. Pus în disponibilitate la 1866, e re- 

chemat în activitate la 1873, şi înaintat co- 
-lonel la 1877. La '1888, enumit prefect al 
poliției Capitalei şi ocupă această funcţiune 
până în 1891 cânde înaintat “general de 

„brigadă, şi i se încredinţează comandemen- 
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tul divizici Buzăii. La 1896 a dimisionat din 
armată, - 

In timpul resbelului Independenţei, a fost 
şef de stat major al corpului al Il-a de ar: 
mată, a participat la luptele din fara Ple- 
vnei şi a fost numit chear 'comandant al 
pictzei al acelei cetăţi cucerită. 

Alimăneştianu (Constantin).— Ingi- 
ner de mine, născut la 27 Septembre 1865 
în comuna Alimăneşti (Olt). A făcut stu- 
diile primare şi secundare în ţară, termi- 
nându-le la Paris în liceul Saint-Louis. 

" Elev al şcoalei de mine din Paris, s'a în- 
tors în ţară la 1891 când a fost numit in- 
giner asistent în serviciul docurilor şi a 
procedat la reconstrucţia linici ferate Bacăui- 
Piatra. Detaşat în 1892 la serviciul mine- 
lor din Ministerul Domeniilor, a.condus son- 
dajiul pentru căutarea apelor artesianc pe 
Baragan, şi i sa încredinţat conducerea şi 
controlul exploatărilor minerc. 

A publicat: Raport sumar pentru reorga- 
nisarea serviciului minelor (1594) Comuni- 
care asupra sondagiului din Baragan, făcută 
la congresul naturaliştilor germani (1895). 

Raport asupra organisărei serviciului mi- 
nelor (1895) Conbustibilit minerali din Ro- 
mânia (1896). " 

Alpar (loan).-- Pictor paysagist, născut 
în Bucuresci la 1857. A făcut studiile sale 
în ţară, urmând duoi ani cursurile facultă- 
ței de drept. Apoi a început să se ocupe 
de pictură, fără profesor, făcând studiile 
sale singur după natură, între Câmpina şi 
Câmpinitza, cu primele noţiuni ce i-a dat 
pictorul Andreescu. 

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

Aman (Teodor).— Profesor, pictor, năs- 
cut în Câmpulung (Muscel) la 1832 Mar- 
tic, mort îu Bucuresci la 19 August 1891. 
A făcut studiile sale în Paris urmând cur- 
surile profesorilor Droleng şi Picot. 

Reîntors în ţară la 1858, Aman a fost 
numit Director al şcoalei de Bele-Arte din 

Bucuresci la 1864 şi profesor. de pictură
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la această şcoală, funcțiuni pe car lea o- 
cupat până la moartea sa. , 

Principalele tablouri ale acestui artist sunt : 
Vlad "Ţepeş şi Solil care se găseşte la Pi- 
nacoteca din Iaşi, Capul lut Batori la Pi- 
nacoteca din Bucuresci, Bătilia de la Ohe-. 
nilza, care se găseşte in palatul Sultanului 
din Constantinopole. Acest tabloi a fost fă- 
cut de Aman la 1853, când însoțea pe ge- 
ncralul Canrobert în Crimea; Bdtilia de la 
Călugăreni, aşezat la Pinacoteca din Bucu- 
rescă. | : 

Artistul a lucrat peste 3000 tablouri. cu 
subiecte istorice, naturi moarte, flori, dife- 
rite interioare de haremuri. El a făcut de- 
semnurile cari aii servit pentru turnarea 
Coroanci şi sceptrului regal, pentru statuea 
ridicată în memoria lui Mihai Viteazu şi 
pentru decoraţiunea «Coroana României». 

Aman a mai fost sculptor şi muzicant 
amator. 

Tabloul Bărilia de la Olenilza, a fost 
reprodus de litograful Goupil din Paris. 

Anagnosti (M).— Publicist. Data nas- 
cerci şi încetărci din viaţă, necunoscute. A 
publicat în diferite ziare şi cu deosebire în 
“Buciumul numeroase scrieri istorice între 
altele Monăstirile închinate (1863). 

Ananescu (Dimitrie).— Profesor, năs- 
cut în Craiova la 1831, încetat din viaţă 
la Bucuresci în 19 Februarie 1883. A făcut 
clasele primare şi gimnasiale în oraşul sti 
natal şi apoi a intrat copist la prefectura 
locală. 

La 1848 isbucnind revoluția, 'Ananescu 
în etate de 16 ani se introduce în cance- 
laria generalulut Magheru și ?] urmează cu . 
trupele sale. Când intrară Ruşii în ţară, cl 
trecu la Sibiu cu Magheru, apoi se întoarse 
carăşi la Craiova şi trăi dând 2 ani lectiuni particulare. In 1851 Ananescu vine în Bu- curesci şi termină cursurile colegiului sfintu Sava ; apol la 1856 e numit custode la bi- blioteca naţională. Dupi acea, obtine prin concurs o bursă de la Eforia spitalelor și pleacă la Paris spre a studia ştiinţele naturale. „Reîntors în ţară, Ananescu e numit pPro- tesor la şcoala de medicină şi la şcoala mi- litară, apoi profesor de ştiinţe fisico-natu- rale, la_cursul superior de la sfintu Sava şi în sfârşit director al acestul liceă. 

i Scrierile sale sunt: Nafura, ziar sciinţitic, Comtemplaţia naturei, Omul. şi rasele umane,   
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Curs elementar complect de istorie naturală, 
Geologie, Zoologie şi Botanică. 

Anastasizvici (Misa).— Cunoscut sub 
numele de maior Mişa, milionar sârbesc, 
născut la 1803; agonisi prin comerciu o 
enormă bogăţie sub principele Milos Obre- 
novici şi cumpără în România bunuri foarte 
întinse. A fost amestecat în toate mişcările 
politico-dinastice ale Serbiei. După omori- 
rea principelui Mihail în 1868 voi să 
câştige tronul pentru ginerele sti Garaşa- 
nin, dar nu isbuti. De atunci se aşeză 
în România, unde şi muri, lăsând ave- 

„rea sa moştenire membrilor familici Kara- 
georgievici. Sub Vodă Gr. Ghica, Moldova 
a făcutla Anastasievici unul din primele ci 
împrumuturi (1855) în sumă de 2,500,000 
lei vechi. 

Andreescu. — Pictor, născut în Bucu- 
resci la 1852, încetat din viaţă la 1884 în 
Paris. 

Principalele sale tablouri sunt: e Impreju- 
rimea Bucurescilor», proprietatea colonelului 
Perticari ; «Cârciuma de pe marginea dru- 
imnului», «Pădure de fagi, ambele în pose- 
siunea d-lui “Take Ionescu; «După ploae», 
în posesia d-lui I. Kalinderv, şi altele. Numt&- 
rul tablourilor lui Andreescu se ridică la 400. 

Andrieviciu-Morariu (Silivestru).— 
Mitropolit, teolog, născut la 14 Novembre 
IS18 mitocul Dragomirnei (Bucovina), în- 
cetat din viaţă la. Cernăuţi la 3 Aprilie 
1895. După ce termină studiile teologice, 
se preoți la 1842 şi în 1862 ajunse re- 
ferent provisor la consistoriul episcopesc din 
Cernăuţi unde fu numit definitiv în 1866.. 

In 1874, s2 călugiraşte, în 1577 ca- 
păti demnitatea de arhimandrit, iar în 1880 
e numit mitropolit al Bucovinei şi Dalma- 
ției. 

A publicat «Cuventări bisericeşti pe _toale 
Duminecile şi sărbătorile peste an» (1860); 
«Psaltichi?» (1879) ; «Tipiconul bisericii orlv-. 
doxe orientale» (1883); «Epistole pastorale» 
(inlre 1850 şi 1895, şi «Apologii» 1535, 
185) şi 1890). 

Angelescu (Elie). — Inginer, profesor, 
publicist, născut la 4 Iulie 1836 în satul Bertezti (Brăila), încetat din viată în Bucu- resci la 1882. A făcut primele sale studit în Bucuressi şi le a terminat la Paris de
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unde Sa întors la 1865 cu diploma de in- 
giner al şcoalci centrale. Numit la 1 Maiit 
1871 membru al consiliului tecnic pentru 
administrarea pădurelor Statului, a fost îna- 
intat la 1872 inspector silvic, apoi la 1876 
inginer " hotarnic la creditul funciar rural 
şi peste curând în aceiaş calitate la Minis- 
terul Domeniilor. 

Ca profesor, a fost însărcinat cu catedra 
de geometrie la şcoala de Poduri şi Şosele 
în 1867, cu aceeaşi catedrăla şcoala de la 

- Pantelimon în 1868. A ocupat provisoriii 
şi direcţiunca acestei şcoli unde cra la urmă 
profesor de mecanică de la 1877. 

El a publicat : Elemente de aritmetică ra- 

țională (1868) Elemente de geometrie în _co- 

laborare cu 1. M. Râureanu (1865) Curs 
de algebră elementară (1869). 

Anghelescu (Alexandru). — General, 

născut la 1839. Elev al scoalei militare din 

Bucuresci. A' luat parte cu gradul de colo- 

nel în resbelul Independenţei din 1877—1378 

la luptele de la Grivitza și Vidin.: Minis- 

tru de resbel în cabinetul Jon Brătianu de 

la 21 Feb. 1886 până la Noembre 1887, 
este dat în judecata Curţei de Casaţie prin- 
trun vot al Senatului şi osândit la 7 De- 

„cembre 1888 la 3 luni închisoare sooo lei 

amendă, 25,000 lei despăgubire către Stat 
pentru acte de mituire săverşite în calitate 

de ministru, pedeapsă care i-a atras şi şter- 

„gerea din controalele armatei. 
Li 

Anghelescu (Gheorghe).— General de 

divisie, născut la 6 Ianuaric 1839. Elev al 

şcoalel militare la 1854, sub-locotenent .la 

1856, Maior la 1865, Colonel la 1870, 

General de brigadă la 1877. In timpul res- 

belulut Independenţei (1877—1878) a co- 

mandat cu gradul de colonel divisia 3-a la 

atacul de la Grivitza, şi la Plevna, car cu 

gradul de general, divisia 4-a de infanterie 

la Smârdan-Vidin. In anul 1882, Ianuarie 

25 a fost câte-va luni ministru de resbel în 

cabinetul de sub presidenţia lui Ion Brătianu; 

“la 1891 a fost înaintat la gradul de gene- 

ral de divisie, comandant al corpului r-ii 

de armată. Retras din armată la 1894, în 

urma punerci sale în disponiblitate, gene- 

ralu! Anghelescu a fost ales senator în 

1895. 

Antipa (Grigore).— Naturalist, născut 

-în Botoşani la 27 Noembre 1867. A făcut   

studiele liceale în Iaşi, iar pe cele univer- 
sitare în Germania. Doctor în ştiinţele na- 
turale de la 1891, a lucrat mai mulţi anl în 
diferite staţiuni gcologice în Francia, Italia, 
Heligoland. 

Director al. muzeului de istorie naturală 
din Bucuresci,- delegat al Ministerului Do- 
meniilor cu direcțiunea şciinţifică a pescă- 
riilor din România, G. Antipa a publicat: 
Die Lucernariden der  Bremer Expedition - 
nach Ostpilzbergen im Jahre 1889. Zoolo- 
gische Jahrbiicher, VI. Bd, Jena, Verlag von 
Gustav Fischer 1S91. Uzber das Vorkonunen 
von  rudimentăren: «Principaltentakelu» - bei 
Lucernariden. Zoologische Jahrbiicher, VL. Bd. 
Jena 1891. Fine nene Art von Drymonena, 
Jenaische  Zeilschrift fiir  Naturivissenschaf!. 
XXVII. “Bd. Jena 1892. Fine nene Stauro- 
meduse. Minheilungen aus der Zoologischen 
Stalion au Neapel, 10 Bd. a Heft 1892. 
Ueber die Beziehungen der Thymus zu den 
sog. Kiemenspaltenorganen bei Selachieru. A- 
natomischer Anzeiger, VIII Jabrgang 1892. 
Lacul Razim, Starea achuală a pescăriilor 
din el şi mijloacele de îndreptare. Bucuresci 
1894. Studii! asupra pescăriilor din România. 
“Bucuresci (1895). Legea pescuitului votată 
în sesiunea legislativă 1893—1896. 

Antonelii (I6an),— Născut în Valasut 
la 1827, încetat din viaţă la Făgăraş în 
1888. | 

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

Axente Severu. La 1$52—1855 e profesor 
laşcoalele normale din Blaj, apoi profesor 
la gimnasiu ; de la 1863—1865 protopop în 
“Turda, după aceea paroch şi vicar archic- 
piscopesc în Făgăraş. La 1872 a fost ales 
canonic, A luat parte în comisiunea de 12, 
aleasă în, 1861 pentru inaugurarea Asocia- 
tiunii transilvane. A tradus cartea I. şi II. 
din "Titu, Liviu, a ţinut disertațiuni în adu- 

nările Asociaţiunii asupra temei: « Poporul 
roman în constiluţiune», «Alonograjia kigă- 
raşului. In 1865 a fost ales deputat la 
dicta din Cluj, iar în 1869 la dicta din Pesta 
la care n'a luat parte. 

Apostol Mărgărit. — Vezi Mărgărit. 

Arbore (Zamfir C.).— Publicist, născut 

la 14 Noembre 18.8 la Cernăuţi. A făcut 
liceul la Moscova şi a intrat la 1866 ca 

student la: academia militară din Petersburg
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în secţiunea medicinei ; la 1869 a luat parte , 
la conspiraţiunca politică a lui Neciacff şi a 
fost intemniat în fortereţa Petru şi Pavel, 
de unde a cşit numai la 1871 şi a fost 
trimis în exil. La 1872 a fugit din exil sa 
stabilit în Elveţia, undea colaborat la Geo- 
grafia Universală a lui Elise Redus volu- 
mul «La Russie» ; apola scris în limba rusă: 
Schițe din istoria Rusiei, 1874. I vol. Revo- 
luţiunea din Paris 1871. Poveşti pentru Po- 
por 3 vol. 1875. In anul 1876 a dirigiat 
împreună cu Dragomanow ziarul rus: Ob- 
scina iar în anul 1877 S'a stabilit în Ro- 
mânia, intrând ca colaborator la Românul, 
de sub direcţiunea repausatului C. A. Ro- 
sctti. Apoi, a colaborat la Telegraful lui C. 
Fundescu şi Telegraful Român dirigeat de 
I. G. Bibicescu. Cu încetarea acestui ziar 
a. părăsit ziaristica şi a publicat treptat: 
Temniţa 1895; In Exil 1896; Nibiliştii 1896, 
şi mai multe broşure privitoare la Basa- 
rabia. 

Dupe ce a fost cât-va timp funcţionar 
la Arhiva Statului, a intrat în 1596 la Pri- 
măria Capitalei ca şef al serviciului statistic. 

Argetoianu (loan).— General de brigadă, 
născut în Craiova la ș Ianuarie 1841. Elev 
al şcoalei militare, a eşit la 1861 cu gra- 
dul de sub-locotenent de geniu şi a plecat 
la Paris unde a urmat şcoala polythecnică 
şi şcoala de aplicaţie de la Metz. Ajuns la 
gradul de căpitan, demisionează din armată 
la 1867 şi e numit mai târziu inginer şef 
al circonscripţiunei din Craiova. Cu ocasiu- nea resbelului Independenţei, reia serviciul 
cu gradul de maior, în statul-major al di- visici Il-a şi ia parte la operaţiile dm giu- rul Plevnei şi Vidinului. “ > La 1888, fiind colonel, e numit secretar general al Ministerului de Resbel, iar în 1890, director al lucrărilor de fortificații din Bucuresci, ă La 1894, e înaintat general de brigadă Şi în 1895 e numit Inspector general al geniului. 

Arghyropolu (Gheorghe Gr)— Pu- blicist născut la Bucuresci Îa 1853. Eleval pensionatului Schewitz, a urmat pe urmă cursurile liceului Sfântu 
de litere din Bruxelles 

Intors în ţară la 1573 a fost numit în 1874 profesor la gimnăsiul Lazăr pentru limba franceză şi la 1875 profesor de lite- 

Sava şi facultăţei |       
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ratură franceză la liceul din Craiova. A 
mal ocupat în urmă diferite funcțiuni pu- 
blice, director al prefecturei Brăila, comisar 
de poliţie, sub director al serviciilor peni- 
tenciare, prefect de județ până în 1895. 

G. Arghyropolu a publicat: Gramatica 
franceză (1871) Model de regulamente de 
poliție comunală, Faute d'une bougie comedie 
în limba franceză (1875) Au feu, comedie 
tot în limba franceză (1876). El a colabo- 
rat la ziarele Journal de Bucarest, La Rou- 
manie, Le Courrier de Roumanie, Fanalul 
Ini Diogen broşură politică cbdomadară care 
apăru în 1876 câte-va luni. 

Arghyropolu (Grigore). —Magistrat, 
bărbat politic, născut în Bucuresci la 1825, 
mort în Bucuresci la 2 Septembre 1892. 
"A făcut studiile sale liceale şi de drept la 
Paris, de unde” s'a întors la 1848 spre a 
lua parte la mişcarea revoluționară. 

La 1830 a fost numit judecător la Trib. 
Ilfov, apoi succesiv preşedinte, membru la 
Curtea de Apel şi la Inalta Curte de Jus- 
tiţie, de unde a trecut ca membru la Co- 
misiunea centrală, dupe convenţiunea de la 
Paris. 

In 1861 sub preşidenţia lui Ştefan Go- 
lescu, a fost Ministru al Justiţiei, apoi de- 
putat In Constituantă şi vice-preşedinte al 
Camerei ; în 1867 a fost Ministru al Jus- 
tițică de la 1 Oct. ptnă la 13 Nov. având 
câte-va zile şi interimul Financelor. 

La 1876 s'a retras din politică. 

Arghyropolu (Manolache).— Om po- 
litic, de origină grec, president al divanu- 
lui de la 1838, judecător la secţia criminală 
în 1840, Ministru al dreptăței “de la 18şI 
ptnă la 1853. Data naşterei şi încetărei 
din viaţă necunoscute. 

Aricescu (D. Constantin)— Publicist, 
născut la Câmpulung (Muscel) în 1823, 
încetat din viaţă la 1886. Elev al şcoalci 
Sfântu Sava, capătă la 1845 titlul de inginer, 
dar îşi părăşeste cariera spre a se ocupa 
de ziaristică colaborând la Pruncul român. 
Exilat la monăstirea Snagovul în timpul 
ocupaţiunei ruseşti, petrece acolo un an, 
şi apoi la 1851 deschide un teatru în Cânu- 
pulung. pe care îl închide peste cât-va timp 
spre a intra caredactorla Românul (1859)- 

Mai târziu a ocupat câţi va ant funcţiunca 
de director la Domeniile Statului şi revi-
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sor şcolar până în 1866. Ela publicat: 
Harpa română (1852), Lira (15555, Expli- 
carea. alegoriilor din Harpa română (1859), 
Trimbiţa unirii versuri (860), Șoimul Car- 
paţilor, poesii istorice, Sora Agapia, roman, 
în care se vede corupţiunea morală a mă- 

năstirilor din România, (1871), Octav ro- 
man prelucrat (1856), O preumblare prin 
munţi (1872), Misterele căsătoriei (1862), 
Călătorie împrejurul camerei mele (1856), 
Scrieri istorice: Istoria  Câmpulungului, 2 

volume (1855 — 1856), Capii revoluţiunii 
române de la 188 judecaţi dupe propriele lor 

“acte (1866), Corespondenţa secretă a capi- 
lor revoluţiei de la 1848 (1873), Corespon- 
denţa secretă şi acte inedite ale capilor re- 

voluţiei de la 1548 SS România sub 
prințul Bibescu (1862), Carbonarii (1873); 
Tudor Vladimirescu sati revoluțiunea de la 
1822 (1874), Actele justificative la istoria 

revoluţiunii de la 1321 (1874) Scrieri politice: 

Procesul şi exilul mei la Snagov (1859). 

Despotismul şi constituțiunea (1561). Ques- - 

tiunea proprietăţii (1862), Reforma legii e- 

lectorale (1862), Disolvarea camerei elective 
(1866), Politica d-lui Ion Ghica, ex-beiu de 
Samos. (1870). 

Arion (Eracle). — General de divisie, 

născut în Bucuresci ia 25 Februare 1838. 

Intrat în şcoala militară la. 1855, a eşit la 

1857 cu gradul de sub-locotenent şi peste 

câte-va luni a părăsit armata. — La 1860 e 

reprimit carăşi în oştire şi la 1868 e înăl- 

țat la gradul de maior, car la 1875 la gra- 

dul de colonel. 
In timpul resbelului «Independenţei» ge- 

neralul Arion, atunci colonel, făcea parte din 

comisiunea însărcinată cu construirea po- 

dului peste Dunăre necesar trecerei trupe- 

lor. Apoi a comandat artileria din brigada 

2-a a corpului r-ii de armată care se dis- 

tinse în tot timpul campaniei. La 1883, 

colonelul Arion este înaintat la gradul de 

general de brigadă şi la 1892, general de 

divisie. 

Aristarchi (Nicolae).—Născut la Con- 

stantinopole în 1800 'dintr'o familie gre- 

cească, încetat din viaţă la 2 Februare 

1866. — Lipsesc amănunte precise asupra 

evenimentelor care Pati adus în ţară, însă 

fiind încă foarte tântr, la 18 ani începu 

prin a fi muburdar al lui Vodă Alexandru 

Soutzo, cu care plecă în exil la 1821, în Asia. 

  

  

— ARO 

Reîntors în Bucuresci, fu numit la Con- 

stantinopole pe timpul regulamentului or- 

ganic, agentul lui Vodă Alexandru Ghica 

domnul Munteniet (1854). Urmele sale s'aii 
perdut mai târziu. 

Aristias (Constantin).—Poet, profesor 

născut în Bucuresci la 1800 din părinți 

greci, încetat din viaţă la 1880 Aprilie 18 
în Bucuresci. A: făcut studiile sale la şcoa- 
lele greceşti şi apoi fiind încă aproape copil 

a participat la mişcarea Eterici din Bucu- 

resci la 1821, ridicând pe casele lui Barbu 
Bellu stindardul emanicipărei Grecici. La 
intrarea 'Turcilor în ţară se retrase cu Îp- 

silante peste Olt şi luptă cu Eteriştii în. bă- 

tălia de la Drăgăşani. -Apoltrecu granita şi 

cu ajutorul filo-elenului lordul Ghilfort 

urmă studiile sale. 
După resbelul Ruso-Turc (1828) Aris- 

tias se reîntoarce în ţară, şi e numit pro- 

fesor de limba franceză şi elenă la liceul 

Sf. Sava. La 1835 cl este unul din mem- 

brii cei mal activi ai societăţei filarmonice 

înființată de colonelul I. Câmpineanu ; tra- 

duce mai multe opere pentru teatru şi joa- 
că chiar câte-va roluri. 

In timpul revoluţiei de la 1848, Aristias 

numit comandant al guardei naţionale, e a- 

restat de "Turci şi apoi se retrage în Fran- 

cia. Reîntors în ţară e numit la 1856 biblio- 

tecar al Statului, apol la 1863 profesor. 

La bătrâneţe el perde vederile şi trăeşte.orb 
opt ani de zile. 

Aristias a scris : Omer şi Plutarche, tra- 

ducerile întregi, Prinţul Român, epopee. Har- 

modios şi Aristogiton, tragedie in versuri în 

limba elenă, Saul şi Orest de Alfieri, tradu- 

ceri, Sdteanul creştin, etc. 

Aron (A. Vasile).—Poet popular, năs- 

sut în 1770 în Glogovăţ lângă Blaj, înce- 

tat din viaţă la 1822. 
A făcut studiile sale liceale în. Blaj, iar 

cele juridice la facultatea din Cluj. 
Stabilindu-se ca avocat în Sibir, s'a fă- - 

cut cunoscut ca apărător al Românilor îna- 

intea 'Tribunalelor, dar a lăsat.mai ales un 

nume prin poesiele sale populare. 

El a scris: Piram şi Tisbe (1808), Nar- 

cis (1808), dout poeme al căror subiect 

este luat din metamorfosele lui Ovidiu, 

cartea III. 22 şi cartea IV. 23; Patimile 

domnului. nostru Isus Christos, în versuri 

(1808); Leonat şi Dorofala,- poemă satirică
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în contra beţici (1815); Anul cel ÂN0s 
(1820), poemă didactică. Istoria lut Sofro- 
nim şi Harilei, în versuri (1821). Afară de 
acestea, după moartea sa, at remas şi alte 
scrieri ne tipărite, între cari se scie Eneida 
lui Virgiliu, şi părți din Bucolicele lui Vir- 
giliu. 

Artachino (Constantin).— Pictor, năs- 
cut la Giurgiu în 1870. Frequentând mai 
întâi şcoala comercială, a intrat în 1886 
la şcoala de bele-arte din Bucuresci, şi is- 
prăvind aici cursurile, s'a dus la Paris, unde 
lucră în atelierul Julieu. De aici trimitea 
primele sale tablouri la salonul din Bucu- 
resci. Dintre pânzele lui mai cunoscute 
sunt : Byblis preschimbată în isvor, Țiganul 
rizend, Portretul d-nei C... Colț de Alelier. 

Arsachi (Apostol).—Doctor, bărbat po- 
litic, de origină elenă, născut în Epiră la 
1789 încetat din viaţă în Bucures la De- 
cembre 1869. 

Venit în ţară ca medic, dupe ce îşi ter- 
minase studiile în străinătate, a fost consi- 
licrul intim al domnitorilor cari sati suc- cedat în Muntenia de la 1830 până la 1860 şi a fost secretar destat sul Vodă Alexan- 
dru Ghica şi Alexandru Cuza. La 1849 în tiinpul ocupaţiunci ruseşti cl a fost sccre- tarul intim al generalului Duhamel ; ales în mai multe rânduri deputat a făcut parte din Ministerul de 
targiu ca ministru de externe şi ad-interim la control de la 22 Ianuarie IS61 până la S luniu din acelaş an. Ia La această cpocă Arsaki ia preşedenţia consiliului - de miniştrii dar nu o ține de cât 16 zile şi apoi demisionează Şi sc re- trage din politică. 

Asaky (Gheorghe).— Literator, născut la 1788 Martie 1 în comuna Herţa (Doro- hoiii) încetat din viață în Iaşi la 1869 Noem- ric 12, 
Studiile sale le-a făcut în Lemberg, Vi- cena şi Roma, ocupându-se mai cu seamă cu matematica, ingineria şi istoria. Intors în ţară la 1812, el deschise un curs de inginc- ric în limba romănă la şcoala grecească” din Iaşi, unde predă lecţiuni 5 ani, întocmindu-și singur toate tractatele de trebuintă. In 1817 organiză un teatru de diletanti “în casele hatmanului Costachi Ghica, primul teatru român în Moldova; pentru acest teatru scrise 

sub presidenţia lui Barbu Ca- - 
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şi prelucră mai multe piese. In 1820, voind să 
ridice seminarul de la Socola întemeiat de me- 
tropolitul Veniamin Costache, aduse din Ar- 
deal ca profesor pe Vasile Pop, loan Cos- 
tea, Vasile Fabian Bob şi Ioan Manfi, cari 
funcţionară până la începutul Eterici din 
1821. După potolirea Eteriei, noul domn al 
Moldovei loan Sturza, trimise pe Asaki 
ca representant al ţerei la Viena. Aici ră- 
mase el timp de 5 ani. Intorcându-se în țară 
înființă la S-ţii Trek-lerarchi în laşi o 
şcoală primară, una normală şi un gimnasiu. 
In urma păcii de la Adrianopole (1829) 
Asaky fu chemat în comisiunca pentru rc- 
dactarea Regulamentului organic, şi după 
intrarea în vigoare a acestui regulament. el 
fu numit «referendar» (director) al Eforiei 
şcoalelor din Moldova, în care calitate func- 
ţionă cu un zel deoscbit până la 1849. Cu 
stăruințele lui se inaugurează în 1535 în 
laşi Academia Mihăileană, numită astfel 
după domnitorul de atuncă Mihail Sturza (1834 
—— 1848). La 1841 cel înființează o şcoală 
de arte tot în Iaşi. De asemenea în urma 
stăruințelor lui, se trimit tineri la învățătură 
în străinătate. După ce fu Ministru de Ex- 
terne la Iaşi în 1856, Asaky se retrase din viaţa publică şi trăi isolat, ocupându-se cu 
literatura, până la moartea sa. El a ublicat : 
Harpa română versuri, (Iaşi, 1832); Poesit, 
(laşi, 1836 şi 1854); Fabule versuite, (aşi, 1844 şi 1862), Nuvele istorice ale . Româ- niei, (laşi 1867); Calendare (din 1840. până 16867) etc. Pentru teatru, prelucră şi compuse piesele: Mirril.si Cloe, Lapeiry (după Kotzebuc), Norma (după Romani), Păstoriţa. Carpaţilor, (idilă, laşi 1850), Ţi- anii, Gdilă cu cântece, Iaşi, 1856), Elena 
Dragoş, Peire Rareş, Turnul lui “Dutu, Voi- chița, (toate drame originale, Iaşi, 1863). Pe lângă toate acestea, Asaky este fntere= ielorul presei române în Moldova. In 1829 el începu a scoate la iveală foaia politică şi literară A/bina românească, care trăi până Îa I850. Între 1850—1859 publică Gazeta de Moldova, iar mai târziu «Patria»» (1859 —1860). Afară de acestea: Icoana Iuir (1840 — 41) şi Spicuitorul (1841 până la 1842). | 

Un comitet pus sub presidenţia Mitropo- litului Moldovei a ridicat în 1890 prin. sub-. scripțiune publică, un monument în memo- ria lui Asaky, la Iaşi. 

Asaky (Gheorghe).— Medic, profesor,
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născut la 1 Ianuarie 1855 în laşi. A făcut 
studiile sale în străinătate ; a început medi- 
cina la Montpellier (Francia) şi a terminat'o 
la Paris la 1873. Apoi a intrat ca extern 
al spitalelor din Paris în 1676. 

Intors în ţară la 1877, participă la resbe- 
_lul Independenţei, fiind ataşat la serviciul 
ambulanţelor Crucea Roşie. In 1878, obţine 

prin concurs postul de intern al spitalelor 

din Paris; în 1881 e numit preparator de fi- 
siologie la Muscul de istorie naturală din 
Paris, de unde trece apoi în 1884 la Fa- 
cultatea de medicină, ca şet al laboratoriu- 
lui de medicină operatorie. In 1686 trece 

teza pentru doctorat şi e însărcinat cu pre- 

darea cursurilor la facultatea de medicină 

din Lille (Franeia). - 
In 1887, doctorul Asaky se reintoarce 

în ţară şi e numit profesor de clinică chi- 

“ rurgicală la facultatea de medicină din Bu- 

curescl şi chirurg al spitalului Filantropia. 
La 1889 suprimându-se acest post prin bud- 

get, Dir. Asaky pleacă în Paris dupe ce 

demisionează şi dă ast-icl nascere lao ma- 

nifestaţie simpatică din partea studenților. 
Atunci se reîntoarce şi este pus în capul în- 

stitutului de chirurgie, 
Simţinduse bolnav, D-r. Asaky părăseşte 

din noă ţara la 1891 şi sc stabileşte în 

străinătate. La 1895 e numit - chirurg al 

spitalului Hotel Dieu Saint Gatien la "Lours 

(Francia), unde funcţionează până la 1896. 

La 1897 se reîntoarce în ţară. 

Principalele sale lucrări şi publicaţiuni 

sunt: De la sulure des nerfs d distance, 

supra numită de Germani - Die Assaky'sche 

Methode, De la grejle nerveuse—De la gref- 

fe tendineuse.— De la suture A distance des 

tendons (în colaborare cu Fargin)  Ampu- 

talion de la Verge.— Iustitutul de chirurgie 

“2vol. Laboratorul de clinică chirurgicală 2yvol. 

In colaborare cu medicii cei mai eminenţi 

el a publicat ziarul medical Clinica şi Ar- 

hives Roumaines de mădecine, tipărite la Paris. 

Ascanio. — (Vezi Ollănescu). 

Aslan (Edgard Th.)— Autor dramatic, 

născut în laşi la 1866; a făcut studiile sale 

liceale în acel oraş şi apoi sa ocupat in 

special de literatura dramatică. 

A scris: Electra, tragedie în 3 acte, Fu- 

garii, operă într'un act, muzică de G. Ste- 

finescu, elele, libret pentru balet, muzică de 

Spetrino. 

  
  

A tradus în versuri: Oedipe Rege, Nebu- 
nuiele amoroase, : Vincineta, Împricinaţii, Am- 

„phitrion, Medea, Tartuf, Griselidis, Filippo, 
ear în prosă: Burghezul Gentilom, Frica de 
bucurie, Regele Lear. . 

A mai scris câte-va nuvele publicate în 
ziarele Româuia Liberă şi Epoca.. 

Assan (Gheorghe). — Mare industrial, 
de origini din Moldova, născut în Braşov 
la 1821, încetat din viaţă la Minich (Ba- 
varia) în 1866. Introducător al maşinei cu 
vapori în România, ci a fundat în ţară pri- 
ma uzină cu vapor, moară şi fabrică de 
uleiuri şi lacuri, întemeiate de dânsul în 
Bucuresci la 1853. După moartea sa, aceste 
industrii at fost continuate de fii sei Gheor- 
ghe G. Assan şi B. G. Assan. 

Athanasiad (loan B.)—Avocat, născut 

în Bucuresci la ro Martie 1840, încetat din 
viaţă la 31 Iulie 1896. 

A făcut studiile la gimnasiul Sfântu Sava, 
apoi la facultatea de drept din Bucuresci. 
La 1860, a fost numit copist la Ministerul 
Justiţiei, apoi la 1865 gretier la 'T'rib. Ilfov, 

la 1866 judecător de instrucţie, la 1868 pre- 

_şedinte al 'Trib. Ilfov secţia comercială, de 

unde a demisionat în 1869 sprea îmbrăţişa 
cariera de avocat. 

Athanasiad a colaborat mulţi ani, la zia- 

rul politic : « Pressa», a fundat ziarul umo- 
pistic «Scaiul» devenit mai târziu «Ciulinu». 

Scrierile sale sunt: «Resumat de drept 
comercial, La Bessarabie, Viaţa lut Mihai 

Viteazu, Dreptul constituțional şi administrativ 
2 vol. Românii şi Ungurii. 

Athanasiad cra membru al Socierdţei geo- 
grafice şi unul din fundatori ai Socierdţei pei- 
ru Inveţătura Poporului Român. 

Athanasovici (Gheorghe). — Medic, 

născut la Sistov (Bulgaria) în anul 1822, în- 
cetat din viaţă în acel oraş la 1892. 

A făcut studiile gimnasiului în Athena şi 

facultatea de medicină din Paris pe care a 

terminato la 1848. In acel an a venit în 

România şi sa stabilit în Bucuresci unde 

a profesat medicina timp de peste 40 ani. 

EI din preună cu Davila, Protici, Patzelt 

Triandaflidi, a fost dintre cei Vânteitt pro- 

fesori de medicină ai facultăţei noastre la 

începutul ci, profesând toxicologia şi medi- 

cina legală. In acelaş timp era şi medic pri- 

mar la spitalul de copii.
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Era renumit mai ales ca mamos. 
Păstrând o dragoste adâncă ţărci sale, a 

jertfit întreaga sa avere pentru causa libe- 
rărci politice a Bulgarici, unde s'a întors 
după resbel, chemat fiind de principele Bat- 
temberg care "1 a încredinţat portofoliul In- 
strucțiunei publice. 

Aurelian (Petre S.)— Agronom, eco- 
nomist, născut în Slatina la 12 Decembre 
1833. A făcut studiile primare în Slatina, 
liceul şi dreptul în. Bucuresci, iar agrono- 
mia şi ştiinţele politice în Francia şi Italia. 
A ocupat timp îndelungat direcţia şcoalei 
centrale de agricultură de la Pantelimon şi 
Herestrcii, şi e profesor de cconomie politică 
la scoala de poduri şi şosele până în present. 

Membru al Academici române, al socie- 
tăzci de Economie politică din Paris, Au- 
relian a fost Ministru al Lucrărilor Publice 
de la 1877 la 1878 şi Ministru al Cultelor 
de la 1882 la 1884 în cabinetul Ion Bră- 
tianu. La 1895 a fost ales preşedinte al 
Camerei. In anul următor 21 Nov. 96, a 
luat Preşidenţia Consiliului de Miniştri şi por- 
tofoliul Domeniilor până la 1897 Martie 31 
când a demisionat lăsând succesiunea cabi- 
netului d-lui Sturdza. 

Principalele sale scrieri sunt: Țara noas- 
tră, Bucovina, Notices sur la Roumanie (în 
colaborare cu A. Odobescu), Elemente de 
economie politică, Catehismul economiei poli- 
tice, Manual de agricultură, Starea economică 
a României în secolul al 15-a, Cum se poate 
fonda industria în România, Politica noas- 
7ră vamală. . 

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

Babeşiu (Aurei Doctor în filosofic, 
chimist, fiul prim-născat al lut Vincentiu 
Babeşiu ; născut în Viena '1853, şi-a înce- put studiile în Viena şi le-a terminat la u- „niversitatea şi politechnicul din Budapesta. 
Chimia a studiat'o în Heidelberg, în labo- 
ratorul celebrului Bunsen; a trecut în Ro- 
mânia în 1884, unde ocupă postul de pro- 

  

Avram (lancu).— Vezi Iancu Avram. 

Axente Sever (loan). — Fost prefect 
la 1848/9; născut la 3/15 Aprilie 1821 în 
Frâua (Transilvania); a studiat în Blaj şi Sibita. 
La 1842 fu primit în seminarul clerical din 
Blaj, pe care însă la 1845, Pa părăsit şi la 
1847 a trecut în România ca profesor de 
limbe latină şi română. La 1848 luă parte 
activă la mişcările revoluţionare, fu numit 
comisar de propagandă în judeţul Ilfov, şi 
în urmă trimis cu Aron Florian la Craiova 
pentru organisarea judeţului care nu voia 
să recunoască guvernul provisor. Axente 
rcîntors în “Transylvania a luat parte ac-. 
tivă la adunarea din 11 Sept. în Or-: 
lat, de unde în ziua următoare pleacă cuo - 
ceată de 200 cetăţeni laa 3-a adunăre de la . 
Blaj. După proclamarea armării generale, 
Axente luă parte principală la organisarea 
gloatelor române şi la apărarea eroică a 
Munţilor Apuseni şi a forțăreţei Alba .Iulia 
în 1849. Restabilită ordinea în ţară,. înainte 
de depuneţea armelor, Axente încearcă for- 
marea şi organisarea unui escadron stabil 
de cavalerie, dar fără succes, Abia aşezat 
în Cenade, în urma  denunţărilor ce erau 
la ordinea zilei, fu arestat, dus la Si- 
biu şi supus unui interogator pentru ascun- 
„dere de arme, incendiarea Aiudului şi altele, 
dar, dovedit nevinovat, după 30 zilc fu pus 
în libertate. Axente ocupă diferite slujbe iar 
după retragerea sa din servițiul Statului luă 
parte activă la mai multe acţiuni politice- 

“naţionale şi la mişcările culturale ale Ro- 
mânilor din “Transilvania. In present trăesce | 
retras la Braşov. 

fesor la şcoala veterinară superioară şi de 
şef al lucrărilor chimice în institutul de 
bactereologic. S'a distins mai cu seamă prin 
lucrările sale asupra apei de btut şi prin 
cele de pe terenul tocsicelor bacteriene. 

Babeşiii (Vincențiu). — Membru al A- 
cademiei Române din Bucuresci, născut la
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1S21 în Banat. A făcut studiile juridice şi 
teologice în “Lemişoara, Szegedin şi Pesta. 
La întorcerca' sa 'în tari a fost numit pro- 
fesor la institutul teologic în Arad şi apoi 
a fost chiemat la 1849 st adininistreze ca 
director trei districte cu peste şoo şcozle 
române rurale din Bănat. În curând însă el 
a fost rechiemat' la Arad şi trimis la Viena, 
unde a lucrat ca translator la ministerul îm- 
părătesc de justiţie; iar cu începutul anului 
1831, reorganisându-se înalta curte de justiţie 
şi casaţiune pentru imperiul întreg, a fost 
numit secretar la acea curte. La 1860 
a fost înaintat la rangul ds secretar aulic, 
iar după separarea administraţiunii Ungariei 
la 1562, a fost chiemat în cancelaria Un- 
gariei ca referent pentru causele criminale, 
de unde peste un an. a fost numit şi trimis 
judecător la "Tabla regească din Budapesta 
şi referent la scptemvirat. i 
La 1860 Babeşii a publicat cunoscuta 

broşură în limba germană: «Die Sprach- 
„und Nationalităteufraşe în Oesterreich, von 
einem “Românen», care pleda pentru uni- 
tatea monarchiei şi egalitatea tuturor po- 
poarelor .ce o compun, şi semnala grelele 
turburări şi pericole ce ah săi urmeze, 
dacă Maghiarilor sar încuviinţa dualismul, 
pe basele istorice, cum stăruiau ci. La 
1861, convocată fiind dieta Ungariei, Ba- 
beşiii a fost ales în cercul român de la Sasca- 
montană, unde ce! nici nu candidase. In a- 
dunarea representanţilor Ţtrii Unguresci, 
cl a aptrat cu toată cnergia autonomia 
'Vransilvaniei, şi cu alți ro deputați români 
a pus temeiii la crearea partidului român 
naţional. La 1866 s'a întemeiat jurnalul 
«Albina» în Viena, ca organ al partidului 
naţional, punendu-se sub conducerea parti- 
culară a lui. Babeşii, însă după abia trei 
ani, «Albina» a fost oprită de-a intra în Un- 
garia, Bănat şi Ardeal. Atunci Babeşii a 
adus foaia la Pesta, continuându-i ediţiu- 
nea încă 8 ani cu toată energia, şi gru- 
pând pe lângă ea aproape toate spiritele 
luminate din Ungaria şi Bânat mai virtos. . 
Intre anii 1873-—1873 «Albina», a avut 
vro 7-8 procese, printre cari contra lui 
Babeşii unul pentru calomnie, unul pentru 
agitaţiune contra statului şi unul pentru 
înaltă trădare. El a fost achitat de juraţi. Cu 
toate acestea, în faptă, Babeşii prin foaia 
«Albina» 'şi prin cuventările sale în dieta 
Ungariei şi adunările române naţionale, re- 
presenta şi pleda în mod energic politica 
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moderată. Programul naţional pentru des- 
legarea chestiunii limbelor, după lungi des- 
bateri între deputaţii români şi serbi dela 
dieta ungu rcască, Babeşit l-a formulat şi cu- 
prins în 12 puncte, întrun proect de lege 
subsemnat de 24 deputaţi români şi serbi 
şi de unicul ruteano-slav de la dietă, şi 
susţinut prin luptă parlamentară de trei zile 
cu toată energia în aceeaşi sesiune dela 1868. 
Mulţi ani de zile, pe această bază, s'a con- 
tinuat lupta naţională prin reuniuni şi adu- 
nări particulare, până când la 1880, într'o 
asemenca adunare în Sibii, sa'pus temcit 
conferinței publice din Mai 1881, unde 
tot Babeşiii ca raportor general a motivat 
şi susținut programul Românilor din 'Tran- 
silvania, Bănat şi Ungaria. La Mai 1891 
inaugurându-se în politica naţională o nouă - 
direcţiune, Babeşit s'a retras absolut din 
lupta politică şi s'a reîntors la cercetările . 
sale istorice. 

Babeşiă (Victor). — Doctor, bactereo- 
log, fiul lui Vincențiu Babeşiii, născut la 
Viena în 1854, unde a făcut studiile sale. 
Doui ani după depunerea examenului de 
doctorat, a fost chiemat ca asistent la univer- 
sitatea din Budapesta şi a devenit :în curînd 
profesor la facultatea din acel oraş. Statul 
unguresc trimise pe tântrul profesor ca re- 
presentantul sti la congrese şi în comisiuni 
speciale spre a studia anatomia-patologică, or- 
ganisarea universităţilor, şi cl se legă atunci 
cu Pasteur, ISoch, Cornil şi alte celebrităţi. 

La 1887 doctorul V. Babeşiu e numit 
în Bucuresci profesor de patologie expe- 
rimentală la facultatea: de medicină şi este 
pus în capul Institutului de Bactereologie. 
Aci cl aduce foioase imense sănătățci pu- 
blice mai ales prin înfiinţarea * serviciului 
s&u de inoculaţiune contra turbărei, boală 
care nu se putea tămădui înainte de câ, 
prin trimiterea bolnavilor la Paris. D-rul 
Babeşiă a ţinut la Atencul român şi la In- 
stitutul st numeroase conferinţe populare, 
cari at contribuit mult pentru luminarea 
publicului asupra noţiunelor de igienă. 

Numeroasele descoperiri scienţilice ale 
acestui doctor, ai. fost comunicate Acade- 
mici franceze care le-a premiat. Ele ai 
fost publicata în mal toate revistele sciin- 
ţifice din Europa. ” | 

D-rul V. Babeşii este membru al Acade- 
mici române şi al Academiei de medicină 
din Paris. 
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Scrierile sale mai însemnate sunt: And- 

lele institutului de patologie şi bactereologie 

Jin Bucuresci şi lecţiunile sale. 

Bacalbasa (Anton). — Ziarist, născut 

în Brăila la 1864. A colaborat la mai multe 

ziare între cari Adeverul, Epoca, şi a scris 

numeroase schiţe umoristice în revista sa 

Moş 'Teacă. Este prim redactor al ziarului 
Dreptatea. 

Bacalbasa (Constantin C.). — Publi- 
cist, născut în Bucuresci la 21 August 1856. 
A făcut studiile gimnasiale la Brăila şi cele 
liceale la Sfântu Sava în Bucuresci. 

Inscris la facultatea de drept, a părăsit 
studiile spre a întra în presă la 1879. 

A fost cronicar la ziarele Telegraful, Na- 
(iunea, Epoca şi a făcut parte din comite: 

"tul de: redacţiune al ziarului socialist “Drep- 
furile oniului. Apoi a trecut la ziarul de- 
mocratic Lupta la care a colaborat până 
la încetarea sa; iar la 1895 a trecut ca 
prim-redactor la Adevdrul. 

De la 1882 până la 1884 a fost şef de 
biuroă al accizelor comunei Bucuresci. 

A scris o comedie Pelicul In? Berechei 
reprezintată pe scena "Leatrului Naţional şi 
un studiu asupra Reformei impozitelor  co- 
munale. 

Bacalbasa (Ion C) — Ziarist, publicist, 
născut în Brăila la 24 Iulie 1863. A urmat 
cursurile liceului Sf. Sava şi ale Gimna- 
siului din Brăila. 

La 1886 a intrat în ziaristică, colaborând 
la ziarul radical Lupta, până la 1895 când 
a intrat la ziarul democrat Ziua şi după în- 
cctarea acestuia, la Adezerul. 

A publicat: Mort fără lumânare dramă în 
3 acte jucată pe scena “Teatrului National 
la 1895, Moşu comedie întrnn act și Asau 
dramă istorică în $ acte. ” 

-Bacaloglu (Emanoil) — fisician român, 
de origină grec, născut în Bucuresci la 11 
Aprilie 1830, încetat din viață la 30 Aug. 
1590. Bacaloglu a fost un adevărat enciclo- 
pedist a! sciinţelor positive. Studiile şi-le-a 
făcut în Lipsca, unde a lucrat în laborato- 
rul lui Erdmann, şi la Paris, sub conduce- 
rea lui Dumas. Rcintors în ţeară la anul 1861 
a fost numit profesor de fisică și chimie la 
şcoala de medicină şi farmacie, apoi profe- 
sor de matematică la liceul St. Sava, iar la 
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1863, odată cu crearea facultăţii de sciinţe 
sub Cuza, profesor de fisică la universitatea 
din Bucuresci. Dorind a-şi crea un cerc sciin- 

rific, a pus la cale la 1868 înfiinţarea so- 
cietăței de sciințe fisico-naturale, care la 

ales preşedinte. Bacaloglu a fost un activ co- 
laborator al mai multor reviste sciinţifice din 
străinătate, şi o parte a scrierilor sale a fost 
presentată şi academiei de sciințe din Paris. 
La 1879 Bacaloglu a fost ales membru al 
Academiei române, şi fu pe rând vice-pre- 
şedintele, iar în urmă preşedintele secţiunii 
sciinţifice. Discursul stu de recu-pţiune l-a 
cetit în presenţa regclui la 20 Martie 1880 
«despre calendar», susţinând necesitatea 
schimbării calendarului Iulian. Bacaloglu a 
contribuit mult la respândirea sciinţelor prin 
numeroase articole publicate în «Revista sciin- 
țilică» şi prin conferinţe ţinute la universi- 
tate şi în Atencul român. 

Scrierile sale sunt: «Cercetări relative la 
influenţa acidilor minerali asupra solubilităţii 
acidului arsenios în apă»; « Despre câteva să- 
ruri oxaminice»; «Despre analisa gazelor»; 
«Explicaţiuni teoretice asnpra serielor homo- 
loge». «Despre pseudoscopiav; «Excesul sfe- 
ric»; «Asupra difracţiunii luminel»; « Notă re- 
lativă Ia liniile şi suprafețele reciproce»; « Că- 
teva obsersaţiuni relative la direcţiunea verticali 
la diferite ndlțimi deasupra solului»; « Cores- 
Pondenţii»; « Consideraţiuni teoretice asupra chi- 
miei»; (lucrări publicate în franțuzeşte); «E- 
lzmente de algebră»; Elemen'e de fisică» ; 
1870) «Despre materia rcd'antă» ji «Des- 
voltarea progresivă a luminatului electric»; 
«Oare-cari disposiţiuni noui din cabinetul de 
fisică al universităţii! din Bucurescb; «Rela- | 
țiuni asupra expositiunii de electricitate de la 
Miinchen din 1882»; «Dare de seamă despre 
exposiţiunea de electricitate de la Viena din 
1883»; Despre Paratoner»; (toate scrise în 
româneşte). 

Bachelin (Leo). — Publicist şi scriitor, 
născut la 17 Decembrie 1857 în Neuchatel 
(Elveţia). A făcut studiile în Italia, Ger- 
mania (Berlin şi Strasburg) şi Francia 
(Paris). Licenţiat în litere, a fost numit 
în etate de 25 ani profesor de literatură 
franceză şi greacă la academia din Neucha- 
tel, de unde la 1889 a trecut în România. 
Aci peste scurt timp a fost numit biblio- 
tecarul Regelui. Scrieri: Le Château “Royal 
de Sinaia, 1893 ; în limba germană, Studii 
despre basmele româneşti (1882) Apoi: Han-
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Makart et les 3 sens, 1573, AClanges d'EHis- 
foire et d'Art, 1879, La Premnire Idylle de 
Theocrile, 1883 etc. 

Bacinschi (Vladimir). — General, năs- 
cut la 1825 încetat din viaţă în Bucuresci 
la 1878. A intrat în armată cu gradul de 
junkăr la 21 Octomvrie -1842 şia fost îna- 
intat sub-locotenent la 1844. 

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

Bădescu (Scipione). — Ziarist, scriitor, 
născut la 1840 Mai 2 în Răscoltz (Transil- 
vania). A început prin a colabora la ziarele 
Concordia din Pesta (1866) apoi la revista 
Familia. 

Terminând studiile sale în Pesta, veni 
în Bucuresci la 1868 şi colabori la Româ- 
nul şi alte ziare. 

A publicat: Coroana României, poesii na- 
ţionale (1881) şi diferite lucrări prin Con- 
vorbirt literare; Noul Curizr Român, Trom- 
peta Carpcţilor. 

Băicoianu (Serge). — General de bri- 
gadă, născut la 13 lunic 1841. A intrat în 
oştire ca soldat la 1860 Martie $, apoi a 
plecat în streinătate unde a făcut studiile 
sale la şcoala militară Saint-Cyr din Paris. 
Reîntors !a 1863 cu gradul de sub-locote- 
nent, e înaintat ofiţer superior la 1873 și 
locot-colonel la 1877. Cu acest grad e şe- 
ful statului major din divizia I-a de infan- 
terie în timpul resbeluluf Independenţei de 
la 1877—75. 

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

Bălăceanu (Constantin). — Om poli- 
tic, fost Ministru al cultului la 183$, pre- 
sident al Eforici Spitalelor la 18.40, şi Mi- 
nistru al justiţiei la 1856. 

Bălăceanu (Grigore).— Spătar la 1821 
în Muntenia. Vornic la 1822. 

Bălăceanu (Ioan). — Om politic, năs- 
cut în Bucuresci la 1823. A ficut studiile 
în Francia. Întors în ţară a luat o parte ac- 
tivă la mişcarea revoluţionară din 1848, şi 
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după comprimarea revoluţiunci a emigrat 
în Transylvania de unde apoi a trecut în 
Paris. Sub domnia Prir.cipelui Cuza, a fost 
cât-va timp Prefect de poliţie. 

De li 1866 înainte, ]. Bălăceanu desvoltă 
toată activitatea sa ca diplomat; de la 15 
Fevruarie 1866 până la 14 Mai 1867, este 

“agent diplomatic al ţărei la Paris, apoi în 
aceiaşi calitate merge la Constantinopole de 
la 31 Decemvrie 1870 până la 26 Martie ISI. 

Demisionat din corpul diplomatic, e nu- 
mit Prefect al poliţiei Capitalei la 15 Ianu- 
arie 1876, dar numai pentru câte-va dile, 
căci la 30 Ianuarie din acelaşi an ia porto- 
foliul Ministerului de Externe în Cabinetul 
Lascăr Catargi şi ?l păstrează până la 4 A- 
prilic 1576. 

Trimis din noi agent diplomatic la Viena 
în 1876, e înaintat Ministru plenipotenţiar . 
în acelaşi oraş la 1878; apoi este transfe- 
rat la Roma în 1882, la Paris în 1884 până 
la 1885. i 

In anul 1886 reia funcțiunea de Ministru 
plenipotenţiar la Constantinopole până la 
1888 

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

Pălăcescu Constantin..— Fabulist, năs- 
„cut la 1800. Ianuarie 20, mort la 29 Fe-: 
vruarie 1880 în Bucuresci. A ficut studiile 
sale în ţeară şi a ocupat diferite funcțiuni pu- 
blice, prefect de judeţ, membru în comitetul 
“Teatrelor, cte. 

El a publicat: Buna educaţiune comedie 
(1845) Poesii în care sc găseşte satira: 

Fă-me tată să-ţi seamin, sai Coftânilul 
de fară la Bucuresci (1845). : 

Proect peniru o casă de păstra! şi împru- 
mutat (154). 

Bălănescu-Rosetti (Nicolae). — Vezi. 
Rosetti-Bălănescu. 

Balanolu (Ioan P) --. Comerciant, năs- 
cut la 8 Septemvrie 1833 în Bucuresdl, . 
mort la Ianuarie 1896 în Viena. A făcut; 
studiile sale parte în şeară parte în străină- 
tate şi la 1856 a luat direcția casei de bancă 
Bălan, pe care a conduso până la 1860. 

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

Bălășescu (Nicolau)—născut în Haşag, 
lângă Sibiu, a venit în 1835 la Bucuresci 
ca profesor la seminarul mitropolitan : după 
accea, a fost călugăr la mânăstirea Cernica. 
Reintors la Sibiu, a tipărit în 1847 şi 1848 
un dicționar latin-român, a luat parte la adu- 
narea Românilor din 3 (15) Maiu 1848 li 
Blaj şi a fost ales membru în comitetul per- 
manent cu reşedinţa în Sibiu. In 18 August 
1848, a fost arestat ca -agitator iar după 
câte-va zile eliberat. La 4 (16) Octomvrie 
1848 fu întărit ca membru în comitetul de 
pacificațiune al Românilor. După ocuparea 
Sibiului. de armata maghiară, prevăzând pe- 
ricolul în care “i cra viaţa, a pus de i-ati 
tuns ptrul şi i-ai ras barba călugărească, apoi 
îmbrăcat în vestminte țărănesc, pentru a 
nu fi cunoscut, a ieşit din Sibiu, şezând ca 
servitor pe capra caretei doamnei Golescu, 
care părăsind locuinţa sa din Sibiu, sc re- 
întorcea în România. Acolo, denunţat că ar 
agita în contra regulamentului organic al ţe- 
rci, a fost arestat de o patrulă a armatei ru- 
sesci şi ținut sub pază strictă în Râninicul- 
Vâleei mai multe zile, :ar de aci escortat 
la Bucures, unde a fost pus în libertate. 
Scrierile sale, afară de dicționarul sus arătat, 
sunt: Gramatica română pentru seminarii, 
(1848), Elemente de gramatica română (1850). 

„Bălcescu (Nicolae).— Om de stat, pu- 
blicist, născut în Bucurescă la 2 lunie 1S19, 
mort în Palermo la 16 Noemvrie 1852. A făcut studiile sale în colegiul Sfântu Sava si apoi a servit cât-va timp în armată, dar [i- ind implicat în conspirația contra lui Vodă Al. Ghica, fu închis la Margineni. Părăsind oştirea, a luat partea cea mai activă la re- voluţia din 1848 atât în tară câtsi în Tran- silvania, fiind chiar unul din membrii eu- vernului provisoriu, din care causă a fost ecsilat. Atunci a trăit cât-va timp în Paris apol în Palermo, unde a murit si a fost în- gropat în cavoul săracilor din acel oraş. "Bălcescu a scris “Puferea armată a Romd- niel (15.44), Istoria Românilor sub Mihairi Podă Viteazul (1551—1832) pe care n'a avut tim- 
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pul să o sfârşească. Se mai numtră între 
operele sale, Cântarea României cu toate că 
Bălcescu singur scrie că ar fi găsit manus- 
crisul întro mânăstire din ţeară. 

Băleanu (Emanoil). —Om politic, fost 
comandant al oştirei din Muntenia la rcîn- 
fiinţarea ci în 1831 şi deputat în adunarea 
țerci. Din preună cu ]. Câmpineanu a fă- 
cut parte din opoziţia organizată contra prin- 
cipelui Al. Ghika dela 1834 până la 1837. 
Ishucnind revoluţia de la 1848, Em. Bă- 

“leanu întră în partidul antirevoluționar şi 
face parte din căimăcămia instituită în Bu- 
cureşci după fuga guvernului la Târgovişte 
(27 unic). Mai târziu, până la alegerea lui 
Cuza-Vodă, a făcut iarăşi parte din Căimă- 
cămia muntenească din preună cu ]. Manu 
şi I. Filipescu. 

Baligot de Beyne. — Diplomat, născut 
în Francia, încetat din viaţă în 1892 la Paris. 
A fost mult timp secretar al Consulatului 
francez la Constantinopole; acolo, cunos- 
când pe C. Negri, sub influenţa acestuia, a 
lucrat mult în vederea unirci Principatelor. 
La 1860 în luna Fevruarie a: venit în Bu- 
curesci. ca secretar al Domnitorului Cuza pe 
care nu La părăsit până la sfârşit. După 
11 Fevruarie 1866 s'a retras n Francia, 
stabilindu-se la Paris. - 

Balş (Panait 1.).— Născut la 1517 în- 
cetat din viată la Iveştă (Tecuciii) la 23 Ianure 
ric 1889. A fost ministru de Ananceal Mol- 
dovei. 

Balş (Tudor).— Fost caimacam al Mol- 
dovci, născut la 1790, încetat din viaţă la 
1857. Domnul Gr. Ghica al Moldovei îm- 
plinind la 1856 termenul de şapte ani pe 
care fusese numit, Tudor Balş îl înlocui. cu 
titlul de caimacam. EI desfiinţă toate insti- 
tuţiunele făcute de Grigore Ghica, inchise 
seminarul şi gimnaziul din monastirea Neam- 
țu, desfiinţă facultatea de drept din Iaşi, banca 
naţională. şi legea de presă. - 

Bălteanu (Eniu.— Profesor, născut în 
comuna Cocioc la Octomvrie 1847. A fă- 
cut studiile sale în Bucures, la facultatea 
de litere şi filosotie, apoi a mai urmat cur- 
surile universităţilor din Berlin şi Toulouse. A fost cu începere de la 1872 şi până la 
1876 în mai multe rânduri revisor şcolar :
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apoi profesor la mai multe şcoale până când 
a înfiinţat un institut a cărui direcţiune a 
luato la 188.4. ” 

A publicat: “Poesia didactică la Greci. 
Davila biografie populară. Din studiul na- 
turei, Abecedarul romăn, ete. Eniu Bălteanu 
a înfiinţat la 1585 revista pedagogică «Lu- 
mina peniru toţi» care a apărut fără între- 
rupere până la 1 lunic 1895. 

Balu (Nicolae) — numit şi Coconul. 
Avocat, născut în Zerneşti (ransilvania) la 
1790 încetat din viaţă în Braşov la 1855. 
Studii filosofia şi dreptul în Cluj; întră 
mai întâi ca practicant la Fesaurariat in Si- 
biu, fără nisi un salar, în decurs de 7 ani. 
Ascultând sfatul părintelui sti, îmbrăţişă dup 
aceea cariera preoțească, dar peste puţin o 
părăsi şi se tâcu advocat. Om cu rare 
râvnă pentru luminarea şi înaintarea popo- 
rului, Balu stărui, mai ales în comuna sa 
natală și în cele din jur, ca părinţii să-şi 
trimeată copii la şcoale mat înalte şi acestei 
stăruinţe se datoreşte o pleiadă de bărbaţi 
aleşi eşiţi din acele părți, cari ad avut un în- 
semnat rol în viata publică naţionali şi bise- 
ricească a Românilor transilvâneni. Advocat 
zelos, Balu, după lupte de peste o ani câştigă 
procesul locuitorilor români din granița 
“Transilvaniei înspre România de circa 200,000 
fl. drept despăgubire pentru daunele prin 
militarisarea graniţei, înt&mplate sub împt- 
răteasa Maria 'Lereza. 

Baraş (luliu).— Doctor, profesor, de ori- 

pină israclită, născut la 1818 în oraşul Brody 

(Austria), mort în Bucuresci la 1863. A făcut 
studiile în Austria unde a luat diploma de 
doctor în medicină, apoi a venit în Bucu- 

resci la 1842 şi e numit mai-ăntâii doc- 

tor de carantină la Călăraşi (Ialomitza). 
La 1845 trece ca doctor li Craiova şi la 
1852 profesor de ştiinţele naturale la co- 

legiul Sf. Sava din Bucuresci, predând în a- 
celaş timp ştiinţele naturale la şcoala, de 

agricultură, şi cea rzilitară. 3 
EL a fost întemeiătorul şi directorul pri- 

mului spital de copii. 
Doctorul Baraş a publicat; Minunile ua- 

turei 3 vol. (1852).— Mineralogia, dupe “Be- 

les, (854p).—Asfixia sati leşinul (1854).—- 
“Botanica, după Belez (1836).—Higiena po- 
pulară (1857).— Zoologia (1857). — Debora, 
melodr. în 4 acte (1858) Cârticiea altoiului 
(1859).—ACanual de silvicultură (1861).—   
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Isis sai Natura (de la 1856 până la 1859). 
— Natura, foae pentru lăţirea “sciinţelor na- - 
turale (de la: 1851 până la 1863 în unire 
cu D Ananescu). — Israelitul romau, foae 
politică (1857). 

“Barbu (Gheorghe).—Vestit lăutar, năs- 
cut la 1Soo în Iaşi încetat din viaţă la 1893 
în laşi. Fost staroste al lăutarilor, hu-al 
unul lăutar devenit celebru prin canţoncta 
lui V. Alexandri: Barbu Ldntarul, Gheorghe 
Barbu avea mai ales un deosebit talent de 
improvizație şi de' reproducere după auz. 
Se povesteşte -că pe.la 1847 ar îi uimit 
"chiar pe vestitul compositor Liszt aflat la 
laşi şi în presenţa căruia 'executase dupt 
auz mai multe bucăţi muzicale. 

Barcianu (Danil).—Profesor şi scriitor 
român, născut la 1847 în Reşinari; a studiat 
în Sibiu. In 1859 a fost trimis în Germa- 
nia din partea ministerului de culte şi instr. 
publici spre a studia organisarea şcoalelor 
popblare de acolo, iar între 1870—74a urmat 
la . universităţile din -Viena,: Bonn şi Lipsca 
prelegeri de pedagogie! şi sciințele naturale. 
În 1876 a fost numit profesor la cinsti- 
tutul ped-teol. din Sibiu,» unde funcţio- 
nează şi azi. | 

A fost şi director al «şcoalei de fete 
a Asociaţiunii - transilvănene pentru ! litera- 
tură», de asemenea mai mulţi ani secretar al 
acestei asociaţiuni; Barcianu a fost membru 
al comitetului naţional şi ca atare judecat în 
procesul Memorandului şi închis în' Va. A 

publicat : Untersuchungen iiber die Blilhe- 
nenhvickelune der' Onagracezn. (1874) - Ele- 

mente de istoria naturală, USSi — 83) Lu- 
crul de mână în şcoalele de băeţi şi în insti- 
intul pedagogic (1885), Istoria naturală în 
scoala poporali (1890—91.) A prelucrat ope- 
rele răposatului stii tată : 1) Vocabular -rom- 
nemţesc şi IVorterbuch der: român. und deu- 
tschen Sprache. (1886 şi 1888). Gramatica ger 
mană (1896). In 1891 a redactat revista li- 
terară «Foaia Ilustrată», iar împreună cu alţi 
colegi «Foaia Pedagogică». 

Barițiu (Gheorghe). — Istoric şi în- 
temcictorul presei române în Transilvania, 
născut la 12 (24) Mait “1812 în - Jucul de 
jos, cott. Cojoceni, încetat din viaţă la 1593. 

Scoalele elementare le-a urmat în “Trăscău 

'(Toroczk6) 1820—1824 şi Blij 182+4—1827, 

iar liceul şi facultatea filosofică în Cluj, de unde
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după 4 ani s'a reintors sar la Blaj şi a in- 
trat în institutul de teologie. , 

La 183ş a fost nunmut profesor de fisică 
la facultatea filos., iar în anul următor a fost 
chiemat ca profesor la şcoala română din Bra- 
şov, înfiinrată cu doi ani înainte. 

La 1538: Barițiu înfințează «Foaia peutru 
minte, inimă şi literatură», câte un număr 
pe szptâmână, şi ceva mai târziu, ziarul poli- 
tic «Gazeta de Transilvania». In iarna urmă 
toare, a organisat o societate de diletanți, care 
a r&mas în activitate până lu 1856, şi a con- 
tribuit în mod însemnat la desvoltarosa lim-: 
bei române în ţinutul Braşovului. 

La 1845 Barițiu să retrage de la şcoala 
română şi îşi consacrează întreaga activitate 
foilor sale, cari în urma censurei severe, 

„avend să lupte cu neîntrerupte greutăţi, re- 
clamat o atenţiune deosebită. La 1848, a par- 
ticipat la adunarea naţională zinută în 3 (15) 
Mai pe câmpul libertăzei de lingi Blaj şi 
a subscris protocoalele şi petiţiuniiz ca vice 
preşedinte al adunării. In Octomvrie infiin. 
țându-se în “Transilvania «comitetul de pa: 
cificațiune», Barițiu a fost chiemat la Sibiu 
unde fu numit tot odată şi membru al «comi- 
tetului pentru apărarea ţirei». Remânând fo- 
ile lui Barițiu în griji colboratorului stu 
Andrei Mureşan, cl a stat peste 4 lunl în Sibiu 
şi a participat la lucrările ambelor comitete, 
La 11 Martie 1849, căzind Sibiul în mânele 
insurgenților, Barițiu şi cei L-alţi membri ai 
comitetului s'au refugiat în România. Bari- 
tiu a mers la Câmpina, unda sc refugiase şi 
familia sa, aici însă fu arestat de o patrulă 
rusească şi escortat la Ploeşti şi de aici după 
2 septămăni, la Cernăuţi, unde a fost în fine 
cliberat după intervențiunea familiei Hurmu- 
zachi, la a cărui moşie,— Cernauca,—a pe- 
trecut pâni după pacificarea 'Transilvanici, 

Reintors la Braşov, Barițiu a obţinut de 
lu noul guvern vocea de a continua cu edi- 
tarea foilor sale, însă la 1850 furi suprimate 
din causă că Barițiu a publicat raportul lui Lan- cu după originalul german tipărit în Viena, şi nu S'a supus ordinului autorităţilor de a în- trerupe această publicare. «Gazeta» a rca- părut deabia după 6 luni, sub conducerea lui Iacob Mureşan, care a fost numit redac- tor, iar Bariţiit.a remas simplu colabora- tor la această foaie. In 1852 un consorțiu de comercianţi români din Braşov înfiintează fabrica de hârtie din Zărnesci şi numesce pe Barițiu director comercial, care post Pa ocu- pat aproape 20 ani. La 1860 Barițiu elabo- 
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roază, după cererea mitropolitului Șaguna, 
un procct de statute ale «Asociaţiunii Tran- 
silvane». Cu anul 1861 reîncepiând luptele 
politice în monarchia întreagă, Barițiu a con- 
lucrat la toate adunările şi conferințele Ro- 
mânilor; la dieta din Sibiu (1853;4) a participat 
ca regalist şi a fost ales de aceasta de două 
ori deputat în senatul imperial din Viena. În 
1855 a fost ales membra al Academici române 
(atunci Societatea academică). 

După retragerea sa de la postul de director 
al fabricei de hârtie din Zernesci, Barițiu sa 
mutat la Sibiu, şi a înființat ziarul «Observa- 
toriul» (1878 până 1885), pentru a cărei linie 
politică i-s'au intentat 3 procese politice în cari 
însă juriul sibinn l-a achitat. Organisându-se la 
1881 părtidul nâţional, Barițiu a fost ales în- 
comitetul central şi a redigiat Memorialul pu- 
blicat conform însărcinăreia conferinţei elec- 
torale ţinute în Mai 18S1 în Sibiu, iar la 
1884 a fost ales preşedinte al comitetului na- 
țional şi a ocupat acest post până la rctrag>- 
rea sa din viaţa politică, la 1887. De la acest 
an, Barițiu şi-a consacrat întreaga activitate 
Asociaţiunii “Transilvane pe care a servit-o 
ca secretar Î. şi redactor al «ransilvanici» 
(1861—188S), apoi de la 1888 ca preşedinte 
şi delegat la şcoala civilă de fete din Sibiu. 
Scrierile lui Barițiu sunt foarte numeroasa; 
afară de Memorialul amintit, el a claborat 
un dicționar german-român (183 5—1854), şi 
altul maghiar român (1859), a publicat nu- 
meroase studii, în cea mai mare parte isto- 
rice, în foile sale, mai ales în « Fogia pentru 
minte, inimă şi ltraturd» (1838 —1S50), în 
revista » Transilvania», al cărei redactor a 
fost aproape 20 ani, şi în Analele Acade- 
mici române. A colaborat 2 ani şi la dicţi- 
onarul și Glosariul Academiei. Scrierea. sa 
principală este: «Părţ/ alese din istoria Tran- 
silvâneană pe 200 ani din urm» (1889). 
Opiniunile şi credinţele politice ale jut Ba- 
rițiu sunt desvoltate în diarul sti «Obser- 
vatoriul» şi în Memorialul conferințelor 
din 1881. 

Barnuţiu (Simeon) — Om politic din 
Transilvania, profesor la Universitatea din 
laşi născut la 21 Iulie 1808 în Bocşa ro- mână (Transilvania) încetat din viată la 16 Mai 1864. ” 

A făcut studiile sale în Blajii unde la 1830 e numit sub-director în seminarul teologic şi la 1839 profesor de filosofie la gimna- 
demisionează, pleacă
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la Sibiu şi să pune în fruntea mişcărei na- 
ționale de la 1848 jucând un rol foarte în- 
semnat în “Transilvania. i 

După liniştirea revoluţiunii, Barnuţiu lu- 
cră ca vicepreşedinte şi membru al comite- 
tului naţional, apoi al comitetului de paci- 
ficaţiune alăturea cu N. Bălăşescu, Lau- 
rian, Cipariu, Barițiu. In rr Martie 1849, 
când insurgenții ocupă Sibiul, Barnuţiu să 
refugiază în România şi după multe sufe- 
rinţe îndurate prin aresturile din R.-Vâlcci 

IN
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şi 'T.Scverin, ajunge la Constantinopole, iar: 
de aci merge la Viena, unde a lucrat pen-! 
tru reuşita causci naţionale. In 1851—ş2: 
ascultă prelegerile la facultatea juridică din 
Viena; în 11 Octombrie 1852 merge la Pavia, 
unde în 1854 ia diplomă de doctor în drept;: 
în 1854 mergela Iaşi, chiemat de către mi- 
nistrul Mavrogheni şi de A. 'Lreb. Laurian, 
ca să ocupe catedra de filosofie la gimna- 
siul academiei din Iaşi. In 1856 se deschi- 
seră în laşi cursurile superioare şi anume: 
a făcultăţii filosofice şi a celci juridice; la 
-cea dintâi Barițiu a Luat catedra de filosofie, 
în a doua, catedra de dreptul ginţilor, dreptul 
public şi constituţional. La 1863 find bol- 
nav demisionează. Operele lui Barnuţiu sunt: 
Dreplul natural privat şi public, Dreptul gin- 
ților natural și positiu; (Doctrina constituţiunii); 
Constiluţiunile statelor principale, cu introduc- 
ţiuni; Antropologia; Psichologia empirică; En- 
ciclopedia filosohei teoretice; Logica ; Setaji- 
sica; Estelica; Sciinţa virtutil; Pedagogia; Is- 
toria filosofiei. 

Barnuţiu este întemeetorul fracţiunci libere 
şi independente din Moldova. 

p 
Baronzi (Gheorghe). — Publicist născut 

în Grecia la 1$1ş, încetat din viară la 1896. 
A făcut studiile sale în România fâră a le 
coimilecta. Colaborator la mai multe ziare 
precum România, Vocea “Poporului, cela pu: 
blicat: Eleonora (1844) dramă — Lucia de 
Lamermoor (1845) dramă; «Romana», tri- 
logie epică (1847) — «Castelul “Brâncovenesc, * 
Carnavalul Veneţiei şi Visul vieţei omenesci». 
(1852) — «Matilda» (1853) — «Metela şi 
«Orbul», -— (1833) —- « Nopturnele», poesit 
(1853) — «Istoria cizilisaţiunib, după Gui- 
z0l (1556)— «Dominul roşu» (1833) — «Isac 
Lachedem» sati jidovul rătăcitor (1835) — 
«Lena şi ziua fără mâne» (1855) — «Fidan- 
[ata» (1856) — «lacobiiuii şi Girondinibv 
(1856)—«Ricard inimă de leii» (1856) — 
«Contele de ÎConte-Christo» (1857) —- «Ma- 
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teiti “Basarab saii dorobanţii şi seimeni, dra- 
mă (1858) «Maria Stuart» (1858) — «Da 
nubianelz» (1859) — «Zinele Carpaţilor» 
(1860) — Legenda României» - (1862) —. 
«iCisterele “Bucurescilor», «roman original» 
(1862) —-- «Orele dalbe», poesii nouc (186) 
«Satire» (1857)— «Limba română -şi Ire- 

„diția ei» (1871) ctc. 

Barozzi (Constantin). — General de 
divizie, născut. la anul 1833. Octomvrie. 
Sub-Locotenent”la 1856 Aprilc, Major la 
1864 Mai, Colonel la 1870 Aprilie, Genc- 
ral de Brigadă ia 1883 Martie, General de 
Divizie la 1892 Mai. 

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

I.a 1670 Şef de Stat-Major li Divizia IV 
Iaşi, e numit şefal Depozitului de Rezbel (Ir- 
stitutul Geografic de azi) pe care l-a orga- 
nisat şi sub-direcţia sa a început şi a exe- 
cutat harta din nordul Moldovei, harta Dobro- 
gci şi parcelarea acestea. In resbelul de la 
1877—1878 a luat parte întâl ca sub-şef de 
Stat-Major al Armatei Române, în urmă ca 
Şef de Stat-Major al ci. La 1878 este Di- 
rector gencral al Ministerului de Resbel, în 
1883 Comandant al Divizici active Dobro- 
gea, în urmă Şeful Stat-Majorului Regesc, 
iar în 1688 Ministru de Resbel şi Senator în 
primul Minister al lui “Teodor Rosctti ; în 
1892 Comiundant al Corpului III de Armată 
şi acum şeful Marelui Stat-Major. Este Vice 
preşedinte al Societăzii Geografice Române 
de la fondarea cl.. Ca Delegat din partea Gu- 
vernului Român, a luat parte la Comisia de 
delimitare a Românii despre Austro-Ungaria 
şi Bulgaria. 

Barroczyn (de, baron) — Major, adju 
tant al Principelui Alexandru Ghica de la 1836 
până la 1840, mai târziu ş=f de secţie. la di- 
recţia !ucrărilor publice de la 18.46 până la 
1850; a ficut cel d'intâiti plan al oraşului 
Bucuresci care să mai găsesce în present în 
arhiva Primăriei Capitalei noastre. 

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

:necunoscute. E 

Baârseanu (Andrei).—Profesor la şcoala 

comerciali română din Braşov, născut în 1 835 

la Dărstele Braşovului, unde şi-a făcut stu- 

„diile, terminându-le în Braşov, Viena si Min- 

“chen. Sa ocupat cu adunarea şi publicarea 

Jiteraturei poporale, cu lucrări didactice şi a 

scris versuri, pe cari le-a dat la iveala în d Cout- 

morbiri Literare», «Familia» şi în «Gazeta 

rus.» Publicaţiile sale sunt: « Doine şi stri- 

giluri din. Ardeal», publicate în colaborare cu 

De, L. U. Jurnik, (1885), scriere premiată de 

Academia română; «Cinci-zeci de colinde», 

(1890) «Din traista ni Moş-Stoica» 101 ancc- 

docte poporale, publicate sub pseudonimul 

Sandu (1891). In anii 1887—1888 a redigiat 

înpreună cu I. Popea, foara «Şcoala și familia». 

Baărsescu (Agatha'.— Tragediană, ns- 

cută în Bucuresci la 1861. După terminarea 

claselor. sa angajat la Teatru Naţional din 
Bucuresci ca elevă în luna Iulie 1878 pen- 
tri stagiunca 1878—1879 spre a juca rolu- 

vile de jună primă şi îngenue. | 
A debutat în Azurina din Fata Aerului 

apoi succesul ci -s'a afirmat în Smirdudiţa din 
Malul Gărlet şi Casilda din “Ruy-Blas. 

Având o deosebită atracţiune peiitru tra- 

godie, a părăsit scena “Teatrului național şi 

Sa dus la Viena în 1880, unde după cea 
sevărşit conservatoriul a fost angajată la Burgb 
Theater în 1883. jucând acolo rolurile cele 
„mal importante din repertoriul tragic şi dra- 
„matic timp de 4 ani. | 

De aci a trecut în 1890 la Hamburg, iar 
mai târziu sa reîntors în Viena, fiind an- 
gajată la "Teatrul Raimund. Din când în când, 
D-na Bârsescu a venit prin Bucuresci spre 

„a se înfăţişa în diferite roluri din reperto- 
riul german dinpreună cu trupe alcătuite de 
D-sa. Acum e. angajată la Berlin. 

Başota (Basiliu Moţiu Dâmbul). —Nis- 
: cut la 1836 în Zagra, (distr. Nascud, 'Lran- 
silvania), jude regesc apoi advocat, a publi- 
cat numeroase tractate istorice şi ştiinţifice 
în presa periodică din Transilvania, iar la 
1853 a editat un studiu geologic asupra struc- 
turii munţilor apuseni..La 1876, — în urma 
picrdercă fiului stii Emil Dionisiu,—a ficut o 

 fundaţiune pe numele acestuia, din care să 
acordă stipendii la studenţi români din munţii 
apuseni şi din distr. Nascud. ” 
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Basset (Louis). — Născut în Orbe, (can- 

tonul Vaud, Elveţia). la Nov. 1846; a stu- 

diat la colegiul şi facultatea de litere din 

Neuchatel, în Elveţia. Trecând în România, 

încă în tinereţe, ca profesor, s'a distins prin 

aptitudini multiple, cart l-ai designat pen- 

tru importantele funcțiuni de secretar privat 

al Regelui Carol I. şi administrator al Curții 

Regale, posturi pe cari le ocupă de la 1869. 

'Batailiard (Paul). — Scriitor francez, 

născut la 22 Martie 1816 în Paris unde a 

fâcut studiile sale. 
Cunoscut pentru părerile sale democra- 

tice, cra pricten cu C. A. Rosetti în 18.48 

şi Sa interesat. mult de aspirațiunile Romi- 

nilor. El a publicat în afară de multe stu- 

dii asupra “Țiganilor, următoarele scrieri: 

La Moldo-Valachie dans la manifestation de 

ses vaux (1856). Premier point de la ques- 
tion d'Orient. Les principautes de Moldati: 
et Valachie devant le congres (1856). 

Beldiceanu (Nicolae).—Poct, arheolog, 

născut în satul Preoteşti (Suceava) la 1846, 
mort în Iaşi la Fevruarie 1895. A fost clzv 

al şcoalci primare din Folticeni şi apoi al 
liceului şi Universităţii din laşi. 

N. Beldiceanu a fost mai întâiu profesor 
la gimnasiul din Folticeni, apoi la liceul din 
Botoşani, director la destiiinţata şcoală de 
meserii din. laşi, şi în urmă protesor la gim- 
nasiul Stefan cel Mare din acetași localitate. 
EL cra şi membru onorific al Academici din 
Bern. 
„Colaborator al revistelor: Convorbiri Lile- 

rare, Contimporanul şi «Arhiva Societăţei li- 
terare» din laşi, cl lasă urmatoarele scrieri: 
Pământul poemă, Tata nuvelă în versuri 18S3 
Doine (1893) şi un studiu asupra Poezuei 
poliritmice, nctipărit încă. 

Beldiman (Alecu).— Publicist născut în 
Moldova pe. la sfârşitul secolului al XVIII, 
mort la 1862. El este cunoscut mai ales prin 
Tragodia, sai Jalnica Moldovei întâmplare 
dupii răsvretirea Grecilor din 1821, în care 
autorul într'o cronică versificată în peste 
4000 versuri, istoriseşte nenorocirele aduse 
țărei îu timpul zaverei de la 1821. 

Beldiman Alecu a mai scris Moartea lu! 
„Atel (1818) Numa Pompiliu, (1820) Oreste 
după Voltaire, (1820) Alexie sai Căsuţa din 
Codru, Călătoria lui Cox în Rusia, Intamplă- 

„rile lui Carlo şi ale prietenilor lui.
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Beldiman (Alexandru).— Ziarist, năs- 
:“cut la: 1832, fost “prefect al puliţiei în Bu- 

curesci la 186ş, a ocupat accastă funcţiune 
penă la 11 Februarie 1866 cânda fost rts- 

„turnat Principele Cuza. Retras din viaţa po- 
“litică în”urma acestui eveniment, a fundat 
în laşi la 1862 ziarul Adeverul care re- 
presinta aspiraţiunile domnici pămintene şi 
susţinea candidatura fiului principelui Cuza. 

- Dup& moartea acestuia, ziarul -a devenit de- 
mocratic socialist şi cu deosebire anti-di- 
nastic. De la 1888, Adeverul aparcîn Bu- . 

„curesci. 

Belu (Barbu). — Bărbat politic născut 
în. Bucuresci pela anul 1825. A fâcut parte 
din studiile sale în casa părintească car parte 
în Grecia pe la anul 1643. 

La 1850 a început a lua parte la aface- 
rile publice, fiind numit judecător la trib. Ilfov 
secţ. II, apoi'la 1852 preşedinteal aceluiaş 
tribunal, la 1853 procuror la Curtea de A- 
pel secţ. |, la 1856 judecător la aceaşi Curte, 
la 1859 judecător la Inalta Curte. 

La 1862, Barbu Belu este numit Minis- 
tru al Cultelor, dar demisionează la lunic 
dupE asasinatul Preşedintelui Consiliului 
Barbu Câtargi, ver bun cu dânsul. 

La 1863, el ia portofoliul justiţiei în ca- 
binetul N. Kreţulescu şi 71 ocupă numai o 
lună. 

A representat judeţul Muscel la 1859, 
1S61, şi la 1864 a fost numit senator con- 
form Statutului. 

La 1866, Impăratul Frantz loscf va con- 
ferit titlul de baron. 

Dupt căderea Principelui Cuza, Barbu 
Belu sa retras din viaţa publică. 

Bengescu-Dabija (Gheorghe). — In: 

tendent general al armatei, autor dramatic, 

născut la 20 Iunie 1844 în 'Lirgu-Jiului. 

Intrat în armată ca soldat la 1859, a do- 
bândit la 1861 gradul de “sub-locotenent şi 
apoi a trecut în intendenţă la 1875, înain- 

tând până la gradul de controlor general 
în 1895. 

Pe terenul literar, s'a făcut cunoscut prin 

numeroase comedii, drame, tragedii şi tra- 

duceri. Principalele sale producțiuni sunt : 

O palmă la bal mascat, comedie, Nu e pen- 

Iru cine se: pregăteşte, comedie, Radu III, 

drama istorică, Pyomialion, tragedie, Olteauca, 

şi numeroase operete franceze traduse în 

limba română.   
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Bengescu (Gheorghe). — Diplomat, 
publicist, “născut în Craiova la 30 August 
1848. 

A făcut studiile sale în Paris la .liceul 
Louis-le-Grand de la 1557 penă la 1867 şi 
apoi după ce a fost laureat la Concursul 
general din 1865 şi 1866 a terminat facul- 
tatea de litere la 1869. 

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

La 1873 sc stabileşte în Paris spre a se 
ocupa cu studii istorice şi literare şi tipă- 
reşte acolo în 1882 opera sa Wolfaire Bi- 
bliographie de ses auvres, pentu care Aca- 
demia franceză “i dă un premii-în 1883 şi 
o medalie de aur în 1890. 

La 21 Ianuarie 1882, G. Bengescu rein- 
tră în diplomaţie ca secretar la legaţiunea 
din Londra, de unde trece apoi la Paris şi 
e numit prim secretar în 1885. La 1889, 
e înaintat Consilier de legaţiune şi la 1891 

este numit ministru plenipotenţiar la Brux- 

elles, funcţiune pe care o ocupă penă în 
present. 

Membru corespondent al Societăzei de is- 

torie diplomatică din Paris,. membru al So- 
cietăței de istoria literaturei din Francia, mem- 

bru corespondent al Academiei Române, - 
încă de la 1882, G. Bengescu a publicat 
numeroase opere, între cari: . 

Alexandre le Bon, prince de AColdauie 
în colaborare cu lmile Picot. Le conflir 
franco-roumain par un ami de la France 
(1885). Les origines de Vhistoire roumaine. 
par A. Ubicini. 'Lexte. revu et public sur 

le manuserit de Pauteur, et precede bune 
notice biographique (1886). La question 
dynastique en “Roumanie, par un paysan du 

Danube. Voltaire Bibliographie de ses CEuvres, 
(1882—1890). Notice bibliographigue sur les 
princibaux ecri!s de Vollaire ainsi que sur 
ceux qui lui out le atribucs. Memoires 
pour: servir ă la vie de. M. de Voltaire, 
ccrits par lui meme, publiis par un Bi- 
bliophile (1886). Voltaire, Leltres e! Billels 
inădits, publiss dapres les originaux de Bri- 
țisb Museum (1887). CEnvres chosies de Vol- 

taire publites avec Preface. Notes et Variantes. 

2. b
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“Bibliographie franco-roumaine du XIĂ-e sit- 
cle Tâme r-er (1895). 

G. Bengescu a mai pubiicat în Convor- 
birt literare, un studih asupra vieţei şi 'ope- 
rilor lui V. Alexandri şi aminturi asupra 
misiunci lui V. Alexandri în Francia. 

Bengescu (Grigorie). — Născut în Cra- 
iova la 1824, încetat din viată în Bucurescă 
la 1881. A fâcut studiile la Viena şi dupt 
ce a ocupat câte-va funcțiuni administrative, 
între altele prefect de județ, a fost sub dom- 
nia Principelul Ştirbei, ministru al cultelor, 

Mai tirziu, a fost director general al teatre- 
lor, director de minister, şi a făcut parte din 
cabinetul Kogălniceanu ca titular la justiţie 
şi culte de la 21 Ianuarie 1865 pent la 26 
anuarie acelaş an. 

"Benişii (Carol). — Arhitect, născut la 
1822 în oraşul Jigendorf (Austria), încetat 
din viaţă în Bucuresci la Octombrie 1896. 

A făcut studiile la Viena şi Miinich, apoi 
s'a stabilit în Pesta. La 1847 a fost anga- 
jat de către Prinţul Bibescu şi generalul 
I. E. Florescu spre a veni în Bucuresci 
ca arhitect ai logofeţiei bisericeşti, şi în a- 
ceastă calitate a făcut diferite planuri pen- 
tru monăstirele "Tismana, Arnota, biserica 
Bistriţa, etc. 

Clădirile şi planurile mai însemnate ale 
arhitectului Benişi sunt: Biserica Donmiţa 
Bălașa, Asilul şi spitalul Brâncovenesc. Cale- 
drala catolică Sf. Iosif din strada Fontânei 
(Bucuresci), catedrala din Constanţa. 

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

Berariu (Artemiu). — Scriitor român 
"bucovinean, născut la 20 Septembre 1834 
în Satul Mare. A studiat în Suceava şi în 
Cernăuţ, iar la 1858 fu trimis cu stipendiu 
la Viena. Aici se înscrise la facultatea filo- 
sofică pentru studiul filologiei clasice. In 
1861 se întoarse în ţară şi, ne mai primind 
stipendiu pentru continuarea studiilor, se 

„Preoți. In 1865 se făcu paroch în Ceahor 
şi suplini de acolo timp doi ani şi jum&tate 
la institutul teologic din Cernăuţ, catedra 
studiului Biblic al testamentului noi. Din 
Noembrie 1883 până la Aprilie 1895 fu re- 
dactor pentru textul românesc la foaia . bi- 

„sericească Candela.: In 1884 tu: numit can- 
„celar mitropolitan şi sinodal, care funcţiune   
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o împlini până în 1895, şi în 1892 se făcu 

protopop activ în Cerniuţ; în 1695 căpătă 
deminitatea de archipresbiter cu 'cruce (Stau- 
rofoz). A publicat diferite scrieri în: Ga- 
zeta Transilvaniei, Telegraful Român, Ob- 
servatoriul lui Barițiu; a conlucrat la foile 
poporale Steluţa şi Deşteptarea, scriind tot-. 
odată şi în Revista politică şi în Gazeta :Bu- 
covinei. In - foiţa -Albinei din 1870 a publi- 
cat Cugetări politice ale unul țiran de la 
muiite, şi în 1888 broşurele Norocul unui 
Satmarean şi Terminul sfântului Nicolae. 

Berariu (loan). —:Scriitor român din 
Bucovina, născut la 1846 în Suceava, în- 
cetat din viară la 1895. la 1866 luă .parte 
ca voluntar în resboiul din acest an al:Au- 
strici cu Prusia. In 1867 îşi continuă stu- 
diile la institutul: teologic din Cerniuţ, le 
fini în 1871 :şi se preoţi. 'La 1880 a fost 
paroch în Stroiesci, unde :primi în .1890 
demnitatea de esarch. A publicat mai.multe 
poesii, ca: O noapte pe ruinele Sucevit, Stil- 
pul lui Vodă, în calendarul bucovinean pe 
1867 şi 1882;» Luptade la Smârdau, în 
«R&sboiul»-pe 1884 : «Die Felsen der. Fiirs- 
fin,» în Romănische Revue etc., iar în prosă: 
“Dochia, novelă în Familia (1876), :Biogra- 
fia mitropolitului Silvestru Morariu, Notabilit 
români din Bucovina, în Observatoriul lui Ba- 
rițiu pro 1880 şi 1884; Congresul bisericesc 
din "Bucovina. Despre oratoria bisericească la 
Români, Despre formele predicamentului în 
biserica ortodoxă română, 1882, 188ş şi 
1888; Colecţiune de predici, (1887); Eriu- 
nerungen aus dem blutigen Gefechte bei Vi- 
sakov, în Czernowilzer Zeitung ete. Multe 
scrieri de ale lui ai r&mas nepublicate. 

'Berdescu (Alexandru). — Com positor 
musical, născut în Bucuresci la :1833, înce- 
tat. din viață la 1871. A-avut-de “profesor 
pe Alex. Flechtenmacher în Iaşi şi s'a ocu- 
pat în special cu muzica naţională, culegând 
mai toate melodiele naţionale şi transcriin- 
du-le pentru piano. Lucrarea sa. este publi- 

“cată în vre'o '20 caete. 

:Berendei (Anton). — General: de. divie 
„sic, născut la 6 Ianuarie 1838. A făcut stu- 
diile sale. în strtinătate: urmând scoala de la 
"Metz, de unde. a''eşit la:1862. cu. gradul de 
locotenent; - 
„Maior în 1868, colonel: în-1877,:e :îna- intat general de brigadă în 1885, Şi con-
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duce toate lucrările de fortificații din jurul 
Bucuresciului, fiind numit inspector general 
al geniului. Inaintat general de divisie în 
1895, ise încredinţează comandamentul di- 
viziei din Craiova. 
“Generalul Berindei a fost în diferite rân- 

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

La 1896—23 Noembrie a intrat în minis- 
terul de sub presidenţia d-lui P. Aurelian, 
luând portofoliul: resbelului, pe carel de- 
ţine până în present în cabinetul Dimitrie 
Sturza. 

Berendei. (Dimitrie). — Inginer, năs- 
cut la 1831 în Roşiori (Leleorman) încetat 
din viaţă la 1883 în Bucuresci. A făcut 
studiile în Paris, de unde s'a întors cu ti- 
tul de inginer. 

A fost ministru al lucrărilor publice în 
cabinetul Ioan Ghica de la 18 Decembrie 
1670 până la 11 Martie 1871. 

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

Bergamenter (Francisc). — Profesor, 
născut în Viena (Austria) la 17 Mai 1830. 
A facut studiile sale în Viena unde a func- 
ţionat ca: institutor la o şcoală protestantă, 
apoi la Consistorii. La 1864 a venit în 
Bucuresci ca profesor la: şcoală evanghelică, 
unde a tuncţionat pent la 1875; apoi a de- 
misionat şi a înființat în Capitală un insti- 
tut de cursuri -primare şi secundare pentru 
băeti, “institut care esistă până în prezent. 

A-publicat: Micul camarad în şcoală (1867) 
Iima copilărească (1868) Amicul Junimei : 
Române” (1883) Probleme aritmetice, Obo- 
Îl meri. 

Bernad (Alfred: Nicolaus). — Doc- 
tor-cliimist' -născut: în 1836 în Zagreb (A- . 
gram) Croaţia; -absolvent bacalauriat al li- 
ceului clasic din Warasdin şi Gratz şi alli- 
ceului encyclopedic al conventului St. Pia- 
rist din' Viena, Studiile universitare le-a ur- 
mat la Universitățile din Gottingen, Gratz, 
Viena şi' Dresia. 

Specialisarea cunoştinţelor sale universi- 
tare, după: cea dobândit titlurile academice, 
a” “realisat'o frequentând: laboratoarele lui   

Wâchler (Gâttingen) intemeiătorul sintesei 
chimiel organice, Ehrmann, Eder (Dresda) 
şi Schrătter (Polytehnica din Viena). 

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

-A fost recomandat sub domnia lui Alec- 
sandru Ion I Cuza din partea d-lui prof. 
Redtenbacher d-lui N. Krețulescu, Prim- 
ministru (1863) prin dnul dr. Carol Da- 
vila, directorul general al serviciului sanitar 
şi numit chimist-legist. Mai târzii i s'a in- 
credinţat şi catedra de chimie analitică pe 
lângă scoala de medicină şi farmacie. 

D-rul Bernad a întemeiat o eră nouă în 
practica expertiselor chimico-legale, chimico- 
hygienice, hydro-chimice şi biologice, atât 
pur ştințitice, cât şi pentru cele cerute de 
necesitățile administrativ-juridiciare. 

După 30 ani de muncă şi experiente 
cl a întemeiat institutul chimic Univer- 
sitar. 

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

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

Cu ocasiunea participărei Românici la 
exposiţiunca internaţională din 1873 la Viena, 
D-sa a expus lucrările sale exploratrice a- 
nalytice şi technice mai cu seamă asupra 
petroleului, ozokeritei şi carbunilor fosili şi 
pe de o altă parte asupra apelor minerale 
adherente genesei petroleului, ca şi acelea 
de genesa inherentă a petroleulni. 

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

Bianu (Joan).— Profesor, publicist, năs- 
cut la 1856 Septembrie, în satul Fagat, co- 
mitetul Tîrnavelor (Transilvania). A studiat 
liceul la Blaj, facultatea de litere şi filosofie
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la Bucurescă, a făcut studii speciale de filo- mân de peste Oltde la sfărșitul secolului XVII. 
logic romanică la Milan şi la Paris (1881— 
1883). De la 1881 este profesor de limba 
şi literatura română la liceul Sf. Sava; de 
la 1879 este bibliotecarul Academiei romănc. 

loan Bianu a scris şi publicat între altele: 
Psaltirea Şcheiană (1.452). Psaltirea în ver- 

suri de Dosofleiit Mitropolilul Moldovei, 167! 
— 1686. Predice făcute pe la praznice mari 
de Antim Ivirenul Mitropolitul Ungrovlăchiei, 
1709—1716. Dr. M. G. Obedenaru. Texte 
macedo-române. Poesia satirică la “Romani. 
Despre cultura şi literatura românescă în se- 
colul al XI-lea. Bibliografia românescă veche 
-— 1508—1630.— Catalogul descriptiv al ma- 
nuscriselor românesci din Biblioteca Acade- 
miel. Catalogul cronologic al documentelor 
Academiei. Vieli'a şi activitatea lul Maniu Sa- 
muilu SCiculu, alias Clainu de Sadu. “Rela- 
[iune asupra calătoriei în Galiţia făcută în 
vara anului 1593. Relaţiune asupra călătoriei 
în Polonia făcută în vara anului 1886. Me- 
dicina babelor. Adunare de descântece, reţele 
de doftoril şi vrdjitorii băbesci de Dimitrie P. 
Lupaşcu. Raporie despre descoperirea înscrip- 
(iunilor din comuna FHeresct (Ilfov) şi Tir- 
govişte. “Raport asupra inscripțiunilor de la 

Argeş. Rapori asupra documentelor istorice 
de la Tribunalul din Iaşi. Comunicări des- 
pre documente de la Veneţia şi din Viena. 
asupra broşurii d-lui P. A. Sircu despre Ni- 
colae Milescu. Despre relaţiunile lu Gheorghe 
Ştefan, Domnul Moldovei, cu Suedia. Despre 
documentele din Avchivele de la Stockholm. 
Raport asupra hirtiilor Marelui Logofet 'To- 
deraş Balş. Despre o gramatică românescă 
manuscrisă de la 1757 și despre publicaţiuni 
ruso- române. Despre publicaţiunea « Epistolaire 
grec» a d-lui Legrand. “Despre publicaţiunea 
d-lui E. Picot «Chants populaires des Rou- 
maius de Serbie.» Raport asupra colecţiunii 
de poesii poporale a d-lui I. Pop-Reteganul 
(în colaborare cu denil I. Slavici şi G.1. 
lonescu-Gion). Despre revista «Dania» re- 
dactată de d-l Kr..Nyrop. Despre Psaltirea ti- 
părită de “Diaconul Coresi. la 1570. “Raport 
despre biblioteca Melchisdek. Despre corespon- 
denţa lulG. “Bari! dăruită Academiei. Ra- 
port despre facerea bibliografiei române. “Ra- 
Port pentru publicarea catalogului manus- 
criplelor şi documentelor Academiei. Note din 
Iro escursiune din Moldova. Manuscriptul ro- 
mdnesc de la 1632 al lut Evustralie losofetul. 
Descriere O veche tipăritură românescă. necu- 
noscută. Alexandru “Dascdlul. Un scriitor ro-   

Stefan-cel-Mare. Căte-va documente din 4r- 
chivul de Stat de la Milan. Schimbări în în-. 
vețămentul filologiei romanice. Vito Piluzio. Do- 
cumente inedite din Archivul Propagandei. 
Codex * Negoianus. Cărţi poporane române 
scrise de popa-lon din Săn-Pelru la 1620... 
Timotei Cipariu. Costachi Conachi Dosofteiii 
Mitropolitul Moldovei, 1670—:686. d. Pa- 
piu-llarian. Intâii bursieri români în străi- 
nătale. Scrisori de ale lui E.rosin Poteca, 
1822--1825. Călitoria mortului, baladă po- 
porană, cu note del. Bianu. A. Treb. Lau- 
rian. Stefan. Vodă Racoviţă şi străinii în 
Ţara Românescă, 1764—1763. Filipii ctc. ctc. 

Bibescu (Alexandru). — Al treilea fu 
al principelui Gheorghe Bibescu, născut la 
IS4r. A fâcut ca oficer în legiunea streină 
din Francia resbelul Mexicului. A publicat: . 
Les sept eaux (1878) Legrand Veymout ; 
(1880). De mai mulți ani trăeşte în Paris 
unde s'a stabilit. 

Bibescu (Gheorghe Dim. Principe). — 
Domn al. Munteniei născut în Craiova la 
1604, mort în Paris la 1 lunie 1873. A 
făcut studiile sale în Paris de la 1817 la 
1824 şi apoi s'a întors în ţară. Sub admi- 
nistraţia generalului Kisselef a fost sub-se- 
cretar de Stat la Justiţie, apoi secretar de 
Stat la Afacerile streine, post din carea 
demisionat o dată cu suirea pe trona prin- 
cipelui Alex Ghica. Atunci pleacă în str&- 
inătate, locueşte în Paris, Viena, şi publică 
în 1541: Paul Kisselef ou les Principautes de 
Valachie e! Moldavie en 1831. 

La reîntoarcerea sa în ţară e ales deputat 
al divanului ad. hoc. La 1842, redactează 
răspunsul la mesagiul tronului care atrage 
căderea Principelui Al. Ghica, şi publică: 
Situaţia XCunteniei sub administraţia. Princi- 
pelui Ghica (Bruxelles). i 

La 1 Ianuarie 1843 e ales Domn al Mun- 
tenici. Camerile fiindu'i ostile, obtine de la 
Poartă un firman pentru închiderea lor și 
se fac alte alegeri al căror resultat e satis- 
ficător pentru tron. 

Sub domnia lui G. Bibescu, sat făcut 
numeroase căi de comunicaţie, cheul Dâm- 
bovitei, Brăilei, podul peste Olt; s'au des: 
robit ţiganii, s'a suprimat vama între Mol. 
dova şi Muntenia primul act al unirei, dar: 
la 1847 se formează un partid radical Go- 
lescu, Bălcescu, I. Brătianu, Rosetti, care
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începe să se puc în. mişcare când isbuneşte 
revoluţiunea de la 1848 din Francia. Se 
produce mai întâi o manifestaţie pacinică în 
Bucuresci, cerănd altă Constituţie, dar re- 
voluţia isbucneşce şi în ţară, iar Eliade, St. 
Golescu, Tell, proclamă noua Constituţie 
în România mică. Revoluţia se întinde şi 
în Bucuresci, Bibescu silit, adheră la Con= 
stituţie şi numeşte un Minister compus din 
şefii mişcărei, dar peste două zile abdică şi 
trece în 'Lransilvania. EL trăeşte fâră să mai 
ia parte la politică până la 1857 când eales 
în divanul ad-hoc şi se arată partizan al 
Unirei. Mai ce încă o dată ales în Camere 
de la 1862, dar refusă mandatul şi se sta- 
bileşte în streinătate, la Paris unde moare 3 Ut, 
în urmi unui accident de trăsure în 1873. 

Bibescu (Gheorghe) Principe.— Năs- 
cut în Bucuresci la 14 Martie 1834, fiul 
fostului Domn al Munteniei G. Bibescu. A 
ficut studiile sale în Francia, trecând prin 
liceul Henri IV, apoi Scoala militară de la 
Saint Cyr (1856-1857) şi şcoala de Stat- 
major (1853-1859): | 

Intrat în armata franceză ca oficer, el ia 
parte la resbelul din Mexique (1862) şi 
este însărcinat cu debarcarea trupelor a co- 
loanei Lorencez (28 Aprilie 1862). Se dis- 
tinge lu atacul de la Pucbla, este citat la 
ordina zilei la lupta "des Cambres (1862) 
şi e decorat la 3 Iulie din acelaş an. 

In 1863, principele Bibescu este înaintat 
la gradul de căpitan. In 1867 este trimis 
în Algeria, obține drepturile de cetățenie 
franceză şi în 1$70 ia parte la resbelul franco- 
german, obținând laudele generalului Douai 
pentru curajul şi energia sa, şi e făcut pri- 
sonier la Coblentz. 

In timpul acestui resbel, şi în timpul Co- 
munci, principele Bibescu transformă locu- 
inţa sa în spital şi întreține cu speselesale mai 
bine de zoo răniţi. Pentru meritele sale el 

_este decorat cu ordinele Zakoua, Nicham, 
medalia Mexicului, Legiunea de Onoare, 
Steaua şi Coroana “României, medalia Mexi- 
cului. 

Alcătueşte şi prezidează secţia românească 
la Expoziţia de la Paris din 1888. 

Principele G. Bibescu, a publicat urmă- 
toarele scrieri: Belforţ, Reims, Sidan (1872) 
Histoire dune frontire, (1883) Retraite des 
Six mille (1887) Iucrare coronată de A- 
cademia franceză: Politigue, religion, duel 
(1888) Avant, Pendani, Aprăs (1890) Le       

BIL 

Regne de Georges D. Bibescu (1893) 2 vol. 
Repouse au memoire adressă au Senat par 

“les membres de la famille Ghica. (1893). 
Ignorance ou manvaise foi. (1893). Neofit 
Metropolitain de Fongro-Valachie (1894) Ri- 
pouse d Mr Xenopol (1894). 

Bibescu (Nicolae). — liul principelui 
„Gheorghe Bibescu, născut la 1532. A făcut 

studiile sale în Francia, şi a servit în ar- 
mata acelei ţări ca oficer, fâcând pe lângă 
mareşalul Randon expediţia din Algeria. A 
publicat în “Revue des deux -ACondes, mai 
multe studii asupra cthnografici Algerici. 

Bibescu (Nicolae). — Colonel, născut 
la 1820, încetat din viaţă la 1888 în Bu- 
curesci. Intrat în armată de când era foarte 
tentr cu gradul de cadet, a înaintat penă 
la acel de colonel; apoi a demisionat şi a 
ocupat diferite funcțiuni administrative. La 
1862, N. Bibescu fiind prefect al Poliţiei 
Capitalei, Barbu Catargiu preşedintele Con- 
siliului de Ministri se găsca în birje cu den- 
sul când a fost lovit de glonţul ucigaşului, 
în momentul plecărei sale de la Cameră. 

Colonelul Bibescu a fost mai târziii vice- 
preşedinte al Senatului în parlamentul li- 
beral, Efor al Epitropici Brâncovenesci. El 
ocupa şi demnitatea onorilică de grand ve- 
neur, organisator al venătorelor M. S. Re- 
gelui Carol I. 

Bibicescu (loan). — Ziarist, născut în 
Bucuresci, unde a făcut studiile sale. A fost 
mult timp redactor şi apoi prim-redactor al 
ziarului “Românul apoi al Telegrafului sub 
direcțiunea d-lui I. Fundescu. Despărţindu-se 
de densul, a întemeiat singur ziarul Telegra- 
ful Român, care însă n'a apărut de cât scurt 
timp: 

[. Bibicescu a fost consilier comunal, 
ajutor de primar şi deputat, sub guvernul 
liberal Înainte de 188$, şi consilier comu- 
nal dupe alegerile de la 1895. 

A publicat: &Cişcarea populaţiunei în Ro- 
mânia de la 1871 la 1878 (1880). Câl su- 
feră ţăranii (1892). Căte-va cuvinte asupra 
convenţiunelor. comerciale (1884). Poesii po- 
pulare din Transilvania, culese şi adnotate 
(1898). 

Billecocq (Adolf). — Fost consul fran- 
cez în Bucuresci la 1839. Din preună cu 
Victor Place, Ubicini, Edgard Quinet, a is-
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butit a interesa prin presa franceză toate 
puterile la soarta ţărei româneşti, la aspi- 
raţiunele Moldovei. Cu deosebire s'a silit 
să zădărnicească acţiunea Rusiei în ţară, care 
era aşa de asupritoare în acele vremuri. 

Blanc (Louis Pierre).— Arhitect năs- 
cut la Genova (Svitzera) la 31 Decembrie 
1860. A urmat scoala polytechnică din Zu- 
rich între 1877—1879 şi scoala de Bele- 
Arte din Paris unde a dobândit mai inulte 
medalii (1679—1886). 

Stabilit în Bucuresci a esercitat aci pro- 
fesiunea de arhitect. Principalele sale luzrări 
sunt: Universitatea din Iaşi, Ministerul do- 
meniilor, noua clădire de pe Bulevard, .Iu- 
stilutul Botanic din Bucuresci. A dobândit 
premiul r-it la concursurile deschise pentru 
viitoarea gară centrală din Bucuresci şi vii- 
toarea facultate de medicină. A clădit nu- 
meroase localuri scolare prin județe şi case 
particulare la Sinaia şi Bucuresci. 

Blank (Mauriciu). — Născut în Pi- 
teşti la 7 Iuliii 1848, a făcut studiile pri- 
mare în acel oraş apoi a plecat in strtină- 
tate şi a terminat în Viena, Lipsca, studii 
speciale comerciale şi financiare. La 1864 
intră ca simplu funcționar în casa de bancă 
Marmorosch din Bucuresci şi graţie activi- 
țăței şi inteligenței ce depune în adminis- 
trarea acelei case, sfârseşte prin a se aso- 
cia la 1874 cu bancherul Marmorosch, sta 
bilind firma Marmorosch Blank, ct C-ie. 

La 1879 sa mai asociat cu dout case 
de bancă importante din Germania. De ani 
indelungați, Blank este sprijinitorul de frunte 
al antreprenorilor români cârora le-a des- 
chis cel Vântâit credite spre a putea par- 
ticipa la luarea în întreprindere a lucrărilor 
cari erai până atunci monopolui streinilor. 
In progresul realisat de ţară pe calea eco- 
nomică, M. Blank a avut un loc însemnat 
prin participarea sa ca fondator al societă- 
ților industriale precum al fabrice de hâr- tic, al fabricei de equipamente militare Man- 
drea, al fabricei de ciment din Brăila, al fabricei de zahăr de la Chitila şi al Socie- tăşel generale de asigurare. 

Cu „Sprijinul şi intermediarul seu, Comuna 
a realisat împrumutul din 189.4 precum şi conversiunea împrumuturilor ci anterioare 
în patru la sută. 

M. Blank a colaborat la mat multe ziare financiare din strtinătate.   
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De origină israelită, M. Blank a fost îm- 
pămentenit la 1882 pentru serviciile pe 
cari le-a adus ţărei. 

  Blaramberg (Constantin Moret). 
Născut la Decembrie 1838 în Bucuresc!, unde 
a încetat din viaţă la Octombrie 1886. A 
făcut studiile sale în Rusia în scoale mili- 
tare şi a obținut primele sale galoane pe 
câmpul de resbel în Crimea (1854). Rein- 
tors în ţară, a fost primit în armata ro- 
mănă la 1863 cu gradul de căpitan şi ad- 
jutant al Principelui Cuza. El demisionă 
însă după 2 Mai 1864 şi se devotă poli- 
ticei, înscriindu-se între rendurile partidului 
conservator. 

Sub guvernul - Lascar Catargiu, C. Bla- 
ramberg e numit prefect al Poliţiei Capi- 
talei, post care ?] ocupă de la 1873 penă la 
1875. 
[ timpul resbelului Independenţei (1877 

—783) el este ataşat la Cuartierul general 
ca adjutant al M. S. Regelui, şi face cam- 

“pania cu gradul de Colonel. 
C. Blaramberg s'a ocupat foarte mult de 

îmbunătăţirea rasej cailor ; avea pasiune pen- 
tru curse, concura la alergările din Francia, 
Anglia cu succese strălucite şi a fondat ga- 
zeta Sporiul în Bucuresci. 

El a înfiinţat la moşia sa Păşcani: (Ilfov) 
O hergelie care a adus servicii însemnate 
crescătorilor de cal. 

Blaramberg. (Nicolae Moret). — Ju- 
risconsult, născut în Bucurescă la 24 Decem-: 
brie 1837, mort în Bucuresci' la Ianuarie 
1896. Elev al pensionatului Schevitz din 
Bucurescă, el urmă pe'urmă cursurile liceu- 
lui din Odesa (Rusia) până la: 1853 când: 
se reîntoarse în ţară şi intră la Ministerul 
justiţiei candidat de scriitor. Inaintat şef de 
biuroii, substitut la Inalta Curte, judecător şi: 
preşedinte de 'Tribuual, el ajunse procuror 
la Curtea de Casaţie şi ocupă această func- 
țiune penă la 2 Maiii 1864 când demisionă 
în urma loviturei de Stat. 

Atunci plecă -earăşi în streinătate, spre a 
"şi lua diploma de licenţiat în drept. Rein- 
tors în ţară, el luă o parte activă. la: mişca- 
rea revoluţionară de la 11 Fevruarie 1866. 

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

Membru al parlamentului în numeroase 
rînduri, Nicolae Blaramberg este în .1889
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„autorul propunerei de dare în judecată a 
guvernului de sub presidenţia lui. Ion Bra- 
tianu. , ” 

In 1891 face pentru câteva zile parte din 
Ministerul generalului Florescu, şi apoi este 
numit prim efor al Eforiei spitaleler civile, 
post pe care 7] ocupă însă puţin timp. 

N. Blaramberg a fundat mai multe ziare 
în colaborare cu mulți bărbaţi politici. Astfel 
vom cita: Revista Dundrei (1863) Desba- 
terile (1866) Tara (1870) Le Pays (1870). 

El a publicat «România şi resbelul ac- 
tual».— Teoria ascultărei pasive. Suveranitate 
şi Sufragiu. Incercări asupra legilor şi Insti- 
tuţiunilor României. 

Blejian (Florea). — Sergent major, nas- 
cut la 1854, mort la 4 Mai 1877. Intrat 
în armată la 1874.ca voluntar, el căpătă in 
1876 gradul de sergent şi apoi sergent.ima- 
jor. In timpul .resbelului Independenţei 
face ;parte din regimentul al 2-a de arti- 
lerie, bateria 4-a şi moare la Islaz (4 Mai 
1877) în lupta artileriei noastre contra bas- 
“timentului de resbel -turcesc venit în faţa 
Islazului. Pe mormântul acestui prim eroi 
din :resbelul Independenţei, M. S. Regina 
„Elisaveta aşeză o-cunună de lauri cu inscrip- 
ţiunea : « Elisaveta Doamna, sergentului- maior 
Florea “Blejian, mort pentru Patrie.» 

Bobulescu . (Iosef) — Episcop al Râm- 
„nicului, născut la 1818, încetat din viaţă la 
1890. Învățătura a:făcut'o la Seminarul Ve- 

:niamin din laşi, al cărui.profesor şi inspec- 
tor a fost apoi numit la 1856. Aci a-stat 
peni la 1860 când s'a reformat Seminarul 

„şi-a:trecut. ca. preot în. armată. La 1862 s'a 

hirotonisit arhiereă, ocupând în. acelaş timp 

:postul de superior la biserisa Sf. Spiridon 
din laşi. La 1880 a.fost ales cpiscop de 
Râmnic şi noul Severin. 

Bodnărescu (Samson). — Profesor, 

publicist, născut în Bucovina la 1842: A fă- 

“sut: studiile sale. în ţară: şi le-a complectat 
la. Berlin unde a luat diploma de. doctor în 
filosofie.: Intors în ţară a fost numit direc- 

“tor al: bibliotecei Statului din Iaşi la 1872 
post. pe care la ocupat penă la 1884 când 

a trecut profesor şi. director al .şcoalei Va- 

sile Lupu. 
Colebozator la revista Convorbiri literare 

a publicat diferite poesiă, epigrame, tradu” 

cerea lul Riznzi şi studiul Lăpuşneanu Vodă.   
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Boerescu (Constantin).— Avocat, năs- 
cut în Bucuresci la 1836, frate mai mical 
lui Vasile Boerescu. 'Lerminând studiile sale 
în România, la finele anului 1865 a plecat 
la Paris unde a dobăndit titlul de doctor 
în drept. 

Intors în țară dobândeşte prin concurs 
catedra de drept civil la Facultatea din Bu- 
curesci pe care a ocupat'o penă la 1894. 

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

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

EL a publicat: Les Principautes devant le 
second congres de Paris (1858). De Pami- 
lioration de Pâtat des paysans roumains (1861) 
şi un proect asupra Reorganisărei magistra- 
lurei. 

Boerescu (Vasile).— Jurisconsult,:băr- 
bat de stat, născutîn Bucuresci la 1 lanua- 
rie 1830, încetat din viaţă la 1883 “Noem- 
brie 18 în Paris. A făcut studiile sale li- 
ceale la St. Sava, terminându-le în 1850. 

La versta de 18 ani, el începe să scrie 
“în Pruncul Român, de sub direcţiunea lui 
C. A. Rosetti (1848) şi la 1552 pleacă la 
Paris unde ia parte la luptele pentru eman- 

ciparea țărei, terminând în acelaş timp stu- 
diile sale în drept. Intors 'în ţară la 1857 
este numit îndată profesor de drept comer- 
cial la colegiul Sfintu Sava, de unde trece 

la Universitate şi continuă cursul scii până 
la anul 1882. Numit membru al Eforiei 
şcoalelor şi apoi director, isbuteşte în 1859 
cu ajutorul lui Bozianu, Costaforu, să în- 
ființeze “Facultatea noastră de drept. Ales 
deputat al Capitalei în Camera dela 1859, 
rosteşte un discurs memorabil în urma că- 
ruia se proclamă Unirea Principatelor sub 
domnia lui Cuza. | 

V. Boerescu a făcut parte din următoa- 
-rele ministere: 1860 la justiţie, când pro- 
pune desfiinţarea pedepsci cu moarte ; apoi 

ţine şi interimul Cultelor; la 1865—1669 

Îa justiţie în cabinetul Dim. Ghica, la 1873 
— 1875. ministru de externe în cabinetul L. 

Catargi când cu toate opunerile: Imperiului 
„otoman închee în 1875 prima convenţie co- 

mercială cu Austro-Ungaria, afirmând astfel 

drepturile 'de egalitate ale României faţă cu
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cele-lalte -puteri. Tot de o dată isbuteşte ca 
representanţii ţărci să fie recunoscuţi ofi- 
cial. In sfârşit la 1879 îl vedem pentru ul- : 
tima oară ministru de externe în cabinetul 
Ion Brătianu, până li 1881. V Boerescu a 
publicat: «Memoire sur le guest'on politique 
et economique de la Moldo-Valu:bie (185ş). 
La Roumaitie apres le traite de “Paris (1856) 
propunând în această lucrare emanciparea 
şi împroprietărirea ştranilor; Juridicțiunea 
consulară în “România (1863). Drepturile 
României întemeiate pe tractale (587.4). Co- 
mentar al dreptului comercial român, Ano- 
tarea şi codificarea uluror legilor şi regle- 
mentelor ţăret de la 1859 penă la 1882. 
El a fondat:la 1870 organul politic Pressa, : 
carla 1857 Naţionalul, ziarul liberalilor mo- 
deraţi. 

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

Bogdan (Gheorghe).— Medic, născut în 
Iaşi la 18 Maii 1859. Elev al liceului naţional 
din Iaşi, doctor în medicină de la faculta- 
tea din Paris, este actualmente profesor de 
medicină legală la Universitatea din Iaşi şi 
medic primar al Spitalelor Sft. Spiridon. 

G. Bogdan are direcţiunea ziarului Bule- 
Hinul Societiţei de medicină şi naturalişti din 
Iaşi. 

El a publicat: Siniratea şi Educaţiunea 
copiilor nostri. Consideration sur le traitemeut 
des ruptures_uterines, în colaboraţie cu dr. 
Porak din Paris; Fratamentul afecţiunelor 
venerice, Studii şi observaţiuni diverse, Obser- 
vaţiuni rare de sifilis. 

D-rul Bogdan este membru al Societărei 
de medicină legală din Paris, membru al 
Societăţei franceze de sifiligrafic şi oficer de Academie, cavaler al Legiunei de o- 
noare francesc. 

Bogdan (Ion). — Profesor de limbele 
slavice la Universitatea din Bucuresc!, mem-!! bru corespondent al Academiei Române şi al Societăţii de istorie Şi antichităţi ruseşti din Moscova, născut la 1864 în Braşov, numit profesor universitar la 20 Iunie 1892. Prin- “cipalele lui publicări sunt: Vechils cronice moldoveneşti penii la Ureche (Bucuresci 1891); Cronice înedite alingeloare de istoria Româui-' lor (Bucuresci 1895); Documente culese din archive şi biblioteci “ polone G vol. în edi- 
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tur Academief. Române, 1893—96); Vlad 
Ţepeş, studii critic (Bucuresci 1896). 

Bogdan (Nicolae). — Căpitan, născut 
la 9 Noembrie 1849, mort la 4 Septembrie 
1877. Intrat în oştire ca soldat la 1869, a 
fost inălrat la 1870-la gradul d: sub-loco- 
tenent. Cipitan de venători în batalionul al 
3-a când a isbucnit 'resbelul Independenţei 
(1877—1878) e ataşat la marele cuartier 
domaesc ca oficer de ordonanţă. In zioa 
de + Szptembrie 1877, el cade mort în faţa 
redutei Grivitza, lovit de o spărtură de o- 
buz care “i a sfâşiat pântecele. --: 

Boicescu (Alexandru).— Doctor. Pro- 
fesor născut la Râmnicu-Vâlcea în 1854, 
încetat din viaţă îni Bucuresci la 22 Februa- 
rie 1693. A ficut studiile în ţară şi le-a 
terminat la Paris, de unde sa întors în 
1878 cu diploma de medic. 

Imediat i se încredinţă direcțiunea spita: 
lului din Piteşti şi apoi” veni în Bucuresci 
ca şef al lucrărilor anatomice la facultatea 
de medicini şi conservator al muscului a- 
natomic. La: 1879 fu numit medic secondar 
la spitalul de copii, post pe care 7] ocupă 
penă, la sfârşitul vicței sale. La 1891 a fost 
numit proiesor suplinitor la facultatea de 
medicină. 

El a publicat: Centru Nervos (1878) £- 
ritemul nodos malaric la copii si a lăsat un 
manuscris  Purpura la copii (1893). 

La 1 Noembrie 1892, în urma unui con- 
curs, fusese numit definitiv ca protesor de 
clinică infantilă la făcultatea de medicină din 
Bucuresci. ” 

Boisgusrin (Alexandre). - Inginer 
francez, născut la 1848, încetat din viaţă la 
Bucuresci la '17 Ssptembrie 1886. A fost 
antreprenorul canalisărei Dâmboviţei. 

Bojinca (Damaschin). — Român din 
Ardeal, venit în Moldova la 1830. Avend 
multe cunoştinţe juridice, a fost numit pro- 
fesor de drept dupe introducerea reglemen- tului organic şi înfiinţarea şcoalei de drept. In urmă a intrat ca jurisconsult la depar- tamentul Dreptăţei în Iaşi şi Mih Vodă Sturdza Pa dat rangul de ban. A fost rec- tor al seminarului Socola din laşi. A tra- dus în limba români Codul Calinaach, în urma îesărcinărei ce”f a fost dată de Kisselnet
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“Boliac (Cesar). — Publicist, poet, om 
politic, născut în Bucumescă la 1813, mort 
in Bucuresci la 25 Februarie 1880. 

a
 

Dupe ce termină studiile sale, parte în - 
ţară parte în Francia, îmbrăţişă cariera ar- 
melor, dar pentru scurt timp, căci viaţa po- 
litică şi cea literară aveah mai multă atra- 
gere pentru densul. Amestecat În mişcarea 
contra Rusici la 1837, fu închis în mai 
multe renduri. Arestat din noi la 1840, fu 
exilat Ja monăstirea Poeana Mărului, ear la 
1848 când isbucni revoluțiunea fu numit 
primar 'al Capitalei şi secretaral guvernului 
provisoriil. 

Trimis în lagărul lui Fuad Eftendi spre 
a protesta contra restabilirci regulamentului 
organic, e arestat şi condus la Orşova, de 
unde isbuteşte însă să fugă şi se duce în 
“Transilvania. Acolo întemează ziarul Expa- 
triatul în scop de a împăca pe Unguri: cu 
Români, dar peste un an se retrage în Fran- 
cia şi se stabileşte la Paris. 

Reîntors în ţară, Boliac se ocupă în spe- 
cial cu ziaristica şi fu în mai multe r&nduri 
ales deputat în Cameră. 

EL a scris: ACeditaţiuni, Ode, Satire, “Poe-. 
sii, Despre archeologie, MCondstirele închinate 
şi a fundat ziarele: Curiosul, (1837) Ex- 
patriatul, (1848), Buciumul, suspendat dupe 
2 Maiti 1864, Trompeta Carpaţilor, (1866). 
Pentru teatru, Boliac a scris: Matilda dra- 
mă în ş acte. | 

“ Bolintineanu (Dimitrie). — Poet, pu- 
blicist, om politic, născut la Bolintinu-din- 
Vale (Ilfov) în 1826, mort în spitalul Pan- 
telimon la 20 August 1873. Numele stii a- 
devărat era Cosma ; intrând însă în şcoală 
a părăsit numele părintelui săi care era ma- 
cedonian şi a luat pe acel de : familie al 
mumei sale. "A: urmat cursurile colegiului 
Sf. Sava fără a le termina, şi fiind încă co- 

pil a publicat o duioasă elegie inspirată de 
poesia lui Chenier «la jeune Captive» sub 
titlu «o fată tândră pe patul morte. 

Această poesie, atrase asuprăi atenţiu- 
nea fraţilor Goleşti, cari luară inițiaţiva să 
trimită în streinătate pe tentrul viitor poet. 

Plecat la Paris, Bolintineanu se intoarse 

peste' puţin timp, spre a participa la mişș- 

carea din 1848, în urma căreia fu exilat şi 

pribegi prin, streinătate. o Pa 
La 1857, Bolintineanu revine în țară şi 

este Ministru al cultelor, sub Donania lui Vodă 

Cuza de la r2 Octombrie 1863 penă în 1864. 

o
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La + (16) Iulie 1864 contrasernează De- 
cretul No. 763 pentru înființarea Universi- 
tăşii din Bucuresci. In urmă, trecu la Con- 
siliul de Stat. 

Bolintineanu a călătorit mult în Orient, 
prin Palestina şi Egipet. Pe la sfârşitul vic- 
şei sale, lovit de paralizie, a murit în spi- 
talul Pantelimon unde fusese aşezat, nu din 
causa miseriei precum s'a scris adesea, dar 
din causă că era atins de alienaţiune min- 
tală. Ingrijirile, de altminterea, iai fost date cu 
prisos de Eforia spitalelor civile din Bucuresci. 

Bolintineanu a scris: Conrad (1867). Vi- 
zita Domnitorului la Constantinopole (1860). 
Călătorie la Ierusalim (1867). Viaţa lui Mi- 
Dhaiii Vitezu (1870). Viaţa lut Stefan Vodă 
(1870). Traianida (1870). Mărirea şi uci- 
derea lui Mihaii Vitezu (teatru 1868), Des- 
pot-Vodă (teatru 1868). Poecii din finerefe 
(1869). Legende Nuoi. Mihnea Podi care 
“si tate boerit (teatru 1868). Postelnicul 
Costandin Cantacozino (teatru 1868) “Brau- 
covenii şi Cantacozinil (teatru 1868), Sorin 
(poemă dramatică 1868). Lelile (1869). Ro- 
mânia roabă la Austro- Maghiari (1869). Cleo- 
patra regina Egiptului (1870). Alexandru 
Lăpuşnenu (teatru 1868), După bătălia de 
la Călugăreni (teatru 1868). Stefan Gheor- 
ghe Vudă (Teatru 1868). Stefan Vodă cel 
Berhant (teatru 1867). Viaţa lui Traian 
August (1869). Poesi! (2 volume 1865). 
Calendare 1860—1863 (în colaborare cu A. 
Zane).. Cântece şi Plângeri. 11 Februarie 
(1867) Melodii Române. Nepăsarea de re- 
ligie, patrie şi dreptate. Legende. Viaţa lui 
Vlad Ţepeş şi Mircea. Brises Orient (1863 
Paris). Viaţa lut Cuza Vodă, Bătăliile Ro- 
mânilor. Elena (roman). Poesil vechi şi noi. 
Mihai Vitâzu condamnat Î» morte. Nemesis. 
Cântarea României. Călătorie pe Dunăre şi 
în Bulgaria. Poesit (tipărite de Societatea 
literară 1871). Cântarea României. Călttoria 
în Macedonia. Călătoria în Asia-Mică, Ma- 
noil (roman).: Viata lui Matei Basarab. 
Doritorit nebunul (roman). Cartea poporului. 
Les principautes roumaines (Paris 1848). 
ACenadele. Plângerile Româniet. Resbelul “lui 
Traian în “Dacia şi colonisarea “Daciei cu 
Romani. Călătorie în Italia. dnacreon (tra- 
ducere). ACiserabilii (trabucere în colabo- 
rare cu. A. Zane şi Costandinescu). Câm- 
pul şi Salonul. Melodii Române. 

Ela fundat ziarele : Poporul suveran LE 
Junimea română (1851), Dâmbovita 1853 
Bolintiniadele (866). 

» 

3



BON   

Bongianini. -- De origină italian”; data 
nascerel şi încetărei din viaţă necunoscute. 
Câmpineanu înființând Societatea filarmonică 
la 1833, a numit pe Bongianini profesor de 
muzică la prima şcoală ce s'a înfiinţat tot 
de densul în anul următor, pentru învăţarea 
muzicei şi artei dramatice. . 

Bordeanu (Pavel).— Locotenent, năs- 
cut la 16 Iunie 1840, mortla 7 Noembrie 
1877. Intră în armată ca soldat la 1861 şi 
capătă în 1866 gradul de sub-locotenent 
In timpul resbelului Independenţei, face 
parte ca locotenent din regimentul ro de 
dorobanţi şi moare pe câmpul de luptă în 
faţa Rahovei la 7 Noembrie 1877. 

Borgovanu (Vasile).— Profesor, năs- 
cut “în satul Noi aproape de Bistriţa (Tran- 
silvania) la 1850. A făcut studiile în Tran- 
silvania şi le-a terminat la Budapesta şi 
Viena. După ce a inst profesor. de pedago- 
gic. şi matematică la şcoala normală de in- 
vtţători din Gherla,. în 1888 a fost chemat în 
Bucuresci şi numit profesor de pedagogie 
la şcoala normală de institutori din capitală, 
post pe care "| ocupă şi astăzi. 

Publicaţiunele sale principale sunt: «Arif- 
ielică şi Geomielvie. Istoria pedagogică la Ro- 
mâni. Curs de desen liniar. Curs gradat de 
caligrafie. Povăţuitor spre conducerea. copiilor. 
Curs complect de aritmetică. Carte de citire cte. 

Botescu (Gheorghe).— Sub-locotenent, 
născut la 19 Maii: 1852, inortla 30 August 
1877. Intrat în armată ca soldat la 1868, 
căpătă la 1676 gradul de sub-locotenent. 
In timpul resbelului Indepedenţei (1877— 
78) face parte din regimentul No. ş de li- 
nie şi moare lovit la atacul Grivitei la lua- 
rea redutei în zioa de 30 Augusț 1877. 

Bozianu (Constantin).—. Jurisconsult, 
bărbat politic, născut la 1815, încetat din 
viață la 2: Martie 1882. A ficut studiile sale în ţară şi a terminat dreptul la facul- 
tatea din Paris.. Intors în ţară a exercitat 
cu cea mai mare distincțiune profesiunea 
de advocat. 
„A format în 1865 un minister, luând pre- sidenţia acestui cabinet dinpreună cu por- tofoliul Internelor şi Lucrărilor publice. A- cest minister n'a ținut de cât de la 26 Ia- nuarie şi pent la 14 Iunie 1863. Bozianu a lost profesor al facultăţei de drept de la 
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1863—1874 şi decan al acestel facultăți de 
la 1865—1872. 

Bragadiru (Sofia M.). — Mare comer- 
ciantă de bere, născută în Bucuresci la 1851 
Februarie. 

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

Soţul find foarte bolnav în ultimii ani 
ai vieţei sale, soţia conducea toate afacerile 
cu o deosebită hărnicie. 

După moartea soţului, d-na Luther con- 
tinuă comerciul, şi termină clădirea începută 
de soţul el, dându'i cea.mai: mare exten- 
siunc, astfel în cât astăzi berea fabricată în 
stabilimentul s&t atinge anual 3,000,000 
litri. 

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

Brăiloi (Constantin N.). — Om po- 
litic, născut în Craiova la 1809, mort în 
Bucuresci la 19 Iunie 1889. 

A făcut primele sale studii .la Herman- 
stadt şi apoi la virsta de 17 ani a fost tri- 
mis la Geneva, Paris spre a studia dreptul. 

Intors în ţară la 1832, e numit .supra- 
numerar la. Ministerul de externe, apoi pro- 
curor la 30 Decembrie 1834, şi profesor 
de drept penal. | 
"La 1840 este numit procuror pe lângă 
tribunalul de comerciă, la 1842 este ales 
deputat al judeţului Gorj. 

La 1848, sub căimăcamia lui C. Canta- 
cuzino este numit director al şcoalelor, la 
1850 este însărcinat cu revisuirea legilor,. “ 
la 1855 este numit asesor pe lengă secre- 
tariatul de Stat, la 1856 membru in comi- 
siunea pentru desrobirea ţiganilor, apoi mem- 
bru. la Inalta Curte, preşedinte al. curţei de 
comercii. 
La Octombrie 1858, C: Briiloi este nu- 

mit Ministru de externe când complectează 
şi editează codul de comercii, la 1839 este earăşi numit president de Curte pănă în luna Aprilie din acelaş an când trece ca membru al comisiunei centrale din Focşani. 

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

C. Brăiloi a scris diferite articole politice 
şi juridice prin ziarele. “cotidiane, şi: a-pu- 
blicat mai multe broşuri. 

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

Brăncoveanu (Zoe). Principesă, fostă 
soție a Domnitorului Gheorghe Bibescu. 
S'a născut la 1805 şi a încetat din viaţă 
în Bucuresci la 1892. Căsătorită cu Vodă 
Bibescu la 1825, s'a despărţit la 1646. 

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

In Bucuresci el înfiinţă un muze bota- 
nic în Palatul Universităţei, muzeii distrus 
de un mcendiii ; mai târzii creă institutul 
botanic de la' Cotroceni unde a acumulat 
un material foarte preţios ; erbarul este poate 
cel mai complect din Europa. 

Dimitrie Brândză a publicat: Recherches 
sur les Jentianactes, Recherches sur les: Stro- 
pbantus, sur: les roses moustrueuses. Prodro= - 
mul florei române. Flora Dobrogei, opere pre- 
miate de Academie. 

Brăndza (Marcel).— Profesor, doctor 
în ştiinţele naturale, născut la laşi în 1868. 

A fâcut şi terminat studiile sale în Paris, 
şi întors în ţară a fost numit profesor la 

şcoala normală de institutori din Capitală 
la 1892. Sa ocupat de botanică şi a pu- 

blicat în limba franceză următoarele scrieri: 

Recherches sur les Teguments de la Grame, 
Etudes sur Panatomie des Hybrides, sur -les 
Mucillages des Linnacees. “ 

Brătianu (Dimitrie).— Bărbat de Stat, 

păscut în Bucurescă la 1818, încetat: din viață 
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la lunie 1892. A făcut studiile sale începă- 
toare-în ţară şi-a urmat dreptul la Paris. 
De la 1836 la 1848,ia parte la mişcarea po- 
litică şi literară din acest oraş, publicând 
sub pseudonimul “Regnault, numeroase ar- 
ticole în Naţional şi Revue independente. Din- 
preună cu fratele s&ui Ioan, se luptă în le- 
bruarie 1848 sub baricadele Parisului, și 
peste două luni se reîntoarce în ţară. De 
aci plecă imediat în Transilvania ca delegat 
al Comitetului revoluţionar central, spre a 
organiza mişcarea naţională de peste Car- 
paţi. Reîntors.în Bucuresci, face parte din 
Comisiunea care merge la Constantinopol 
spre a supune sancţiunei. Sultanului noua 
Constituţie a ţtrei. După căderea guvernului 
provisoriti din 1848, şi intrarea Ruşilor și 
Turcilor în Principate, isbuteşte. să treacă 
în “Transilvania, de unde merge în Francia 
şi apoi în Londra la: 1852. 

Membru al comitetului revoluționar de 
sub direcțiunea lui Mazzini, Dim. Brătianu 
se leagă în Anglia cu lord Palmerston, lord 
Dudley-Stuart, d-nu Layard, şi isbuteşte să 
aducă cestiunea -română înaintea parlamen-. 
tului englez. În acelaş: timp publica în zia- 
rele din Londra: numeroase articole şi me- 
morii privitoare la istoria şi drepturile Prin- 
cipatelor-Unite. La 1857, el căpătă autori- 
sațiunea de a reintra în ţară împreună cu 
cei-Palţi exilați. Ales deputat: în divanul 
ad-hoc, Dimitrie Brătianu susţine cele cinci 
puncte ale dorințelor naţionale şi se duce 
împreună cn Golescii. spre-a pleda - în-fa- 
voarea lor- pe lEngă membrii congresului 
de la Paris. a 

L.a evenimentele de sub domnia lui Vodi 
Cuza ia puţină parte, şi tocmal-la 1867 îl 
găsim Ministru-al cultelor în cabinetul Const. 
Kreţulescu de la 2 Martic până la:5 Au- 
gust, apoi trece la culte în cabinetul “Stef. 
Golescu pină la 13 Noembrie acelaş an. 
Numit ministru plenipotenţiar al-ţărei la 
Constantinopol, ocupă această funcţiune de 
la 1878 până la ro Aprilie 1881 când for- 
mează un minister sub presidenţia sa, mi- 
nister care nu ţine de cât până la 6 Iunie 
acelaş an. Ales president al Camerei, demi- 
sionează în lunie 1882 şi devine şeful di- 
sidenţei- liberale care mai târzii se conto- 
peşte cu oposiţia-unită în contra guvernului 
liberal ce avea de şef pe fratele să on 
Brătianu. In acest scop, el fundează ziarul 
Națiunea. In urma căderei partidului liberal 
1888, şi în urma împăciurel disidenţei,:-Di-
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mitrie Brătianu devine şeful partidului li- 
beral, la moartea fratelui săi loan în 1891. 

Brătianu (loan). Alare om de Stat, 
născut la 2 lunie 1844 în oraşul Piteşti, 
incetat din viaţă la proprietatea sa Florica 
(Argeş) la 4 Maiii 1891. La versta de 17 
ani, el intră în armată după cum se obicinuea 
pe acele timpuri, şi după patru. ani plecă 
în streinătate sprea "şi complecta studiile, 
Părăsind ţara la 1841, se stabili în Paris 
unde urmă cursurile şcoalei politechnice, 
luând parte foarte activă la manifestaţiunile 
şi turburările studenţeşti ce precedară re- 
voluţiunea de la 1848. La această epocă el 
sc întoarse în ţară şi în unire cu fraţii Go- 
leşti, C. A. Rosetti, Câmpineanu, . M.:Ko- 
gâlniceanu, Alexandri, C. Negri şi alţii, se: 
puse. în capul partidului naţional şi isbuc- 
nind revoluțiunea în Franţa, isbuteşte să o 
intinză şi la noi. 

Revoluţia potolită, Ion Brătianu, dupe în- 
trarca -Ruşilor în tară şi în urma unei ares- 
târi de două septămâni, se refugiază la Paris. 

In timpul şederei sale în acest oraş, el 
fu mai Ânteit dat în judecată de autoritățile 
franceze în Septembrie 1853, acuzat fiind ca 
«chef d'une sociătă secrete et ditenteur dune 
Presse clandistine». Fu achitat, de juraţă dar în 
urmă fu condamnat de către tribunalul corec- 
tional a] Senei la trei luni închisoare, în 16 
Ianuarie 1854, 3000 lei amendă, perderea 
drepturilor civile pe ş ani, pentru complici- 
tate în afacerea atentatului Orsini îndrep- 
tat contra Imptratului Napoleon al III-a. 
„Considerat ca atins de o boală nervoasă, 
fu închis în Casa de sănătate a doctorului 
Blanche, de -unde fu liberat la 1856. 

In timpul exilului seu, [. Brătianu pu- blică o mulțime de broşuri, prin cari arăta suferințele şi dorințele Poporului român; între altele «Mimoires sur PEmpire d'Au- triche dans la question d'Orient (1856). Re- Mlexions sur la situalion (1856). Afenoire sur la situation de la Moldo-Valachie depuis le traile de Paris. 
„La 8 Iulie 1857, el se întoarse în tară impreună cu cei-ală refugiați şi fu ales membru în divanul ad-hoc, unde luptă pen- tru Unire, şi contra căimăcămiei de trel. „În zioa de 24 Ianuarie, cl merse în mi- jlocul mulzimei adunată pe Dealui Mitro-  Polici gata a se răsvrăti, şi o chiemă la li- nişte până se va efectua alegerea de domn a lui Cuza, 
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In timpul domniei lui Alexandru I-it, nu 
luă nici o parte activă la guvern, publicând 
«Memoire adresse au Prince Couza (1859), 
La Transylvanie le Prince Conza e! la Rus- 
sie (1859), dar nemulţumit de administraţia 
sa, intră în complotul contra acestui Domn, 
care aţluse dupe sine detronarea de la 11 
Februarie: 1866. 

Atunci lon Brătianu se duce la Paris, şi 
apoi după indicaţia Imp&ratului Napoleon 
al Ill-a, isbuteşte să hotărească pe Principele 
Carol de Hohenzollern la Dusseldorf să pri- 
mească Coroana Românici, onoare pe care 
o declinase principele Filip de Flandra. In. 
zioa da 8 Mai 1866, [. Brătianu intră în 
ţară împreună cu noul Domnitor. În pri- 
mul. minister ce se formează la 11 Mait 
1866, el ia portofoliul ministerului de fi- 
nance .penă la 15 Iulie acelaş an, când se 
retrage şi scrie: Cestiunea religioasă în Ro- 
mânia. | 

La 2 Martie 1867 lon Brătianu luă por- 
tofoliul internelor în ministerul presidat de 
C. Kreţulescu , stătu numai până la 19 Au- 
gust când se retrase spre a lua portofoliul 
finanţelor în cabinetul ce] formă Ștefan Go- 
lesci la 27 Octombrie acelaş an. Ocupă 
ministerele internelor, finanțelor şi r&sboiu- 
lui în diferite cabinete formate de Sr. ŞI 
Nicolae Golescu, p&nă la 16 Noembrie anul 
1868, când veni la cârma Statului minis: 
terul format de principele Dimitrie Ghica. 

In anul 1870, Ion Brătianu fu dat în ju- 
decată în urma evenimentelor petrecute la 
Ploeşti, dar juraţii din 'Tergovişte Pat a- 
chitat dinpreună cu cei-Palţi preveniţi. 

In urma aşa numitei coaliţiuni de la Ma- 
zar-Paşa, lon Brătianu ia portofoliul finan- 
elor în cabinetul Manolache Costache Epu- 
reanu la 27 Aprilie 1876 şi?] păstrează penă 
la 24 Iulie acelaş an când devine preşc- 
dinte al Consiliului. 

In această calitate el guvernează ţara 12 
ani cu o mică a ă i întrerupere la 1881 când fu 
înlocuit prin fratele seu Dimitrie, şi joacă un rol de frunte în toate evenimentele îs- torice prin cari a trecut România precum Resbelul contra 'Lurcici, Independenţa ţărei, 

La 1888 30 Martie Ion Brătianu care a- vusese mult de luptat în ultimii ani cu nu- meroasele grupuri de oposiţie, schimbate intr o oposiţie unită, demisionează Şi se re- trage la via sa Florica din Argeş, unde a murit şi a fost înmormântaţ. ”
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În timpul guvenămentului sei, dou a- 
tentate neisbutite at fost îndreptate contra 
vieţel lui Ion Brătianu, unulla 1880 de că-. 
tre Pietraru, cel de al doilea în 1886 de 
către Stoica Alexandrescu. 

Brătianu (Grigore T). — Născut la 
1849, încetat din viaţă în Bucuresci la 1893 
Martie. A făcut studiile. sale în institutul 
"Theresianum din Viena, apoi a terminat 
facultatea de drept din Paris. Intors în ţară 
la 1875 a fost numit judecător de şedinţă 
la tribunalul Mehedinţi. Demisionat peste 
câte-va luni, reintră în magistratură la 1876 
la tribunalul Brăila, apoi trece membru la 
Curte în Bucuresci şi ocupă această func- 
ţiune până la 1887 când demisionează și 
se alege deputat. 

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

Inmormintarea lui a dat naştere la o a- 
dev&rată manifestaţie populară. 

Brote (Eugeniu). — Născut la 29 
_Noembrie 1850 în comuna Răşinari (Tran- 
silvania). A făcut studiile sale la liceul din 
Sibiu şi a terminat cursurile academiei de 
agricultură din Ungarisch-Altenburg. 

Reintors în patrie, a luat în exploatare. 
moşia părintească de lengă Sibiu şi sa o- 
cupat în special de cultura vitelor. 

La 1874 a fost ales deputatal sinodului 
archidiecesei din Transilvania din care a 
făcut parte pâna la 1888. La 1877 sinodul 
Pa ales şi membru al Consistorului archie- 
piscopesc, în calitate de asesor-referent. De 
la 1876 pent la 1888 a mai fost controlor 
şi casier al comitetului Asociațiunei trausil- 
vane. | 

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

La 1880 a întemeiat în Sibiu Reuniunea 
română de ugricultură a cărei preşedinte a 
fost până la 1888, şi sub auspiciile sale 
Sai înființat întro mulțime de comune ro- 
inâneşti sindicate agricole şi bănci populare. 

Membru al partidului naţional din 'Lran- 
silvania, s'a despărţit în 1888 de vechea 
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grupare şi a luat direcţia ziarului Tribuna 
din Sibiu. 

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

Din însărcinarea Academiet române, a 
supraveghiat şi coordonat tipărirea discur- 
surilor Regelui Carol I-it apărute la 1897 
sub titlul: «Trel-zecz de aul de domnie a Re- 
gelut Carol Lit. Cuviîntări şi acte». 

Brezeanu (loan). — Actor, născut la 
1869 în comuna Micşuneşti, județul Ilfov. 

A urmat cât va timp cursurile unui liceii 
şi apoi a intrat în conservatorul din Bucu- 
resci li cursul de Declamaţiune. Rolurile 
principale jucate de acest actor sunt: Sga- 
narel din «Doctorul fără voe». Ciubir Vodă 
din «Despot Vodă». Ipingescu din «Noaptea 
furtunoasă». “Pandolfo din «Bocacio» etc. etc. 

Brezoianu (lon).— Profesor, născut în 
Bucures lu 1817, încetat din viaţă la 1892. 

A făcut studiile sale la şcoala Sfintu Sava 
şi îndată ce le termină fuse trimis profesor 
la şcoala superioară din Cerncţi (Mehedinţi) 
în anul 1837. Destituit pentru motive po- 
litice, el colaborează de la 1839 penă la 
1842 la Curierul românesc, ziarul lui Eliade 
Rădulescu, apolla 1843 reintră în profeso- 
rat. La 1857 Brezoianu ce ales de colegiul 
al IL de Iltov în divanul ad-hoc; le 1862 
e numit consilier la Curtea de apel din 

“ Bucuresci, dar demisionează la 1864. 
Brezoianu a tradus, prelucrat şi publicat: 

Metoda mutuală, Inveţitorul primar. Rudi- 
mentul agricol universal. Curs de agricul- 
tură şi economie rurală. Despre educaţiu- 
nea miutunelor. Medicina şi farmacia domestică. 
Elemente de istoria sfântă. 

Brialmont (Alexis Henri). — General 
şi scriitor militar belgian, născut la Verdun 
la 25 Maiui 1821. Elev al şcoalci militare 
din Bruxelles, ataşat la direcţiunea fortifi- 
caţiilor, a fost însărcinat mai ântâit cu for- 
tificarea oraşului  Diest. Inaintând penă la 
gradul de general, a efectuat mare parte din
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lucrările de apărare ale Belgiei mai ales din 
partea Meusci. La 1883 generalul Brialmont 
a fost chemat în România spre a elabora 
planul general al fortificațiilor şi, întocmi 
planul fortificațiilor din jurul Capitalei. 

Reîntors în Belgia,. fu trecut în neacti- 
vitate la 1886 şi urmă cu supravegherea 
lucrărilor fortificațiilor noastre: cari sai e- 
fectuat sub direcţiunea generalului Berendeiit. 

Briol (Oscar).— Ziarist, născut în Bu- 
curesci la 1 Octombrie 1854. A făcut stu- 
diile în Paris la liceul Sainte Barbe şi apoi 
a dobindit titlul de licenţiat în drept al fa- 
cultăței din acel oraş. „7 

Intors în ţară s'a ocupat de ziaristică şi 
a publicat prin diterite ziare numeroase 
poesii. IE cunoscut mai ales sub: pseudoni- 
mele Diogene şi Tic-tac,- ca redactor al 
ziarului I'Independauce roumaine. 

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

Brun (Jules). — Ziarist, publicist, năs- 
cut la Lodăve (Francia) la 8 Martie 1852. 
A făcut studiile sale îu oraşul Lyon, a fost 
funcţionar la Ministerul de finance în Fran- 
cia şi apoi a venit în România la 1885 în 
calitate de corespondent al ziarelor franceze : 
«Figaro, Le Temps, la Nouvelle Revue, La 
grande revue de Paris et de St. “Petersbourg». 

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

El a tipărit: Biographie du roi Charles. 
Histoire de la Ville de Bucarest, 3 vol. Sept 

  

contes roumains. Le Romancero roumain 
(versuri). 

Budisteanu (Alexandru). Colonel 
în rezervă, născut la 1836 Iulie 10 în R- 
Vilcei. Elev al şcoalei "militare. Are mal 
multe publicaţiuni precum: Cartea soldatului 
de infanterie; “Petrolul;  Cestiunea Puţurilor 
azteziane din România etc. | 

Budişteanu (Constantin). — General 
de divisie, născut la ş Noembrie 1838 în Bucuresci; elev al şcoalei militare (185.p) a 
lost avansat în 1856 la gradul de sub-loco- 
tenent în infanterie. Maior în 1867, apoi colonel în 1876, el sa distins pe câmpul de luptă în r&sboiul Independenţei (1877— 1878). Fiind numit comandant al brigadei 2-a de infanterie din Corpul L-ii de armată, colonelul Budișteanu a fost „grei rănit pe 
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când îndrepta focul soldaţilor la atacul Plev- 
nei de la vestul redutei (Octombrie 1877). 
Numit general. de brigadă la 1883, general 
de divisie la 1892, el intră în Ministerul 
liberal de sub presidenţia d-lui Dim. Sturza 
ca ministru de resbel la Octombrie 1895, 
penă la 1896, 25 Noembric. , 

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

Buescu (Vasile). — Căpitan de artilerie, 
născut la 1846, încetat din viaţă în Bucu- 
resci la Martie 1883. Eşit cel d'ânteiă la 
clasificare din şcoala militară din Bucuresci 
la 1867, întră în artilerie cu gradul de sub- 
locotenent. La 1871 plecă în Belgia şi com- 
plectă studiile sale la Litge. La 1875 pre- 
sintă un sistem de revolver şi puscă inven- 
tat de dânsul, cu încărcarea pe “la culasă, 
sistem care se adoptă pentru revolverile ar- 
matei române, acordându-se căpitanului Bu- 
“escu medalia “Bene-Merenti clasa I. 

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

Buicliu (Christea Stef). — Medic, năs- 
cut la Roman în 7 Decembrie 1857. A ur- 
mat şcoalele primare în acel oraş, ear li- 
ceul în institutul academic din laşi. Baca- 
laureat la 1873, pleacă în acelaşan la Paris, 
unde începe studiul medicinei. Numit în- 
tern al spitalelor din Paris la 1880, e pri- 
mit doctor în medicină şi laureat al Facul- 
tăței la 1883. | 

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

Prinţul moştenitor al României, Ferdinand, 
căzend grei bolnav la 23 Aprilie 1897, 
D-rul Buicliu dinpreună cu d-rii 1. Canta- 
cuzino şi Kremnitz sunt chemaţi să dea 
Alteţei Sale îngrijirele lor. Psintrun devo- 
tament şi O silință mai presus de ori ce 
laudă, doctorul Buicliu dinpreună cu colegii 
sei, isbutesc să scape de o moarte aproape 
sigură pe moştenitorul tronului. 

Scrieri : Sur les formes et les anomalies 
de la selerose en plagues. Lecţiuni clinice a- 
supra semicologiei cardiace. Despre aneuris- 
mul aortei abdominale. Boala lui Parkinson, 
Epilepsia Jacksoniend, dmbliopia  înci ucisatii 
şi bemianopsia de origină cerebrală, (aceste
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patru lucrări sai publicat în revista Spitalul). 
Reflexiuni medicale asupra unut caz de 
spleno-pneumonie publicate în Analele mre- 
dicale române. Lecţiuni clinice, inedite. 

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

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

A tipărit între altele: . Cunoştinţe folosi- 
loare 2 vol. Itinerarul funcționarilor  admi- 
nistratiul. Colecţiunea legilor vechi şi not ale 
Zerei 3 vol. SMustere din. Bucuresci. 2 vol. A 
mai publicat câte-va comedii şi satire. 

Burada (Teodor). — Publicist, născut 
la 1864. Scrierile sale sunt: O călătorie în 
Dobrogea (1880). Impresiunt din valea Ha- 
tigului. “Datinele la nunţi ale poporului ro- 
mân din Macedonia. O călătorie la muntele 
Athos (1884). Poesii populare. Cercetirile 
despre şcoale româneţii din Turcia (1890). 
Obiceiurile la naşterea copiilor din Macedonia. 
Cântecul lui Mihaiti Viteazu. O căldtorie în 
satele Moldoveneşti din gubernia Cherson 

călătorie la Românit din Moravia 1893). 
(823 & etc. 

Burlănescu (Nicolae). — Pseudonim 
literar: Alin. Născut la 1568 in Tergu-Jiu 
(Gorj). A debutat printrun volum mic de 
poezii : «Singurdtale» şi prin traducerea o- 
peretei «Cloches de Corneville», jucată pen- 
tru ântâia oară la Craiova. A scris «Din Vra- 
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zuri» poezii (1889-94); «Done Cumetre», co- 
medie originală fărânească în 3 acte, «Sanda» 
feerie originală în versuri cu muzica de 
prof. C. Dimitrescu. In urmă a tradus opera 
«Carmen». Cea din urmă lucrare a sa este 
volumul: «Doine Oleneştt». 

„Buşilă (Dimitrie). — Căpitan, născut 
la 15 Februarie 1836, mort la 30 August 
1577. Intrat în armată ca soldat la 1858, 
c înălțat la gradul de sub-locotenent la 1864, 
şi de căpitan la 1875. In timpul resbelului 
Independenţei (1877—1878) face parte din 
regimentul 14 de dorobanţi, şi la atacul 
Griveţei, la luarea redutei, cade mort pe 
câmpul de luptă în zioa de 30 August 1877. 

Butculescu (Dimitrie C). — Născut 
la 1845 în Bucuresci, a făcut studiile sale 
în Paris şi s'a ocupat în special de cestiu- 
nele economice. La 1878 îucepe o vie pro- 
pagandă pentru întocmirea Exposiţici indus- 
triale a Societăţei Concordia; la 1880 lu- 
crează din toate puterile pentru înființarea 
Socictăţei cooperative în scopul de a încu- 
raja meseriile şi industria din ţară. In acelaş 
an el organisează cele +5 grupuri simbo- 
lice cati represintaă diferitele ramuri ale ac- 
tivităţei noastre economice şi cari au -de- 
filat la serbarile încoronării M. S. Regelui 
şi M. S. Reginei. 

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

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

G 

Cacaletzeanu (Enache).— Pandur din 
ceata lui Tudor Vladimirescu, născut în 
Fimburesci (Dolj) la 1795, încetat din viaţă. 
C. Aricescu spune în cartea sa asupra lui 
Tudor Vladimirescu, că atunci când Tudor 
sa văzut părăsit de panduri şi în primejdie 
de a fi prins, ar fi încredinţat lui: Enache 

| 

Cacaletzeanu, şeful tunarilor sei, sabia şi cu 
inelul seă, dinpreună cu un steag. 

Calimac (Scarlat). — Fost Domn al 
Moldovei de la 1812 până la 1819. A în- 
zestuat Moldova cir codicele de legi cari 
poartă numele stă, promulgându-le la 1816.
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Destituit din Domnie de către Poartă în 
urma plângerilor Românilor pentru abusu- 
rile ce se săvârşeau de funcţionarii sei, Ca- 
limac se aşeză la Constantinopole unde fu 
ucis la 1821 când isbucni mişcarea Eterici. 

Calimachi-Catargiu (Nicolae).— Di- 
plomat, om politic; data nascerei şi înce- 
tărci din viaţă necunoscute. 

A fost ministru de externe în cabinetul 
Dim. Ghica dela 28 Noembrie 1869 penă 
la 2 Februarie 1870, apol în cabinetul Ion 
Ghica de la 18 Decembrie 1870 penă la 
11 Martie 1871. La 1875 e trimis ca agent 
al României la Paris şi ocupă acest 'post 
penă la 1880 cândtrece ca ministru pleni- 
potenţiar la Londra. 

A publicat: Appendice au livre ver! rou- 
main sur la question du Danube (881). 

Calimah (Alexandru). — Agă în Mol— 
dova la 1819, vornic la 1823, mare vornic 
la 1827 în ţara de sus. 

Călinescu (Athanasie).-- General de 
brigadă în reservă, născut la 1822 în Bu- 
curesci. A intrat în armată la 1838 cu gra- 
dul de iunkăr şi a fost înălşat sub-locotenent 
la 1845, maior la 1857, colonel la 1860. 
In 1863 având gradul de colonel şi coman- 
dând regimentul al 3-a .de linie, a primit 
ordinul la 12 Iulie să se pue în urmărirea 
celor 300 Polonezi de sub conducerea lui 
Milkcowski, cari călcase teritoriul român spre 
a merge în ajutorul iusurecţiunel poloneze. 
După o luptă fără succes la Costangalia, 
colonelul Călinescu, mai .primind ajutoare 
de trupe, a putut să isbutească a înconjura 
pe Polonezi la Rănzeşti, unde ai fost de- 
sarmaţi. 
„Liberat din armată la 1869, colonelul Că- 
linescu a fost înaintat la 1580 general de 
brigadă în reservă şi a fost inspector ge- 
neral al guardci 
desfiinţarea ci. 

Călinescu (Dimitrie). — Locotenent, născut la 1849, mort la 7 Noembrie 1877. Intrat în armată ca soldat, dobândeşte la 1870 gradul de sub-loconent. In timpul resbelului Independenţei, având gradul de locotenent e numit oficer de ordonanţă al comandan- tului corpului de operaţie. În lupta din faţa Rahovei la 7 Noembrie 1877, el cade pe câmpul de bătae, lovit de un glonţ. 

naţionale la 1883 penă la. 
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Călinescu (Stefan). — Preot, născut 
la-1844. A făcut. studiile în. ţară şi a do- 
băndit titlul de licenţiat în litere al facul- 
tășci din Bucuresci. Numit la 2 Decembrie 
1871 profesor de teologie, morală şi drept 
canonic la' seminarul central din Bucuresci, 
ocupă acest post penă în present. 

A publicat: Tractatul sfintului Ioan gură 
de Aur despre preoție: (1882). Manual de 
morală creştină (1883). Noul catechism or- 
todox (1889). Istoria sfintă a noului testa- 

- ment Ci? 3 Istoria sfintă a vechiului testa- 
ment (1891). Catechismu de dogmele bisericei 
ortodoxe (1893). Noul catechism ortodox 
(1893). Manual de istorie sacră (1893). Ma- 
nual de învețămint religios (1894). Incer- 
care de literatură bisericească (1895). Lec- 
țiuni de teologie (1896). Manual de grama- 
tică română (1896). 

Calinic (vezi Miclescu). 

Călinic, — Episcop al Rimnicului, năs- 
cut în Bucuresci la 1787,. mort la 11 A- 
prilie 1668. Studiile sale le-a făcut in ţară. 
La versta de 16 ani a iritrat la monăstirea 
Cernica .unde a stat pe urmă ca stareț timp 
de 40 ani, zidindu-se sub stăriţia sa biserica 
Sf. Gheorghe. La 26 Octombrie 1850 a 
fost zles episcop al Rîmniculni şi Noulut- 
Severin. 

Cămpineanu (Constantin).— Logoftt 
la 1822, caimacam al Craiovei în Decem- 
brie 1822, spătar la 182ş. 

Câmpineanu (loan).-— Bărbat de stat, 
născut la 1798, încetat din viaţă la Iunie 
1863. La înhinţarea oştirei din Muntenia, 
intră în armată cu gradul de căpitan în 1831 
ŞI ajunse peste puţin timp colonel; însă încă 
de la 1826 Câmpineanu apare pe arena po- 
litică. Dinică Golescu se întorsese din ccsil 
dupe participarea sa la evenimentele din 
1821 sub Tudor Vladimirescu şi căuta a- 
socaţi pentru a întocmi o societate literară. 
La această operă Dinică Golescu lucrează 
cu Î. Eliade şi 1. Câmpineanu. 

La 1835 1. Câmpineanu fondează Socie- 
tatea filarmonică, care cu toate aparențele 
ci pur literare, avea însă şi un scop politic. 
Dinpreună cu tovarășii sei de luptă şi graţie 
sprijinului lui Grigore Ghica, isbuteşte să 
deschiză colegiul Sfintu Sava, ear în 1835 
intemează prima societate filarmonică Şi se
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dă-pe scena română cea dânttiii represen- 
taţie cu traducerea lui Mahomet de Voltaire 
şi piesa Mibaiti Viteazul şi cei 12 hoeri. 

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

„__ Când se întoarse în-ţară, | așteapta un 
firman de ecsil. E arestat şi închis la mo- 
năstirea Mărgineni de „unde de teama unci 
răscoale fu, mutat la Plumbuita şi. tinut a- 
colo timp de mat mulţi ani, dupe înterve- 

“nirea Rusiei. 
Pe când cra el închis la Mirgineni, se 

cânta de. popor, versurile : 
Aideţi fraţi la, Mârg ineanu 
Să scăpim pe “Câmpineanu. 

“Pus în libertate tocmal pe la 181, este 
în anul următor singurul candidat la Dom- 
nie mai serios, dar candidatura, sa este com- 
bătută şi rtii văzută de Rusia din causa îm- 
potrivirel | lui Câmpineanu la votarea arti- 
colului adiţional din regulamentul organic 
de către divanul ad- hoc. 

De la această epocă înainte, Câmpineanu 
joacă un rol aproape şters în politică, apă- 
rând dupe abdicarea lui Bibescu şi fuga gu- 
vernului provisoriii de la 1848 în Fergo- 
vişte, ca membru în guvernul interimar. 
Mai, țârzii este ministru al Controlului. 
„ Atitudinea rece şi ncpăsătoare din partea 
doua a vierei lui Câmpineanu, față de pric- 
tenii de odinioară şi de ideile sale din ti- 
nereţe, a dat nascere la vii critice şi acu- 
zaţiuni, în contra sa. 

Campineanu 'oan). Om politic, 
născut în Bucuresci la 1 Octombrie 1841, 
încetat, din viaţă în Bucuresci la 13 Noem- 
brie 1838, „A făcut. studiile sale în Paris, de 
unde sta întorș cu titlul de doctor în drept. 

A ocupat cât vatimp o funcţiune în ma- 
-gistratură pe care a părăsito spre a lua 
parte. la luptele politice ca membru al par- 
tidului liberal. 
„EL.ia portofoliul justiţiei la 1877 Ianuarie 
27, până la 26 August acelaş an. “când trece 
la finanțe, apoi la 25 Noembrie 1878 a luat 
portofoliul ministerului de externe. 

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

La 16 Iulic 1880 ce numit, guvernator al 
Băncei Ntţionale unde funcţionează până 
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la rr Octombrie 18$2 când demisionează - 
spre a intra carăși în minister la departa- 
mentul comerciului. In 1885 trece la cex- 
terne şi demisionează în acelaş an. De la 1886 
21 Noembrie şi penă Martie 1888, îl re- 
găsim primar al Capitalei, car la 23 Fe- 
bruarie 1888, c din not numit! guvernator 
al Băncei Naţionale, unde funcţionează penă 
la încetarea sa din viaţă. 

A fost în mai multe renduri deputat şi 
vice:preşedinte, al Camerei. Principalele legi 
„propuse şi. susţinute de Ion Câmpineanu în 
timpul ministerului sei sunt: 

„ Legea : : peutru înființarea a trei târ- 
guri “de vite în ţară. 

2). Legea pentru înfiinţarea a patru biu- 
'rouri de analisă „chimică. 

5. Legea pentiu înisărierea firmelor, 
“Legea pentru comerciul ambulant. 

5). “Legea pentru combaterea filoxerci. 

"Cândiino: Popescu (Alexandru). 
General, avocat, ziarist, poet. Născut la 
IS41, întră în şcoala militară la 1854 de 
unde esec cu gradul de sub-locotenent în ar- 
tilerie la . 1859. | 

Fiind căpitan, ia parte la revoluţiunca de 
la 11 Februarie 1866. La 1867, demisionează 
din armată, se alege deputat şi fundează 
două ziare : Perseverenţa şi Democraţia în 
cari apăra idei. democratice înaintate. A- 
sitator politic foarte îndrăsneţ, Candiano- 
Bopescu a fost închis de trei ori în tem- 
niţă. La 1868, fu ascimenea arestat în Un- 
garia şi inchis în cetatea Arad mai multe 
s&ptămâni ca agitato” Daco-Român. 

In 1870, fiind deputat, ia parte în ora- 
şul Plocşti, la insurecția care avea de scop 
resturnarea dinastiei Hohenzollern. Mişca- 
rea revoluţionară este însă năbuşită şi Can- 
diano- Popescu arestat dinpreună cu 40 alți 
acuzaţi, ce dat în „judecata juraţilor. “Curtea 
din Târgovişte i a achitat. 

La 1877, isbucnind resbclil contra “Tuicici 
Candiano deşi deputat, se înrolează în ar- 
mată, ia parte la asaltul Grivizei, 'condu- 
când batalionul al II-lea de vinători, e de- 
corat cu ordinul Sfîntu Gheorghe de către 
împăratul. Rusiei, şi în 1880, e numit ad- 
jutant al M. S. Regelui, sarcină pe care o 
îndeplinește „12 ani. Sa 
„La 1894 Candiano-Popescu, a fost îna- 

intat la gradul de gâneral în arma cavalerici. 
La 1879 a fost. prefect de Poliţie îl Ca- 

pitalcă. 
3b,
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Candiano a scris un volum de poezii: 
«Când maveam ce ace» şi mai multe cân- 

tări rteboinice. 

Canta (Nicolae). — Vechii boer mol- 

dovean, capul opoziţiei contra lui Vodă 

Mihait Sturdza: la 1839, care căută mai 

înt&it cu ajutorul Rusici să 71 trimită sur- 

ghium, dar nereuşind, Pl numi ministru al 
Dreptăşei, spre a 71 împăca. La 1857, sub 
căimăcâmia lui “ludoritză Balş, Canta se a- 
rată duşman al unirei Principatelor şi lu- 
crează contra ci, fiind Ministru de interne. 
El provoacă în acel an, 29 Decembrie 1856, 
câte-va luni înainte de a fi Ministru, de- 
misiunea întregului Divan Domnesc, din 
cauza unci petiţiuni adresată Caimacamului 
şi aprobată dc dânsul, prin care acuza în- 
tregul Divan de patimă şi părtinire, 

Cantacuzino (Constantin).— Om po- 
litic născut în Bucureşti la 1800, încetat 
din viaţă în Bucureşti la 27 Martie 1875. 
Intrat de timpurii în. adminisraţic, fu sc- 
cretar de stat în ultimii ani ai domnici lui 
Alexandru Ghica, dar fu destituit la 182. 
In timpul domnici lui Bibescu, .nu luă nici 
o parte la afacerile “statului şi nu reintră 
în ţară de cât o dată cu armatele turceşti 
conduse de Omer-Paşa şi Fuad-Eftendi 
(18.18). Numit de Poartă Caimacam, el câr- 
mui până la 1849, când se alese Vodă 
Barbu Știrbey domnitor, şi apoi se duse la 
Paris. 

La 1854, după plecarea armatelor ru- 
seşti, şi venirea celor austriace, C. Canta- 
cuzino, fu numit de Poartă President al 
consiliului de administraţie şi însărcinat cu 
guvernămintul civil al Muntenici până la 
sosirea lui Știrbey. 

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

Cantacuzino (Grigore C)— Director 
general al teatrelor, născut în Bucureşti la 
27 lanuarie 1529. A făcut toate studiile 
sale în Paris, de unde s'a întors ca licen- 
iat în drept. A trecut mai înteiti prin ad- 
ministraţiune ca prefect, apoi a intrat în 
maoistratură, ca membru la Curtea de a- 
pel din Bucureşti, apoi consilier la Inalta 
Curte. 

Păriisind magistratura, a fost în nenumă- 
rate renduri senator, deputat, cfor al spi-   
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talelor şi de la 1884 până în prezent, a 
fost şi este aproape neintrerupt director 

general at teatrelor. 
Gr: Cantacuzino a tradus pentru teatru 

câte-va comedii din repertoriul francez: 
Le maitre de Forges (Mândrie şi Amor) 

Taarina, Lupta între femei, Mărturisirea. A- 
drienne Leconvreur, elc. 

Cantacuzino (Grigore Gr.)—Om po- 
litic, bărbat de stat, născut în oraşul Bu- 
cureşti la. Septembrie 1837, fiul marelui 
vornic Gr. Cantacuzino şi al d-nci Alexan- 
drina Cantacuzino, născută Kretzulescu. 

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

După căderea principelui Cuza, G. Can- 
tacuzino, reintră în magistratură la 1866 
ca preşedinte al Curţei de apul din Bucu- 
reşti. In acclaş an, judeţul Prahova 7] a- 
lege în Constituantă, unde lucrează în co- 
mitetul însărcinat cu elaborarea Constitu- 
țici. In 1667, el este ales deputat de dout 
judeţe Prahova şi Brăila, fiind şi preşedinte 
al Curţci -de apel. Atunci optează pentru 
judeţul Prahova şi părăseşte magistratura. 

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

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

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

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

La alegerile din 1892, fiind ales senator 
de colegiul I de Ilfov, intră în matorul 

„corp şi este ales preşedinte al Senatului, 
ocupând această situaţiune până la 1895, 
când sau disolvat Corpurile legiuitoare. 

Actele sale de filantropie şi iubire pen- 
tru țară sunt numerose. In 1869 fiind pri- 
inar al Capitalei, a înzestrat câmpia Fila- 
retulul cu o fântână monumentală, cărei 
poartă numele, fiind zidită din averea sa. 
În 1877, pe timpul resbelului, a dăruit 
50.000 lei în producte, a fundat spitalui 
din Prahova unde d-nele Cat. Cantacuzino 
soţia d-sale şi d-na Moruzi sora d-sale, în- 
grija pe răniţi; a mai dăruit pentru ar- 
mată o şalupă. 

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

Cantacuzino (Gheorghe C. Rifo- 
veanu).— Bărbat politic, născut în Ploeşti 
la Martie 1845. A făcut studiile sale în 
străinătate şi sa întors din Paris cu di- 
ploma de licenţiat în matematici. A ocu- 
pat sub guvernul liberal funcțiunile de se- 
cretar al ministerului de Finance (8770 
director general al regici tutunurilor (1879), 
director general al căilor ferate (1883), post 
pe care Pa ocupat -până l!a 1888, când a 
demisionat spre a lua direcţiunea zizrului 
Voința Naţională. 

La 1895 Octombrie +, a intrat în câ- 

binetul- liberal de sub preşedinţia d-lui Dim. 

Sturdza, ca ministru de Finance, până în 
present. - 

Cantacuzino (Ion C.) — Om politic 

născut la 12 Septembrie 1825, încetat din 
viată. A făcut studiile în Francia şi apoi a 
intrat în administraţie ca ajutor de şef de 
biuroi la secţia franceză din ministerul -de 
externe. Din administraţie trece la justiţie 

ca judecător de tribunal, preşedinte, mem- 

bru şi preşedinte la Curte, ministru la Culte 

şi instrucțiune publică, president la Casajie. 
Awmestecat la mişcarea ce avea de scop 

răsturnarea principelui Cuza, lon Cantacu- 

zino face parte din ministerul constituit lu 
11 Februarie 1866. ca ministru de justiţie 

până la 2 Marţi 1867. 

— 4 >. 
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Cantacuzino J. A. (Zizine). — Om 
politic născut în Suceava la 24 Iunie 1829. 
A făcut studiile sale în Geneva, avend ca 
profesor pe vestitul scriitor 'Topfer care 
menţionează în cartea sa Voyage en zig-zag 
pe. tinărul Cantacuzino între elevii sti. 

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

Cu desăvârşire retras din viaţa politică 
de vre-o dou&-zeci de ani, ]. Cantacuzino 
şi-a sacrificat tot timpul studiului sciinţelor 
naturale şi literaturei. El este traducătorul 

“operelor lui Schopenchauer în limba fran- 
ceză. (Ediţia Alcan Paris şi Soccec, Bucu- 
resci). 

La 184$, când mijloacele de comunica- 
ţie crai încă aşa primitive şi dilicile, ]. A. 
Cantacuzino a întreprins o lungă călătorie 
în America. 

Cantili (George).—Profesor, om poli- 
tic, născut în 1$38. A făcut studiile sale 
în Paris de unde sa întors cu diploma de 
doctor în drept, şi a fost numit la Oc- 
tombric 1865 profesor de drept penal şi 
procedură la facultatea de drept din Bucu- 
resci. De la 23 Noembrie 1878 până la 
10 lulic 1879 a fost Ministru al Instruc- 
țiunei publice în cabinetul presidat de Ion 
Brătianu. A scris mai multe cărţi juridice. 

Cantili (Grigorie).— General de divi- 
sie născut la 24 Ianuarie 1839. Elev al 
scoalei militare, a dobândit la 1857 gradul 
de sub-locotenent și a fost avansat major 
la 1868, apoi colonel în 1875. 

In timpul resbelului «Independenței» 
(1877—1878) colonelul Cantili comandă 
I-a brigadă de infanterie din divizia 4-a 
corpul al 2-lea de armată, care pleacă prin 
Caracal spre Dunăre, ia parte la luptele 
cele mai însemnare împedicând eşirea Tur- 
cilor din Plevna la Dolny şi la Gorny- 
Etropol şi atrage Colonelului Cantili la- 
udele generalului-major Arnoldi, mulțumi- 
rile loc.-general Gurko. Apoi brigada Cantili 
trece peste Vid, şi prinde dout baterii tur- 

ceşti. In luptele de la Vidin, la cetăţuia 
Belgradj, şi -până la predarea şi evacuarea 
acestor c2tăți, Colonelul Cantili se distinge 
prin cncrgia sa. 
“La 1884, el este înaintat la gradul de
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general de brigadă, apoi . la 1893 general. 
de “divizie, şi inispectot”al, cavalerici. * 

La 1895, generalul Cantili care” comanda 
Corpul de 'armată “din Dobrogea, demisi:” - 
oncază din armată spre a trece la pensiune. 

Capşa (Grigorie).—Mare industriaș şi 
comerciant, născut la Bucuresci în De- 
cembric 1841. Intrăt de mic copil în co- 
merciii, plecă ia 1862 în Paris unde stu- 
diă meseria sa la renumiţii fabricanți Bo- 
issier, Latinville şi Marquis. Da 

La 1867 se reintoarce în Bucuresci şi în 
tovărăşie cu fratele sti Constantin des- 
chide casa pe care o conduce, singur astăzi | 
ŞI care a remas aşa renumită. Dă 

Punându-se imediat pe muncă, dorind să 
dea ur avânt comerciului nostru de expârt” 
în această ramură a fabricaţiunei şi să facă 
cunostute în stitinătate produsele romă- 
neşti, Gr. Capşa concurează la cele mai 
principale exposiţiuni internaţionale şi munca” 
sa c încorovată cu succes. 

La Exposiţia universală din Paris la 1867, 
în anul cel dintâi al instalărei sale, capătă 
deja dout menţiuni onorabile. Apoi la Ex-" 
posiţia universală din Viena (1873). are 
marea medalie pentru merit şi” un certifi- 
cat de felicitări din partea juriului, la 1875 
marea medalie de aur la: exposiţia interna- 
ţională din Paris; în 1889 la exposiţia uni- 
versală, marea medalie de aur; la 1883 
participă la exposiţia din Bordeaux singui 
dintre toți comercianții români, expune 
produsele vinicole “ale” României, le face 
cunoscute Occidentului Europei şi 'ia câ: 
recompensă medalia” de bronz. Graţie aces- 
tei “exposiţiuni şi recomandaţiunilor D-lui 
Capşa se deschide imediat pentru vinurile” 
româneşti un debuşeii în str&inătate şi case 
mari din Bordeaux se pun prin interme- 
diarul D-sale în legături cu cultivatorit'noş- 
tră de vinu. e 

La 1869 i se dă brevetul de furnisor al Cur- 
ţei de o dată cu medalia Bene- Mereni clasa L-a: 

L.a Exposiţiunea' disi Bucuresci  188r' şi! 1586, a primit câte o medalie de aur. 
O muncă atât de laborioasă a fost în- cununată şi de succese materiale şi de suc- cese morale; Gr. Capşa a îsbutit la 1574 

a deveni proprietarul imobilului în caro - a inceput meseria sa, a transformat vechia sală Slitineanu şi a făcut dintrîrisă actua:” lul renumit local unde are otelul si con: 
scria “sa, Na da   
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A fost ales senator în 1891, iar la 1596 
Caniera de 'Conierciii şi - Industrie Pa ales 
preşediiite” al âcestei 'instituţiuni. 

Capşa (Scarlat). —Publicist, născut la 
1838, incetat, diii” viaţă la 1870 Martie „14 
în Pizza (Italia). A colaborat la revista 
Convorbiri Literare din laşi - şi a publicat 
otragedic istorică :« Alexandiu Lăpuşneanu». 

Capşa (Ştefan). — Doctor, născut „la 
1825, încctat din viaţă la 12 Ianuarie 1885. 

A" făcut” studiile sale în străinătate şi a 
dobăndit în 1850 titlul de doctor în me- 
diciniă de la facultatea din Viena. 

Intors în ţară, a fost numit medic pri-: 
mar, ăpoi medic şef al spitalului Materni- 
tatea, profesor” la facultatea de medicină - 
din Bucuresci şi director general al. servi-: 
ciclul sanitar civil. 

A publicat: Manualul pentru învăţătura 
moaşelor. 

Caracaş (Coustantin).—Doctor năs- 
cut lâ“1773 în Băcâtesci; fiul altui doctor 
cu numele de Dimitrie Caracaş, mort în . 
Bucuresci la 31 Octombrie 1828. - 

A făcut studiile sale în Viena şi întor- 
cându-se în ţără la 1800 intră ca medic la 
spitalul Pantelimon, şi apoi la spitalul Fi-. 
lantropia, clădit graţie intervenţiunci sale 
şi subscripţiunilor făcute. prin îndemnul sti. 

Doctorul Caracaş a stris în limba elenă 
Topogrăjia sai Descrierea ţtrei româneşti. 

Carada (Eugenie).—Financiar, născut 
la Crâiovi în' 1836. A făcut “studiile sale 
în Colegiul Naţional-—az) liceul Carol l—şi . 
în institutul francez Raymond din Craiova. 
Apoi merse la Paris şi urmă cursurile de 
la College de France. Intors în tară la 1860, 
intră în 'redacțiunea ziarului Românul, al 
cărul prim redactor remase de* la 1862 până la 1870. “2 

“La 1866, după căderea Domnitorului 
Cuza, fu ales în Consiliu comunal a Ca- pitalei şi deieni ajutor de “primar, iar la 1867 fu ales deputat al colegiului al 3-lea de Ilfov şi secretar al Adunărei, La IS69e ales din not ca liberal la. acelaş colegiu dar neproslaniat de biuroul electoral. * Implicat îi 'revoluţiunea de la. Ploeşti din 1870, fii dat în judecată ci autor ințelec- tual al' mişcăzei diinpreună 'cu alţii, dar fu achitat de către juraţii -diă Târgovişte!
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La 1871 E: Carada. părăsi redacţiunea 
Românului şi se stabili: în . Paris de unde 
nu sc întoarse de cât-în timpul r&sboiului.. 
Independenţei. 

Impreună-cu D-nii D. Sturdza, E. Stă- 
tescu, |. IKalenderu, a fost numit-la 1880 
comisar princiar însărcinat cu supraveghe- 
rca administraţiunei r&scumperărci. căilor 
ferate. Sa 

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

Lâ 1881 E. Carada este numit director 
şi vice-guvernator al Băncei Naţionale, dar 
demisionează peste trei luni. fără a îi în- 
trat în. funcţiune. La 1883, ales de ac-. 
ţionari. Director al Băncci Naţionale primi: 
această funcţiune pe care o ocupă şi astăzi. 

În tinereţe, E: Carada a fost publicist şi 
autor dramatic. A publicat în limba fran- 
ceză mai multe scrieri politice asupra Prin- 
cipatelor române şi .a dat .pentru teatru: 
Fata de la Cozia. Banii, Gloria şi Femeile. 
Fraţii din nuunte. Cimpoiul fermecat. cari 
s'a representat pe scena teatrului naţional. 

Caragea (loan).—lost Domn al Mun- 
teniei de la 1812 până la 1818. A înzes- 
trat ţara cu codicele de legi cari poartă 
numele stă, elaborate de o comisiune de 
jurisconsulți şi fără să le supue la contro- 
lul. Rusiei şi Lurcici. 

Aceste legi ai fost publicate în 1816. 
Sub Domnia sa, se comiseră însă nume- 

roase abusuri cari deteră nascere la plân- 
geră din partea Românilor şi la revocarea 
lui Caragea de către Poartă. EL fugi în 
Italia la 1818 fiind dovedit că este ames- 
tecat în mişcarea cterici: greceşti. La 1830 
se întoarse. în Athena unde se stabili şi 
muri la 16.4-ţ. 

Caragiale (Costache). — Artist dra- 
matic, născut la 13 Aprilie 1613, încetat 
din viaţă în Bucurescă la 13 ebruaric 1877. 
In anul 1834 când se înhinţă societatea f- 
larmonică, profesorul Aristias fu însărcinat 
de Ion Câmpineanu şi Iancu Manu să al- 
cătucască o trupă de comedie. Atunci de- 
bută pe scenă C. Caragiale în tragedia Ma- 
homet a lui Voltaire, jucând rolul lui Ma- 
homet. “Teatrul se închise însă la 1837 şi 
Caragiale plecă în Moldova la 1838 şi în- 
fiinţă un teatru în Botoşani unde jucă trei 
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luni spre a veni apoi. la Iaşi şi cu şcolaril 
clasei de filosofie dă representaţiuni : debu-. 
tând cu tragedia Sail. 

La 1843, chemat. în Bucuresci.. de. lon 
Câmpineanu, vine şi dă cu trupa sa o re- 
presentaţiune înaintea Domnitorului, com- 
pusă din Buua Educaţiuue şi un. act din o-. 
pera Alina de Gologout. In urma. acestei re-. 
presentaţiuni i se dete direcţiunea teatrului 
şi o subvenție anuală de șooo lei vechi. 

EL. avu direcţiunea până la 1865, apoi se 
retrase şi îmbrăţişă cariera de avocat jucând 
însă din când în când penă la 1868. In a- 
celaş timp preda şi cursuri de declamaţiune. 
In ultimii ani ai xieţei sale a fost judecător. 
de ocol. | 

Caragiale a scris: O representaţie.. romă- 
nească pe scena teatrului moldovenesc. (18345). 
O soare la mahala (1547). Andriaşul mamei 
(18.48). Versuri (1840). Biciuirea Cometului 
de la 1857. Teatru naţional. în jara romă-. 
nească (1867). 

Caragiale (L. Ion). —- Autor dramatic, 
ziarist, născut la 29 Ianuarie 1853 în satul 
Mărgineni din județul Prahova. 

A făcut patru clase primare la şcoala dom- 
nească din Ploeşti şi apol sa instruit sin- 
gur. citind cu multă râvnă. autorii clasici 
toate producţiunele literare însemnate şi că- 
pătând astfel prin muncă, de şi fără diplomă, 
o vastă crudiţiune. 

Caragiale a colaborat la Convorbirele li- 
ferdre şi multe ziare politice, a fundat chiar 
o revistă satirică Moflul român (189.4-189ş) 
şi a publicat: Noaptea furlunoasă comedie. 
Scrisoarea perdută, comedie Leonida faţă cu 
reacţiunea comedie. Nepasta dramă, toate 
representate pe scena teatrului naţional şi . 
adunate întrun volum (1889). 

EL a mai scris şi câte-va nuvele între 
cari «Ldclia ie Pasce. 

Caragiale a ocupat scurt timp câte-va 
funcțiuni ale statului şi a fost director gc- 
neral al teatrelor la 1888. 

La 1896 a mai pnblicat o broşură poli- 
tică Culisele cestiunei naţionale. 

Caragiani (loan).—- Profesor de limba 
elenă la facultatea de litere din Iaşi, numit 
încă de la 1863. Membrual Academici ro- 
mâne. 

Carcalia. — Căpitan de infanterie ucis 

la atacul contra redutei Griviţa în timpul
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resbelului Independenţei în zioa de 30 Au- 
gust 1877. 

Cariagdi (Dimitrie). — Bărbat politic, 

născut la 1815, încetat din viaţă la 9 Oc- 

tombrie 1894 în Bucuresci. A făcut studiile 

sale în ţară şi le-a terminat la Paris de unde 
întorcându-se la 1838 în Bncuresăă, a in- 

trat în magistratură, apoi a fost numit a- 

vocat cfor al Statului. , 
La 1865 D. Cariagdi amestecat în miş- 

carea politică de câți-va ani, face parte din 
ministerul N. Kreţulescu ca ministru al jus- 

tiţici de la 14 lunii până la 11 Februarie 

1866 în guvernul care a precedat restur- 
narea princlpelui Cuza. 

-La 1870 18 Decembrie cl reia portofo- 
liul justiției în ministerul lon Ghica și îl 
deține până la 11 Martie 1871. Dim. Ca- 
riagdi a făcut parte în nenumărate renduri 
din Corpurile legiuitoare în Cameră şi Se- 
nat, şi a fost primar al Capitalei sub gu- 
vernul Ion Brătianu în anul 1684. 

Carini (Ercule).— Profesor de muzică 
şi compositor, născut la Milano la 20 A- 
prilic 1852. A făcut studii musicale la con- 
servatorul din Milano. Primit' ca elev în 
anul 1866, a urmat cursurile penă la 1871 
obținend diploma şi Grand prix pentrn stu- 
diile musicale, şi studii complementare de 
Istoria şi. estetica a muzicei, şi de litera- 
tura dramatică. 

In anii 1672 şi 73 a fost în orchestra 
de la Scala în Milano. La 1873 (Octom- 
bric) a fost numit profesor de contra basă 
la conservatorul din Bucuresci şi prim con- 
tra basă la teatru naţional. A fost şi su- 
plinitor la cathedra de canto (clasa de fete) 
timp de trei ani (1885-1888). Stabilindu- 
se definitiv în România, Carini sa ocupat 
foarte mult cu lecţii particulare de piano 
şi de canto, precum şi ca diriginte de or- 

„chestră. A publicat diferite composiţiuni pen- 
tru canto şi pentru piano, dintre cară : Sreoa 
nopței, Un glas de  mângăere, Ghiocel, Air 
de danse dans le style ancien, valsul Serile 
«d'Italia ctc. 

Cărlova (Vasile). — Poet, născut la 
1S09 în “Lergovişte, mort la 1831. Fără 
altă instrucţiune de cât cea culeasă în şcoa- 
lele primare, a început încă de la versta de 
17 ani să publice mici poesil prin Curierul 
românesc a lui Eliade Rădulescu, 

| 

| 
| 

| 

| 
| 
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El a publicat: Păstorul intrislat poemă . 

(1827). Ruinele Tergoviştei, Resunelul unui 

Jluer. Rugăciunea (1828). Marşul Românilor 

(1830). Ero şi Leandru (1830). | Ş 

Incepuse să traducă Zaira tragedia „lui 

Voltaire, cănd muri la versta de 22 ani. 

Carmen-Sylva. — Pseudonim literar 

al Majestăţei Sale Reginei României Elisa- 
beta de Hohenzollern. 

“Născută la 17 (29) Decembrie 1843, în cas- 
telul Monrepos, pe valea Rhinului, proprie 
tatea părintelui sei principele de Wied, 
Carmen Sylva a arătat încă din copilărie 
multă tragere de inimă pentru literatură în- 
veţând repede limba francesă, italiană, en- 
gleză, svedeză, călătorind prin principalele 
oraşe ale Europei, unde se ocupa cu deo- 
sebire de toată mişcarea literară. . 

Căsătorindu-se la 1869 cu Regele Ro- 
mâniei Carol I-iu, pe atunci Principe, în- 
v&ţă în scurt timp limba română şi începu să 
traducă pentru şcoli cărți didactice franceze. 

Despre tot avintul pe care Pa dat Re- 
gina României şcoalelor profesionale, des- 
pre interesul ce a purtat pentru munca fe- 
meilor, se pot găsi amănunte la cuvintul: 
Elisabeta de Hohenzollern ; aici ne, vom o0- 
cupa numai despre poeta Carmen Sylva. 

Eată principalele sale scrieri : Sapho (18580). 
Rumăânische Dichlungen (4881). Sturme por- 
sii (1881). in gebel (1882). lehova (1882). 
Die Hexe (1882). Leidens Erdengang (1882). 
Pelesch Mărchen (1883) sati Povestele Pele- 
sului. Novele (1886). dus zivei IVelten (1883). 
Meine Rub poesii 4 vol. (1886). Handzei- 
chnuugen (1883). Mein Rhein poesii (1884). 
Astra (1886). Les pensces d'une reine (1882). 
Vesful cu dor (1884). Meşterul Manole dra- - 
mă jucată pe scena teatrului Curţei de la 
Viena, Zioa scadenţei, piesă întrun act. Ma- 
rioara ctc. 

Carol 1-iu (Principe Carol, Eitel- 
„Frederic-Zephirin-Ludovic de Hohen- 
zollern-Sigmaringen). 

Rege al României, născut la 20 A- 
prilic 1539. 

In anul 1866, principele Carol era sub- 
locotenent ataşat la regimentul: No. 2: de 
dragoni prusiani, când în urma refusului 
principelui Filip de Flandra de a primi tro- 
nul României, vacant prin abdicarea dom- 
nitorului Cuza, fuse proclamat prin plebis- 
citul de la S Aprilie, Domn al ţărci,
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La ro Maiti din acelaşan, el puse picio- 
rul pe pământul României și cel dântâiii 
act 2l Domnici Sale, fuse gracierea celor ce 
participase la mişcarea anti-unionistă de la 
laşi. La 30 lunie Constituanta votă Consti- 
tuţiunea şi Principele o sancţionă jarândui 
respect şi credinţă. 

Anii cei dWânteii al domniei Principelui 
Carol, se semnalară mai ales prin agitaţiile 
din interiorul ţărei şi crizele ministeriale. 
Se făcuse mult sgomot în Europa din 
cauza persecuţiunelor la cari ar fi fost su- 

puşi israeliții din Moldova, pe de altă parte 
statele vecine nu prea privea cu ochi bani 
la început, întemeerca dinastici ; bandele 

bulgăreşti cari adesca venea! pe teritoriul 

nostru făceat să treacă România drept ţara 
unde răsvrătitorii pot găsi cu înlesnire a- 

dăpost, car neînțelegerile dintre partidele 

politice contribucaii şi mai mult a ţine ţara 

întro agitaţie perpetuă şi a motiva vecinice 

“schimbări ministeriale. 
Cu toate acestea, din primii ani ai dom- 

nici, Suveranul sa ocupat cu crearea unci 

şcoale normale pentru institutori, cu orga- 

nisarea armatei şi înzestrarea ci cu un ar- 

mament perfecţionat şi cu construirea pri- 

melor linii de căi ferate în interiorul ţărci. 

De la 1866 până la 1870, să înființează fa- 

cultatea de medicină, sc promulgă legea 

pentru vinzarea domeniilor statului, legea 

pentru organizarea armatei, pentru înfinţa- 

rea Curţei cu jurați; se recunoaşte Româă- 

nici dreptul de a tăca monedă. Dar toată 

acţiunea Principelui, toată dorinţa Sa de a 

face binele, erau zădărnicite în mare parte 

şi din pricina situaţiunci politice din lran- 

cia şi Germania. Isbucnind resbelul între 

aceste dout puteri, o parte însemnată din 

lumea politică, fie în necunoştinţă de cauză, 

fie orbită de simpatiile ce păstra Franciei, 

privea ca probabilă învingerea Germaniei şi 

ca consecuență normală abdicarea Principe- 

lui de Hohenzollern de la tronul României. 

In aceste înprejurări, se şi produce la 26 

Martie 1870 tentativa revoluţionară de la 

Ploeşti sub conducerea căpitanului demisio- 

nat Candiano-Popescu, cu scop de a pro- 

clama decăderea Principelui Carol şi înte- 

meerea Republicei, tentativă la care se gâ- 

sesc amestecate multe căpetenii din parti- 

dul liberal, dar care nu isbuteşte. 

Evenimentele cari se succedaii, zilnicile în- 

frâng=ri ale armatei franceze, surescitasc însă 

spiritele în aşa grad, în cât în anul următor 

  

"în seara de 
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, 10/22 Martie 1871, pe când 
colonia germană din  Bucuresci serbătorea 
la un banchet în sala Slătineanu aniversarea 
nascerel Impăratului Wilhelm, a ceată de 
oameni năvăleşte în sală, sparge geamurile 
pe când alţii sting felinarele din stradă, 
trag clopotele la Sărindar, 

Armata sub ordinele generalului Solomon 
împrăştie mulțimea, ear Regele adânc miş- 
cat de toată împotrivirea ce întâlneşte în 
îndeplinirea misiunei sale, de o parte arătă 
guvernului neincrederea şi nemulțumirea sa, 
car pe de alta, exprimă ferma sa resolu- 
țiune de a abdica, chemând pe foştii loco- 
tenenţi domneşti spre a le remite puterca. 

D-nu Lascar Catargiu isbuteşte însă să 
înlăture din gândul Suveranului idea abdi- 
cărei, ia răspunderea restabilirci ordinei şi 
primeşte sarcina formărci unui minister. 

De la această epocă începe o nouă eră de 
desvoltare politică şi economică a Statului 
nostru. 

Si construesc nout linii ferate, se înfiin- 
ţează creditul fonciar, creditul urban, Socie- 
tatea de asigurare «România», şi încep lu- 
crările porturilor Galaţi-Brăila. Se promulgă 
legea vămilor, legea pentru organisarea scr- 

viciului sanitar, legea pentru organisarea 

Casei de depuneri şi consemnaţiuni, legea 
de admisibilitate şi înaintare în funcțiunile 

judecătoreşt!; sc clădesc numeroase şcoalc, sc 

inche= convenţiuni comerciale cu statele 

vecine. 
Pagina cea mai strălucită din istoria vic- 

ței Regelui Carol I-ii, începe la 1577 când 

 isbucneşte resbelul între Rusia şi Turcia, 

resbel în care România a jucat un rol ho- 

tăritor. e 
Regele Carol a rostit de la început cu- 

vintul decisiv care a dat tuturor încredere 

în bravura oştirei noastre, Ela luat îndrăs- 

neaţa răspundere de a eşi învingător din 

luptă şi evenimentele cari s'ail desfăşurat 

în urmă, ati consfințit pe deplin înţelepciu- 
nca şi dreapta cugetare a Suveranului Ro- 

mânici. 
Isbucnind r&sboiul între Ruși şi "Turci (12 

Aprilie 1877), Domnitorul Carol convocă 

Camerile legiuitoare (14 Aprilie) ca să vo- 

teze convenţiunea din 4 Aprilie încheiată 

cu Rusia. In Mesagiul de deschidere Suve- 

ranul român arată că: «armatele imperiale 

rusc ai intrat pe teritoriul nostru fără ca 

puterile garante să fi protestat, că va fi 

poate nevoc de braţele fiilor ţării, pentru
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apărarea drepturilor 'ci,.:şi: că în împlinirea” 
-acestel sfinte datorii, - densul va sci, în ca- 

pul junci şi bravei sale armate, să plătească 

cu persoana sa». „d | LL 
"Vurcia găsise tocmai âcum timpul sâ-'şi 

dea o constituţiune, înscriind întinsa Ro- 
mânia ca «provincie privilegiată» a impe- 
riului, iar domnul român era numit «cap 
de provincie»; ba încă, marele vizir făcu nc- 
cuviința de a se adresa da dreptul Dom- 
nului Carol cu învitaţiune, să se pună sub 
ordinile unul-paşă “pentru aptrarea terito- 
riului  Priucipatelor. “Ministrul de externe 
Kogălniceanu dete însă vizirului respunsul 
ce i ce cuvenea; iar tunurile de la Calafat 
aveati să 7] deştepte din visul seu. 

Intre acestea 'Lurcia începe să bombar- 
deze oraşele Brăila, Galaţi, Reni, Olteniţa, 
Călăraşi şi Giurgiu; bande de Cerkeză şi 
başibuzuci turci trec Dunărea, preadă şi mă- 
-celăresc satele de prin prejur. Carol ordonă 
mobilizarea complectă a oştirei (6 Aprilie), 
dărucşte 100,000 :lci noi din :caseta sa pri- 
vată pentru echiparea oficerilor, şi “când 
mobilisarea c terminată, ia însuşi comanda 
supremă. Armata sa de peste :50,000 oş- 
teni şi 180 de tunuri O împârțesce ast-fel, 
ca să poată respinge un atac diu partea tru- 
pelor turcesc din Vidin, şi să le opreăscă 
de a trece pe malul stâng. In adevăr (la 
26 -Aprilic) "Lurcii din această cetate des- 
chid cu tunurile focul asupra oraşului Ca- 
lafat, la care Românii re&spund victorios ar- 
zend vapoarele turceşti aflate în port şi 
mai multe case în Vidin. ” 

Turcia provocase singură răsboiul contra 
Românilor, şi prin urmare ea singură rup- 
sese legăturile vechi dintre amândouă sta- 
tele. Atacurile neîntrerupte şi nedrepte ale 
armatei sale pe întregul hotar dunărean 
crai acte de. ostilitate vădită. Resultatul a- 
cestei purtări fu, că Adunările legislative 
proclamară în zilele: de:9 şi ro Maiii 1877 
Independenţa complectă a României si în- 
cetarea vechilor ci relațiuni cu Poarta -oto- 
mană. Domn şi popor luară cu tărie hotă- 
rirea de a aptra, cu armele în mână, inte- 
gritatea teritoriului şi „de a "şi jertfi viata 
pentru Independenţa patrici. Ă 

, Nu, este aici locul să facem pe larg isto- 
ricul întregului resbel. Ne remâne însă de 
amintit că Ruşii, cari la inceput respingeau 
cu Semeţie ajutorul armatelor române, se 
vtd respinşi de dout ori la Plevna cu per- 
derl colosale car Marele Duce Nicolae, fra- 
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“tele Imperâtului: Rusici, “face apel la. ajuto- 
rul Principelui % Carol şi roagă pe viitorul 
Rege al-României să îa comandamentul tu- 
turor! forţelor. inilitare ale ambelor armate 
aliate. zi | 

Suferind în mijlocul oastei sale. toată as- 
Ţrimea şi greutăţile unci campanii de carnă, 
vecinic în! mijlocul focului, desvoltând ad- 
mirabile 'cunoştințe strategice, vitejeşte se- 

_condat de bravele noastre trupe, Carol iu 
ese. biruitor; la Plevna, Rahova, Grivita, 
Smârdan, Vidin şi steagul Românici fâlfâe 
pe toate: ! cetăţile dușmanului cucerite de 
oastele : românce. | 

Sfârşindu-se resbelul, Ruşii r&sgplătiră a- 
jutorul nostru. prin luarea Basarabici, dându- 
ne în.schimb Dobrogea, cu toate protestă- 
rile noastre la Congresul din Berlin... 

“ dependenţa României, datorită bărbărici 
ostaşilor :ci: şi înţelepciunii domnitorului 
Carol, fiind: recunoscută de toate puterile 
curopeane, în urma tractatului de la Berlin, 
nu. nai -r&mânca, „pentru ca ca să devină 
certă şi. hotărită, de cât îndlțarea României 
la rangul. de Regat. In ziua de 1 Martie 
1881, Adunările legiuitoare votară în una- 
nimitate proiectul de lege, prin care Româ- 

„Dia ica rangul de regat şi domnitorul ci pe 
acela de rege. Proclamarea regatului fu pri- 
mită şi serbătorită de întreaga ţară în timp 
de $ zile; toate statele suverane se grăbiră 
a 0 rscunoaşte şi a saluta pe primul rege 
al Românici. za 
“La 10 Mai 1881, avu loc încoronarea 

şi zioa aceasta căpătă o întreită însem- 
nătate pentru țară: La ro Maiti 1866, Carol 

“Lit chemat la tronul României, intră în Bu- 
curesci, la 1o Maiii 1877, se proclamă In- 
dependența Românici, la. ro Maiti 1881 se 
înalță România la treapta de Regat. 

Se cuvine înainte de a termina această 
mică. schiţă a domnici Regelui Carol să 
vorbim despre actele mai însemnate săvâr- 
şite de la 18S1 penă acum. . 

Incetând resbelul pentru Independenţă, 
Regele şi-a îndreptat privirile cu toată aten- 
unea asupra organisaţiunei interne a ţărei. 
Sau încheat convenţiuni comerciale cu El-: 
veţia, Anglia, Rusia, Germania, Austria, Tur- 
cia; sai rescumptrat căile ferate cari se 
găsea în mâinele companiei streine, Sat 
construit de către chiar Statul nostru alte 
numeroase linii ; creditul țării sa mărit ear 
dobânzile ce aveam de plătit ah scăzut de 
la 12 şi 10%, la 6 şi 5e/0. S'a fundat Banca
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Narională, sai înfiinţat Casele de econo- 
mii şi veniturile Statului sau întreit, 

Intru căt priveşte organisarea armatei şi 
apărarea ţărei, satu creat regimente nous, 
s'au înmulțit scoalele militare, sa întocmit 
marina, Sai ridicat fortificațiuni in jurul 
Bucuresciului şi intre Focşani-Galaţi. 

Casele de credit agricol, legea pentru 
protecțiunca industriei naţionale, reedificarea 
şi restaurarea monumentelor istorice ale 
ţărci, vinzarea în loturi la ţărani a bunu- 
rilor statului, inamovibilitatea magistraturei 
şi alte numeroase legi cari ai contribuit la 
desvoltarea noastră economică, culturală, 
politică, sunt atâtea opere neperitoare să- 
verşite sub inţeleapta îmboldire a Regelui 
Carol I-iu. 

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

Pentru desvoltarea culturaii în special, a 
dat de la 1884 şi penă în present un premii 
anual de şase mii lei pentru a se face: 
« Magnum Etymologicum “Romaniae», o casă 
şi 200,000 'lci pentru ridicarea aşezămen- 
tului universitar ce poartă numele «Fonda- 
[iunea Carol»(1891) şi diferite alte sume la 
numeroase societăţi. La 1898 a mai înte- 
meat « Fondaţiunea agricolă Ferdinand». 

La 3 Noembrie 1569, Regele s'a căsă- 
torit cu Principesa Elisabeta de YWied, (vezi 
Carmen Sylva şi Elisabeta). Unicul 
copil isvorit din această căsătorie, domniţa 
Maria, încetând din viaţă la versta de patru 
ani, şi Suveranii ne avend moştenitori de 
sex bărbătesc, M. S. Regele a desemnat pe 
A. S. Principele Ferdinand de Hohenzollern, 
fii al doilea al principelui Leopold, fratele 
Suveranului nostru, ca moştenitor presump- 
tiv al Tronului. Acest act sa indeplinit 
la 18 Martie 1889. 

Carp (Costache V). — Poet, fabulist, 
născut în laşi la 1838, încetat din viaţă în 
acelaş oraş la 1880. | 
„A făcut stadiile sale în Iaşi şi Cernăuţi 

fără a le termina, şi apoi începu să se o- 
cupe de literatură. Principalele sale produc- 
ţiuni sunt: Mici încercări de poesie (1866), 
“Boerul şi Răzaşul, scriere pentru teatru 
(1873). Fabule (1880). 
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Carp (loan). -— General de: brigadă, 
născut în Bucuresci la 1 Decembrie 1842, 
încetat din viață la 1892 Martie 20. 
“Elev al şcoalei militare în 1837, el ca- 

pătă la 1861 gradul de sub-locoţenent şi a- 
poi pleacă in Francia unde trece şcoala po- 
litecnică din Paris şi şcoala specială de la 
Metz. Intors în “ţară, e înaintat la gradul de 
căpitan în 1673, maior în. 1878 şi apoi loc.- 
colonel. | 

In timpu! resbelului Independenţei (1$77-. 
78) comanda regimentul I-iii de artilerie. 

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

Carp (Petre P). — Om politic, bărbat 
de stat, născut în laşi la 1837. A făcut stu- 
diile sale în Berlin şi la Universitatea” din 
Bonn. Intors în ţară, a luat parte la eveni- 
mentele cari ai adus căderea Principelui 
Cuza, apoi de la 1867 până la 1869 a re- 
dactat ziarul fara dimpreună cu N. Bla- 
ramberg şi Ar. Pascal. 

Intemector al societăței literare Junimea 
din Iaşi dinpreuna cu 'T. Maiorescu, IL. Ne- 
gruzzi, "Th. Rosetti, era unul din colabora- 
torii cei mai activi ai revistei Convorbiri 
literare, unde publică traducerea celebrei 
scrieri a lui Humboldt Despre stepe şi pus- 
fiuri, precum şi traducerea celor mai cu- 
noscute drame a lui Schakespeare. 

La 1870. Aprilic 20, intră ca ministru de 
externe în cabinetul Costache Epureanu 
până la 18 Decembrie acelaş an, ocupând 
ad-interimul 'şi la cultele de la 23 Mai penă 
la 18 Decembrie. : 

La 1876, acţiunea politică a lui P. Carp 
începe a se desemna mai tare. El intră în 
cabinetul Lascar Catargi ca ministru al cul- 
telor de la 3o lanuarie 1876 până la 4 A- 
prilie acelaş an şi apoi formează mai târzii 
grupul junimist întemcând ziarul Romănia 
liberă devenit mai târzii” Constituţionalul. .. 

Intrun discurs program rostit în 1879, 
P. Carp arată vederile sale asupra viitorului 
partidelor noastre politice, discurs care 7| 
arată deja ca chemat să aducă întrun viitor 
apropiat schimbări radicale în partidul con- 
servator. RI | 

In ministerul pur junimist format la 1888, 
P. Carp .ia .portofoliul externelor la 23 
Martie penă la 29 Martie 1889; mai târzii 
pe cel al domeniilor ad-interim. Graţie dis- 
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cursului celebru ce rosteşte arttând gradul 

de responsabilitate al parlamentelor în gre- 
salele comise de guverne, isbuteşte să facă 

să se respingă propunerea de dare în ju- 

decată a ministrilor liberali de la 1677 penă 

la 1888, între cari era şi L. Bratianu. 

In noul guvern compus la 1891 de L. 
Catargi, P. Carp ia ministerul domeniilor 

la 18 Decembrie, pe care *l deţine până la 

Octombrie 1895 când a demisionat între- 

gul guvern. Numele acestui bărbat de stat 
este legat de reformele cele mari introduse 
în gară precum: Legea vinzărei bunurilor în- 
tre săteni, Legea minelor, cari sunt operile 
sale. 

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

Cartu (loan).— Profesor de muzică, năs- 
cut în comuna Băseşti (Fâlcii) la 1820, înce- 
tat din viaţă la 11 Martie 1875.! 

Şia fâcut studiile la academia Mihăileană 
din Iaşi, apoi a intrat ca funcţionar la mi- 
nisterul instrucţiunei publice din . Moldova. 
Mai. târziii, dupe ce a fost scriitor caligraf 
pe lângă fostul Domn Mihaii Sturdza, a 
fost luat de acest principe la Paris. 

Reîntors în ţară, Cartu e numit profesor 
de muzică vocală la seminarul din Mănăs- 
tirea Neamţului penă la finele anului 1864, 
apoi e chemat în Bucuresci ca profesor de 
muzică vocală la Asilul Elena Doamna, unde . 
funcţionează 8 ani. 

Lucrările sale sunt: Exerciţii, Lecturi şi 
Solfegie de muzici vocali, Lituigia S-tului 
loan Chrisostomul, Tractat complect asupra 
muzicei vocale. 

Catargiu (Alexandru C). — Născut 
în laşi la 1839 Iulie în 1ș, s'a înrolat în 
armată ca soldat la 1859. Inaintat sub-lo- 
cotenent la 1861, s'a liberat din armată în 
acelaş an, apol ear a intrat în oştire la 1862 
şi a înaintat penă la gradul de căpitan la 
1869. 

Demisionat la 1871, se amestecă în lup- 
tele politice ca unul din membrii cei nai 
activi ai partidului conservator. Prefect de 
Ilfov la 1871-72 şi la 1889, deputat, vice 
preşedinte al Camerei în acelaş an, e nu- 
mit trămis extraordinar şi ministru. pleni- 
pontenţiar al ţărei la Petersburg la 14 No- 
embrie 1892. La 1895, demisionează. 

| 
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Catargiu (Alexandru S). — Născut 

la 1825, încetat din viaţă la 1897 în Bu- 
curesci. A făcut în special studii financiare 
la Paris. A fost membru în consiliii de Stat, 

ministru de finance de la 11 penă la 24 
Martie 1862 şi apoi la lucrările publice şi 
control de la 16 Martie la 12 Octombrie 
1863. Era membru în consiliul de adminis- 
traţie al căilor ferate române până la 1897. 

Catargiu (Barbu). — Orator, om de 
stat, născut la 26 Octombrie 1807, mort 
asasinat în Bucuresci la 8 lunie 1862. 

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

Intors în ţară pe la 1834, B. Catargiu, ia 
parte la formarea Socictăţei filarmonice şi 
din legăturele sale prieteneşti cu mai mulţi 
membri ai acestei Societăţi, devine un fac- 
tor important al opoziţiei contra guvernului 
Domnului A. Ghica. La 1842, se alege pen- 
tru prima dată deputat al 'Telcormanului şi 
pronunţă primul sei discurs. La 1843, ce 
numit director la -Departamentul justiţiei, 
post pe care'l ocupă iarăşi după revoluţiu- 
nea de li 1848. In timpul acestei r&scoli, 
Barbu Catargiu a călătorit prin Francia, Aus- 
tria şi Anglia. - 

La 1848 Decembrie, el'este numit mem- 
bru suplementar la sfatul Visfieriei, la 1849 
Vornic de poliţie, şi apoi sub domnia prin- 
cipelui Stirbey judecător la Inalta Curte, post 
pr» care ?| ocupă până la 1856.. 

Partea cea mai marcantă a activităței lui 
Barbu Catargiu începe la 1857, când printr”o 
broşură manifest apărută la 14 Martie, a- 
rată dorinţele ţărei fară cu Europa, de. şi 
el nu făcea parte din Divanul ad-hoc. Ales 
în 1658 deputat de judeţele Ialomiţa şi Oltu, 
el se declară partisan al Unire şi al ale- 
gerei lui Cuza ca domn. 

După alegerea principelui Cuza, Barbu 
Catargiu este numit ministru de finance în 
ministerul de fusiune. Apoi demisionează 
spre a deveni preşedintele consiliului în pri- 
mul minister care se formează la 22 Ia- 
nuarie 1662, după proclamarea definitivă a 
Unirei. 
„Dar peste câte-va luni, agitaţiile în ţară 
incep in urma votărei unei legi contra pre-
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sei. Se vorbeşte despre comploturi, despre 
urzirea asasinărei preşedintelui consiliului şi 
la 4 Iunie, Barbu Slătineanu unul din a- 
micii lui B. Catargiu, vine chiar să 7] încu- 
noştiinţeze despre şoaptele din oraş. 

Vineri $ Iunie 1862, preşedintele . consi- 
linlui pleacă “la Adunare ; era vorba să se 
facă o mare întrunire de către liberali pe 
câmpul de la Filaret, în amintirea aniver- 
sărei de la rr lunie 1848; conservatorii 

- cerea oprirea întrunirci şi guvernul se dc- 
clară favorabil acestei din urmă cereri. Dis- 
cuţiunea fusese aprinsă în Cameră şi la ora 
5: şi jumttate, ridicându-se ședința, Barbu 
Catargiu se urcă în trăsură cu prefectul Po- 
liţiei N. Bibescu, spre a se întoarce acasă. 
Sub tunelul care formează intrarea în cur- 
tea Alitropolici, se auzi o detunătură de pis- 
tol şi preşedintele consiliului căzu mort, lo- 
vit pe la spate în osul craniului de un glonţ 
carei rupse coloana vertebrală. Autorul cri- 
mel n'a fost descoperit nici odată. 

Barbu Catargiu a publicat: Căte-uu idef a- 
supra proprietătei în Principatele- Unite (1860). 
Discursurile acestui mare orator şi om po- 
litic aă fost culese de d-nu Ang. Deme-" 
triescu şi tipărite. de D-sa (1886). 

Catargiu (Costin). — Fost ministru de” 
interne al Moldovei la 1857, sub căumăcă- 
mia lul Vogoridi; lucrează contra unirci 
Principatelor, dând ordine pentru desfiin- 
țarea comitetelor unioniste, a programelor 
lor, arestând pe cei ce se întruncai spre a 
aduna partizani ai unirei. Aceste eccese în 
ajunul alegerilor, ak adus în curând căde- 
rea lui C. Catargiu de la minister. 

Catargiu (Lascar). — Bărbat politic, 

şetul partidului conservator, născut în laşi 
la 1823. A intrat foarte tintr în viaţa po- 
litică ca prefect de judeţ în Moldova, sub 

domnia lui Mihail Sturdza. Membru activ 

al propagandei în favoarea Unirci Principa- 
telor, el renunţă la tronul Moldovei care i 

se oferea,. şi ajută la alegerea principelui 

Cuza: 
Sub domnia acestui Principe, Lascar Ca- 

targiu se ţine mai retras de politică, dar 

participă la mişcarea din_ 1866, care aduce 
după sine abdicarea lui Cuza. În guvernul 
provizorii de la 11 Februarie, face parte din 
Jlocotenenţa domnescă, dinpreună cu gene- 
ralul N. Golescu şi colonelul Haralambe. 

La 1 Mai din acelaş an, îndată după so- 
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sirea principelui de Hohenzollern, L. Ca- 
targiu ia preşedinţia consiliului şi purtofo- 
liul internelor pe cari le păstrează până la 
15 Juliu acelaş an.: De la această epocă îna- 
inte dispare iar din viaţa politică militantă 
penă la 1871. 

La această epocă, în urma unor manifes- 
tări îndreptate contra Germanilor, cari str- 
bătoreaii aniversarea nascerei Împăratului 
Wilhelm la un. banchet din sala Slăti- 
neanu, principele Carol se hotărise sa ab- 
dice. , 

Chemat la palat de Domnitor care vrea 
să remită frânele Statului în mâinile fostei 
locotenențe domneşti de la 1866, Lascar 
Catargiu conjură pe Suveran -să renunţe 
la proiectul stă şi ia răspunderea situaţi- 
unei. In noaptea de 11 Martie 1871, el 
compune imediat un guvern conservator 
cu care guvernează ţara până la 1876 4 A- 
prilic,” când formându-se coaliția zisă de la 
Mazar:Paşa, fu silit st se retragă, cedând 
locul generalului I. Em .Florescu pentru un 
foarte scurt timp. 

La 1876 venind partidul liberal la pu- 
tere, . Camerile orbite de pasiunea politică, 
se transformă în instanţă judecătorească, şi 
după ce votează darea n judecată a lui 
Lascar Catargiu şi foştilor miniştri. conser- 
vatori, încep a face instrucţia acuzaților; dar 
la 1878 aceaşi Cameră este silită: st re- 
tragă acuzarea în contra tuturor foştilor mi- 
niştri. - a 

In timpul din urmă al guvernărei lui lon 
Brătianu, formându-se desidenţa liberală, . şi 
apol opoziţia-unită, Lascar Catargiu devine 
şef al acestei opoziții, dinpreună cu Dim. 
Brătianu şi G. Vernescu, La Martie 1889, 
el se încearcă s& formeze un guvern liberal — 
conservator dinpreună cu G. Vernescu, dar 
incercarea nui reuşesce, precum nu “i reu- 
şesce nici mai tîrzit la 1891 Februarie. 

In acelaş an, în luna Noembric, Lascar 
Catargiu ia preşedinţia unui minister pur 
conservator, compus şi din tinerii . conser- 
vatori (junimiştii) cu care guvernează penă 
la 3 Octombrie 1895. 

Lascar Catargi a fost în numeroase rin- 
duri president al Camerei deputaţilor, unde 
a representat ani îndelungaţi județul Co- 
vurlui. 

Catargiu (Nicolae). — Născut în laşi, 
încetat din viaţă în Galati la 1889 Fe- 
bruarie,:
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Fost vice-preşedinte în comisiunea cen-. 

trală, fost delegat al lui Vodă Cuza la Con- 
stantinopole după proclamarea Sa ca Domn 

în 1859, sprea cere confirmarea Sultanului, 

N. Catargiu a fost unul din partizanii 
cei mal devotați ai lui Vodă Cuza şi a stat 

mult timp departe de viaţa publică în urma 
abdicărei acestui Domn. 

Măi terziă, a fost pretect la Galaţi şi în 
1878, comisar al Dobrogri. 

Caţichi. — Membru al departamentului 
afacerilor streine la 1823; mare ban la 
1826 în Moldova. 

Catopol (Alexandru).— Actor comic, 
societar al teatrului Naţional din Bucuresci, 
născut la 1859. După ce a urmat cursuriie 
liceale, a intrat la Conservatoriul din Bucu- 
resci şi a absolvit cursurile de declama- : 
țiune. A jucat roluri comice în operete şi 
în comedii; principalele sale creaţiuni sunt: 
Farfuridi din Scrisoarea perduti, [opărdea 
din «Manevrele de toamnă», Roco din «AMas- 
cola», Stau Fund: din «Sfredelul Dracului», 
Senatorul Ionescu din «Femeile noastre», ge- 
neralul Timofte din « Fatinilza» Campolassio 
din «Briganzi» Barlolo din «Bărbierul din 
Sevilia», etc. 

Caudella (Eduard).— Compositor mu- 
zical, violonist, născut în laşi la 22 Maiii 
1341. A făcut studiile sale în Berlin cu 
concert-macstrul Hubert Ries, car la Paris 
cu Massart şi Vicuxtemps. 

Dupe ce dete mai multe concerte în prin- 
cipalele oraşe din streinătate, se întoarse în 
țară la 1861 unde începu st predea cursuri 
la conservatoriul din Iaşi şi luă în acelas 
timp postul de şef de orchestră la teatru 
naţional cin acel oraş, post pe care 7] ocupă 
în decurs de 1 ani. 

Numit la 1893 director al conservato- 
rului din Iaşi şi predând tot de odată penă 
în present cursuri de violină, Ed. Caudella 
a dat la lumină numeroase composiţiuni 
muzicale, între altele: Olteanca operetă în 
colaborare cu Gr. Otremba. Fata rdzaşului 
operetă (1881), Hatmanul Baltag operetă 
(1883), “Beizadea Epaminonda operetă (1884) 
Dorman sai Românii și Ducii în colaborare 
su Gr. Otremba (1885), Petru Rares operă 
(1889). Ela mat compus un număr foarte 
mare de. valsuri, polce, romanțe, fantasii 
pentru violină şi piano, 
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Cazzavillan (Luigi).— Ziarist, născut 

în satul Arzienano (Italia) la 1852. A făcut 

primele studii în institutul Chiari din Lombar- 

dia şi la versta de 1. ani s'a înrolat ca voluntar 

în armata italiană contra Austrici în resbe- 

lul independenţei. La sferşitul campaniei, 
Sa întors în Vicenţa unde a absolvit cur- 

surile institutului technic. La 1870—71 luă 

parte în Francia, sub ordinele lui Garibaldi, 
la r&sboiul contra Germaniei şi fu înaintat 
sub-locotenent pe câmpul de luptă. La 1876, 
isbucnind resbelul dintre Serbia şi 'Lurcia, 
Cazzavillan întră în legiunea italiană din 
armata serbească. La 1877, trece în Româ- 
nia în calitate de corespondent al mai mul- 
tor ziare îtaliane şi apoi lucrează ca secre- 
tar al inginerului şet la construirea linici 
ferate Frăteşti-Zimnicea. 

După câte-va încercări comerciale neno- 
rocite, Cazzavillan, e numit profesor de 
limba italiană la Sfintu Sava, apoi la Mateii 
Bassarab şi stă ro ani în profesorat. 

La 1880 începe a publica ziarele Frăția 
Romând-italiani şi Tesaurul Familiei, apoi 
în 1888 deschide o mică tipografie şi în- 
temează ziarul cotidian Universul. Peste - 
câţi-va ani, acest organ de publicitate foarte 

„răspândit în toate clasele populare, devine 
un puternic mijloc de reclamă pentru des- 
facerea numeroaselor articole comerciale de 
tot felul, grămădite în magaziile direcțiunci 
Universului. 

Cazzavillan a mai publicat Curierul Serei, 
ziar cotidian; Veselia, ziur ebdomadar cari 
apare şi în present. 

Cerkez (Mihail).-— General, născut în 
Berlad la 1839, încetat din viaţă la 1884. 
A făcut studiile la academia Mihăileană din 
laşi şi a ocupat pe urmă o funcțiune la de- 
partamentul justiţiei. Intrat :în armată cu 
gradul de cadet, peste un an a fost înălţat 
sub locotenent. Dupe detronarea principelui 
Cuza, refuză dinpreună cu toţi oficerii din 
regimentul generalului Solomon, atunci co- 
lonel, să jure credință guvernului provisoriti 
şi nu se supunc de cât în urma abdicărei 
Domnitorului. 

In resbelul Independentei 1877—78, a 
luat parte la luptele de la Plevna, car Os- 
man-Paşa a predat sabia sa în mâinele sale. 
Inaiatat general, A. Cerkez sa distins și la 
bătălia de la Smârdan conducend atacul. El 
cra membru al: Societăței literare [unimnea 
la înființarea că în Taşi. _ : .
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- Cernat (Alexandru).— General de di- 
visie, născut la 17 Ianuarie 1828, mort la 
7 Decembrie. 1894 în Nizza. A intrat în 
armată ca sergent la 1851 şi a fost înaintat 
sub-locotenent la 1852, maior la 1858, co- 
lonel la 1866, general de brigadă la 1873 
si general de divisie la 1877. La 1875, 
trece în statul major general, şi la 1891 e 
trecut în retragere. 

In timpul resbelului Independenţei (1877- 
78) generalul Cernat fiind ministru de res- 
bel, remite portofoliul d-lui Ion Brătianu şi 
e numit comandat al armatei române de 
operaţiune. În această calitate el dirijează 
mersul trupelor, planul de campanie, şi pri- 
meşte din partea Imperatului Rusici decora- 
țiunea Sfintu Gheorghe la 5 Septembrie 1877, 
pentru curagiul şi destoinicia sa. 

La 29 Noembrie 1877, Marele Duce Ni- 
colac, comandantul armatei active imperiale 
ecsprimă printrun ordin de zi mulţumirile 
sale generalului Cernat şi armatei române 
după căderea Plevnei. | 

În afară de activitatea sa ca militar, ge- 
neralul Cernat a jucat şi un rol politic în- 
semnat, fiind în nai multe rânduri ministru 
de resbel în cabinetele liberale şi anume: 
de la 2 Aprilie 1877 la 21 August 1877, 
de la 17 Martie 1878 la 25 Noeimbrie 1878. 

Cernătescu (Petre). — Profesor, năs- 
cut în Craiova la 1825, încetat din viaţă la 
21 lulie r$92. 

Fost profesor al facultăzel de litere şi fi- 
losofie din “Bucuresci, fost deputat în mai 
multe sesiuni legislative, a publicat: Com- 
pendiu la istoria generală (1868) Istoria 
conlimporană de la 1813 bend în zilele noas- 
/re (871). 

_ Chițu (Gheorghe).— Profesor, om po-! 

"litic, născut în Craiova la 24 August 1828, 
incetat din viaţă la Mirila (Dol) la 20 Oc- 
tombrie 1897. A făcut studiile sale în ţară 
la colegiul Sfintu Sava din Bucuresci. unde 

fa numit profesor de limbele clasice chiar 
în şcoala de unde eşise abia ca elev. 

La 18.8, fiind în vârstă de 20 ani, îa 

parte la mişcarea revoluționară şi e numit 

comisar de propagandă al guvernului revo- 

luţionar. În urmă, pleacă la Viena şi ter- 

mină studiile sale juridice. Lai 1857 se în- 

toarce în ţară şi fondează în Graiova ziarul 

Vocea Oltului; apoi întră în „magistratură, 

procuror la Curtea de Apel, | 
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De la 1867 înainte eales de oraşul Cra- 
iova deputat, şi în 1876 senator. 

[n 1866 la 28 Aprilie, intră pentru prima 
dată în ministerul de sub presidenţia lui M. 
C. lepureanu, luănd portofoliul cultelor pe 
care "| păstrează şi în ministerul [. Bră- 
tianu penă la 31 Octombrie 1878. Apoi 
revine la finanţe în 1881, la interne în 1882 
şi trece la culte în 1884, spre a părăsi mi- 
nistezul în 1885 Lanuarie. G. Chitzu a tost 
profesor de drept la Universitatea din Bu- 
curesci. 

De la 1888 s'a retras cu desăverşire din 
viața politică. 

Christodorescu (Grigore). — Sub-lo- 
„cotenent, născut la 24 Ianuarie 1853, mort 
la 30 August 1877. Intrat în armată ca 
soldat la 1870, se liberează la 1873, trece 
în reservă, apoi se reangajează ca sergent: 
la 1874, şi este înălțat la gradul de sub-loco- 
tenent la 1 lulic 1877. A 

Peste dout luni, la 30 August 1877, moare 
la atacul de la Griviţa, la luarea redutei, fă- 
cend parte din: regimentul 1.4 Dorobanţi. 

Christofi (Alexandru). — Om politic, 
născut în Craiova la 1820, unde a făcut 
scoalele primare şi la versta de 12 ani sa 
angajat cu: juncăr (sergent voluntar) în Re- 
gimentul No. 3 de linie din acel oraş. 
-La 1833, la întronarea principelui Al. 

Ghica, el capătă primul sti grad de sub- 
locotenent .şi înaintează încet încet penă la 
18.48. 

Isbucnind revoluţia, Christofi, de un tem- 
„perament foarte întreprinzetor, ia o parte 

activă la densa şi e numit căpitan de revo- 
luţie, lucrând în tot timpul cu şefii acestei 
mişcări, - 

Dragostea sa pentru instituțiunea poporului 
armat, o arată” carăşi mai târziu în 1866, când 
primeşte funcțiunea de şet al guardei civice 

- din Craiova şi o păstrează nout ani tăcend 
sacrificii din averea sa personală, înființând 
o bibliotecă populară în acel oraş pe lângă 
legiunea sa. | . 

- Ales de mai multe. ori deputat seu sena- 
tor, Christofi a atras cu deosebire alențiu- 
nea publică, prin spiritul să democrat și 
cultul şi vencrațiunea ce a păstrat timpuri- 
lor revoluţiunei de la 18458. 

Astăzi trăeşte retras în Craiova, 

Cilibi (Moise).— Negustor israelit năs-
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cut în Focşani la 1815, încetat din viaţă 

-la 1869 în Bucuresci. Ţinea în Bucuresci 

o prăvălie cu măranțişură şi desmerda lu- 

mea prin glumele sale, chemându'o în prăvă- 

lie cu strigătele: «O ghetă pe bani, alta 

de pomană!» . 
Natură foarte veselă, Cilibi Moise de şi 

lipsit de instrucţiune căci nu scia carte, a 

lăsat mai multe cărticele, dictate de dânsul 

îu limba românească, între cari: Diata lui 

Cilibiu Moise vestilul (1858) Pialzu şi pro- 
verbele lui Cilibi Aloise (1859) Visul de 483 
nopţi (1861) Anecdote şi Poveste (1862) Prac- 
tica lut Cilibi Moise (1862) “Practice şi 
culegeri (1863) Anul noii 1869... 

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

Cioranu (Mihai).— Fost adjutant al lui 
"Pudar Vladimirescu în timpul mişcărei de 
la 1821. A luat parte la toate luptele şia 

“scris -la 1856 Revoluţia lui Tudor Vladimi- 
rescu». 

Cipariu (Timoteiii).— Publicist născut 
la 1805 initr'un sat din "Lransylvania, mort 
la 1887 în comuna Blaj (Lransylvania). 

Filolog de mare valoare, el a fost profe- 
sor de teologie, apoi preposit al Capitolului 
pe lângă Mitropolia din Blaj, şi membru al 
Academici române. El a fost continuatorul 
scoalei pe care o întemeease în Ardeal, 
Şincai şi Maier. | 

Scrierile sale sunt: Despre creștinarea 
Romăânilor.—Sciinţa în scriptură (854) Ele- 
mente de limbă română după dialecte şi ino- 
umente zechi (185.4). ete și fragmente la- 
line românesci. pentru istoriu bisericei române, 
mai ales unite (1855). Compendin. de gra- 
matica limbei române. Crislomalia (1858). 
Istoria santă (1859). Elemente de Jilosojie 
după hrug (1859) 2 vol. Elemente de poe- 
ici (1860). Principii de limbă şi scriplură 
(1866). Gramatica latină (1869). Gramatica 
limbei române (1870—187.p). 
„ÎL. Cipariu, a debutat printrun ziar po- 

litic literar la 1847: Organui lumindrel. 

„ Ciupagia (Anna).— Artistă dramatică 
ŞI autoară, fhica unui militar, născută în 
Bucurescl la 29 Octombrie 1863. A urmat 
şi terminat studiile liceale în Bucuresci şi 
cursurile Conservatorului nosțru de decla- 

— 54 — 

  

CIU 

maţiune, apoi a plecat la Paris unde a ur- 

mat în timp de duoi ani cursurile acelui con- 

servator, clasa lui Delauney. | 
A.debutat pe scena Teatrului Naţional 

din Bucurescă în 1889, în rolul Lady Mac- 

beth. A mai jucat pe Astarbeea din “Pyg- 

malion, Martha din Uurierii, Joitza din Mor! 

fără Luminare, cte.. etc. i 

"A publicat versuri în „diferite 'reviste şi 

a seris pentru teatru naţional: Verginia, tra- 

gedie în versuri; Noaptea de “Paşte, Aparta- 

menlul de închiriat tot în versur) 1 act şi 

Ultima deşteptare a Mariei Antoinetta. , 
La 1897 a părăsit scena şi s'a căsătorit 

cu profesorul Ionescu-Gion. 

Ciurcu (Alexandru).— Ziarist, născut 

în Sercaia (Transilvania) la 1854. A făcut 
studiile sale la gimnasiul din Braşov şi apoi 

a urmat cursurile de drept la universitatea 
din Viena. 
Intors în Bucuresci la 1876, debută ca re- 
dactor al Uniref democratice, de unde trecu 
în 1877 la “Românul. Aci, tăcend cunoş- 
tinţă cu Galli, corespondent al mai multor 
ziare franceze, fondă din preună: cu den- 
sul POrient, care deveni mai târziu /'Inde- 
pendance roumaine. 

Fiind director şi proprietar al acestui din 
urmă ziar, la 1885 a fost expulsat din ţară 
prin o decisiune a Consiliului de miniştri de 
sub presidenţia lui Ion Brătianu, sub incul- 
pare că ar agita spiritele în contra monar- 
hici ungare şi că ar face parte dintro sa- 
„cietate iridentistă. 

Reîntors. în țară după căderea guvernului 
liberal la 1888, a luat direcţiunea ziarului 
Timpul pe care o păstrează penă în present. 

A fost ajutor de primar în Consiliul co- 
munal din Bucuresci de la 1894 până la 
1895. | 

Ciurcu (Nicoiae). — Născut în Braşov 
la 1820, încetat din viatză la 13 Septembre 
1890 in: Bucuresci. A întrat în comercii 
încă de tintr, ca tuncţionar la o casă de 
bancă din Viena. La 1837 veni în Bucu- 
resci ca împuternicit din partea baronului 
Sina spre a urmări încasarea unor datorii, 
car la 1842 se stabili chiar în ţară spre a 
îndeplini realisarea acestor creanţe. 

„Terminându'şi misiunea, se ocupă de a- 
gricultură ŞI se amestecă la miscarea 
luționară din 1848, trăind în strînse 
tură cu membrii de frunte ai aceste! 

revo- 
legă- 
miş-
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cări.. Când întrară Ruşii în țară, se refugiă 
în Braşov. 

La 1836, N. Ciurcu se stabili din nou 
în România, unde "şi perdu toată averea 
din causa unor procese relative la moşiile 
ce ţinea în arendă. 

La 1883, a fost expulsat din ţară printr”o 
decisiune a Consiliului de Miniştri de sub 
preşidenţia lui ]. C. Brătianu, sub inculpare 
că ar agita spiritele în contra Ungurilor şi 
ar face parte dintro socictate iridentistă. 

La 1888, după căderea guvernului libe- 
ral, s'a reîntors în țară. 

Cobălcescu (Grigore).—Profesor, publi- 
cist, născut în laşi unde a încetat din viaţă 
la 21 Maiu 1892. 

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

__ Fost membru al. Academiei române, şi 

membru corespondent al mai multor Aca- 

demii din streinătate, G. Cobălcescu a pu- 
blicat: Manual elementar de geologie, studii 

geologice şi paleontologice asupra unor tere- 

nuri terțiare din unele părți ale României 
(1883). Despre originea şi adcimintele pe- 
trolului. in general şi particular 
(1887) ere., ec. 

Codrescu ('Teodor).—Profesor, publi- 
cist, născut în Iaşi la 1826, încetat din viaţă 

la 1894 Martie 29 în laşi. A inceput stu- 
diile sale în ţară şi le-a terminat în Francia. 

Intors în laşi a fost numit profesor la li- 
ceul central din acel oraş “când înfiinţă în 

1854 tipografia Buciumului român şi edită 

ziarul Zimbrul. A fost prefect al judeţului 

laşi înainte de Unire, dar s'a ocupat în 

special cu tipografia şi editarea de cărți. 

Scrierile sale principale sunt: _Uricariul 

documente istorice 3 vol. şi Dicţionarul 

româno-francez. 

Cohen-Linaru (Mauriciu).—Composi- 

tor, profesor de muzică, născut în Bucu- 

resci la 26 Noembrie 1852 din părinţi israe- 

liţi spanioli. După ce'şi fâcu studiile clasice 

în liceul Matei Bassarab şi urmă cât-va 

timp Conservatoriul din Bucuresci, plecă în 

1870 la Milano unde studii armonia cu 

_ Lauro Rossi compositorul şi directorul Con- 

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

Composiţiile sale muzicale sunt:: Les 
fleurs du “Bosphore; Trois ACelodies, la Lyre 
Roumaine, Mazeppa, operă. Tudurel, operă, 
Insula Florilor. Cohsn a scris critice muzi- 
cale in ziarele Presa şi “Românul. El este 
profesor de canto la Asilul Elena Doamna 
din Bucuresci. 

Conduratu (Petrescu C.) —-Tipograt, 
născut în Roman la 10 Februarie 1844. 
Studiile primare şi gimnasiale le a făcut în 
laşi penă în anul 1859, când părăsind şcoala, 
îmbrăţişă meseria artelor grafice, ajungend 
patron tipograf de la 1870—1890 în Bucu- 
resci și Giurgiu. | 
„El a scris şi publicat: Câlduza pentru 
studiul tipograjic (1876). Giurgiul, ziar po- 
litic (1$80—-1883) şi Revista Tipografia 
Română de la 1886 penă la 1894. 

“Gonstantinescu (Barbu). — Profesor, 
publicist, născut la 1637, încetat din viaţă 
în Bucuresci la Noembrie 1891. Fost di- 
rector de studii la Asilul Elena Doamna şi 
la Şcoala pentru învăţătura poporului ro- 
mân, fost profesor la facultatea de teologie 
şi. la liceul Matei Basarab, fost director al 
Scoalei normale. El este fondatorul celci 
Mîntâiti şcoale române froebeliane. A publi- 
cat, Limba şi literatura tziganilor (1878) 
numeroase cărți didactice, între cari: Cou- 
fesiunea ortodoxă d credinţei bisericei catolice 
şi apostolice a resdritului. (e572) Abecedarul 
românesc (1874-1879). Istoria antică şi bio- 
grafii (1890). Istoria sacră a noului testa- 
ment (1890) Carte românească de citire (1890). 
Noul abecedar românesc (1891). Carte de 
citire (1891). - 

Conta (Vasile).— Profesor, publicist, năs- 
cut la Ghinăoani în Moldova la 1846, în- 
cetat din viaţă la 1884. A făcut studiile: 
sale juridice şi filosofice la Bruxelles ca 
bursier al Statului şi întors în tară, aintrat 

profesor de drept la Universitatea din Iaşi 

în 1873. Deputat în Camera revizionistă la 

1879, ela făcut parte din cabinetul lui 
Ion Brătianu ca Ministru al Cultelor şi In- 

sur. publice de la 20 Iulie 1880 până la 
1881. Apol a fost membru la Curtea de 
Casaţie. V. Conta a inceput prin a scrie ver- 

suri cari dovedeau cugetirea lui tilosofică, 
dar principalele lui publicatiuns sunt: Teo-
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- ria'ondulaţiunii universale. Teoria latalismului, 
2Iucercări in metajfisică.. 

Scrierile sale sunt traduse în limba tran- 
ceză'de D. Rosetti- ezcanu, 

Cornea (Dimitrie).— Om politic, năs- 
cut în laşi la 1816, încetat din viaţă in 
Bucuresci la 1884. A intrat în administraţie 
ca pomojnic, şi a trecut rând pe rând re- 
gistrator, arhivar, translator şef de biuroti 
director de minister şi în fine Ministru. 

După unirea Principatelor, a întrat în 
primul guvern comun ca ministru al lucră- 
rilor publice de la 27 Ianuarie 1862 până 
la 24 unice acelaş an când a trecut la Jus- 
tiţie. La 14 unic 1863 demisienează. In 
1876 la: Aprilie ia portofoliul externelor 
insă numai pentru câte-va zile, până la 27 
Aprilie când demisionează cu întregul ca- 
binet Î. Em. Florescu. 

Cornea (Mihail D.). — Avocat, născut 
în laşi la 1638. După ce a urmat şi ter- 
minat cursurile liceului din oraşul sti na- 
tal, s'a dus la Paris unde a obținut titlul 
de doctor în drept. Reîntors în ţară sa o- 
cupat cât-va timp de literatură, colaborând 
la revista Coniorbiri literare, în care a pu- 
blicat- câte-va poesii lirice, adunate mai târ- 
zii intrun volum (1869). 

La 1571 a scos Rezista practică de drept 
romăn; apoi se stabileşte în Bucuresci unde 
a avut cât-va timp direcţiunea ziarului cb- 
domadar La Boife aux” lettres broşură în 
limba franceză. 

M. Cornea sa distins mai ales ca avocat 
inaintea instanţelor civile. 

Cornescu (Constantin). — Magistrat, 
născut în Bucuresci la 1830. A.făcut stu- 
diile clasice la liceul Henric al IV din Paris 
şi apola urmat duoi ani cursurile de la fa-. 
cultatea de drept. 

Reîntors în ţară la 1852, a fost numit 
in magistratură procuror de “Tribunal şi a 
inaintat până la gradul de Consilier de Curte, 
ocupând aceste funcțiuni neîntrerupt până 
la 2 Mait 1864, când a demisionat în ur- 
ma loviturei de Stat. 

Peste curând e numit membru la Inalta 
Curte de Casaţie, dar refusă acest post. 

C. Cornescu a fost ales senator în se- 
stunile de la 18S4 până la 1886. 

Vânător renumit, el a publicat în 18 
Manualul Tindlorului 4 
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Cornescu (Ioan). — General, născut la 
1822 lanuarie 7 încetat din viară la Fe- 
bruarie 1890 în Bucuresci. Intrat în armată 
cu gradul de sergent la 1537, a înaintat 
sub-locotenent la 1839, maior la 1853, co- 
lonel la 18385, general comandant al divi- 
zici .a 3-a teritorială la 1570. La 1874 sa 
retras din armată. 

Coşbuc (Gheorghe).— Poct, născut în 
satul Hordoţţ_ (Transilvania) la 5 Septem- 
brie 1866. A tăcut clasele primare la Na- 
saud şi a urmat apoi cursurile Universită- 
ței din Cluj., Atunci începe să şi colabo- 
reze la Biblioteca populară a Tribunei, pu- 
blicând numeroase pocsii. 

La 1883, sa ficsat în România unde de 
asemenea a colaborat la partea literară a 
unor reviste şi ziare cotidiane. 

El a publicat: Blaster de mumă. Legenda 
Populară diu' giurul Naseudului (1S83). Pe 
Pământul Turcului (1885). Fatu craiului 
(1886) “Draga mamei (1886) Fulger (1887) 
Balade şi Idile (1893) Lord “Byroir. Mazepa 
(1896: Fire de tori (1896) P. Virgilius 
Maro. Opere: complecle, premiate de Aca- 
demia română (1896) Antologia sanseritui 
(1897) Versuri şi prosă 1897. 

Cosmovici (Leon). — Profesor, născut 
la 1857. Lerminănd studiile sale sciinţitice 
în streinătate, a tost numit la 1883 profe- 
sor de zoologic şi fisiologie anahtică la fa- 
cultatia de sciințe din lași. 

A publicat: Elemente de geologie (1883) 
Noţiuni de botanică (1887) Noţiuni de mi- 
neralogie (1587) Introducere în sciinţele na- 
turale (1887) Elemente de morphologie (1893) 
Studii. morphologice, taxionomice, psycelogice. 
ele. (1894)... - ” 

Costaforu (Gheorghe).— Om de stat, 
profesor, născut în Bucuresci la 26 Octom- 
brie” 1821, încetat din viaţă în Bucurescă la 
28 Noembrie. 1876. A făcut studiile sale 
juridice la Paris şi întorcându-se în ţară a 
fost numit profesor la facultatea de “drept! 
din Capitală. De la 1871 până la 1873 a 
fost decau al acelei facultăți. Bărbat politic 
da o valoare incontestabilă, G. Costatoru * a tăcut parte din mal toate legislaturele ca 
deputat şi a fost Ministru de externe in cabinetul Lascăr Catargiu de la zi Martie 1871 până la'27 Aprilie 1373, apoi a fost agent al ţărei la Viena.
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G. Costaforu a publicat: Magazinul ju- 
decătoresc (1855-1856) Volumul al 2-a în 
1862. Studii. asupra instrucţiunei publice în 
unele din statele cele mai inaintale ale Eu- 
ropei. (1866). 

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

La 1666, având gradul de căpitan în 
„artilerie, a făcut parte din complotul de la 

II Februarie contra lui Vodă Cuza şi a 
fost unul din cci trei ofițeri cari, întrodu-. 
cându-se noaptea în Palat, ai presentat 
Domnitorului spre iscălitură declaraţia de 
abdicare. 

Inaintat maior la 1867 şi locot-colonel la 
1870, comandant al regimentului de arti- 
lerie din garnizoana Iaşi la 1877, a murit 
în acel oraş la 1889. 

Costinescu (Emile). —Om politic, zia- 
rist, născut în Iaşi la 1844. Incă tinăr a 
intrat la Românul ca redactor sub C. A. 
Rosetti şi a devenit în curând prim-redac- 
tor al ziarului. 

Ales deputat în toate Camerile liberale, 
Sa retras din ziaristică spre aşi desvolta 
toată activitatea în afacerile financiare. Ast- 
fel a fost director al Bâncci naţionale, mem- 
bru 'în Consilii de administraţie la Socic- 
tatea de Asigurare Naţionala, la Societatea 
Unirea, Patria, la Societatea pentru indus- 
tria Petroleului | 

In Sinaia, Emile Costinescu a stabilit o 
fabrica de cherestea. 

La 1897 a luat direcţiunea generală a 
Băucei generale romdne, la înfiinţarea ci. 

Cracalia (Leon). — Căpitan, născut la 
6 lunic 1838, mort la 30 August 1877. 
Intrat în armată ca soldat la 1855, capătă 
gradul de sub-locotenent la 1863 şi acel 

de căpitan la 1871. Comandant al unei com- 

panii din Regimentul ro dorobanţi, el moare 
pe: câmpul de luptă la 30 August 1877, la 

atacul redutei Griviţa. 

Crainicianu (Grigore).— Colonel din 
genii, născut în Bucuresci la 1852. Elev în - 

liceul St. Sava, eleval şcoalei militare la 1869 
a eşit sub-locotenent la 1873, apoia absolvit 
şcoala de aplicaţie de artilerie şi geniu din 
Bruxelles la 1878. Inaintat colonel la 1893, e 
profesor de fortificaţie la şcoalele militare 
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de la 1878, apoi şeful serviciului de geniii 
din Bucuresci, şef de stat-major al corpu- 
lui 3 de armată, secretar general al Minis- 
terulii de răsboii, şi acum sub şef de stat 
major general al armatei. 

La întoarcerea sa din străinătate, a intrat 
în răsboiul Independenţei ca locotenent şi 
apoi comandant al unci companii din Reg. 
1 genii. A lucrat la fortificațiile de la Ca- 
lafat, la cele de impresurare ale Plevnei şi 
Vidinului, la şanţurile de la Griviţa şi la 
lucrările de atac ale Opanezului. 

A înființat «Rezista Armate», în 1880 
şi «Cercul Publicaţiuniler militare», în 1890. 

“A publicat: Curs de fortijicaţiune în 3 
„volume 18S1—86, care a fost premiat de 
Academia română. Coustiluirea celdţilor şi 
fortificarea ţărilor;  Neutralitatea “Romăniei 
intrun resboiii viitor. Utilitatea cetăților ; Nori 
curs de forlificaţiune în *3 volume. Geografia 
militară a .ţărei— det de apărare; 

Și în limba franceză: - 
Experiences de coupoles ă “Bucarest. I-a 

fortification permanente achuelle. 

Crapellianu (Nicolae).—Profesor, năs- 
cut în Craiova la 1843. A făcut toate stu- 
diile sale în ţară. Numit la 1864 profesor 
de matematice la Plocşti cl funcţionează în 
această calitate şi până astăzi fiind şi di- 
rector al liceului din acel oraş. 

A fost membru în Consiliul general al 
instrucțiunei publice de la 1880-1886, şi 
membru în Consilii comunal al oraşului 
Ploeşti ales în 1888 şi, 1894. 

Scrierile sale : Aritmetica, Geometria, a- 
probate de Ministerul Instr. publice. 

Creangă (lon).— Nuvelist, născut la 1 

Martie 1837 în satul Humuleştii, județul 
Neamţului, mort la :31 Decembrie 1889 în 

- aşi. 
A început prin a învăza carte bisericească 

în satul unde se născuse, dar a fugit me- 
reii din şcoli până la 1853 când a intrat în 

- seminarul de la Socola( Iaşi) de unde a eşit 

- la 1859 şi apoi a devenit diacon. Mai târ- 

ziă el intră în şcoala normală Vasile Lupu 

şi apot e numit institutor de clasa l-a. 

La 1871 Creangă aruncă potcapul şi 
- devine mirean. , , , 

Colaborator al ziarului Conzorhirt Lite= 

rare, membru al Socictăţei Junimea, Ion 

Creangă a publicat o sumă de nuvele şi 

“poveşti populare, între cară : Soacra cu /rei 

4 bia 
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nurori, Capra cu trei iezi —Danilă Prepel- 
eac— Pun guţă cu doi bant— Poezii populare. 
Moş Nichifor coţearul — Fata babei şi fala 
moşneagului— Potestea porcului. Povestea lui 
Stan Păţilul— lvan Turbinea—loan “Roată- - 
“Povestea Îni Farap alb. 

Scrierile sale adunate, ai fost publicate 
în Biblioteca pentru toţi, editura, Carol Muller. 

Cretzeanu (Gheorghe). —]urisconsult, 
poct, născut în Bucuresci la 1829, incetat 
din viaţă la Bucuresci în 1887. Elev al co- 
legiului Sfântu Sava, îşi termină studiile 
sale în drept la Paris unde întemeă cu altă 
tineri români ziarul «Junimea “Romând», 
menit a propaga idea unirci, după ce scrise 
deja la alte ziare tipărite tot în Paris cu 
tilul »Romănia ziitoare şi «Republica ro- 
mdud». 

Intors în ţară la 1853,'G. Cretzeanu în- 
tră în magistratură ca procuror de 'Tribu- 
nal, apoi substitut la Inalta Curte iar la 
1857 jurisconsult al Statului. La 1859 este 
numit director al Ministerului Justiţiei, şi 
peste puţin Ministru ad-interim la acelaş 
departament. La 1860 e numit membru la 
Inalta Curte, după acea procuror la Casaţie, 
în urmă Ministru al Cultelor şi Instrucţiunei 
publice la 1862 timp de o lunăşi apoi car 
membru la Casaţie până la sfârsitul vierei 
sale. Scrierile sale sunt : Aelodi? intime (18 5) 

EL a colaborat la Rezista Carpaţilor, Re- 
zisla română şi la ziarul Patria din 1853, 
care după câte-va luni fu oprit de censură. 

Cretzeanu (Victor).-. General de bri- 
„Sadă născut în Bucuresci la 1832, încetat 
din viaţă la 1897 Aprilie în Bucuresci. An- 
gajat voluntar la vârsta de 19 ani în cali- 
tate de cadet, a făcut la 1860 cursurile scoa- 
lei de cavalerie de la Saumur (Francia) şi 
intors in ţară a înaintat până la gradul de 
colonel în 1878 când, isbucnind resbelul Iu- 
dependenţei, î s'a încredinţat comandam entu 
divizici independentă de cavalerie. 
„De atunci, şi în tot timpul campaniri, 

până la terminerea ci prin luarea Vidinului 
colonelul Creţeanu conduce trupa incredin- 
tată lui cu isbândă şi cu cinste: la Maha- 
leta. unde călăreţii români pun pe fugă că- 
lărimea turcească ŞI “i cuceresc un steag, 
la Semeret-Trestenik, unda călărasii noştri 
impreună cu brigada de cazaci 'Tutolmin. 
atacă o coloană de 8ooo de turci și prind două convoiuri; la Dolny şi Gorny-Dubnik 
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şi la “Teliş, unde divisia de cavalerie Cre- 
țeanu şi brigada de infanterie Cantili luptă 
alături de garda imperială rusească sub ge- 
neralul Gurko în sângeroasa bătălie din 12 
Octombrie ; însfârşit, la. 7 Noembric, la Ra- 
hova, unde cavaleria şi infanteria puse sub 
ordinile directe ale lui Cretzeanu, iat o parte 
decisivă la acea - victorie specială a oştirei 
româneşti. 

După încetarea resbelului, M. S. Regelea 
desemnat pe colonelul Cretzeanu ca adjutant 
al sei, iar mai târzii numindu'l general, Pa 
făcut seful casci sale militare. 

Numit apoi inspector general al cavaleriei, 
a ocupat acest post până la 1891 cânda 
demisionat din armată. 

„ Cretzescu (Alexandru).—]urisconsult, 
om politic, născut la 1823, incetat din viaţă 
la valea Călugărească la 28 lulic 1885. 
Fost custode la Biblioteca naţională, apoi 
advocat mănăstiresc, profesor de istorie la 
Sfântu Sava, revisor general al şcoalelor, 
procuror, membru de şedinţă şi preşedinte 
la Inalta Curte de Casaţie. 

In cabinetul Ion Ghica, a fost Alinistru 
al Cultelor de la 14 Iunie 1869 până la 12 
Decembrie, acelaş an. . 

Crutzescu (Constantin).— General de 
divisie, născut la 13 Septembre 1838, în- 
cetat din viaţă în Bucuresci la 1897. A în-" 
trat elev în şcoala militară la 1857, şi a 
fost inaintat sub-locotenent la 1859, apoi 
ofiţer superior la 1867, şi colonel la 1877. 

În timpul resbelului Ineedendenţei din 
1877-78 a comandat brigada r-a divizia 1-a 
care a luat parte la luptele de la Smârdan 
Vidin. La 1887, C. Crutzescu a fost înain- 
tat general de brigadă şi la 1893 coman- 
dant al divisici 2-a din Craiova. 

Cuciureanu (Gheorghe).—Medic, năs- 
cut la 1824 în Dorohoii, încetat din viaţă 
în laşi la 1886 Ianuarie. Sa stabilit în laşi . 
pe la 1837,a fost protomedie al Moldovei, 
apoi medic primar şi cpitrop al Casei sfântu 
Spiridon din laşi, şi Ministru de culte şi 

„Instr. publică al Moldovei înainte de unire. 
A fost membru al Academiei române. 

„Cuciureanu (Mihail).— Publicist, năs- 
cut la 5 Noembrie 1819 în Botoşani, înce- 
tat din viaţă la 5 Mai 1844 în Fălticeni. A 
ticut studiile în Pesthaţ şi Cernăuţi şi a
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tost mai târziu asesor la Tribunalul Ncarmnţu. 
A publicat “Poetice cercări (1839). 

Cucu (St. Nicolau). — Inginer, născut 
în Bucuresci la 1857. Şi-a făcut studiile 
liceale la Alatei Basarab, iar pe cele speciale 
la şcoala de Poduri şi Sosele din Bucuresci. 

Cariera de inginer şi-a făcuto la Primă- 
ria Capitalei unde se ridică treptat penă la 
gradul de inginer-sef, director al Lucrărilor 
Oraşului. La 1887 trece ca Director la So- 
cietatea română de Construcţii, şi la 1893 
revine în capul serviciului tecnic al Primă- 
rici, unde "l regăsim şi astăzi. 

A tipărit: Căile ferate de interes local 
(1876) Staţiunele meteorologice populare (1876) 
Asupra canalisaţiunetoraşulul Bucuresci 1880 
Petrolul derivatele şi aplicaţiunele lui (188 
Iluminarea prin gaz a oraşului Craiova (188.4) 
„Ilimentarea cu apă a oraşului Bucuresci(189 5 
Nori sistem pentru alimentarea oraşelor cu 
apă (189.4). Alimentarea cu apă a oraşului 
Rămmnicu-Sdrat (159.4) Sistemaţiunea oraşului 
Turnu-Severin (1894). Alimentarea cu apă 
da ordşului Constanţa (1893). 

| 

Cugler-Poni (Matilda). — Poctă, năs- 
cută la laşi în 1833 din părinți germani. 
Cunoscând foarte bine mai multe limbi 

„streine, a arătat încă de timpurii vocaţiu- 
nea sa poetică, prin poesii publicate în 
Convorbiri Literare pe la 1866. De atunci 
şi penă astăzi a scris numeroase pocsii adu- 
nate şi publicate la [aşi întrun volum (1874). 

" Culiano (Nicolae). — Născut la 1834, 
profesor de geodezie şi astronomie la fa- 

" cultatea de sciințe din Iaşi .de la 3 lunic 
1863, rector al Universităţei din acel oraş. 
A publicat: Raporturi despre starea scoalelor 

“publice din laşi (1867—1868). Lecţiuni «de 
calcul diferențial și integral (1870—1877)- 
Curs elementar de Irigonomelrie plană şi sfe- 
rică (1886). Curs elementar de algebră (1890). 
Curs de cosmografie (1895). _ 

Cuza (Alexandru Ioan I-ii).—Domn 
al României, născut în Galatz la 1820 

Martie 20, încetat din viaţă la 5 Mai 1873 

în oraşul Heidelberg (Germania), îinmormin- 
tat la moşia sa Ruginoasa. Intrat în oştire din 
tinerețe, demisionă peste cât-va timp şi plecă 

la Paris unde “şi. urmă studiile de la 1837 

“penă la 1840. Reintors în pară, se căsători 

la 184 cu Domnişoara Elena Rosetti, sora 
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D-lui 'Th. Rosetti, fostul preşedinte de Con- 
siliu, apoi intră în magistratură şi peste 
scurt timp fuse numit în 1850, prefect al 
județului Covurlui. 

Sub căimăcămia lut Vogoridis (1857) 
reintră în armată, ajunse după câte-va luni 
la gradul de colonel şi atunci fu numit ea- 
răşi prefect la Galatzi, dar îşi dete în cu- 
rând demisiunca motivată pe faptele anti- 
naţionale şi anti untoriste ale Căimăcămică, 

In timpul locotenenţei domneşti a lui V. 
Sturdza şi A. Panu, Cuza e numit Ministru 
de resbel al Moldovei şi este ales al Gu- 
latzului în Camera electivă a Moldovei che- 
mată să aleagă un Domn dintr'o casă domni- 
toare streină, În ziua primei adunări, la 5 
fanuarie 1859, în lipsa uuui candidat la 
domnie, dintr'o casă domnitoare streină, 
Cuza este ales domn al Moldovei, ear la 
24 lanuarie acelaş an, Domn al Muntentei, 
şi ast-fel cl devine Donm al Românii, 
aprobăndu-se de către Conferinţa de la Paris, 
unirea Principatelor. 

Din nenorocire, primii ani ai Domnici se 
succedă în sbuciumări interne produse de 
puţinul caz ce făcea Suveranul de preroga- 
tivele Corpurilor legiuitoare, car schimbările 
ministeriale -necurmate, nu făceaii de cât să 
slăbească din ce în ce mal mult situaţiuuea 
sa. La 1860, se contopise ambele Minis- 
tere, cel din Moldova cu cel din Muntenia, 
dar acest guvern de fusiune se termină prin 

- moartea tragică a lui Barbu Catargiu, șeful 
partidului  convervator, preşedintele  Con- 
siliului, asasinat -sub poarta Mitropoliei la 
S Iunie 1862, când eşea de la Cameră. 

Cuza face atunci apel la un guvern N. 
Kretzulescu :şi rend pe rând caută să uzeze 
toate partidele politice, nădăjduind că va 
sfirşi prin a H singur stăpânul situației 
pentru tot-da-una. Budgetele nu se mai 
votat de Cameră, ci se decretatt prin simplă 

ordonanţă princiară, cetăţenii refuzati plata 

impositelor în asemenea condițiuni (1863), 

administraţia cra pe mâna unei camarile, 

libertatea: omului nu se mai respecta. 
In atare! situaţiune, Cuza fâcu apel la 

Mihail Kogălniceanu, care luă puterea în 
1864, făgăduind prin programul stă că va 

satisface cerinţele parlamentului. In interval 

de: câte-va “luni, -se votară atunci legile 
pentru secularisarea averilor mănăstirești, 

pentru înfiinţarea unui Consiliu de Stat, 
unei Curți de Compturi, pentru organisa- 

rea justiţiei, reforma codului Penal. Se proc-
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lamă desfiinţarea pedepsei cu moarte, liber- 
tatea presei, inviolabilitatea persoanei şi 
domiciliului, cte. etc. 

La mai multe din aceste legi, precum la 
accea relativă la organisarea guardci naţio- 
nală,- și alegerea primarilor, Cuza refuză 
sancţiunea sa, amănând'o din zi în zi. Ca- 
mera din parte'i amâna asemenea discuţiu- 
nca legci rurale din causă că mulți propric- 
tari nu se puteai înțelege asupra cantităzei 
de pământ ce urma să se dea ţtranilor, 
nnii cerend $ pogoane, alţii propuind 2 
şi jumătate. 

Această amânare fu o armă în mâna 
Guvernului şi în urma unui vot de blam 
dat Ministerului Kogălniceanu, parlamentul 
fu disolvat şi deputaţii fură expulsaţi cu 
puterea armată din Cameră (2 Mait 1864). 

La 4 Mai 1864 -se promulgă o nouă 
lege clectorală stabilind sufragiul universal 
cu dout categorii, şi noul statut fu ratificat 
priii plebiscitul de la ro şi 14 Mar 1864, 
care dete lui Cuza 713,000 glasuri conţra 
57000. 

Această lovitură de stat mări nemulţu- 
mirele, mai ales că toate concesiunile, toate 
furniturele se dedeai prin simple decrete. 
Financele Statului ajunsese de asemenea în 
cea _inal tristă stare, car amicii "personali 
ai Domnului se înavuţeaă în paguba Sta- 
tului.. Ultimul Minister N. Kretzulescu, for- 
mat în afară de majoritatea parlamentară, 
fu semnalul explosiunei. nemulţumirei ge- 
nerale. a 

Sub conducerea fruntașilor partidului libe- 
ral, isbucni mişcarea revoluționară de la 11 
Februarie 1866, în care era amestecați şi 
căţi-va militară, mişcare de altminterea cam 
ncaşteptată de vreme ce cu dou& luni îna- 
inte, prin discursul "Lronului de la Ianuarie 
1866, principele Cuza indicase deja înten- 
țiunea sa de a abdica spre a se putea rea- 
lisa dorinţa Românilor : alegerea unui Domn 
strem. 

In noaptea de rr Februarie 1866, pe la 
3 ore şi jumătate, 
sub comanda maiorului G. Lecca eşea din cazarmă şi se aşeza lângă aripa din dos a palatului, car o trăsură avend pe capră drept vizitiit pe un negustor Chiritză 'Fudor, 
aştepta la intrarea grădinet Schlater sem nalul spre a înainta. i 
„Dintre conspiratori întrară în palat fără met 0 impotrivire, maiorul G. Lecca căruia i era tocmai încredințată paza Domnitoru- 

Batalionul de vinători: 
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lui, Căpitanii Pilat, Costiescu şi Lipoiaru. 
Uşile camerei de culcare a Domnitorului 

sc deschiseră şi căpitanul Costiescu presintă 
lui Cuza spre semnare actul de abdicare pe 
când căpitanul Lipoianu îi întindea un con- 
dei car căpitanul Pilat plecând spinarea, o 
oferea spre a servi drept masă. 

Domnitorul semnă, se îmbrăcă şi părăsi 
palatul însoţit de conspiratori, fără să facă - 
cea. mal mică resistenţă. | 

In noaptea accea sc şi institui o Locote- 
nenţă Domnească compusă din generalul 
Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu şi Colo- 
nelul Nicolae Haralambe; apoi se formă . 
un guvern compus din fruntaşii tuturor 
partidelor politice. 

Peste câte-va zile Principele Cuza părăsea 
ţara şi sc stabilea în străinătate. 

Mal târziă, după alegerea Principelui 
Carol Liu, şi atunci când inimiciţia dintre 
Francia şi Germania începuse a se accentua, 
ear intrigile politice în interiorul ţărei se 
„deslănţuiră earăşi, imperiul francez ispiti pe 
principele Cuza spre a şti dacă în mod 
eventual, ar mai fi. dispus să primească ca- 
răşi tronul României; dar. principele refuză 
categoric. 

La 1870 lanuaric, ales deputat de către 
colegiul al q-lea de Mehedinţi, declină 
mandatul ce îi se oferea. 

Unirea Principatelor, sccularisarea averi- 
lor mănăstireşti, împroprictărirea ţăranilor, 

“ai fost în viaţa Principelui Cuza pagine 
prea strălucite, pentru a fi întunecate cu 
desăvârşire prin cele-Palte greşeli şi p&- 
cate. ale Domnici de la 1859 la 1866. 

Cuza (Alexandru).— Fii adoptativ al 
Domnitorului Alexandru Ion Cuza, încetat 
din viaţă la 1890 în orașul Madrid, îngro- 
pat la proprietatea părintească Ruginoasa. 

Cuza (Alexandru 'C.) Poct satiric, năs- 
cut în laşi la 1857. A colaborat la Cou- 

-timporanul şi Convorbiri literare. A publicat: 
Epigrame, Monologuri. - 

| Cuza (Dimitrie). — Fiu adoptativ al Dom- 
nitorului Alexandru Jon Cuza, încetat din 
viaţă la 1889, ingropat la. proprietatea pă- 
rintească Ruginoasa. 

Cuza (Elena). — Doamnă a României, născută la Iaşi în 1825, sora d-lui “Th. Ro- seţti fostul preşedinte de Consiliti şi actual
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Director al Băncei Agricole. In anul 1844 
sa căsătorit cu Alexandru loan Cuza, fos- 
tul Domn al României pe atunci magistrat 
la Galatzi. . 

Doamna Elcua îşi atrăsese în timpul Dom- 
nică, dragostea tuturor prin virtuțile sale caz- 
nice şi nemărginita”i iubire pentru cei des- 
moşteniţi de soartă. 

“Cu un prim fond dat de Alteța Sa şiapoi 
“mărit de o suscripţiune publică, a pus te- 

năelia orfelinatului de la Cotroceni carc'i 
poartă numele Asilul Elena “Doaniua, şi care 

„Dabija (Nicolae).— General, născut la 
15 August 1837 în Huşi (Fălciu), mort la 
1 Decembrie 1884 în Paris. A făcut şcoala 
militară de la Metz (Francia) de unde a 
eşit în 1860 cu gradul de sub-locotenent 
de artilerie în armata română. La 1868, a 
fost înălțat maior, la 1874 colonel şi la 
1880 general. 

[n timpul resbeluiui Independenţei (1877- 
78) el comanda divisia 3-a de artilerie, îna- 
intea Griviței. 

Fiind colonel, Dabija a ocupat în mai multe - 
renduri demnitatea de Alinistru, şi anume: 
de la 8 Ianuarie 1879 în cabinetul Ion Bră- 
tianu până la 11 unic acelaş an Ministru 
de resbel, apoi de la 14 Octombrie 1880 
până la 1 August 1884 Ministru al lucră- 
rilor publice. - 

Unii cronicari contimpurani, pretind că 
Colonelul Dabija ar îi fost la 1571 candi- 

datul opoziţiei antidinastice la Tronul Ro- 
mâniei, când a isbucnit mişcarea revoluţio- 

nară din Ploeşti. 

Dame (Frâderic). — Publicist, ziarist, 

născut la 1849 în Comuna 'Fonnerre (Eran- 
cia). A făcut studiile sale în Paris la liceul 
Saint Louis şi facultatea de .drept. După 
ce a colaborat acol. la ziarele Gaulois, La 

Cloche, le Corsaire, veni în Bucuresci la 

-1872 ca redactor la ziarul Journal de Bu-. 

carest. Apai în 1873 fondă cu C. Polysu la 

Roumanie şi PEurope Orientale care sc ti- 
părea în Paris. Acest din urmă ziar devine 

mal târzit ebdomadar în colaborare cu Cyru 

Qeconomu, | 
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a avut de scop creşterea şi educaţiunea fc- 
telor ortane sărace, 

Crud lovită prin moartea principilor Di- 
mitric şi Alexandru Cuza, fii adoptativi ai- 
A. A, L. L., Doamna Cuza aintrat în 1890 
ca infirmieră la spitalul Caritatea din Iaşi, 
dând acolo ingrijirile 'sale celor bolnavi. 

Acum, Doamna Elena în verstă înaintată, 
Sa stabilit la Peatra Neamtzu. | 

Numele acestei blânde şi sfinte Doamne 
e binecuvântat de toți Românii cari at cu- 
noscut'o. 

La 1876, Dame ce numit profesor pentru 
" lmba şi literatura franceză la liceul Stintu. 
Sava; la 1877 colaborează la ziarul Romd- 
nul îar în 1883 e numit prim redactor al ga- 
zei P'Independance Roumaine, loc pe carel 
ocupă până la 1887, când fondează la Li- 
berte roumaine. 

In 1890 părăseşte ziaristica spre a sc o- 
cupa de profesorat. Rind pe rind e şef al 
serviciului statistic la Ministerul instrucţi- 
unci "publice în 1892, apoi sub-director al 
învețământului primar şi însfârşit inspector 
până la Octombrie 1595 când a demisionat. 

Dame a publicat la Neurralile dela Rou- 
manie (1876) Histoire de la tolerance şi 
Histoire critigue de Hasdeu (traducere) Les 
Roumaius du sud în colaborare cu Densuşianu, 
Crima din strada Polonă roman. Annuaire 
de la “Roumanie (1873).prima publicaţiu ne 
în acest geniă; apoi pentru teatru Visul 
Dochiei (poemă dramatică) Hatmanul Dră- 
van, în colaborare cu IL. Malla, Oştenii noş- 
iri în colaborare cu D. C. Ollanesco. 

El a fondat în. 1880 Cimpoiul revistă care 
Sa tipărit până la 1862. Ultima sa lucrare 
este Dicţionarul “Romăn- Francez. 

“Dan (Badea).—Alaior de pompieri, năs- 
cut în -Bucuresci la 1828, a intrat în oştire 
ca soldat la pompieri în 1845 când sa 

creat compania de pompieri care inlocucaii 
pe tulumbagii din vechime. Inaintat sergent 
la 1847, îa parte cu acest arad la lupta cu 

Turcii din Dealu Spirea (13 Septembrie 
18.48). La 1855 a tost înaintat sub-locote- 
nent apoi căpitan la 1860 și maior.la 1868
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când a luat comanda Batalionului de pom- 
pieri din Bucuresci. | | 

Maiorul Badea Dan, unul din organiza 
torii vestiţilor pompieri de odinioară, a ră- 
mas în capul Batalionului până când s'a dat 
acestui corp o nouă organizaţiune prin con- 
topirea lui cu regimentele de artilerie. A- 
tunci a trecut la pcusie şi urma lui sa 
perdut, 

'Dan (Dimitrie). -Publicist, data nascerci 
şi amănunte biografice lipsesc.A publicat : Po- 
poarele “Bucovinei (1891-1892) Biserica, pro- 
prietarii moşiei, satul şi rocuitorii din Lujenii 
(1893) Die Verfolgung der drmenier in der 
AColdau in labre 1851 (189.4). Din loponi- 
mia românească (1896). i 

Dănescu (Alexandru). — Sub-locote- 
nent, născut în Bucuresci la 1844 Lanuarie 
în 5. A intrat în oştire ca soldat la 1864 
şi a căpătat la 1871 gradul de sub-locotenent. 
"In timpul resbelului” Independenţei face 

parte din regimentul 1 Dorobanţi şi moare 
pe câmpul de luptă în faţa Rahovei la7 
Noembrie 1877. | 

Dănescu (Ana). — Artistă dramatică, 
născută în Bucuresci la 1850, încetată din 
viaţă în Bucuresci sa 1893. A făcut studiile 
sale la Conservator şi a intrat în Teatrul 
Naţional ca socictară la 1877. 

A ţinut rolurile principale în Scrisoarea 
Perdută, Voevodul 'Tziganilor, Studentul cer- 
setor, Halmanul Baltag, M-me Angot, Girofle- 
Girofla, Paza Bună, cte, cte. 

Inainte de a veni în -Bucuresci. debutase 
la laşi în 1873, şi jucase în trupa de ope- 
retă a impresariului Aslan. 

Danielopulo (Gheorghe). — Avocat, 
profesor, născut în Bucuresci la 1837. A 
făcut studiile liceale în ţară şi a terminat 
facultatea de drept din Paris, de unde sa 

"întors cu titlul de doctor în drept. 
A înbrățişat de la început cariera de a- 

vocat şi a fost numit în acelaş timp pro- 
fesor de drept roman la Facultatea de drept 
din Bucuresci (1865), unde predă cursurile 
sale până in present. 

La 1897'a fost ales decan al 
Capitalei, . 

A publicat: Fragmeule juridice 2 vol. (1 89- 
1597), a luat direcțiuiea Gazetei Avocaţilor 
la 1897. - ” 

Baroului 
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_Darelee.— Pseudonim artistic al prima- 
donci Hariclia Haricly. Născută în Bucu- 
resci la 1860, a urmat studiile clasice întrun 
institut din Viena şi apoi mai târziii a luat lec- 
țiuni de canto cu cei mai vestiți profesori din 
Paris. A debutat ca prima-donă la opera 
din Paris în opera “Romeo şi Julieta. Reputa- 
ziunca ci este astăzi universală şi în decurs de 
vre o zece ant a cules laurii pe toate scenele 
din Milan, Paris, Petersburg, Viena, etc. 

Din când în când, a dat câte-va represen- 
tațiuni pe scena "Teatrului Naţional din Bu- 
curesci. 

Datculescu (Constantin. C). — Pro- 
prietar-cultivator, orticultor, născut în Râm- 
nicu-Sărat la "26 lanuare 1857. A făcut stu- 
diile sale în Bucuresci şi Paris, ocupându- 
se mai ales cu orticultura. Ma 

E cunoscut în ţară prin admirabila sa 
fermă agricolă de la proprietatea sa Slobozia- 
Galbenu şi prin revista sa agricolă scien- 
țilică Gazeta Siteanului, întemeiată de la 1833. 

Datculescu a representat în Camera de 
la 1888 şi în acea de la 1895, colegiul al 
3-a de Râmnicu-Sărat, 

Davila (Ana).—Soria doctorului Carol 
Davila, născută în Bucuresci la 1830, în- 
cetati din viaţă în Bucuresci la 1873. A 

"condus ani îndelungați Asilul Orfanelor de 
la Cotroceni Elena Doamna şi a lăsat un 
nume neperitor prin părinteztele îngrijiri ce 
a dat copilelor orfane din acest institut de 
bine facere, 

Ana Davila a avut un sfârşit tragic. 
Asistând la experienţele chimice şi fizice 

ce tăcea doctorul Davila la laboratorul Spi- 
talului Coltzea, a cerut o preparaţiune de 
chinină pentru a tăca un acces de Iriguri 
de care suferea. Din eroare, d-rul Bernad, 
i-a dat o soluţiune cu atrichnină ; peste zece 
minute, nenorocita femee a căzut moartă. 

Davila (Carol).—-Medic, născut în 1828 
la Parma (Italia) dintro familie franceză, în- 
cetat din viață la 26 August 1884. A fă 
cut studiile sale în Francia şi la 1849 find 
preparator de chimie în laboratorul facultă- 
țel de medicină la Angers, compuse o li- 
coare anticolerică foarte cunoscută astăzi la 
noi sub denumirea de picărurile lui Datila. 

La 1852, după ce trecu înaintea tacul: 
tărei din Paris teza sa ca doctor, fu trimis 
în Bucuresgi de'către guvernul francez după
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cererea Principelui Stirbey, spre a organisa 
un corp medical în România, Nici odată, 
alegerea nu a fost mai fericită, căci imediat ce 
Davila este numit medic şef al armatei, el 
se pune pe lucru, înfiinţează o şcoală de 
medicină suba sa direcțiune, înfiinţează gră- 
dina botanică de la Cotroceni și şcoala de 
farmacie. Far peste un an înfiinţează şcoala 
veterinară şi societatea medicală. Scoalele 
sub direcţiunea sa, iati o aşa mare desvol- 
tare, în cât guvernul francez recunoaşte 
peste un an equivalenţa şcoalelor române 
de medicină şi farmacie cu acele franceze. 

La 1860 Davila reuşeşte să înființeze a- 
-silut de la Cotroceni cu înalta protecţiune 
a Doamnei Elena Cuza: apoi impreună cu 
doctorul Lebiez, pune temelia muscului de 
anatomie şi împreună cu dr. Bernad-Len- 
dway înfiinţează pe cel de chimic. 

Isbucnind tesbelul franco-german (1870) - 
Davila merge să "şi puc cultura şi pricipe- 
rea în serviciul ambulanței franceze, precum 
mai târziu la 1877 se distinge pe câmpiile 
bulgare în timpul resbelului Independenţei 
conductnd cu mult zel şi inteligenţă ambu- 
lanţele noastre. 

Delavrancea (Barbu Stef.). -- Ziarist 
om de litere, născut în Bucuresci la 3 A- 
prilie 1858. A făcut studiile sale în ţară 
şi le a terminat la Paris, unde sa ocupat 
în special cu istoria şi literatura. A cola- 
borat cât-va timp la ziarele România liberă, 
Ipoca şi apoi a intrat la 1888 în partidul 
liberal naţional ca redactor al ziarului Jo- 
ința Naţională până la 1876. 

Ales deputat al oraşului Ploeşti la 1892 
a fost reales în 18yș, tot de acest colegiil. 
Colaborator la mai multe reviste literare, 
Delavrancea a publicat şi mai multe nuvele 
precum : Sultinica, Trubadurul, “Parasiţii 
ctc. 

La 1897 a trecut la ziarul Drapelul. 

Deleanu (Budai Ion). — Poet născut 

intrun sat din Transylvania la 1770, mort 

la 1830. A făcut studiile sale primare şi. 
universitare de la Lemberg ude a ocupat . 

apoi o funcţiune în magistratură. A scris 

diferite cărți didactice ne publicate încă şi 

o poemă eroi-comică tipărită după moartea 

sa sub titlul: figaniada sai Tabăra  [i- 
ganilor. 

Demetrescu (Alexandru). — Om po- 

— 6 
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litic născut la 1809, încetat din viaţă la 
1890 lulic 24. A fost ministru de externe 
al Muntenici în timpul sesiunel divanului 
ad-hoc, 

Demetrescu (Traian). — Poct născut 
în Craiova la ş Decembre 1866, încetat din 
viaţă în Craiova. la Aprilie 1896. 

Fără să termine studiile sale simțind o. 
mare atracţiune pentru literarură, a colabo- 
rat la diferite ziare şi reviste, între cari: 
Rezista literară, Rezista Olteniei, Rezista 
Nouă, Economistul, Adeverul precum şi la 
câte-va ziare politice. 

Scrierile lui sunt: Amurgul poesii (1887- 
1888). Evoluţia in literatură (1889) Car- 
tea unei inimii (1890) Sărarii (1890) Pro- 
file literare (1891) Întim (1892) Sensilive 
(189.4) Iubita . (1895) Privelişti din viaţă 
(1896) Nuvele Posthume (1896) Simple (1896) 
Cum iubim (1896) Aguarele (1896). 

Demetriade (Mircea).— Publicist, au- 
tor dramatic, născut la 2 Septembre 1861 
la Ocnele Mari (Râmnicu-Vâlcea). A ur- 
mat numai cinci: clase liceale şi apoi a in- 
trat la Conservatorul de Declamaţiune. Co- 
laborator la mai multe ziare politice şi li- 
terare cl a scris: Fabule, Versuri (1880- 
1889) Făt! Frumos (1854). car pentru tea- 
tru : “Renegalul melopec în 3 acte versuri, 
Un amic comedie în 2 acte, versuri În noap- 
lea nunței un act versură, Visul lui Ali poc- 
mă fecrie 7 tablouri versuri. 

Demetriescu (Anghel).—Profesor, pu- 
blicist, născut la 1847 Octombrie ş. A fă- 
cut studiile în ţară şi străinătate, absolvind 
facultatea de litere din Bucuresci şi Berlin. 
Intors în ţară, a fost numit la 1869_pro- 
fesor de istorie la liceul Lazăr unde predă 
cursurile sale penă în present. Inainte "de: 
a pleca în străinătate, fusese deja profesor 
de istorie şi geografie la Sfântu Sava încă 
din 1869, La 1888 a luat direcţiunea şcoa- 
lci particulare Sfântu Gheorghe din Bucu- 
resci, Demetriescu s'a distins ca publicist 
prin articolele sale literare: publicate în di- 
ferite ziare şi reviste. Scrieri: Elemente de 
geografie, Dim. Bolintineanu, biografie; Dis- 
cursurile Ini “Barbu Catargiu însoţite de o 
notă biografică (1886) Lord A(acaulay—dis- 
cursuri traduse din limbe engleză (1895). 

Demosthen (Aiexandru).—AMedic mi-
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litar născut în Brăila la 8 Noembre 1845. 
A făcut studiile sale la școala de medicină 
din Bucurescă şi le a complectat la Mont- 
pellier. La 1881 a fost numit profesor de fisio- 
logic la facultatea de medicină din Bucu- 
resci. La 1883 e numit prim chirurg al 
spitalului militar central şi apoi profesor de 
medicină operatorie şi anatomie topografică 
la facultatea de medicină, post pe care-l 
ocupă de la 1881. 

D-rul Demosthen a publicat: Curs de 
fisiologie, Tratamentul birurgical al perito- 
nitei purulente, (1589) “Resultatele imediate 
şi întârziate ale intervenţiunei hbirurgicale in 
iuberculoaseie locale (1889) Antisepsia pe 
câmpul de luptă, (î890) Studii experimeu- 
tal asupra efectelor glonţului cuirat al puştei 
Mannlicher (1893) Herniile în armată (189.4) 
Tratamenlul hirurgical al pleuresiei exsuda- 
tive (1894). 

„Densuşianu (Aron).—Profesor univer- 
sitar pentru literatura lacnă şi istoria ci, 
Ja facultatea de litere din Iaşi, numit în a- 
cest post de la 25 Octombrie 1883, şi pro- 
fesor de limba germană la şcoala normală 
superioară din laşi. | | 

Sa născut la Densuşi (Iransilvania). A 
publicat : Să ne cunoaştem (1879). Negriadu 
epopee naţională (1879), Aventuri literare 
(1881). Artă politică a Ii Oraliu (1882). 
Din zecalismul latin şi român (1882). Isto- 
ria limbei şi literaturei române (1883) Cer- 
celări literare (1887). Valea zielzei (1892). 
Hore oţelite (1892). . 

Densusianu (Nicolae).—Avocat şi pu- 
blicist, născut la Densuşi (Transilvania) la 
1846. A făcut studiile la Hermandstadt şi 
sa stabilit în 1877 la Bucuresci, desfăşu- 
rând toată activitatea sa în cercetarea stu- 
diilor istorice. Din când în când a făcut nu- 
meroase călătorii prin Italia, Sicilia, Croa- 
ţia, studiind documente relative la Istoria: 
Românilor din “Transylvania. 

A publicat: Românii de la apus (1877) 
erceliri istorice în arbicele Ungariei şi Tran- 
sylvaniei (1880). Rezoluţiunea lut Horia (18854) 
„Nole critice asupra serieret d-lui Xenopol : 
Teoria lui „Roesler (1885), Monumente pentru 
isterta (erei Făgăraşului (1885). 

T a i. ; a N. Densuşianu ocupă în present modesta funcţiune de bibliotecar al Statului major'al 
armatei. a Si   

DIA | 

Deparatzeanu (Alexandru). — Poet 
născut la 1835 la Deparaţi (Teleorman) 
încetat din viaţă la 1865. A făcut studiile 
sale în ţară şi în străinătate. 

După ce funcționă cât va timp ca sub- 
prefect, a fost ales deputat sub domnia lui 
Vodă-Cuza şi apoi sc retrase la ţară la pro- 

„prictatea sa. 
EL a publicat Doruri şi amoruri (1861) 

retipărit în 1896 de editorul Miller. Gri- 
gore= Vodă, Domnul Moldovei (1864). 

Diaconovich (Corneliu). — Publicist, 
născut în Bocşa--montană (Banat) la 18 Fe- 
bruarie 1859. A făcut studiile sale juridice 
la facultatea din Budapest. Activitatea sa ca 
publicist începe de la 1875, când apără 
caisa română în ziarele germane şi ma- 
ghiare ale Austo-Ungarici. ” 

La 1864, e redactor şef al ziarului Vii- 
torul. din Budapesta, dar la 1885 părăseşte 
această foac şi înfiinţează revista Românische 
Reaue care s'a tipărit zece ani în Viena, In 
acelaş timp e numit secretar al băncei A/- 

_bina din Sibiu, post pe carel ocupă până 
la 1594 când păraseşte această funcţinne şi 
înființează ziarul Dreplatea din "Timwmişoara. 

La 1695 este ales prim secretar al Aso- 
ciaţiuni "Frausilvania» şi director al revistei 
Transilvania. | 

Scrieri : Românische-Revue (1885-1894) 
10 vol. Gheorghe Baritiu (studiu biografic 
1892) Despre apărarea îndreptiţiti (189.4). 
10 Mai (1891) Zr romănische-magyarischen 
Sireit frage (1892), Enciclopedia romând în 
curs de publicaţiune (1896) din însărcina- 
rea asociaţiunci "Transilvane. 

Diaconovici (Loga Constantin). — 
Profesor, publicist născut în Caransebeş 
(ransilvania) la 1770, încetat din viaţă la 
12 Noembrie 1850. A început studiile sale 
în Logoş şi le-a terminat în Pesta; apoi 
după ce a ocupat câtva timp funcțiuni 
publice, a înbrățişat cariera didactică find 
numit în 1830 director al şcoalelor nationale 
din Banat. i 

EL a tiparit: Ortografia (1818) Gramatica 
ronuină (1822). Versuri(1821). Viaţa Dom- 
nului Nostru Isus Christos (1831). 'Lelcuiala 
Evangheliilor (183 5). Octoich și Tipicon (1836) 
Epistolariti românesc (1841). 

„Dimancea. (Nicolae) — Bărbat politic
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născut la 1838 în orăşelul Cerneti județul 
Mehedinţi. 

A întrat în luptele politice în 1658, şi 
a luat parte ca agitator la evenimentele prin- 
cipale politice, precum la alegerea Domni- 
torului Cuza in Muntenia, la mişcarea re- 
voluţionară din Argeş în 1864, la revoluţia 
din 1866 pentru detronarea lui: Vodi Cuza, 
la altă resvrătire antidastică din'1871 când a 
fost dat în judecată şi achitat de către jurați. 

A făcut parte din Camera deputaţilor ca 
representant al judeţului Argeş de la 1870 
până la 1888, şi a fost reales la 1895. 

Dimitrescu Iasi (Constantin).—Pro- 
fesor, născut în Iaşi la 1849. A făcut stu- 
diile sale primare şi liceale în Iaşi car cele 
universitare în Germania. Intors în ţară, a 
intrat în profesorat şi la 1878 a fost nu- 
mit definitiv profesor de istoria filosofici şi 
morală la facultatea de litere din Bucuresci. 

Maestru de conferinţe la şcoala normală 
superioară din Bucurescă, director al Biblio- 
tecci Statului din Bucuresci, C. Dimitrescu- 
laşi a colaborat la numeroase reviste lite- 
rare şi ziare politice. 

La 1890 a avut câţi-va ani direcțiunea 
y Revistei “Pedagogice. 

A publicat «Der Schoenbeils-Begri[f 1877 

(Leipzig). 

Dimitriadi (Constantin) —Artist dra- 

matic născut în Bucuresci la 1831, încetat 

din viată în Bucuresci li 1883. Incă de. 

mic copil fuge de la şcoală şi la virsta de 

io ani se duce în Italia cu directorul unci 

trupe de circ. Aci un om avut se intere-: 

sează de soarta sa şi] trimite carăşi la şcoală, 

dar cl fuge şi se angajează pe un bastiment . 

ca matroz. In fine la 1848 se întoarce în 

țară şi îmbrăţişcază cariera dramatică. Priu- - 

cipalele sale roluri au fost: Arbore - din 

«Boeri şi Ciocot» Regele Filip din «Don 

Juan». Orscolo din «Căpitanul Negru». -A- 

mestecat în mişcarea revoluționară de a 

Plocşti 1871, Dimitriadi a fost arestat şi 

dat judecăţei, apoi achitat de juraţii din 

Tergovişte. El este părintele artistei Aris- 

titza Romanescu». a 
A scris pentru teatru : Fraţii de munte 

dramă în $ acte în colaborare cu E. Carada 

(1856) Virtutea străbună, piesă în 4 părți 

(1864). Blestemul, dramă (1870). 

Dinicu (Dimitrie). — A rtist-muzicant 

  

  

nascut în Bucuresci la 13 lunie 1868. La. 
etatea de 13 ani întră în Conservatorul de 
muzică din Bucuresci, unde urmă cursul 
de violoncel cu profesorul Const. Deme- 
trescu. La 1887, după terminarea Conser, 
vatorului din Bucuresei, plecă la Viena 
unde după 2 ani de studiu cu profesorul. 
Helimesberger, obține premiul L-ii, medalia 
de aur, premiul Beethoven şi medalia cea 
mare a Societăţel Gesellschalt der Musik- 
freunde. | | 

Intors în ţară, M. S$. Regele "1 acordă 
titlul de violoncelist al Curţei şil trimise 
iarăşi la Viena spre aşi complecta studiile. 

La 1892 se reîntoarce în ţară unde sa 
creat pentru densul o catedră de violoncel; 
la 1894, a fost numit inspector al învăţt- 
mîntului muzicei din toată ţara. 

Dionisie (Climescu).—kEpiscop al Lpis- 

copiei Buzcului, născut la 1847 în Com. 

Berzunţiul (Bacăi). A făcut seminarul de 

clasa I-a şi cursul preparatoriu al şcoalei 

normale din Berlad. Hirotonisit preot la 

1868, a fost numit învăţttor la Comuna 

Berzunţiul din judeţul Bacău penă la 1571 

când a fost transferat ca preot şi învățător 

la comuna Moineşti din acelaşi judeţ, apoi 

director al şcoalei şi institutor. Ales arhic- 

reă la 1887, e numit director al Semina- 

rului central din Bucuresei unde funcţio 

nează: până la 1894 când a fost ales, Epis- 
cop al Buzcului. 

Dissescu (Constantin G).—Profesor,. 

jurisconsult, născut în Slatina la S August 

1854. A făcut studiile sale în Bucuresci la 

liceul Sfintu Sava şi le a terminat la facul- 

tatea de drept din Paris, de unde s'a întors 

cu titlul de doctor în drept. 
De la 1 lebruarie 1878 penă la 18$0 

Oct. a fost judecător la Tribunalul ilfov ; 

de la 1879 penă la 185 a suplinit pe |. 

Bocreseu ca profesor la catedra de drept 

comercial de la facultatea din Bucurescl. 

[n 1883 e numit profesor titular la Facul- 

tatea din Iaşi pentru dreptul penal, şi proce- 

dura civilă; şi la 1884 e transferat la la- 

cultatea din Bucuresci ca profesor de drept 

public român. 
De la 1884 penă la 1887 Dissescu re- 

presintă în Cameră colegiul Lit de Vâlcea, 

car la 1892 este numit avocat al Statului 

şi ocupă această (nneţiune penă la 1895 

când demisionează. 
;
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Scrierile sale: sunt: Puterea maritală. O- 

piniunea publică. Criminalilalea şi formele 

ei. Partidele “politice. “Reforma codului de 

procedură civilă. “Reorganisarea pulerei jude- 

citoreşti. Legea Minelor. Influenţa, culturei. 

“Dreplul public ronidu în 3 volume şi anume : 

Drep! Coustiluţional vol. 1 şi 2. Drep! Ad- 

ministrativ vol. UL a 

Djuvara (Aiexandru). — Om politic 

născut în Bucuresci la 1858. A. făcut stu- 

diile primare şi începutul gimnasiului în 

ţară, studiile secundare li” liceul Louis-le- 
Grand din Paris. Fost. admisibil la şcoala 
Polytechnică din Paris, laureat al secţiunei 
generale de drept public şi istoric la şcoala 
de ştiinţe politice, a luat diploma de li- 
cenţiat în drept din Paris. ” 

Intrat în politică la 1883, a fost de mai 
multe ori reprezentant în Cameră “al cole- 
giului al 2-lea din Brăila. - 

La 1886 a făcut parte din disidenţa libu- 
rală contra. guvernului Ion Brătianu: A fun- 
dat ziarul PEfoile Roumaine şi a colaborat 
la “Românul in direcțiunea ce avea atunci 
împreună cu d-nii "Take Ionescu, C. Di- 
ssescu, ctc. 

La 1897 31 Martie, a intrat în Ministerul 
de sub presidenţia lui Dim. Sturdza ca titu- 
lar la departamentul Justiţiei. A  demisoi- 
nat la Lunuarie 1898. 
Serieri : Idealism “și nuluralism (1883). 

“Drătianu- Roseili (188.4). Lu . Russie et la 
crise bulgare (1886). Discursuri - politice 
(1887). Traiul nostru (189.9). Lupta naţio- 
nalilăților (1893). - 

Djuvara (Trandafir).—Diplomat, năs- 
cut în Bucuresci la 6 Noembrie 1856. A 
ficut studiile sale în Belgia'si-a dobândit 
diploma de doctor în litere şi filosofie de 
a facultatea din Bruxelles. Intrat în diplo- 
maţie la 1879 ca ataşat de legaţie pe lângă 
agenţia diplomatică din Paris, trece socretar 
al 2-lcă la Bruxelles în 1880, apoi secretar 
de clasa 1-a la 1881 în aceaşi, legaţie. La: 
1581 e delegat al Ministerului Instr. publice 
la Congresul literar internaţional din Viena. 
„Insărcinat provisoriu cu funcția de-şefal 

divisici consulare din Ministerul de Externe 
la 1553, devine în 1885 şofal:divisiel po- 
litice ; în 1587 gerează trei luni legaţiunea 
din Belerad şi la finele aceluiaz an e numit 
secretar general al Ministerului de Externe. 
Agent diplomatie la Sofia în 1888, e. înain- 
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tat -Ministru - plenipotenţiar la 1890. -Secre- 

tar generel al Ministerului în 1891, demi- 

sionează la 14 Dec. acelaş an, şi reintră în 

diplomaţie la 1896 ca Ministru pleniţ.oten- 

iar la Constantinopole post pe care | o- 

cupă penă în present. : 

Scrieri : Istria “Dalmația” (1880). Les 
juifs de la Roumunie(18So)Essai sur la lillera- 
ture roumaine (1883). Coarde sparte (Poesii 
188). Etudes sur les uegocialious commercia- 

les 'de la Roumaine avec lAutriche- FHugrie 
(1886). Tractate, convenţiuni şi înviri 

internaționale (1888). Politica economică « 
conservatorilor. (893). Un peril national 

(1894). 

Dobrogeanu (vezi Gherea). 

Docan (loan). — Om politic născut la 
1825 în Iaşi, încetat din viaţă la 1896. A 
fost Ministru al Lucrărilor publice în cabi- 
netul loan Brătianu de la 27 lanuaric 1877 
penă la 26. August acelaş an. 

Doda (Trajan).—General-major în ar- 
mata austro-ungară. Român transilvănzun, 
născut la 29 lulie 1822 în Comuna Prili- 
peţ, Comit. Caras Severin, cercul Bozoviti, 
încetat din viaţă în Caransebeş la 3 (15) 
Iuliu 1893. 

După absolvirea şcoalelor primare, a in- 
trat în şcoala militară de la. Viener-Neus- 
tadt. şi La 1840 a fost înălgat la gradul de 
-sub-locotenent. 

Căpitan in -1848, şef de stat-major în 
Veneţia la 1860, car la:1866 general co- 
mandant al. fortăreței Cracoviei, generalul 
Trajan Doda a participat la toate campa- 
niile. Austriei contra Italici (1859) şi contra 
Germaniei (1866). 
“La 1878 e trecut la pensie şi în 1574 
Românii din Caransebeş îl aleg deputat la 
Dieta din Budapesta. Acest mandat îl păs- 

“trează: penă. la 1887, urmărind la început 
idei reconciliaţiunei . elementului maghiar 
cu cel românesc. ' | 

“Reales carăşi la 1887, adresează Preşe- 
dintelui Dietei o scrisoare prin care îi face 
cunoscut -că de şi nu resiliază mandatul sti, 
totuji nu poate lua parte la deliberaţiunile 
„Dietei nici presta jurămintul cerut, din căusa 
“situaţiuncă asuprită. ce sa creat poporului 
român din monarhia: Austro-Ungară. 

Preşedintele îi r&spunde somândurl . că 
*penă în 15 zile să facă act de sumisiune 
sam i seva anula mandatul,
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Amenințarea se şi pune în. executere. 

Atunci "rajaa Duda protestează printr'un 

manifest către alegătorii st. Dat în jude- 
cată pentru acest din urmă fapt, Tribunalul 

din Arad îl condamnă la 14 Szptembrie 
18388 la doui ani închisoare şi amendă. 

Majestatea Sa Imperatul lrantz Losif a 
uraciat pe condamnat, care fusese în vre- 

muri profesorul pentru limba română al 
Suveranului austro-ungar. 

Se zice că atunci când generalul Trajan 

Doda a fost osândit la închisoars, guvernul 

din Bucuresci drept semn de protestare a 

cugetat un moment săi dea comandamentul 

unui corp de armată română. Din nenoro- 

cire, generalul cra deja prea bolnav la a- 

ceastă epocă spre-a se putea pune în exz- 

vuție acest procct. 

Dodun. des Perritres. —. De origină 

franceză, tost funcţionar în administraţia în- 

chisorilor din Paris, a fost adus în qară la 

1856 de Vodă Grigorie Ghica şi însărci- 

nat cu reorganisarea serviciilor penitenciare 

din Moldova. Mai terziii, a trecut în Bu- 

curesci ca inspector gensial al tuturor pe-. 

nitenciarelor din România, ocupând această 

funcţiune aproape trei-zeci de ani. A murit 

în 158y2. 

Donici (Alexandru). — Poet, fabulist, 

născut în Las pe la anul 1790, dintro fa- 

milie de bocri din Moldova, mort. la 1870. 

A ficut studiile sal în Rusia şi întorcîn- 

du-se în ţară a intrat în magistratură, ocu- 

pând funcțiunea. de preşedirte al Curci de 

Apel. Opera'sa principală este Fabulele 2. vol. 

scrise întrun stul foarte înţepător, cu mult 

spirit, şi din această pricină lovite adesea în 

acele vremuri de legea censurel. 

Donici a mai publicat şi pocma figanii, 

tradusă din rusește după poctul Puschin- 

In tabulele sale, poctul s'a inspirat adesea 

din operile fabuliştilor francezi La Fontaine, 

Florian, păstrând cel puţin morala lor. 

Donici (Panait).-- O. politic, fost Mi- 

nistru al Lucrărilor publice în cabinetul Stef. 

Golescu de la 13 Noembrie 1867 până la 

16 Noembrie 1868.— Aminunte biografice 

. lipsesc. 

Dora d'istria. — Pseudonim literar al 

Principesei Elena Koltzofl-Massalsky, născută 

Ghica. 
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Născută. în Bucuresci la 3 Februarie 1825, 

moartă la Florenţa la 17 Novembrie 1855, 

Dora blstria era fiica lui Mihalake Ghica 

şi a soţici sale Catinca. născută Faca. 

Instrucţiunea a luato în casele părintesti 

sub conducerea profesorului Papadopulo, și 

o urmă apoi la Viena, Dresda, Berlin, unde 

locui vreo şeapte ani cu părinţii st. Ia 

1849, se reîntoarce în ţară spre a se căsă- 

tori cu Principele Koltzoit, oficer de hu- 

sari din armata rusească, cu care plecă în 

Rusia, dar de unde fu îsgonită la 1854 

pentru opiniunile sale prea liberale. 

Dora PIstria, despărțită de bărbatul stii, 

trăi cât-va timp în Elveţia şi apoi se lisă 

în ltalia, unde a şi murit legând averea sa 
4 
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Primărici” Capitalei Bucuresti. 

Principalele scrieri ale acestei ilustre pu” 

pliciste, sunt: Au bord des lacs belveliques, 

(novele) Les erudes indiennes dans la haute 

lalie; Vesli; Gli Albanezi în Rumeniu ; Storia 

de Principi Ghica, les  Epopcees zlsialiques, 

La Poesie des Oltomans. Dora d'Istiia a co- 

laborat la toate revistele mai cu vază pre- 

cum: La Revue des “Deux Mondes, LIlus- 

tralion, La Revue Suisse, La Norvelle Pandore 

L'Independance bellenique, Revista contimpo: 

porana din “Turin, Aurora: I'Americeno, 

La “Revue internalionale de NeweJork, etc, 

etc. | - 

In multe din scrierile sale, Dora d'Istria 

se arati duşmană * ncimpăcată a resboiului 

şi se ridică coatra situaţiunei femecă în so- 

cictatea noastră. - 

Domnu! Ceahetti, un publicist. italian, a 

făcut o bibliografic interesantă a operilor 

acestei scriitoare sub titlul: Di alcune opere 

della principessa Dora d Isiria. 

Drăghiescu (Dimitrie).—Doctor, pro 

fesor de obstretică, născut în Severin (Me- 

hedinţi) la 181 Octombrie 6. A intrat la 

1857 în şcoala de medicină din Bucuresci, 

de unde după terminarea cursurilor, a plecat 

la Paris spre a complecta studiile sale. In- 

tors în gară la 1867 cu titlul de doctor în 

medicină, este numit medic secundar lu În- 

stitutul Maternitatea şi mai tărzitt profesor 

de teorie 'obstetricală şi medic primâr de 

consultaţiuni gratuite la Maternitatea. Apui 

e înaintat medic primar al acestui . Institut, 

profesor :de. clinică la şcoala de moaşe, pro- 

feser la facultatea de medicină din Bucuresci, 

membru în Consilii sanitar superior, dem-
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nităţi pe cart le ocupt de la 1886 până în 

present. 

[n timpul resbelului Independenţei (1877) 

D-rul Drăghiescu oferi serviciile sal gra- 

tuite pentru căutarea riniților şi i se încre- 

dință un servicii la cazarma Malmaison 

unde era o ambulanţă. 
EL a scris şi publicat: Cousideraţiuni  a- 

supra Keratitelor. (1S67). Cate-va considera- 

[iuni asupra aboorlurilor (1870). . Cule-ia 
consideraţiuni asupra polypilor uterini (1870). 
Arta Aloşitului etc, etc. 

Dragu (C. Gheorghe).—Profesor, năs- 

cut la 20 Decembrie 1865 în Comuna Cor- 
oeşti (Tutova). A ficut studiile sale în Bu- 
curesci, obținând diploma le ricenţiat în li- 
tere şi filosofic, şi absolvent al şcoalei nor- 
male superioare. E profesor de filosofie la 
liceul Lazăr de la 189r.A publicat: Mera- 
fizica şi sciința, Căâl pulem şli despre lume, 
Din obiceiurile şi viața sufletească a anima- 
lelor, Teoria evoluținnei, Seiinţa şi morala etc. 

Drasch (Alo&s). — Medic, de origină 
germană, născut întrun orăşel din Styria, 
venit în România pe la 1850. A fost mai 
întâi doctor în Călăraşi şi apoi sa stră- 
mutat în Bucuresci. Mare partisan al hy- 
droterapici, D-rul Drasch se poate considera 
ca intemeetorul în România al acestui sis- 
tem de. tratament al boalelor interne. 

Pe la început, cu dou zeci de ani înapoi, 
când sinaur- în ţara noastră curarisea tifo- 
sul prin băi de apă rece, trecea drept nebun. 
EL a avut de altminterea pururea reputaţia 
de medic empiric, recurgând la medicamente 
drastice. Lilantrop în cel mai mare grad, cu 
desăvârzire desinteresat, cl a murit în 1894 
sărac şi binecuvântat de clasele sărmane ale 
oraşului nostru. 

Duka (Alexandru).—. Notiţe biografice 
amănuţite lipsesc. lost colonel în armată, a 
ținut portofoliul Ministerului de resbel in 
cabinetul Dum. Ghica, dă la 16 Noembrie 
1868 până la 14 lunic:1S69. 

Dulfu (Petre).—Publicist, născut la 1856 
în Comuna “Lohat (Ungaria). A făcut stu- 
diile sale în oraşul Baca Mare şi le a ter- 
minat la 1881 în Cluş, obținând titlul de 
doctor în hlosofiz. o - 
. Venind în România, a fost numit mai 
intiit profesor de pedagogie la şcoala nor- 
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mală preparatorie Carol I din Bucuresci, apoi 

director al şcoalci normale din 'Lurnu-Sc- 

verin. La 1887 a fost transferat în Bucu- 

resci ca profesor de filosofie şi pedagogie 
la Asilui Elena Doanina, post pe care! 
ocupă şi astăzi. 

P. Dulfu a colaborat la mai multe reviste 

literare şi didactice, între cari la /ramilia - 

din Oradea Mare, la Educatorul, Lumana pen- 

iru toţi, la “Revista Padagogică din Bucu- 

resci, unde a publicat mare parte din scric- 
rile sale. 

Scrierile sale sunt : IJigienia tregedic (1879) 
Studii asupra activitiţei literare a Iui Vasiie 
Alexandri (în limba maghieră 1881). Erica 
sari morala filosofică (1889). Noţiuni de es- 
etică (1850). Ispravele lui Păcală (1594) 
„premiate de Academia română; Legenda /zi- 
ganilor (1896). : 

Dunka (Nicolae R.).=— Căpitun, născut 
în laşi la 1837, încetat din viaţă In Cross- 
Keys (Virginia) la 31 Mait 1862. Cu o- 
casiunca ocupărei Moldovei de către tru- 
pele austriace, a intrat în armata austriacă 
în 1854, regimentul 4 de husari. Ajuns 
la gradul de sub-locotenent, demisionca- 
ză, în 1859 şi se angajează între celo 
mie voluntari ai lul Garibaldi, făcend cam- 
pania Sicilică şi a Napolitanici începută la 
Marsala, terminată la Vulturno. Apoi intră 
în legiunca maghiară formată în Italia de 
către principalii emigraţi maghiari de la 
1848 : Kosuth, Klapta, Tiirr, etc; demisio- 

-ncază în urma unui duci, şi pleacă în A- 
merica. 

Aci, ia serviciul în armata Statelor de Nord 
cu gradul de căpitan în statul major al ge- 
neralului Fremont şi ia parte la resbelul 
seccesiunci. După trei luni de serviciii, cade 
lovit de un glonţ în piept la marea bătălie 
de la Crossy-Keys (Virginia) la 31 Maiii 
1862. 

Dunka (Titus Al.) — Inginer, căpitan, 
născut la laşi în 1845. A fâcut studiile sale 
în țară și le a urmat apoi în Neapoli fără 
a le termina. 

Incepend caricra sa prin gradul de elev 
inginer în Batal. 1 de geniu din Moldova, 
(1861—62) a: plecat apoi în Italia unde a 
luat serviciu în legiunea maghiară care 
combătea contra armatei. Regelui burbon 
Francisc. In 1863 şi 1864, cl ia parte la 
revoluţia Polonici ruseşti, apoi se anga-
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jează ca inginer conductor la lucrările îst- 
mului de Suez. 

Reîntors în ţară, pleacă carăşi în Italia 
la 1866, reintră în legiunea maghiară şi 
combate sub ordinele lui Garibaldi în cam- 
pania din 'Trentiu. In vara anului 1866, 
revine în ţară pentru a întra în corpul de 
10,000 voluntari formaţi sub comanda ge- 
neralului Magheru şi i se încredinţează anga- 
jarea voluntarilor din Moldova. 

La 1870 isbucnind resbelul tranco-ger- 
man, căpitanul Dunka îa serviciu în legiu- 
nea streini din armata franceză, e rănit la 

Elefterescu (Lache).—l.ucotenent năs- 

cut la | lanuarie 1841, mort la 12 lanuărie 

1878. Intrat în oştire ca soldat la 1863, e 

înălţat la gradul de sub-locotenent la 1868. 
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[n timpul resbelului Independenţei (1877- - 

1878) face parte ca locotenent din Regi- 

mentul No. 6 de infanterie şi moare 

lupta de la Smărdan la 12 Ianuarie 1878. 

Eliade (loan P).— Profsor, născut în 

Braşov la 25 Iulie 1827, unde a ficut şi 

studiile sale. Intrat în învăţământul public 

la 1859 a ocupat până la 1894 funcţiunele 

de profesor şi revisor şcolar. 
A publicat: Elemente de Pedagogie (1868). 

Şcoala primară şi conductorul ei (1872). De- 

semn pentru şcoalele primare de fele (1873). 

Noţiuni de aritmetică (1879). Istoria Uni- 

versali după ]. Paroz (1880). Elemente de 
sciințe ualurale şi fisice. 

A colaborat la ziarele «micul Şcoalei. 

Școala Romană şi Tribuna şcoalei române. 

Elisabeta.—(Paulina, Elisabeta, Ati- 

lia, Luisa de Wied). | 

Regina României, născută la 17/29 De- 

cembrie 1843 în. castelul Monrepos pe va- 

leă Rhinului, fiica Principelui Hermann. de 

Wicd şi a Principesei Maria de. Nassau. A 

fost crescută în casa părintească şi a arătat 

încă din copilărie cea mai mare tragere de 

inimă pentru literatură. Invăţând: cu înles- 

mire limba franceză, italiană, engleză, svedeză, 

a călătorit prin principalele oraşe din Eu- 

ropa, petrecând timp îndelungat la Curțile 

în- 
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marea bătălie de la Orleans, şi la bătălia . 
de la Vendornne. | 

Intors în ţară la 1872, îşi reia profesiu- 
nea de inginer până la 1877, când îisbuc- 
nind resbelul Independenţei, e primit cu 
gradul de căpitan şi îa parte la asediul 
Plevnei. 

In 1881, Dunka se duce în Africa, reia 
serviciu în armata franceză, face campania 

a 

"Tunisiei, a Sudului marocan, şi a Sudanului. 
După o viaţă aşa mult sbuciumată, a re- 

luat acum profesiunea sa de mginer. 

domnitoare din Germania, Rusia, şi urmărind 

cu un deosebit interes toată mişcarea lite- 
rară de la diferitele popoare. 

In limitele impuse de laconismul ce se 

cere unui dicţionar, am arătat la cuvântul 

Carmen-Sylvă, meritele literare ale Su- 

veranci noastre; ne rtmâne aci să vorbim 

despre tot avântul pe care Regina Elisabeta 

Pa dat şcoalelor noastre profesionale, despre 

„interesul ce a purtat propăşirei muncci fe- 

meilor, despre binefacerile Sale şi creşti- 

ncasca dragoste ce a purtat răniților din tim- 

pul resbelului Independenței. 
Căsătoria Majestirei Sale cu Regele Carol 

I, atunci Principe, Sa .sâverşit la Neuwied 

în 3/15 Noembrie 1869, iar la 12 Noem-: 

bric s'a sărbătorit întrarea în Capitală a Au- 
guştiior soţi. 

De îndată, voind să arate deosebita tra- 

gere de inimă ce are pentru clasele s&rmane, 

Regina Elisabeta dărueşte zece mii Ici pen- 

tru a se distribui venitul lor la 8 fete săr- 

mane, patru din laşi şi patru din Bucuresci 

(16 Noembrie 1869). Apoi în 1870, vizi- 

tând Asilul Elena Doamna de la Cotroceni, 

ia acest institut sub patronagiul Stii, dăru- 

eşte 12.000 lel spre a se săvârşi mai multe 

lucrări, iar la 27 Aprilie acelaş an, pune 

piatra fundamentală a bisericei ce ridică în 
curtea Asilului. 

La 1873, mai dărueşte Asilului locul zis 

Fontâna Brâncoveanului. In acelaş timp; Ma- 

jestatea Sa, care în scurt timp învățase per- 

fect de bine limba română, începe să tra- 

ducă pentru şcoale cărți didactice franceze
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De la această epocă inainte, nu este ser” 

bare de binefacere, nu e act filantropic; La 

care numele Reginei Elisabeta să nu sc gă- 

scască în frunte. a 

Majestatea Sa îa sub patronagiul Stii So- 

cietările ACunca, Furnica, ale căror menire 

este se înlesnească venzarea produsului mun- 

cei femeilor strmane precum: pânză ţeră- 

nească, costumele naţionale, velinţele, scoar- 

tele ete. Majestatea Sa, întemeazt şi Socic- 

tatea de biricfacere /lisabela cu scop de a 
da ajutoare, lemne, haine, copiilor s&raci, 

car de dout ori pe an la Paşte şi Crăciun 
imparte din caseta sa personală jucării la 
toţi copilaşii desmoşteniţi de soartă. 

Pururea munciti de dorul să mai aline 
o durere, Regina fundează [Institutul Suro- 
rilor de Carilate, dărueşte acestui stabiliment 
o casă în strada Clemenţei şi suportă singură 
ani îndelungați toate cheltuclele întreţinerei 
acestui institut, până când îi di o orga: 
nisare destul” de puternică spre a putea 
merge înainte. . 

Isbucnind resbelul Independenţei. (1877- 
73), Majestatea Sa Regina Elisabeta arată 
un devotament admirabil. Clădeşte din a-: 
verea Sa o baracă la Cotroceni şi acolo. zi 
şi noapte, la căpătâiul. bolnavilor, ca o ade- 
vărată soră de caritate, alină durerile cu 
câte-va cuvinte de mângâere, leagă rănile, 
şi multi bravi îşi daă sfârşitul în braţele 
sfintei femei. 

In amintirea acestor îngrijiri fără preget, 
Comitetul ales de soțiile ofiţerilor armatei 
noastre, oferă Majestăței Sa la 28 Nocem- 

brie. 1880, în dar, o statue de marmoră re- 
presintind pe Regina Elisabeta legând rana 
unui ostaş, car poporul o supranumeşzte de 
atunci: Mama răniților, nume pe carel 
poartă cu aceeaşi mândrie ca acel de Regină 
a României. : 
, Filantropia Suveranci merge străns legată 
a interesul ce poartă pentru. desvoltarza 
e n a i ? d pe at or - : a elor arte şi literaturei, noastre. Majestatea 
Sa dă în toţi ani audițiuni muzicale s&p- 

- Anal |- Da. e. bi : > tă mănale la Palat, scoate în evidenţă talen- 
te e multora, dă burs= în străinătate tinere- 
or cari arată aplecare pentru cântec; muzică, 
pictură. 

Di is: Ra . a P . . . gin, CASătoria Majestăriloi Lor Regele şi 

Sepi ua, Sa născut un singur copil, la 27 
Septembrie 1570, Principesa Maria, care a încetat din viaţă la 28 Martie 1874. 

Eminescu (Mihail).—Poct, publicist, năs- 
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cut la 20 Decembrie 1849 în satul Ipătești 

judeţul Botoşani) mort în Bucuresci la 15 

lunie 1889 întrun institut de alienaii. 

A făcut primele sale studii în gimnasiul 

din Cernăuţi, apoi părăsi şcoala pentru a se 

lua după trupa de teatru a Dincă „Fanny 

Tardini, cu care percurse Transilvania, Mai 

târzii, urmă câţi-va ani cursurile de tiloso- 

fie ale Universităţilor din Viena şi Berlin, 

cu ajutorul ce primea de la Societatea Ju 

nimea din Iaşi. Intors în ţară la 187. ocupă 

la 1876 funcțiunea de revisor şcolar şi di- 

rector al Bibliotecci din laşi. 

Indepărtat din acest post, în urma schim- 

bărel guvernului, Eminescu luă direcţiunea 

ziarului conservator: Timpul. La lunic 1853, 

fu lovit de primele simptome ale alienaţi- 

unei mintale; îşi mai revine puţin în lire 

în dou rânduri, dar peste puţin timp muri 

în casă de sănătate. a 
Eminescu a publicat. mai toate scrierile 

sale în Convorbirile literare: Ele ai lost a- 

dunate în volum prin îngrijirea d-lui T. Ma- 

îbrescu, sub titlul “Poesii, editura Socec. 

Prosa lui Eminescu, Sermanul Dionis, Î-d:- 

Frumos, din Lacrimă, cete este adunati întrun 

„volum publicat de D nul Mortzun: Prosi «i 
Versuri. In 1891 s'a ficut şi o culegere ale 
articolelor politice publicate de lminescu in 
Timpul de la 1880 la 1851. 

Enăcescu (Ghenadie). — lipis:op d 
Râmnic şi Noul Severin, născut în lasă În 
1837, încetat din viaţă la lanaarie 1595 în 
Napoli (Italia). A făcut studiile sale Li şcoalu 
Trei Erarchi şi Szminarul Socola. La 185651 
călugărit şi a fost trimis la Athena spre a stu- 
dia teologia. După trei ani, întors în țari, o- 
cupă postul de profesor la seminarui Socola ; 
apoi dela 1860 la 1865 face studiile Acadu- 
mici spirituale din Kiew. Intors în ţară, e au- 
mit director şi profesoral Seminarului Nifon. 
Hirotonisit arhierei la 1864, e profesor la 
facultatea de teologie din Bucuresci, până 
la 1886, când este ales Episcop de Râmnic 

şi Noul Severin. | 
Scrieri: Principii de filosofi (1858). Is 

toria filosofiei dupii dlbert Suegler (1859). 
Stilistica (137.4). Crestianismul în Dacia și 
creștinarea “Românilor (4878). ACitropelia 
Uugro- Vlachiei (1880). Istoria sfintei Mănis-" 
tiri Sinaia (1881). Din istoria bisericească a 
Românilor (1882). Ibunătăţirea soartei cle- 
rului (1888). Arhiva Episcopiei Râmnicului 

(1888). Iconografia (1891). Visite canonice
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(1890-1891). Eraldica zechie a Românilor 
(189.4). 

Ene (Coastantin).—AMaior, născut la 20 
Decembrie 1831. Intră în armată ca ser- 
gent voluntar la 1857 şi ce înaintat sub-lo- 
cotenent în 18585, maior în 1869. In timpul 
resbelului Independenţei, face parte din Reg. 
6 de dorobanţi şi moare în fruntea bata- 
lionului stii în faţa Rahovei la 7 Noembrie 
1877. 

Epureanu (Manolache Costache).— 
Bărbat de stat, născut în Bărlad la 1824, 
mort la Schlangenbad, ducatul de Nassau la 
7 Septembrie 1880. . 

Studiile sale le a făcut în Heidelberg 
(Germania) şi întors în ţară îşi începu ca- 
ricra politică participând la mişcarea revo- 
lutionară din Moldova (1548) şi intrând în 
adunarea ad hoc a Moldovei. La 1860 el 
este prescdmte al Consiliului sub domnia 
lui Vodă Cuza şi apoi presidează Contitu- 
antă din 1866, care se rosteşte pentru di- 
nastia străină aleasă de ţară. 

La 1$71, formându-se guvernul conser- 
vator sub preşedenţia lui L. Catargiu, M. 
C. Epureanu îi dă sprijinul să şi ia pentru 
cât-va timp portofoliul Ministerului justiţici 
de la Octombrie 1872 până. la Martie 1873. 
Apoi trece în opoziţie, face parte din coa- 
liţia de la Mazar-Paşa şi în 1876 Aprilie 
ia prezidenţia unui Minister liberal până la 
24 lulie din acelaş an. Apoi peste cât-va 
timp combătu iarăşi guvernul liberal şi trecu 
cu opoziţia conservatoare. 

Epureanu cra un orator de mare: talent, 
foarte satiric. 

A- publicat :. Chestia locuitorilor privilă diu 
punclul de: vedere al “Regul : organic (1866) 
Despre preliusa rescumpărare a căilor Jerale 

(1379). 

-Eraclide (Constantin). —— Jurisconsult 
născut la 1819 încetat din viaţi la 1875. 
A făcut studiile în -străinătate. şi a ocupat 
în magistratură funcţiunele de judecător, 
membru, preşedinte de Curte, procuror, mem- 

bru şi preşzedinte,.la Casaţie, membru în 

. Consiliul de Stat şi prim preşedinte la Ca- 

sație. Fost secretar general al Ministerului 

Justiţiei în 1863, apoi Ministru al Justiţiei 

de la 3 până la 17 Noembrie 1868,sa re- 

„tras din politică la: această epocă, 
C. Eraclide a publicat; Dorinţele grei 
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(1856). Despre elementul monarhic în sis 
lemul representativ (1860). Curtea de _întd- 
rituri şi notariatul (1862). Studii practice 
asupra dreptului criminal (1863.) Liemeea şi 
misiunea ei (1870). Explicaţiuni teoretice şi 
praclice a codului civil (1873). | 

C. Eraclide a fost profesor de drept la 
Univesitatea din Iaşi. 

Erbiceanu (Constantin). — Profesor, 
teolog, născut la 1835 în Comuna Erhi- 
„ceni, județul laşi. Licenţiat în teologic, pro- 
fesor de drept bisericesc rumitla 1892 în a- 
ceastă calitate la Facultatea din Bucuresci, 
a tost ales în 1896 decan al facultăţei -de 
teologie. . 

A publicat: Religiunea şi ştiinţa (1883). 
Istoricul seminarului Venianim (1883). Des- 
pre viaţa şi activitatea milropolitului Venianinu 
Coslache (1888). Viaţa şi activitatea P. S. 
Episcop : Neofit Seribaun (1858). Istoria _Mi- 
tropoliei Moldoviei şi Sucevei (1888). Telra 
vanghelul diaconului Coresi (1884). Poesiile 
protosinghelului Naum Rdumiceauu din 1521 
(1890), Cronicaril greci cai ati scris despre 
România (1890). Mihail hogdluiceanu—bio- 
gratic—(1891). Religiunea în luptele Romd- 
nilor (1895). 

C. Erbiceanu este membru al Academie 
române, | 

Esarcu (Constantin).— Bărbat politic 
născut în Bucuresci la 1836, fiul doctorului 
Esarcu. A făcut studiile sale la sfintu Sava 
şi apoi la Paris de unde s'a întors cu di- 
ploma de doctor în medicină. 

La 18634, e numit profesor de zoologie 
şi botanică la facultatea din Bucuresci, dar 
demisionează la 1873 spre a intra în di- 
plomaţie. După ce şade cât-va timp la Athena 
şi Roma, se întoarce în ţara jertfiind toată 
activitatea sa pentru A/heneul romăn. Cu o 
sirguinţă admirabilă, ne cruţând nici sacri- 
ficiii nică rugăciuni, nici muncă, isbuteşte să 
adune printr'o loterie publică fondurile ne- 
cesare şi - ridică . monumentul din grădina 
Fpiscopici. 

La 1891 C. lsarcu a fost câteva luni 
Ministru de Externe în cabinetul de sub 
presidentia Generalului J. Florescu de la 21 
lebruaric la 27 Nov. 1891. 

Ca diplomat, a representat ţara la. Roma 
şi Athena, 

A publicat: Curs de ştiinţele naturale (156.4) 
Stefan cel mare, documente «descoperite în ar.
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biva din Veneţia (1874). Documerte desca- 
perile în arhiva Ialiei (1878). Rolul monu- 
menlelor în istoria unui popor (1883) Alhe- 
neul “Român (1888). Discursuri, rostite la 
Athenei. 

Evolceanu (Dimitrie).—Născut în Bo- 
toşani la 1 Oct. 1863. A făcut primele stu- 
dii în oraşul săi natal, iar cele superioare 
în şcoala normală superioară şi Uuiversi- 
tatea din Taşi,.de unde cşi cu titlul de li- 
cenţiat în şciințele istorico-filologice. Obţi- 
nând prin concurs o catedră de limba ro- 
mână la liceul din Bârlad şi un stipendii 

Fabian (Vasile). -- Profesor născut în: 
satul Ruşii Bărgăului (Ardeal) la Decembrie 
1795, încetat din viaţă la 7 Aprilie 1836 
în laşi. A făcut studiile în şcoala germană 
militară din Născud şi la gimnasiul din 
Blaşiii, apoi a urmat cursurile academice la 
Oradia-Mare. - , 

La 1820 în luna Noembrie, Vasile La- 
bian a fost adus de G. Asalki la laşi ca 
profesor la seminarul din Socola; dar peste 
puțin isbucnind mişcarea revoluționară din 
1821, V. Fabian fu silit să treacă în Ba- 
sarabia, unde trăi până la 1822, La această 
epocă se reîntoarce laşi, dă mai ales lee- 
ţiuni în case particulare, şi în diferite . îm- prejurări ce trimis ca delegat din partea Sta- - tului la Sibiu cu depeşi 
neral rusesc. | 

La 1828, înființându-se gimnasiul din Iaşi, V. Fabian e numit profesor de matematică, geografic şi limba latină: până la 1834 când e numit profesor de filosofie la Academia Mihăileană. 

către. consulul ge- 

A publicat: Moldova la 1$ar. Sehimba- re Sourlei Moldovei, Geografia cinterimului. Glasul viitorului (poesic). 

Faka (Constantin). -— Autor dramatic şi poet născut în Bucuresti la 1790, înce- tat din viaţă la 6 Martie 1845. A făcut stu- diile sale pe la şcoalele, greceşti din acele vremuri şi s'a distins mai ales prin spiritul stu sarcastic. A publicat: Franţuzilele, comedie şi câte-va satire, precum: Ministrul, Vulpea, Blestemul Lumel, 
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„Aprilie cu gradul de colonel, Isbucnind 
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din fondul «Iosif Nicolescu», studiă de la 
1889-1894 filologia latinăîn College de France 
şi Ecole des Hautes Etudes din Paris, şi la 
Universitățile din Bonn şi Berlin. 

Intors în ţară. a fost numit conferenţiar 
de limba latină la Universitatea din Bucu- 
resci., A scris în. «Convorbiri Literare» din 
al căror comitet de redacţie” face parte, studii 
de critică literară asupra poesiilor d-lor Coş- 
buc, Gheorghe din Moldova, Artur Stavri, 
Vlăhuţă, Haralamb Lecca, asupra dramei 
«Mort fâră lumânare» a d-lui 1. Bacalbaşa, 
romanelor d-lor Ciru Occonomu şi C. Nat- 
tara şi novelelor d-nci Sofia Nădejde. 

Fălcoianu (Scarlat). — Jurisconsult, 
născut în Bucuresci la 26 Octombrie 1828 
încetat din: viață în Bucuresci la 26 Octom- 
bric 1876. A făcut studiile sale în colegiul 
sfântu Sava şi apoi fu trimis la Paris unde 
termina dreptul. Reîntors în ţară la 185. 
fu numit substitut de procuror la parchetul 

„imaltei Curți şi mai pe urmă Preşedinte al 
Trib. Civil: de Ilfov. 

Indată ce se institui Căimăcămia princi- 
pelui Al. Ghica, Scarlat Fălcoianu fu numit 
director al Ministerului Justiţiei. Apoi mai 
târziu, înainte de unirea definitivă fu cât-va 
timp Nlinistru de Externe sub doninia lui 

„AL. Ton Cuza şi în urmă trecut preşedinte 
al Curţei de Apel din Bucuresci. 

O dată cu înfiinţarea Curţei de Casaţiuns 
la 1861, Scarlat Fălcoianu a fost numit mem. bru la Inalta Curte unde a funcţionat până 
la moartea sa ca membru, preşedinte . de 
secțiune şi prin preşedinte. 

Osebit de servicile eminente ce acest băr- 
bat a adus ţărei ca magistrat cl a luat parte 
cu folos la Consiliul general al Instrucţiunei 
publice. 

Fălcoianu (Ştefan). —: Gensral de 'di- visie, născut la 6 linie 1535. A intrat în şcoala militară ca clev la 7 Aprilie 185, şi a fost înaintat sub-locotenent. în 15ş6. Maior în 1865, apoi trecut în ncactivitate la 1869, a reintrat în activitate la 1877 
Tes- belul Independenţei şi colonelul Barozzi fiind „Chiemat în funcțiunea de secretar general
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al Ministerului de Resbel, Ştefan Fălcoianu 
este numit şef de stat-major general al ar- 
matei române de operaţiune. In aceasţă ca- 
iitate, cl formează coloanele de atac înain- 
tea Plevnei, înaintea Vidinului; negociază 
predarea Vidinului, subscrie convenţiunca 
de predare a acestei cetăți către armata 
română. Aa 

Înaintat general de brigadă la 1883, Şte- 
fan Fălcoianu e numit ministru de resbe! 
la 23 Iunie 1884 în cabinctul Ion Brătianu 
până la 13 lanuarie 1886 când dimisioncază 
din funcțiunea de Ministru. La 1892, înain- 
tat general de divisie, îşi reia funcțiunea de 
şef al marelui stat-major al armatei. 

La 1893, generalul Fălcoianu trece la 
pensie. 

Felix (lacob).—Medic, născut în Austria 
la 6 Ianuarie 1832 (împămintenit la 1871); 
a făcut studiile liceale la Praga, cele uni- 
versitare la: Viena, unde a dobândit gradul 
de doctor în medicină şi în chirurgie în 
Ianuarie 1858. A trecut examenul de liberă 

practică la Bucuresci la August 1858. 
Apoia fost r&nd pe: rend : 1858, Medical 

oraşului Oltenitţa.; 1859 Medic al judeţului 
Muşcel; 1861 Medic de coloare la Bucure- 

sci; 1862'. Profesor la şcoala naţională de 

medicină; 1863 Inspector alserviciului sanitar 

şi membru al Consiliului Medical superior; 
1865 Medic-şef al oraşului Bucuresci; 1869 

Profesor la facultatea de medicină; 1880 

Membru al Academiei Române; 1892 Di- 

rector general al serviciului sanitar până în 

present; 1893 Delegatal guvernului român 

la conferinţa sanitară internaţională din Dres- 

da, 1877-78 în timpul resbelului, Director 
al spitalelor militare din 'Turnu-Măgurelc. 

Scrieri: Despre alimentaţiunea ţeranului. 

(1861). Observaţiuni asupra Pelagrei. (1562). 
Apele Bucurescilor (1864). Traciat de Igiend 

publică şi de Poliţie sanitară. Partea 1 (1870). 
Die oefJeniliche Gesundheitspflege în Bucarest 

(1871). Zur Acliologie des Scorbutes. (187 i | 

Hygienische Studie iiber “Pelroleum (1872 

Traiul ţeranului. (1876). Despre mişcarea 

populaţiunei Româniel (1880) Crescerea îgie- 

nică a copiilor (7880), La situation bygieni- 

que de Bucarest. (1882). Sur la Pro- 

pbylaxie de la Pellagre, (1882). Profiloxia 

Pelagrei (1883). Darea de seamă asupra 

congresului al IV internaţional de igienă. 

1883). Die sanităren Zustânde Rumânieus 

(332) Darea de seamă despre exposiţiunea 

a
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internaţională de igienă din Londra (1884). 
Despre desinfecţiune. (1883). Sanual ele- 
mentar de igienă pentru şcoalele rurale (1885), 
“Progresele igienice în cei diu urmă ani (1885). 
Prevenţiunea tuberculosei (1886). etc, etc. . 

Ferdinand (Victor, Albert, Mainrad 
de Hohenzollern). — Principe al Româ- 
nici, Moştenitorul Coroană, fiu al A. $. 
Principelui Leopold de Hohenzollern şi ic- 
pot al M. S. Regelui Carol I. 

Sa născut la Sigmaringen în 12 (24) 
August 1863. Clasele secundare le a urmat 
la Diseldori, apoi numit oficer de a dreptul 
în virtutea prerogativelor de cari se bucură 
principii de sânge din Prusia, a plecat la 
Cassel unde a terminat cursurile scoalei 
militare de r&sboi. In urmă, a intrat sub- 
locotenent în Regimentul I-ih de guardă 
imperială germană la Potsdam. 

După duoi ani de practică, a mers la 
Universitățile din 'Tubingen şi Leipzig unde 
a urmat cursurile de economie politică, 
sciinţele financiare, dreptul roman. 

Pentru limba română, în timpul şederei 
sale în Germania, Principele Ferdinand a 
“avut de profesor de la 1883 şi penă la 
“terminarea studiilor sale, pe d. V. Păun. 

La 18 Martie 1889, în lipsa unui moș- 
tenitor direct al "Tronului, A. S. Principele 
Ferdinand a fost desemnat ca Moştenitorul 
Coroanci. 

Intrat în armata română mai întcii cu 

gradul de căpitan în Regimentul No. 3 de 
infanterie la 26 Aprilie 1889, a înaintat 
maior comandant al Bat: 2 de venătoră la 

29 Decembrie 1892, apoi la 1895 lanuaric 
I-iti locot.-colonel, cap al aceluiaş batalion. 
La 1895 Ianuarie, ia comanda Regimentului 
No. 4 de roşiori cu gradul de colonel. 

La 22 Aprilie 1892, A. S. Principele 
Ferdinand s'a logodit la Potsdam cu Princi- 
pesa Maria Alexandra Victoria, ducesă de 

“Saxa. La 29 Decembrie acelaş an s'a cele» 
“brat căsătoria Alteţelor Lor la Sigmaringen, 
iar la 23 Ianuarie 1893 perechea princiară 
face intrarea sa în Capitala ţtrci. 

Cn această ocasiune şi în această zi, sc 
celebrează la 32 de biserici din Bucuresci, 
32 de căsatorii între săteni şi sătence ve- 
niţă din toate juderele. Nunii lor aii fost 
A. S. Principele Ferdinand şi A. S$. Princi- 
pesa Maria. 

Din căsătoria Principelui Moştenitor s'aii 
născut duoi copii: Principele Carol la 2 

5b,
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Decembrie 1893 şi principesa Elisabeta la 
29 Septembrie 1894. , , 

La Aprile 1897, A. S. Principele Ferdi- 
nand, atins de friguri tifoids, era cu desă- 
verşire considerat ca pierdut, şi salvarea Sa, 
graţie îngrijirilor ce'i ai fost date de doc- 
torii C. Buicliu, I. Cantacuzino, W. Krem- 
nitz, se poate considera ca o minune, căci 
preotul recita deja la căpătiiul bolnavului 
rugăciunele pentru ceasul morţei. 

Numeroasele manifestaţiuni făcute Prin- 
cipelui moştenitor cu prilejul acestei crude 
boale, şi pornite din toate treptele societăței, 
ai arătat iubirea ce întreaga țară păstrează 
dinastici. | 

Astăzi, Moştenitorul “Tronului este pe 
deplin restabilit. 

F&tu (Anastase). — Doctor, filantrop, 
născut la 21 Decembrie 1815 la Muşata 
(Fălciu) încetat din viaţă în laşi la 3 Mar-: 
tie 1886. 

A început studiile sale la şcoalele publice 
din Iaşi şi le a terminat la Viena la 1842, 
obţintnd gradul de doctor în legi, apoi 
trecu la Paris unde desăvirşi studiile medi- 
cale în 1848. Intors în ţară, fu numit medic 
al Iaşilor şi apoi al milițiilor moldoveneşti. 
La 1855 el înteincează Societatea pentru 
încurajarea tinerimei române la învăţelură 
şii dărueşte un capital însemnat. La 1856, 
pune fondamentul grădinei botanice din 
laşi, cheltuind din averea sa pentru acest 
scop 50,000 lei; apoi la 1859 alcătueşte 
un proect de organizare al poliţiei sanitare. 

EL a lăsat Academiei 10,000" lei pentru 
facerea prin concurs a unei harte sciinţifice 
a ţărei şi 17,000 lei spitalului Sf. Spiridon 
din laşi pentru a se veni în ajutorul bol- 
navilor. 

Principalele sale scrieri sunt: Des signes 
des maladies -du cour (1848). ' Descrierea şi 
întrebuinţarea apelor simple şi d apelor mine- 
rale din Moldova (1851). Manual penru . 
învăţătura moaşelor (18ş2). Enumeraţia spe- cielor de plante cultivate în grădina botanică din Iaşi (1861). Proect de organisarea po- liţiei sanitare în România (1863). 

Anastase Fttu, a fost ales” membru în Divanul ad-hoc din Moldova, Şi în nenu- 
merate rînduri deputat şi senator în Cor- purile legiuitoare după Unire. El era membru 
al Academici Române încă de la Septem- 
brie 1871.   

Filimon (Nicolae). — Prosator, născut 
în Bucuresci la 1819, mort în acest oraş 
la 1865. A dus o viaţă foarte sbuciumată, 
fiind rând pe rând, cântăreţ de biserică, co- 
rist la teatru, flautist într'o orchestră, critic 
la un ziar, romancier şi la urma urmelor 
funcţionar la Arhiva Statului. 

Posedând un spirit de observaţiune foarte 
adânc şi mult talent,el a scris: Excursiuni 
în Germania meridională (1860). Malev Ci- 
priani, Oraşul Bergamo, Slujnicarii (1861). 
Ciocoii vechi şi noi (1863). 

Filipescu (Alexandru). — Om politic 
născut în Bucuresci la 1775, încetat din viaţă 
la 1856. A primit o educaţiune foarte îngri- 
jită în streinătate şi în țară, şi cra versat în 
cunoştinţa limbelor latine, elene vechie şi 
modernă, franceză, italiană. Delegatul boeri- 
lor pe lângă Tudor Vladimirescu la 182 I, 
şia îndeplinit misiunea atât de îndemănatic, 
în cât a fost supranumit Vulpe. 

Logofăt al Dreptăţei când se afla în ţară 
generalul Kisselef, trecu apoi la Ministerul 
de externe. A luat parte la redactarea re- 
gulamentulut organic. La 1842 a contribuit 
mult dinpreună “cu Filip Lenş la alegerea 
Domnitorului George Bibescu care'i conferi 
mai terzii rangul de Sare “Ban. 

Filipescu (Constantin G.).—Fiul ma- 
relui ban Jordache Filipescu, născut la 1804, 
încetat din viață la 1842 Februarie. 

A făcut studiile în Francia. Intors în ţară 
la 1829, a întrat în oştirea românească la 
formarea ei şi a înaintat până la gradul de 
colonel. A fost în urmă efor al Scoalelor, 
deputat în Obşteasca adunare, judecător !a 
divanul civil, mare postelnic şi mare logo- 
făt al Credinței. 

In timpul administraţiunei principelui 
Kisselef, acesta Pa luat ca secretar particu- 
lar al stă. 

Filipescu (Constantin N.). — Născut 
în 1807. A făcut studiile la Paris în 1829. 
şi desveli strălucitele calităţi de orator, 
când pentru prima oară abordând tribuna 
în 1844, în obşteasca adunare, denunţă 
Frintrun discurs ce ţinu mai multe zile, con- 
cesiunea minelor către Rusia (afacerea Tran- . dafirof). | 

Ministru de finanţe în suvernul revolu- ţionar de la 1848, plecă după revoluţie în exil unde publică, în limba franceză O lu-
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crare însemnată sub titlul Memoire sur les 
conditions d'existence des Priucipautes danu- 
biennes. 

El muri în exil, la Paris, în 1854, fiind 
abia în versta de 47 anl. 

Ingropat la Filipeşti — Brăila, poetul G. 
Creţeanu a compus pentru mormentul stă 
următorul epitaf: 

Urmând cu vrednicie tradiţia străbună, 
Inrcuri streine bravă dupe tribună, 
Și când sună cea oră solemnă “a deşteptărei 
Costache Filipescu, păru *u fruntea mişcării. 
“Pe ţermurile Senei, în urmă exilat 
Muri, şi de'al seii frate aci fu transportat. 
O juni generaţii, mormântui salutaţi, 
“De patrie şi onoare aci ve inspirați ! 

Filipescu (Gheorghe).—Cunoscut sub 
numele de Dadu Filipescu. Colonel de ca- 
valerie, născut în Bucurescă la 1811, a încetat 
din viaţă în Bucuresci la 1859 Decembrie. 
A intrat în oştire ca soldat la 1843 şi a 
înaintat sub-locotenent la 1846. Liberat din 
oştire la 1848, pleacă în Rusia, urmează 
“cursurile şcoalei de cavalerie din Moscova 
şi intră în armata rusească, unde stă până 
la 1859. La această epocă, dupe ce luase 
parte Ja resbelul din Crimea, şi căpătase pen- 
tru bravura sa o spadă de onoare, reintră 
în armată română cu gradul de căpitan. 
Colonel în 1867, faca parte din statul-major 
al Majestăţei Sale Regelui Carol Ti, pe 
atunct Principe. 
“Demisionat earăşi din armată şi trecut 

la pensie, reintră în oştirea rusească când 

isbucneşte resbelul Independenţei (1877-78) 

şi este ataşat ca adjutant pe lengă marele 

Duce Nicolae, fratele Imperatului. 

Filipescu (Gheorghe C).—Născut în Bu- 
curesci la 1840. A făcut studiile în Germa- 
nia şi Austria, apoi a intrat în armata Mol- 
dovei cu gradul de sub-locotenent şi a fost 
adjutantul Pricipelui Cuza. 

Demisionat din armată la 1663, s'a sta- 
bilit în Bucuresci. 

Numit mareşal al Curţei A. S. Principelui 
Carol I-it la 1866, a ocupat această înaltă 
demnitate penă la 1874. 

Trimis atunci ca agent al ţărei la Peter- 
sburg, a păstrat acest post până la 1876 
când a demisionat în urma retragerei gu- 
vernului L. Catargiu. 

Filipescu Ion (A.). — Supranumit Vul-   

pache, ful lui Filipescu Vulpe, om  poli- 
tic, născut la 1811, încetat din viaţă la 
August 1863. 

A făcut studiile sale în Francia de unde 
s'a întors în 1835 cu titlul de licenţiat în 
drept, ocupând funcţiumle judecătoreşti de 
membru la Tribunalul Ilfov şi apol membru . 
la Curte. Retras din ţară când a isbucnit 
revoluţia de la 1848, s'arcintors sub dom- 
nia lui Ştirbey când a fost numit secretar 
de stat (Ministru de Externe) şi apoi lo- 
gofăt al Dreptătei. La 1856, a fost preşe- 
dinte al Comisiei Sfatului Orăşenesc, car 
dup& plecarea lui Vodă Al. Ghica, e numit 
Caimacam dinpreună cu Manolache Băleanu 
şi Jancu Manu. | 

A lucrat mai terzit pentru Unirea Prin- 
cipatelor şi a fost Ministru al Justiţiei la 
începutul Domniei lui Cuza. Ales de mai 
multe ori deputat al județului Dolj, era în 
1863, vice-preşedinte în Adunarea Deputa- 

“ților. La 1845 se căsătorise cu fiica cea 
mare a lui Vodă Bibescu, domniţa Elisa. 

Filipescu (Iordache).—Om politic năs- 
cut la 1765, încetat din viaţă la 1855. 
Bărbat cu multă erudiţiune, a ocupat func- 
țiunele cele mai importante în Stat. A fost: 
mare vornic şi mare ban-Ministru de In- 
terne până la 1835. In anul 1834 a fost 
cel mai serios candidat la domnie susținut 
de partidul liberal, dar combătut de Ruşi.. 
Alegându-se Alexandru Ghika, servi sub 
dânsul ca Ministru de Interne până la 1835. 

La' 1843 dupe retragerea Domnitorului 
Al. Ghika, fuse caimacam din-preună cu Th. 
Văcărescu şi M. Cornescu de la 15 Oct. 
1842 până la Ianuarie 1843. Sub domnia 
lui Bibescu a fost Preşedinte al Sfatului de 
la 29 lunie 1843 până la 29 lunie 1846 
şi Ministru de Interne până la 11 Mai 1847. 
Sub domnia lui Ştirbey a mai fost Minis- 
tru de Interne de la r-ih Septembrie 1649 
până la 4 Mat 1854. 

Filipescu (Nicolae).—Om politic, năs- 
cut în Bucuresci la Decembrie 1861. A făcut 
studiile sale în streinătate, luând la Paris 
diploma de licenţiat în drept. Intors în ţară 
s'a pus după puţin timp împreună cu alți 
tineri în capul ziarului Epoca, organ de 
luptă în contra partidului liberal de la 1884 
până la 1888, când acest ziar s'a contopit. 
cu Coustituţionalul. | 

Ales deputat al colegiului al 3-lea de
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Brăila, a representat în Cameră de la 1887 
până la 1895 ncîntrerupt interesele acestui 
judeţ. La 1893 a fost ales Primar al „Capi- 
talci, şi a ocupat această funcțiune până la 
1895 Octombrie când a fost disolvat . Con- 
siliul comunal în urma venirei la putere a | 
guvernului liberal. A. 

La 1895, Noembrie, a redeschis ziarul 
Epoca, organ de luptă conservator con- 
tra guvernului liberal. Ş 

A publicat câte-va broşuri, între cari: 
Partidele politice (1890) Cestiunea ţernească 
(1891) Albii şi roşii (189.4) Călre un nori 
ideal (1897). 

Flechtenmâcher (Alexandru).—Violo- 
nist, compositor muzical „născut în laşi la 23 
Decembrie 1823 încetat din viaţă in Bucurescă 
la 285 Ianuarie 1898. A arătat încă din fra- 
geda copilărie multă tragere de inimă pentru 
muzică, astfel în cât la versta de 9 ani, cânta 
deja prin concerte. 

La 1837, marele logoftt Costache Ko- 
nachc, 7] trimise la Viena ca bursier spre 
a urma cursurile pentru vioară şi composi- 
țiune. Intors în ţară la 1840, îl regăsim 
capelmaestru al “Teatrului naţional sub di- 
recţiunea M. Millo în 18.4, penă la 1847 
când Vodă Mihail Sturza ] trimite earăşi 
în streinătate spre a se perfecționa în arta 
sa. EL pleacă.la Paris, dar evenimentele po- 
litice de la 48, 1 recheamă în ţară, şi 
după ce trece pe la teatrul din Bucuresci 
la 1852,pe la teatrul din Craiova la 1853, 
carăşi pe la Iaşi, cl se fixează în BucurescP 
la 1858, 

La 1861, Flechtenmacher este numit 
profesor de muzică la o şcoală a Statului 
din Capitală, şi la 1864 profesor la Con- 
servatorul din Bucuresăă, post pe care la o- 
cupat până la 1894 când a fost trecut la pensie. 

Acest compositor a contribuit mult la 
popularisarea repertoriului autorilor nostrii 
dramatici. EI a scris muzica pentru Insurăţeit 
Chiritza la Iaşi, Chiritza în provincie, Baba 
Ilirca, Scara AMăţer, Urdla Satului, Cimpoiul 
Dracului, Craii Noii, Fata de la Cozia, ctc, 
ete. Intre operile sale, trebue st numerâna 
o colecțiune de cântece naţionale, tipărite 
la Socec. 

Flechtenmacher (Christian). — Pro- fesor, jurisconsult, adus din "Transilvania 
de către vornicul Mihai Sturdza şi numit la 1831 profesor de legislație la şcoala Va-   
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siliană din laşi, unde a predat 18 ani cur 
surile sale. , . 

Dinpreună cu Damaschin Bojinca, a tra- 
dus în limba română codul Calimah. 

Flechtenmacher (Maria). — Artistă 
dramatică, născută în Bucuresci la Noembrie 
1838, încetată din viaţă la 14 August 1888. 
După ce a urmat câte-va clase primare, a 
îmbrăţişat din copilărie cariera dramatică la 
1850, debutând la un teatru din Brăila. Apoi 
a intrat în trupa lui C. Mihăileanu la Cra- 
iova şi la 1853 s'a căsătorit cu composi- 
torul muzical Alex. Flechtenmacher, şi a 
mal jucat pe scena teatrului din Bucuresci 

In afară de activitatea s'a artistică, Maria 
Flechtenmacher a publicat Poesii şi proză 
un volum (1871). 

Fleva (Nicolae).— Om politic, născut 
în Focşani la 1840. A făcut studiile sale 
la liceul Sfântu Sava şi apoi a urmat cur- 
surile Universităței din Neapole, unde a 
luat. diploma de licenţiat în drept. 

Intors in ţară la 1867, intră imediat în 
luptele politice şi se distinge mai ales prin 
violențele sale ca agitator al maselor po- 

: pulare. 
Ales deputat imediat de alegătorii din 

Focşani, e vecinic amestecat la toate tur- 
burările şi toate mişcările de stradă. 

Inaintea juraţilor din "Târgovişte, eşte a- 
părătorul celor amestecați în mişcarea re- 
voluţionară din Ploeşti de la 26 Martie 1870. 

Primar al Capitalei sub guvernul lon 
Brătianu, demisionează la ş Iunie 1886 şi: 
devine unul din membrii cel mai activi şi 
turbulenți ai oposiţiel-unite, provocând dese 
întruniri publice în cari se distinge prin 
violenţa limbagiului stii. 

In Cameră din care face parte, urmează 
asemenea o crâncenă oposiţie contra gu- 
vernului şi din cauza unui discurs mal a- 
gresiv, îşi atrage un duel cu d-nu Phere- 
kyde Ministru de Externe. In acest duele 
rănit de un glonţ în mâna stângă (14 Ia- 
nuarie 1887). 

Arestat la 15 Martie 1888, e depus pre- 
"ventiv la Văcăreşti pentru că se pusese din- 
preună cu alte personalităţi politice în capul 
manifestanților cari ai năvălit în Cartea 
Mitropoliei, cerând demisiunea guvernului 
Ion Brătianu. 

Pus în libertate dupt constituirea noului 
guvern Th. Rosetti, N, Fleva sc raliază la
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partidul liberal din noi şi reîncepe o cam- 
panie de agitaţii contra conservatorilor. 
„La 4 Octombrie 1895, formându-se Mi- 

nisterul D. Sturdza, N. Fleva ia portofoliul 
Ministerului de Interne, dar pentru scurt 
timp, căci la 1ş-lanuarie 1896 este nevoit 
st demisioneze din cauza neînțelegerilor 
dintre densul şi cei lalți colegi ai săi în 
privinţa modului prea: democratic cum ad- 

“ ministra departamentul ce i se încredinţase. 
In urma retragerei sale de la guvern, 

întemează ziarul Dreptatea şi devine şeful 
grupului liberal-democrat. 

N. Fleva a publicat mai multe broşuri, 
între altele : “Prerogativele Adunărei depu- 
taţilor (1877) Discuţia generală asupra legei 
comunale (1886) “Dare de seamă câtre celă- 
feni (1886) Misterele “Poliţiei Capitalei (1887 
Gheşefturile de la ACinisterul da rezbel Cea 
“Regim dutrocratic (1893). 

Florescu (Alexandru Em).—Născut în 
Braşov la 22 Ianuare 1822. A făcut studiile 
sale în liceul Sfintu Sava, apoi a intrat la 
1840 ca copist la Secretariatul Statului, 
unde a înaintat pănă la funcțiunea de se- 
cretar. La 1846 pleacă la Paris spre astu- 
dia dreptul şi urmează cursurile 2 ani. 

După revoluţiunea de la 1846, s'a întors 
in țară şi a fost în diferite renduri prefect 
de judeţ şi la urmă prefect de poliţie în 
Bucureşti. 

Dupe ce face parte din - divanul ad-hoc, 
este numit în 1857 Director la Ministerul 
de. Interne apoi Ministru de control de la 
24 Martie 1862 până la 24 Iunie acelaş an 
şi Ministru al Lucrărilor Publice de la 24 
lunie până la rr Octombrie 1862. 

In diferite r&nduri, Al Em. Florescu a 
făcut parte din parlament, ca senator sai 
deputat. 

__ Florescu (Bonifaciu). —Profesor, pu- 

“blicist, născut la Pesta (Ungaria) la 27 A- 

prilie 1848. Elev al liceului Louis-le-Grand 

din Paris, licenţiat în litere de la Rennes, 

e profesor de limba tranceză la liceul Sfântu 

Sava din Bucuresci de la' 18.43 şi penă în 

present cu o mică întrerupere între 1874-1876 

şi între 1682-1883. 
A scris şi publicat în diferite reviste literare: 

“Dacia sub jugul Goţilor» Istoria în câu- 

tece populare. Poetul Grigore Alexandrescu, 

Etiain contra omnes. A înfiinţat ziarele Por- 

Iofoliul român (1880-1881) “Biblioteca onut-   
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lui de gust; Dacia viitoare, dispărute în curând. 

Lucrările sale mai principale sunt: Curs 

metodic de limba franceză, Versification fran- 

caise, Hisioire de la lillerature frangaise 2 

vol. “Possie lyriqgue francaise. Istoria în tablo- 
uri, Ritmuri şi rime, Bujjou, discours sur le 
style. Studii literare, etc. 

Florescu (Ion Em).—Om politic, genc- 

ral de: divisie, fiul vornicului Manolache 

Florescu, născut la 1819 în. Râmnicu Vâl- 

cca, încetat din viaţă la 22 Mai 1893 în Paris. 

A făcut studiile sale la colegiul Sfîntu 

Sava şi apol a terminat cursurile şcoalei de 

stat-major din Paris. Reîntors în ţară, intră 

în armata română şi e însărcinat de prin- 

cipele Bibescu cu organizarea oştirei, când 
crează cea dânt&ii şcoală militară. La 1854 

având gradul de Colonel, face campania în 

timpul rezbelului Orientului ca oficer de 

ordonanţă al generalilor.Liiders şi Dannen- 

"berg, din armata rusă. La 1859, generalul 

Florescu e Ministru de rezbel al ambelor 
Principate, dupt unire; apoi demisionează 
şi revine în capul acestui departament. de 

la 3o Sept. 1862 până la 12 Octombrie 
1863. In 1863, generalul Florescu face par- 
te din cabinetul Kretzulescu ca Ministru 
de Interne şi Lucrări publice de la 14 Iunie 
până la 30 lanuarie 1866. Mai terzii, în 
cabinetul Lascăr Catargiu, el ia încă o dată 

portofoliul Ministerului de Rezbel şi] şine 

-de la 14 Martie 1871 pînă la 4 Aprilie 

1876, când devine preşedinte al Consiliului 

pentru câte-va zile, şi apoi demisionează. 

La această epocă, dinpreună cu cei lalţi 

colegi ai să din guvernul conservator, este 
pus sub acusare şi îi se refuză autorisarca 
de a participa la rezbelul Independentei din 
1877. 
“Guvernul liberal, renunțând la decisiunca 

sa de a merge înainte cu darean judecată 
a foştilor Miniştrii conservatori, generalul 
Florescu reintră în viaţa politică; membru 

al paitidului conservator, el este ales pre- 
şedinte al Senatului în 1890 şi în 1891 

formă sub preşidenţia saun guvern conscrva- 
tor care nu ţinu însă de cât puţine luni, 
fiind compus numai din elemente disidente. 

Retras de la putere la 27 Noembric 1891, 
generalul Florescu a plecat în streinătate - 
spre aşi căuta sănătatea şi a încetat din 

viaţă la Paris în 1893. | 

Generalul I. Em. Florescu a publicat: 
Teoria dărei la şemn (1845) Datoriile Os-
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tașului (1876) Contingentul armatei (1877:) 
Siluaţiunea (1877) Instituţiunea militară ba- 
zală pe şcoală (1888) Fortificaţiunile (1889) 
Armatele vechii şi moderne (1890). 

Florian (Aron).— Publicist, născut la18 03 
în Ardeal (Lransilvania,) mort la 1887 în Bu- 
curesci. "Lerminând studiile sale în Pestha, 
a venit în  Bucuresci la 1826, adus de 
Const. Golescu care i'a încredinţat condu- 
cerea şcoalci primare ce înființase la moşia 
sa Goleşti. La 1836, a fost numit profesor 
de istorie la Sfintu Sava, car mai tirziii 
membru în consiliu de instrucţiune. 

Amestecat cât: va timp în viaţa politică, 
participând la mişcarea revoluționară din 
1548, Aron părăseşte ţara, se reîntoarce în 
Ardeal ca redactor al unui ziar fondat de 
Mitropolitul Şagună, trece la Viena unde 
colaborează la alt ziar şi apoise reîntoarce 
în România, 
Acestui pablicist se datorește: Istoria Prin- 

cipatelor (1835-1838) Dicţionarul Francezo- 
Român, în colaborare cu Hill şi Poenaru ; 
Catechismul omului creştin (1839) Geografia, 
Istoria generală pe seama şcoalei, Mihai 
Bravul (1832), etc. 

Fontaninu (Gheorge).—Profesor, năs- 
cut în Braşov la 1825, încetat din viaţă în 
Craiova la 24 Aprilie 1866. Invăţătura pri- 
mară a făcuto în Sibiă, liceul în Pesta şi 
cursurile universitare în Viena. Intors în 
ţară, a fost numit la 1851 Director al 
gimnasiului din Craiova, şi profesor de. 
limba latină ocupând această funcţiune trei- - 
zeci de ani 

Singura sa publicaţiune este:/ Geografia 
fizică şi matematică (1853). 

Formac (Constantin). — General de 
brigadă în reservă, născut la 1830 Martie 
8, încetat din viată în Bucuresci la 27 Mai 
1897. Sa înrolat în armată ca junkăr la 
1547, şi a fost înaintat sub-locotenent la 
1850. Liberat la 1855, a reintrat în armată 
la 1556 şi a fost înaintat ofițer superior la 
1865, colonel la 1882, general de brigadă 
în reservă la Aprilie 1890 cânda demisionat 
din armată. 

In timpul rezbelului Independenţei 1877- 
1878, s'a distins prin vitejia sa şi a prins, 
în dout rânduri convoiuri turceşti, primind 
mulţumirile generalilor ruşi Arnoldi şi Gurko.   
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Fotiade.— Cumnatul caimacamului Vo- 
goride şi agentul sti la Constantinopole, 
trimis acolo spre a zădărnici încercările de 
unire a Principatelor. 

Fotino (Androcle.) —Medic, Inspector 
general de brigadă, născut în Brăila la 
1834 Noembrie 11. Studiile liceale: şi 
primele studii medicale le-a făcut în Grecia 
la Atena şi în urmă s'a dus la Paris pen- 
tra complectarea studiilor sale medicale. 

La 1860 s'a întors în ţară, şi a practi- 
cat medicina în Bucuresci. Tot în acelaşi 
an, cu ocasiunea organizărei «Serviciului Sa- 
nitar Militar» a intrat în armată ca. medic 
militar, cu gradul de medic de Regiment 
Cl. Il-a. 1 s'a încredințat atunci Secţiunea 
Chirurgicală de bolnavi la Spitalul militar 
din Bucuresci, şi: a fost însărcinat să facă 
un curs de Clinică chirurgicală în: servi- 
ciul săi. 

La 1862 a fost numit secretar al Con- 
siliului Medical Superior Civil, funcţiune pe 
care a ocupat-o până la 1865, când a de- 
nusionat. 

La 1863 a fost înaintat Medic de Regi- 
ment Cl, [. Tot în acelaşi an a fost numit 
şi sub-Director la: Şcoala Naţională de me- 
dicină, funcţiune pe care a ocupato până 
la transformarea acelet Școlt în Facultate 
de medicină. 

La 1866,a fost înaintat medic principal 
CI. IL. La 1874când pentru prima oară sa 
aplicat legea sanitară a trei, a fost numit 
membru al Consiliului medical civil, func- 
țiune pe care a ocupat?o până la 1894,când 
a €eşit la sorți şi a fost înlocuit. 

La 1875, a fost înaintat la gradul de me- 
dic principal CL. I. ' 

La 1877 Aprilie-a fost ales senator al 
colegiului al 2-lea de Ismail. După retroce- 
darea Basarabiei, "şi-a stabilit domiciliul po- 
litic în județul Mehedinţi, unde este mare 
proprietar, şi unde în mai multe rânduri a 
fost ales senator al Colegiului marilor pro- 
pietari. ” 

La 1877-78, a luat parte în Campania 
din Bulgaria, ca şef al ambulanţei mare- 
lui Cuartier General. 

Această ambulanță forma baza opera- 
țiunilor Serviciului Sanitar al Armatei Ro- 
mâne din jurul Plevnei. 

In afară de conducerea ambulanţei mare- 
lui cuartier general, el a asistat "cu per- 
sonalul disponibil al ambulanţei, :la toate
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nei ; şi une ori s'a găsit în mijlocul focu- 

Jui inamicului «la 30 August şi 6 Septembrie.» . 
La 1878 Februarie, îmbolnăvindu-se la 

Poiana inspectorul general Dr. Davila, a 
fost însărcinat de către Ministrul de Rezbel 

cu evacuarea bolnavilor şi răniților din spi- 

talele de campanie după marginea dreaptă 
a Dunărei. Această misiunea fost una din- 

tre cele mai grele de împlinit, atât din 
cauza asprimel timpului, cât şi din cauza 
insuficienţei mijloacelor de transport, pre- 
cum şi mal ales din cauza deprimărei fisice 

şi morale a personalului sanitar, care în 

acel moment 'şi plătea şi el tributul la 

o epiedemie de tifos de care era bântuită 

armata noastră din Bulgaria. 

La 1883 a fost înaitat la gradul de me 

dic inspector general şi numit şeful cir- 

comscripţiunei sanitare corpului | de ar 

mată şi diviziei active Dobrogea. 
La 188ş a fost numit director general 

al serviciului: sanitar civil, şi a ocupat a- 

ceastă funcţiune în mod gratuit timp de 

opt luni; în urmă a demisionat. 

La 1886, a fost numit Efor al spitale- 

civile din Bucuresci, funcţiune onorifică, pe 

care a ocupat-o până la 1889, când a de- 

misionat. 
La 1891, Ministrul de Războii, la însăr- 

cinat să represinte ca delegat al acestui Mi- 

nister, serviciul sanitar militar român la 

congresul de hygienă şi demografie de la 

Londra, 
La 1896 a tost numit iarăşi efor al spi- 

lelor civile din Bucuresci. _ 

Scrierile sale originale se mărginesc 

în trei rapoarte către Ministrul de Interne 

publicate în broşuri asupră înspecţiunilor 

sanitare ce a făcut județelor: Buzău, R- 

Sărat, Putna, Brăila, Tulcea, Constanţa, Il- 

fov şi oraşul Bucuresci, în calitâte de mem- 

bru al Consiliulut Sanitar ' Superior, Şi 

în comunicarea ce a făcut la Congresul de 

la Londra şi Raportul către Ministrul de 

Resbel publicate tot în broşuri. 

Fotino (Dionisie).—Publicist născut la 

1769, în Pathras (Pelopontse). A fost tri- 

mis din copilărie de părintele set la Cons- 

tantinopole pentru a "şi urma studiile la 

«marea şcoală a neamului de la Patriarhie.» 

El a urmat cu succes studiile sale lite- 

rare la sus zisa şcoală, desvoltând tot de o- 

dată şi un deosebit talent pentru muzica   

vocală bisericească, ceea ce îi a atras sini- 

patiile Patriarhului ecumenic. El cunoştea 

bine limbele greacă, latină şi arabă şi cra 
familiarisat cu limba franceză şi italiană. 

„După terminarea studiilor sale la Cons- 

tantinopole, Dionisie Fotino a vizitat ora- 

şele Viena, Lipsca şi Veneţia, de undereîn- 
torcendu-se la Constantinopol a intrat în 
societatea Eteriel şi a început a lucra ca 
membru al acestei societăţi. 

Dionisie Fotino a venit în ţară la anul 

1804. La sosirea lui . Vodă Caragea, el a 

fost ataşat pe lângă acest Domn în calitate 
"de al 2-lea Secretar. 

Dionisie Fotino a luat parte la toate lu- 

crările de organizaţie şi de legislaţiune în- 
treprinse de Caragea în primii ani ai Dom- 

nici sale, pentru care i s'a acordat rangul 

de Serdar, şi de atunci el a fost mai mult 

cunoscut sub numele de Serdarul Dioni- 
sache. 

In urmă însă, văzând că Vodă Caragea 

se abătea mult de la calea cea bună, abu- 

zând în tot felul cu scop de a “şi satisface 

plăcerile şi a se îmbogăți, Dionisie Fotino 

a început să'] atace prin scrieri satirice a- 

nonime, ceea ce a făcut ca cl să devie foarte 
simpatic boerilor pămenteni. 

Vodă Caragea convins că numai Dionisie 

Fotino putea să-l atace astfel, a hotărit în 

secret decapitarea lui, şi pentru aceasta ce- 

ruse de la Paşa din Ruşciucun calâti (gealat). 

Scăparea vieţei lui Dionisie este datorită 

numai protecţiunei Baş Boerului Iordache 

Filipescu, care prevenindu-l la timp, La a- 

dăpostit în casa sa pe timpul celor din urmă 

4 ani ai Domniei lui Caragea. 

Casele Başi Boerilor ţărci, eraii consi- 

derate în acea epoca ca inviolabile. 
In acest timp de captivitate voluntară, 

Dionisie Fotino a întreprins scrierea Îsto- 

rii Daciei în trei volume. Pentru această 

importantă lucrare, Iordache Filipescu "i a 

pus la dispoziţiei toate mijloacele de cari 

dispunea dânsul, şi cu.o generositate proprie 

boerilor mari din acea epocă, el nu a cruțat 

nici un sacrificiu pentru procurarea de do- 

cumente şi scrieri, de cari avea nevoe Dio- 

nisie Fotino în lucrarea sa. Pe 'tot timpul 

captivităţei sale benevole, Dionisie Fotino 

a avut lângă dânsul pe nepotul s&i Ilie 

Fotino fiul surori sale Pashaliţa, pe care ”] 

înfase şi 7 instruea singur împreună cu 

„Constantin fiul lui Iordache Filipescu şi cu 

nepotul acestuia, Grigore (Găgâţă) Filipescu.
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Nepotul lui Dionisie Fotino, Ilie, i a ser- 
vit tot timpul ca secretar, şi după moartea 
unchiului sti a continuat scrierea Istoriei 
jerel şi a descris “Revoluţiunea din anul 
1821 în România, . scriere în limba greacă 
în formă de cronică şi întitulată Tudor 
Vladimirescu şi Alexandru Ipsilante sai. re- 
voluţiunea din 1821 tradusă de M. Geor- 
gescu. i 

După plecarea lui Vodă Caragea, la anui 
1818, Dionisie Fotino a părăsit casa bine 
făcătorului sti Iordache Filipescu şi s'a in- 
stalat în propria sa casă, pe podul Tirgului 
de afară (Calea Moşilor) în faţa bisericei cu 
Sfinţii, actuala casă a reposatului Dr. War- 
thiadi. Aci cl a trăit stimat şi iubit de toți 
câți îl cunosceau. 

Sc ocupă de o potrivă de scrieri literare 
şi scrieri de muzică bisericească. Spiritul 
stă umoristic, de la plecarea lui Caragea, 
luase o altă direcţiune. Biciuia fără milă cu 
pana sa satirică, cochetăriele femeilor din 
socictate, cochetării importate din Fanar. 

Dioisie Fotino a murit în mod subit la 
10 Octombrie 1821. A foat îmormântat cu 
mare pompă la biserica cu Sfinţi din Podu 
Tirgului afară, unde şi până astăzi se 
poate vedea piatra ce acopere mormîntul 
sti, care se află sub jețurile din strana 
stîngă a bisericei. 

Franchetti (Benedetti). — Impresario 
de trupe italiene şi profesor de cântec, năs- 
cut în Verona. A început prin a fi volun- 
tar în legiunca lui Garibaldi, pe care Pa 
urmat În mai multe expediţiuni. Rănit de 
două gloanţe în piciorul stâng, a părăsit 
cariera armelor şi sa ocupat de muzică. 
Venit în Bucuresci, se face cunoscut la 
1852 ca şef al corurilor cârd se deschide 
Teatrul cel mare, şi începe să dea repre- 
sentațiuni artiştii de operă italiană. Ani în- 
delungaţi a fost apoi clsingur în mai multe 
rînduri impresario, dar a perdut cu aceste 
întreprinderi tot ce avea. A fost nu- 
mit mai târzii profesor de muzică la di- 
ferite şcoale particulare şi ale Statului în 
Bucuresci. 

A încetat din viaţă în Bucurescila 189ş. 

Francudi (Epaminonda). — Profesor, 
născut în insula Cipru la 1829, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 1897. A făcut stu- 
diile sale la Athena şi apoi a venit în tară 
şi a dat lecţiuni de limba elenă la diferite 
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şcoale. In 1864 a fost numit profesor de 
limba şi literatura elenă la Facultatea de 
litere şi filosofie din "Bucuresci. 

A publicat: Discurs în amintirea eroilor 
de la Creta (1866). Hymn la Unirea Prin- 
cipatelor (1859), toate in limba elenă. 

E. Fraucudi a fost director al şcoalei 
normale superioare şi interpret pe lângă 
Ministerul de Externe pentru limba elenă. 

Frank (Andrei).—Farmacist, născut în 
1815 în oraşul Mediasch (Transilvania). 
Dupt ce a îmbrăţişat cariera de famacist 
în oraşul stă natal, a trecut în Muntenia 
la 1846 ca farmacist în Mizil, apoi s'a stră- 
mutat în Bucuresci unde a cumpărat un 
imobil şi a deschis farmacia «La Ursu» pe 
care o posedă şi astăzi. 

La 1859, el a fondat Societatea farma- 
ciştilor din România. A fost timp îndelun- 
gat membru în Comisiunea chimico-farma- 
ceutică, cât şi membru al Comisiunei de 
hygienă, şi al juriului examinator de licen- 
țiaţi în farmacie. 

Froilo (Giovani L)—Profesor universi- 
tar, filolog, născut în Veneţia la 1831, doc- 
tor în drept al facultăţei din Padova. . 

A părăsit ţara sa fiind încă tânăr spre 
a se stabili în România ca profesor de 
limbi nco-latine, în diferite institute parti- 
culare şi de ale Statului. La 7 Octombrie 
1878 a fost numit definitiv profesor la Fa- 
cultatea de litere din Bucuresci pentru cur- 
sul de istoria literaturelor moderne şi în 
special a celor neo-latine. A publicat; Limba 
români şi. dialectele italiane (1860) Pocabu- 
lariu italiano-românesc (1869) Limba naţio- 
nală şi limbele streine în şcoalele române 
(1871) O nouă încercare de soluţiune a pro- 
blemului ortografic (1875) Ulilitatea sludii- 
lor meo-latine în România (1878) Lecţiuni 
elementare de gramatică lalină (189ş)). 

Frunzescu (Dimitrie).— Publicist, năs- 
cut în laşi la 1838. A făcut studiile în 
țară şi streinătate, ca bursier al Statului, 
La 1859 a intrat în serviciul statistic al 
Moldovei, ear la 1862 a trecut în Bucu- 
resci la acelaş serviciii. 

A tipărit: Geografia fizică şi politică a 
“României (1871) Dicţionarul topografic şi 
slalistic al Românie! (1872). A colaborat la 
Trompeta Carpaţilor şi Columna lut Traian.
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Frunzetti (loan).—Sub-locotenent năs- 
cut la 8 Iunie 1852, mort la 12 Ianuarie 
1877. Intrat în oştire ca soldat la 1870, 
trece în rezervă la 1875, apoi se reanga- 
jează ca sergent în 1876 şi este înălțat în 
acelaş an la gradul de sub-locotenent. 

In timpul rezbelului Independenţei, face 
parte din Regim. No.9 Dorobanţi şi moare 
în lupta de la Smârdan la 12 Ianuarie 1878. 

Fundescu (loan)— Ziarist, publicist, năs- 
cut în Piteşti (Argeş) la 1836. Dupt cea 
urmat cât va timp cursurile colegiului St. 
Sava din Bucuresci, începu să publice ver- 
suri prin ziarele «Dâmbovilza şi Naţionalul». 

Apoi publică foaia umoristică Pepelea 
(1860) Tomtalera (1861) şi colaboră la 
Românul de la 1862 penă la 186.4, precum 
şi la Nichipercea, Reforma, cte. 

Galleron (Albert).—A rhitect francez, 
născut în Paris la 1855. IN 

Avend legături de prietenie cu mai mulți 
români studenţi în Paris, a întreprins după 
îndemnul lor o călătorie în. România pe la 
1880. Aici, dupe ce s'a ocupat cu diferite 
lucrări, a fost numit arhitect al Eforici Spi- 
talelor civile la 1891, dara demisionat peste 
doui ani spre a se reîntoarce în Paris unde 
sa stabilit. 

Albert Galleron a făcut între alte lucrări, 
planurile Biucei Naţionale, Atheneulul ro- 
mân şi Asilulul Slătineanu dim Bucureşti. 

Gaili (Emile).— Ziarist francez, născut 
în Cossica la 1843. A făcut studiile sale în 
Marsilia şi a debutat în ziaristică la 1868, 
ca redactor la ziarul Le Rappel de la Pro- 
zence. Dupt sesbelul din 1871 a făcut parte 
din redacţia ziarului National (Paris) unde 
a rămas până la 1875. 

In timpul rezbelului Serbo-Turc, a fost 
corespondentul Nafionalului în Serbia şi în 
Herzegovina în timpul insurecţiunei (187 5— 
1876). 

Venit în România tot ca corespondent 
al acelui ziar cât a ţinut rezbelul indepen- 
denței (1877—78) a fondat la 2|14 - Iunie 
1877 un ziar în limba franceză sub titlul 

  

  

  

După ce se stabili cât va timp la Iaşi, 
(1865) unde înfiinţă foaia liberală Teatrul, 
se reîntoarse în Bucuresci ca administrator 
al «Buletinului Instrucţiunei Publice». Dar 
în curând fundă alt ziar, Telegraful care a 
avut o existență mai lungă—1875-1885 cu 
câte-va intervale de întrerupere. 

[. Fundescu a representat judeţul Vlaşca 
în mai multe renduri în Camerile liberale 
de la 1877 până la 1888. 

El a publicat: Vocea Argeşului versuri 
(1859) Flori de câmp versuri (1864) “Baz- 
me, poezii, păcălituri şi ghicitori (1867) Calen- 
darul dracului (1867) Poezii! nout (1868), 
Scarlat, roman (1875.) 

De la 1895, 1. Fundescu a părăsit politica 
şi ziaristica dupt ce a mai colaborat puţin 
timg încă la Românul între 1893-1895. 

«'Orieul» care. apărea în Bucureşti. Rezbelu 
terminat, POrient deveni l'Independance Rou 
maine, în colaborare cu A. Ciurcu. 

La 1683 E. Galli a fost expulsat din ţară 
printr'o decisiune a consiliului de miniştri 
de sub presidenţia lui IL. C. Brătianu, şi a- 
poi la 1885 fu expulsat şi A. Ciurcu, iar 
IIndependauce “Roumaine deveni proprictatea 
lut G. Em. Lahovary. 

Corespondent al acestui ziar în Bulgaria 
la 1886, E. Galli fu expulsat şi de aici la 
1886. La 1888, în urma căderei guvernu- 
lui liberal de la putere, s'a reîntors în Ro- 
mănia şi a întrat administrator al ziarului 
P'Independauce Roumaine. 

Ganea (Nicolae).— Publicist, născut în 
oraşul Fălticeni la 1$35. A ficut studiile 
sale în Iaşi şi Paris unde a terminat facul- 
tatea de drept. Reîntors în ţară s'a stabilit 
avocat în laşi ; la 1671 a fost ales deputat 
şi primar al aşului. 

N. Ganea a făcut parte din ministerul 
Ion Brătianu în ultima sa formaţiune ca 
ministru la domenii de la 1 Martie la 23 
Martie 1888. La 1897 a fost ales preşc- 
dinte al Senatului fiind în acelaşi timp pri- 
mar al oraşului Iaşi. 

Pe terenul literar, el este unul din mem- 
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brii fundatori ai societăței literare Junimea, 

de care sa despărțit mai târzii spre “a lua 

o parte activă la luptele politice. 

Scrierile sale sunt: Incercări literare — 

Novele (1873 şi 1886) Poesil (1886) în 
care intră şi traducerea a şapte cântece din 

Infernul lui Dante. 

Gănescu (Dumitru).-— Căpitan născut 
la 14 Octombrie 1834, mort la 7 Octoni- 

bric 1877. Intră în armată ca soldat la 1554, 

c înaintat la gradul de sub-locotenent în 

1864 şi căpitan în 1875. In timpul rezbe- 

lului Independenţei moare pe câmpul de 
luptă în faţa Plevnei la 7 Octombrie 1877; 

în capul companiei sale din reg.7 delinic. 

Gănescu (Grigore).— Publicist născut 
în Craiova (Dolj) la 1830, mort la Mont- 
morency (Francia) la 1877 în luna Aprilic. 
A făcut studiile în Paris şi graţie relaţiu- 
nelor pe cară le avea acolo în lumea poli- 
tică, isbuti să intre în ziaristica franceză, de- 
butând la 1860 ca redactor la Courrier du 
Dimanche, organ liberal, duşman al institu- 
țiunelur imperiale. Expulsat din Francia din 
cauza articolelor sale violente, Gănescu trecu 
în Germânia şi fondă la Frazcfort ziarul 
PEurope, care peste puţin timp fu suprimat 
din ordinul generalului Vogel de Falcken- 
ştein. | 

Ginescu se reîntoarce atunci în Irancia, 
se împacă cu puternicii zilei, dobândeşte na- 
turalizarea şi devine redactorul şef al ziaru- 
lut satiric Nain Jaune. 

Lia începutul anului 1869, trece în a- 
ceaşi calitate la ziarul Le Parlement, încer- 
când să pătranză în parlamentul francez. 

Campania sa electorală, rămâne înse fară 
succes şi după căderea imperiului, Gănescu 
pleacă la “Tours, unde tipăreşte ziarul La 
Liberte, apoi la Bordeaux, unde sub direc- 
ţiunca lui 'Lhiers, colaborează la ziarul Le 
Republican. 

La 1876, Gănescu încearcă carăşi fără 
succes să pătrunză în parlamentul francez 
şi apoi fondează Les tablettes d'un spectateur 
ziar. autograliat, la care lucrează până în 
momentul morţel. 

G. Gânescu a mai publicat: La Palachie 
depuis 1830 jusgu'ă ce jour (1855 Bruxelles) 
Diplomatie et nationalile (1856). 

Gaster (Moses).—De origină israclită, 
născut în România la 1856. A făcut stu-   
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diile sale în ţară şi lea. terminat în strti- 
nătate, ocupându-se în special cu filologia. 

A făcut la Universitatea din Bucureşti în 

1880 numeroase conferinţe asupra limbei 
şi litaraturei române. 

Expulsat din ţară la 1885 printro deci- 

siune a consiliului de. miniştri, sub guver- 
nul lon Brătianu, pe motivul că ar face 
parte dintro societate iridentistă, s'a stabilit 
la Londra. Aci a fost ales rabin al comu- 
nităzei Israeliţilor portugezi, demnitate pe 
care o păstrează până în prezent. 

M. Gaster a scris şi publicat: Die rumă- 
nische condemnatio uvae (1878) Literatura 
populară română (1882). Christomalia _ro- 
mână (1 89 1). Instrucţiunea în Euglitera (893) 
Istoria biblică (1897). 

Gatineau (Alexandru.) — Artist dra- 
matic de origină franceză, născut la 1812, : 
încetat din viaţă în Bucureşti la 1 Mai 1883. 

A fost cel d'ânttiut regisor al teatrului na- 
țional din Bucureşti. Venit în ţară la 1847 
cu o trupă franceză care da represcntaţiuni 
în laşi şi în care juca şi.lânsul principalele 
roluri de comic, s'a stabilit în laşi ca re- 
gisor la teatru rominesc ; de acolo a tre- 
cut peste curând în Bucureşti şi a ocupat 
aceaşi funcţiune pâna la moartea sa. Gati- 
ncau a adus servicii imense teatrului nos- 
tru care la formațiunea sa, era lireşte lipsit 
cu desăvârşire de cunoştinţele necesare pen- 
tru punere in scenă şi montarea pieselor. 

Pentru serviciile aduse teatrului, Came- 
rile au acordat lui Gatineau împămîntenirea 
cu dispensă de stagiu. 

Găvănescu (Ion). — Profesor, născut 
la 1859. A făcut studiile în ţară şi lea 
terminat la Berlin. La 1 Septembrie 1888 
a fost numit profesor la facultatea de li- 
tere din Iaşi, cursul de psihică, pedagogie 
şi estetică. 

A publicat : Elemente de psichologie pen- 
tru cursul secundar (1890) Există acţiuni 
desinteresate (1891) Elica (1893) The al- 
truistic impulse în man and animals (1893) 
Istoria omenirei, Evul mediu, Evul antic, 
Evul modern (1894-1896) Medităţiile lut Gr. 
Alexandrescu (1896) Gramatica (1897). 

Gavra (Alexandru).— Profesor născut 
în Oradea Mare (Transylvania) la 18 De- 
cembrie 1797, încetat din viaţă la 23 Oc- 
tombrie 1884 în Arad.
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După terminarea studiilor sale a imbră- 
țişat cariera didactică şi a fost rând pe 
rând profesor de pedagogie şi aritmetică 
în Oradea Mare, apoi inspector al şcoale- 
lor din Ardeal, director al institutului. pe- 
dagogic. El a publicat: Cronica Românilor 
(18.44) Lexicon de conversaţie (847). 

Gebauer (Alexis).— Profesor de piano 
născut la Cluj în 1815, încetat din viaţă 
în Bucureşti la 14 Decembrie 1889. 

A făcut studiile muzicale la conservato- 
rul din Viena, avend de profesori pe Sech- 
ter şi Franz Liszt. | 

A fost în Bucureşti cel mai renumit pro- 
iesor dz piano între anii 1850—1870. A 
publicat numeroase composiții cu melodii 
naţionale şi diferite cacte de studii. 

Genilie (loan).—Protesor, data naşterei 
şi încetărei din viaţă necunoscute. A fost 
cel d'ănttiu profesor de geografie şi istorie 
la colegiul Sfîntu Sava, de la înfinţarea lul. 
A publicat: Geografia istorică, astronomică, 
naţionali şi civilă (1835) Principuri de geo- 
grajie (841) Mondul, curs de cunoștințe şi 
nuiele curioase, (1847). 

Georgescu (Ioan). — Sculptor, pictor 
de aquarele, născut în Bucureşti la 1856 
Lanuaric. A făcut studiile sale în liceu şi 

-apoi a intrat la Şcoala de Bele-Arte. In 
urma unui concurs strălucit, a obţinut o 
bursă la 1877 şi a intrat la şcoala de Bele- 
Arte din Pmis, unde a obţinut mai multe 
recompense, precum şi o medalic la Ex- 
poziţia pictorilor şi sculptorilor pentru sta- 

tua sa: Rugăciunea unui copil. 
După ce a călătorit prin Italia, Georgescu 

S'a întors în ţară şi în curând a fost. numit 
prolesor de sculptură 'la şcoala de Bele- 
Arte din Bucureşti (1887). 

Principalele sale producțiuni sunt: Sra- 
ina Îui Lazăr din Bucureşti pe. bulevardul 
Academiei, Sratua hui Asachi la Iaşi, Mo- 
numentul mitropolitului Panaret, aşezat într'o 
biserică din 'Lirnova (Bulgaria). Apoi bus- 
turile lui C. 4. Roseti, C. Brătianu, A- 
lexandri, al artistului Pascaly aşezat în sa- 
lonul "Teatrului * Naţional, şi statua fostului 
primar al capitalei, “Pahe- Protopopescu, care 
se va aşeza pe bulevardul Pake. 

Ca pictor, Georgescu. a. produs. nume- 
roase aguarele, flori după natură, vederi, 
ete., cari au fost expuse .!a toate expozi- 
țiile noastre de. pictură 
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Georgescu (Nicolae).—Poct născut în 
Bucureşti la 1834, încetat din viată în Bu- 
cureşti la 1866. A servit în armată până 
la gradul de căpitan (1858) când a demi- 
sionat spre a. se ocupa de literatură. El.a 
lăsat un singur volum sub titlul For de 
toamnă publicat un an după moartea sa. 

Gestian (Miculeţ Ioan).— Artist dra- 
matic născut în Bucureşti la 1812, încetat 
din viaţă în Bucureşti la 30 Octombrie 1880. 
După ce a făcut ceva studii prin şcoalele 
primare şi gimnasiu, a intrat în trupa de 
sub direcțiunea Millo şi apoi în acea a ar- 
tistului Pascaly. - 

Mai târzii a fost angajat la "Teatrul Na- 
țional. Principalele sale roluri ai fost Por- 
tos din «Muschetarii» “Duval din «Dama 
cu Camelii» Don Salust din «Ruy-Blas», 
Sbiera din «Răsvan şi Vidra-» : 

Ghenadie (Vezi Enăcescu.) 

Ghenadie (Petrescu). — Mitropolit- 
primat născut în Bucureşti la 1836. Inanul 
1854 a intrat în schima monachală la mă- 
năstirea Căldăruşani. Hirotonisit diacon la 
1859, preot la 1869, funcţionează ca mare 
eclersiarch la Mitropolia din Bucureşti 
de la 1870 pâna la 1875, când este ales 
arhierei şi la 1876 episcop al eparhiei Ar- 
geşul. 

Sub păstoria sa, s'a restaurat biserica Cur- 
tea de Argeş sa clădit localul seminarului 
din acea localitate. | Da 

La 1893, a fost ales mitropolit-primat. 
In urma mai multor învinuiri ce.i s'a 

adus pentru delicte religioase, Sfintul Si- 
„nod îl cateriseşte la 20 Mai 1896 luându-i 
şi darul preoţiei. Această măsură, din cauza 
modului neregulat cum a fost judecat mitro- 
politul, provoaca însăo nemulţumire generală, 
din care opoziţia îşi face o armă deluptă con- 
tra guvernului Sturdza, şi Sfântul Sinod este 
silit să revie asupra deciziunei sale la 4 
Decembrie 1896, ertând pe mitropolitul Ghe- 
nadie. E 

|. P..S. S.: demisionează însă la ş De- 
cembrie 1897 şi se retrage la' mănăstirea 
Câăldăruşani. - . pi 

Revisuirea procesului mitropolitului Ghe- 
nadie a atras după sine înlocuirea cabinetului 
D. Sturdza printr'un guvern sub preşiden- 
ţia lui P. Aurelian.
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Gheorghian (Iosif). — Mitropolit Pri- 

mat, născut la Botoşani în 1829 August 29. 

A făcut studiile sale la şcoala Trei-Erarhi 

și la Academia din lași. Hirotonisit la 18.46, 

Sa dus la Paris şi s'a ataşat la Capela 
Română, continuând instrucţiunea sa în a- 

cest oraş. Intors în 'ţară,a intrat la mănăs- 

tirea 'Teodoreni, apoi la 1865 a fost numit 

episcop de Huşi. Ales la 1879, episcop al 

Eparhiei Dunărci de jos, în 1886 trece mi- 
tropolit primat şi păstoreşte în această dem- 

nitate până la 1883 Mai 1 când a demio- 
nat şi s'a retras la mănăstirea Căldăruşani. 

La ş Decembrie 1897, în urma demisiu- 
nci mitropolitului Ghenadie Petrescu, I. P. 
S. $. Iosif Gheorghian este iarăşi ales mi- 
tropolit primat. 

A publicat: Viaţa sfintului Constantin, 
Evreul rătăcit (traducere) Viaţa. iui Isus, etc. 

Gheorghieff (Evloghie). — Financiar, 
născut la Carlova (Bulgaria) în 1819, în- 
cetat din viaţă în Bucureşti la Iulie 1897. 

La virsta de 18 ani fugi din orăşelul sti 
natal -din cauza 'barbariilor - turceşti şi veni 
în România la Brăila. Aci începu: prin a fi 
succesiv hamal, zarzavagiu şi băiat de pră- 
vălie, dar, cum treburile nu mergeaă, veni 
în Capitală şi întră la un cârciumar din ca- 
lea Călăraşilor. 

Pe timpul acela, se afla în Capitală mi- 
tropolitul bulgar Panaret. El şedea în apro- 
pierea cârciumei unde servea Evloghie. A- 
cesta, fiind un băiat deştept, ştiu să se facă 
plăcut mitropolitului bulgar şi întră slugă 
la cl. 

De aci înainte începe cariera politică 
a lui Ghcorghicft. In casa mitropolitului se 
adunau bulgarii refugiați şi cari pregătiati 
revoluțiunea bulgară. Preşedintele lor. era 
Liuhen Caraveloti, fratele - actualului şef al 
extrem rusofililor bulgari. | 

Evloghic Gheorghieft asista la toate şe- 
dinţele comitetului şi. devenise.omul de 'în- 
credere al mitropolitului, “7 i ii 

După câţi-va. ani, mitropolitul nxoare 
lasă o avere de Soo de mii de lei: Admi- 
nistrând “averea sa: cu. multă .sîrguință. şi 
înţelepciune, GheorghieiT a lăsat o moştenire. .! 
de vre o: 20: milioane... | i 

„A făcut numeroașe. fapte filantropice atât 
“în: Bulgaria cât şi în România :unde a.dă-.. 
_ruit 200.000 lei pentru Fondaţiunea - Carol. : 

„Prin testamentul s&ha lăsat sume însem- : 
nate primărici Capitalei pentru bine-faceri. 

pa za 
pr 
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Gherassi (Nicolae).—Jurisconsult. Data 
naşterei necunoscută. A facut studii juridice 

în Francia şi întors în ţară a intrat în ma- 

gistratură, înaintând până îa demnitatea. de 
consilier la Curtea de casaţie. 
Demisionat în „1883, a făcut parte din 

cabinetul de sub preşidenţia d-lul Lascar 
Catargiu, ca ministru al justiției 'de la 29 

Martie 1889 pînă la 5 Noembrie acelaş an, 
când s'a retras din preună cu întregul gu- 
vern. _ 

De atunci trăeşte, departe de luptele po- 
litice. 

Gherea (Dobrogeanu 1.)— Publicist, 
critic literar, născut la 21 Mai 1855, în gu- 
vernămîntui Ecaterinoslaw (Rusia). 

La versta de 19 ani, urmărit de guver- 
nul rusesc din cauza ideilor sale socia- 
liste, fugi în România unde după multe 
suferinţe materiale sfârşi prin a se stabili 
ca birtaş la gara Ploeşti. 
Om cu multă erudiţiune, el dobândeşte 

la 1889 împămintenirea cu dispensă de sta- 
giu. Principalele sale scrieri sunt: Concep- 
țiunea materialistă a istoriei (1890) Studii 
critice 3 v. (1890) Literatură şi ştiinţă (1893). 

Ghermani (Menelas).— Aare finan- 
ciar, de origină din Macedonia, - născut la- 
1839. A fost Ministru de finance de la 23 
Martie 1858 până 29 Martie 1889, apoi de 
la 5 Noembrie: 1889 până la 21 Februarie 
1891 şi de la 27 Noembric 1891 până la 
3 Octombrie 1895. 
„Chemat în capul Ministerului de Finance 
tocmai atunci când agiul asupra aurului a- 
tinsese proporţiuni foarte mari, urcându-se” 
până la: 20 la 9/, Menelas Ghermani a fost 
autorul procctului de lege pentru stabilirea 
ctalonului de aur, care a avut: de resultat 
desfințarea agiului. 
-- “Numele: acestui financiar se găseşte în 
capul... multor întreprinderi economice şi 
industriale mai importante din ţară. ” 

; . 
ar ” zi 

“Ghika (principe: Alexandru). —-:Fost . . 
Domn şi Caimacam al Munteniei, năstut: în. “i 
11795. Mai 'r-u, “frate: mai mic al lui Vodă 
Grigore Ghilka—încetat din viață la Ianuarie 
1862 la “Torre: del Monte l&ngă -Neapoli. 
„A. fost mai: întăi: mare: ban. al Romă- 

MII, De rd ruseşti, 'şi atrase iubirea lui Risselef graţie
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căruia fu numit la 1834 Domn.al Mun- 
tenici. Si . 

La începutul Domniei sale, infiinţă nume- 
roase scoale rurale, încuraji formarea so- 
cietățel filarmonice sub presidenţia lui Câm- 
pineanu, începu desrobirea Tziganilor, -ajută 
chear întocmirea partidului naţional, dar în- 
cetul cu încetul are să lupte şi contra li- 
beralilor şi contra partidului bocresc. Spri- 
jinindu-se prea mult pe concursul Rusiei, 
ficu apel la dânsa carenu îlacordă de cât 

"în schimbul adăogirei unui articol la regu- 
lamentul organic, articol care nimicea de 
fapt independenţa politică şi administrativă 
a Aluntenici. 

Concesiunele făcute Rusici, exilul lui Câm- 
pineanu, urmărirele contra capilor mişcărei 
neisbutită din 1840, îngreunară din ce în 
ce mai mult situaţia lui Al. Ghika, ear 
străşnicia ce arătă. în reprimarea complo- 
tului de la Brăila (1841) la care 
participase şi consulul rusesc din Galatzi, 
“ridicară şi pe Ruşi contra sa, şi la 1842 
Sultanul le acordă destituirea Domnului. 

Al. Ghika se retrase la Viena unde se 

stabili până la 1853, apoi se reîntoarse în 
Muntenia şi la 1856 fu numit Caimacam 
până la unirea Principatelor, din preună cu 
“. Balş şi N. Vogoride. .... 

Ghika (Ana).—Soră de caritate, năs- 

cută la laşi în 1835, încetată din viaţă la 

20 Februarie 1896 în laşi. Măritată foarte 

tânără cu. generalul Gheorghe Ghika, se 

divorțează de bărbatul ci pentru nepotri- 

vire de caracter la 1853 şi întemează la 

1857 în Galatzi primul orfelinat de fete. 

In timpul holeret de la 1866 se distinge 

prin curajiul şi abnegaţiunca cu cari în- 

grijeşte pe bolnavi; în 1877 în timpul rez- 

belului contra 'Lurcivi, arată aceleaşi . vir- 

tuţi dinjind un spital pentru răniți şi chel- 

tuind în acest scop ultimele remăşiţe ale 

averei sale. o 

Apoi, sora Ana Ghika sc retrase la mo- 

năstirea Varatic unde duse o veață mona- 

hală. - - 

Ghika (principe Dimitrie). — Părbat 

politic născut la 31 Mai 1616, încetat din 

viaţă la '18 Februarie 1897, fiu al domni- 

torului Grigore 'Ghika. . , 

Incă ;tinăr, principele Dimitrie Ghika, fu 

- 4rimis în Germania, unde făcu studii stră- 

Jucite, şi la întoarcere, intră ca ofițer de 
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cavalerie în garda imperială rusă. Nu stătu 
însă mult în această situațiune; părăsi 
curtea "Ţarului şi Rusia şi făcu 0 lungă că- 
lătorie în Europa, de unde nu se întoarse 
în tară de cât la 1846. | 

La 1854 intră în magistratură, ca membru 
al Curţei de apel pentru puţin timp, şi a- 
poi fu numit prefect de poliţie în Bucureşti. 

La 1857, fu ales preşedinte al munici- 
palităței Bucureştilor, şi, peste puţin, mem- 
bru în Divanul Ad-hoc, ca deputat al Ilfovului. 

In Divanul Ad-hoc, Principele Dim. Ghika 
luă parte, împreună cu patrioții luminaţi ai 

vremei, la actele cele mari ale acestei A- 

dunări. Fu membru al comisiunei care a 

redactat Memorandul explicaliu al celor 4 

puncle ; lut i se datoreşte accentuarea do- 

rinței de alegerea unui principe străin. 

Partisan călduros al Unirei, Dim Ghika 

stărui, în Adunarea electivă, pentru alegerea 

Domnului deja ales de către Moldoveni. 

In 1859, fu numit membru al Curţei de 

apel şi, cuend, ales din not preşedinte al 
municipalităței Bucureştilor. Tot odată, este 
ales--deputat -în Cameră şi; în 1860, minis: 
tru al. cultelor. | 

“Până în 1862, principele Dim. Ghika 

fu de mal multe: ori ministru în guvernele 
de scurtă durată de atunci şi, în. timp de 
un an, preşedinte al consiliului. . 

După 1864, împreună cu mai toți frun- 

taşii ţărei, face - oposiţiune guvernuiui lui 

Cuza. şi la 1866 ia parte la răsturnarea 

acestui Domn. ă 

Până în 1868, principele Dim. Ghika fu 

pe rînd ministru de interne, lucrări publice, 

externe, preşedinte de consilii. 
Ales, în acel an preşedinte al Camerei, 

rămase în această însărcinare până la 1873 

“şi, întracelaşi timp, începu activitatea sa 

în direcţiunea operilor de bine-facere. 

Deja în 1868, ca membru de căpetenie 

al familiei Ghika, fusese numit cfor al spi- 
talelor civile, cărora le-a consacrat peste 20 

„de ani de muncă stăruitoare. 

Intracelaşi timp, principele Dim. Ghika 

„.presidă Senatul o îndelungată serie de ani, 
până la retragerea liberalilor în 1888. De 
atunci încoace, de mai multe oră, cetăţenii 

Capitalei i-ah dat sufragiile lor, ca represen- 
tant al lor .în Senat şi în 1896 a fost 

reales presedinte al acestui Inalt Corp de- 
liberativ. şi a acceptat să reia locul de prim- 

efor al “spitalelor civile. - . Da 

„ Scrieri: Articles publics dans les journaux” 

.
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valagues. Râponse au Morning e! a LEtoile 
du Danube. “Prefectura poliţiei, proect de 
reformă (1836) Amicilor şi inamicilor mei. 

Ghika (Elena) vezi Dora d'Istria. 

Ghika (Emil 1.).—Născut la 27 De- 
cembrie 1848 în laşi. A făcut toate stu- 
diile sale în Paris. Intrat în diplomaţie la 
1874 a tost numit prim secretar la agenţia 
din Petersburg, apoi la 1879 a fost adus 
în serviciul interior al Ministerului de ex- 
terne şi. pus în capul divisiunei politice. 
Peste câte-va luni detaşat la legaţiunea din 
Paris e numit definitiv în postul de secre- 
tar la 1880. In 1881 'trece agent diplo- 
matic și consul general la Sofia până la 
1885 când e înaintat Ministru plenipoten- 
țiar la Belgrad; la 1888 e transferat în a- 
ceaşi calitate la Athena, în 18589 la Pe- 
tersburg şi în 1891 la Viena unde sc gă- 
seşte până în present. 

A luat parte ca voluntar în războiul. In- 
dependenţei de la 1877-78. 

Ghika (principe Grigore). — Fost 
Domn al Muntenici de la 1822 până la 1828. 

El se sili de îndată ce luă frânele gu- 
vernului să tămăduească măcar în parte 

rănile lăsate de revoluţia grecească. Luă 
măsuri pentru uşurarea dărilor, îndeplinind 
lipsurile din veniturile averilor mănăstirești 
luate de Turci de la călugării greceşti. . 

Sub Grigore Ghika se începu pavarea 
stradelor cu peatră, se înbunătăţi starea co- 
legiului St. Sava, unde Gheorghe Lazăr în- 
cepuse, încă din timpul lui . Caragea, cur- 
surile de matematică şi filosofie în limba 
română, cea alungată prin lunga domnie a 
Fanarioţilor, şi dotă şcoală cu mai mulţi pro- 
fesori romăni. Acest Domn contribui foarte 
mult la redeşteptarea spiritului naţional, 
innăbuşit mat bine de un secul, şi numi 
o comisiune, care să se ocupe cu clabora- 
rea unui regulament de reforme; şciințele 
şi şcoalele naționale de la Iaşi şi Bucureşti 
produseră în scurt timp cele mai frumoase 
tructe. 

Dar de şi Principatele ceai acum guver- 
nate de Domni pămenteni şi începuseră a 
se folosi de oare-cari drepturi şi libertăţi; 
totuşi Ianicerij cari nimiciseră eteria gre-: 
cească, le țincaii încă ocupate şi comiteat 
cele mai îngrozitoare escese. Atunci 'amba- 
sadorul englez protestă în numele pute-   

rilor curopene şi provoci pe Poartă stși 
retragă trupele din Principate. Sultanul 
dete în adevăr ordinul de evacuare, însă 
Turcii nu eşiră de cât scoşi cu tunul. Im- 
păratul Rusiei, Nicolae Pavlovici, care 
urmase după moartea fratelui stu Alexan- 
dru I, trămise la Constantinopol pe Min- 
țiaki ca să aplaneze cestiunile dintre Rusia 
şi “Turcia. Poarta la început nu primi con- 
dițiunile propuse, însă, în urma ultimatului 
Rusiei, subscrise Convenţiunea de la Cela-. 
tea Albă. Prin articolul III al acestei con- 
venţiuni, Poarta se obligă a respecta pri- 
vilegiile, tractatele şi actele relative la Prin- 
cipatele române, confirmate prin articolul 
V al tractatului de la Bucureşti, a com- 
plecta şi hatişerifele din anul 1802 şi a 
recunoaşte alegerea de domni pământeni. 
"In timpul acesta, Grecii, încă din anul 
1821, continuau cu înverşunare contra 'Lur- 
cilor resbelul pentru independenţă; iar în 
anul 1827, Francia, Rusia și Britania in-. 
terveniră a-.pacifica Grecia, însă fără resul- 
tat. În anul următor  imperatul Ni- 
colac, văzând că Turcia nu voeşce să ob- 
serve convenţiunea de la Cetatea Albă, de- 
clară al şcaptelea resbel şi dete ordin 
armatelor să treacă Prutul şi să ocupe Prin- 
cipatele. Grigore Ghika fugi în Transilvana. 

Ghika (principe Grigore).—kFost Do:un 
al Moldovei născut în Botoşani la 25 Au- 
gust 1807, încetat din viaţă la Meudon 
(Francia) la 26 August 1857, unde s'a si- 
nucis. Intrat foarte tîntr în oştire, ajunse 
în 1826 comandant general al milițiilor, a- 
poi fu numit secretar de stat la 1842, Mi- 
nistru de Finance la 1843. 

După căderea lui Mihail Sturdza, Poarta 
numi pe Grigore Ghika Domn al Moldo- 
vei la 1849 în urma convenţiunei de la 
Balta-Liman. El contribui foarte mult la des- 
voitarea spiritului naţional, încurajă litera- 
tura, deschise şcoale, împrimă pe socoteala 
sa manuscrisul Istoriei lui Şincai. 

Dar Ruşii ocupară iarăşi ţara şi Grigore 
Ghika ne voind să se supue pretenţiunilor 
generalului Gortschiakof, ascultă poveţele 
Sultanului şi părăsi ţara la 1853. - 

Reîntors în Iaşi după ce Ruşii părăsiră 
Moldova, el se puse în capul reformelor 
celor mari precum: desrobirea 'Tziganilor 
(15 5) desființarea censurei pentru presă 
1856) etc. ctc. - 
Implinind termenul de şapte ani, el fu
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înlocuit prin căimăcamia de trei şi plecă la 
Paris. 

Ghika (Grigore 1.)—Diplomat răscut 
în laşi la 20 Decembrie 1847. A făcut toate 
studiile sale în Paris. 

Fiind acolo student s'a angajat ca volun- 
tar în armata franceză, a participat la res- 
belul franco-german şi s'a distins prin vitejia 
sa. Pentru bravura sa,i s'a acordat medalia 
militară franceză (1870) 

Intrat în diplomaţie la 187.4 ca secretar 
I-u la agenţia din Constantinopole, părăseşte 

serviciul când isbucneşte rezbelul Indepen- 
denţei întră în armata română, se distinge 

pe cămpiile Bulgariei şi e decorat cu «Vir- 
tutea militară.» 

La 16 Septembrie 1878 reintră ca sccre- 
tar în administraţia centrală a Minist. de 

Externe; ear la 1879 c detaşat la Peter- 
sburg. In 1882 e numit secretar generalal 

Ministerului şi ocupă această fuucțiune pînă 

la 1885. In 1886 este delegat în comisiu- 

nea curopeană a Dunărci şi în comisiunea 

mixtă a Prutului; la 1887 este iarăşi în- 

sărcinat cu funcțiunea de secretar general 

al Minist. de Externe. Inaintat Ministru 

plenipotenţiar în acelaş an, e trimis în a- 

ceastă calitate la Berlin în 1888 unde stă 
până la 1896, când trece la Paris. 

Ghika (principe Ioan). — Om de stat, 

publicist, academician, încetat din viaţă la 

Gherghani la 22 Apriliv 1897. 
Ion Ghika sa născut în 1814 din banul 

Dimitrie Scarlat Ghika şi Maria Scarlat 

Câmpimeanv. Şi-a făcut primele studii în 

ţară, şi pe cele. superioare în Francia, unde 

a studiat la şcoala centrală. La 1841 sa 

întors în ţară şi a fost numit, de către Mi- 

hai Sturdza, profesor la Academia Mihăi- - 

leană din laşi, unde a stat pînă în 18-53. 

In Iaşi, Ion Ghikă a strâns legături în- 

time cu tineretul inteligent şi progresist 

care numtra deja personalităţi marcante în 

rândurile sale, precum, Costache Negri, 

Vasile Alexandri, M. Kogălniceanu, etc. 

La 1843, părăsind protesoratul, reveni în 

Bucureşti. Aci, luă o parte foarte activă 

prin asociaţiuni literare, prin presă, la lu- 

crarea de pregătire „a spiritelor pentru ideile 

de progres şi în favoarea redobîndirci . ve- 

chilor drepturi ale ţărilor. 
Cu puţin înainte de. mişcarea de la 18458 

îl găsim în fruntea asociaţiilor, cari impin-   
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geaii la înlăturarea legiuirei: dată -de străini 
şi la acordarea libertăţilor constituţionale. 
Om de acţiune, dar şi foarte mare băr- 

bat de cugetare, fără îndoială, cel mai des- 
toinic diplomat al nostru pe acel timp, Ion 
Ghika fu trimis ca reprezentant al ţărei la 
Constantinopol. 

Evenimentele de la 1848, şi, apoi, că- 
derea revoluţiei, îl găsiră la Constantinopol, 
unde r&masc ca exilat. Rolul celon Ghika 
a avut în acel oraş a fost neajuns de mare. 
In activitatea emigraţiunei române, lon Ghica 
a fost sfâtuitorul şi organisatorul generoa- 
selor încercări neisbutite ale lui N. Băl- 
cescu şi celor-Palţi în Ungaria şi Ardeal; 
tot cl a fost iniţiatorul mişcărilor cmigra- 
ţilor stabiliți în urca. 

In scurt timp, lon Ghika căpătase la 
Constantinopol o mare trecere, atât pe lângă: 
personagiile turceşti cât şi pe lângă trimişii 
Puterilor străine. Influenţa sa a folosito 
spre a atrage .atenţiunca asupra marci în- 
semnătăți ce aveai ţările Române la Du- 
năre, şi asupra necesităţei de a le organisa 
ca un bulevard al civilisaţiunci curopene 
în Orient. Atât de mare era încrederea 
“Vurcilor în exilatul român, în cât, pe la 
1852, a fost numit guvernator al insulci 
Samos, care se bucura de autonomie în 
imperiul otoman. La Samos, lon Ghika 
avu prilej să-şi arate admirabilile sale apti- 
tudini de administrator, spre marea mulţu- 
mire a Europei chiar, pe care o îngrijai, 
până atunci, foarte mult corsarii din Ar-. 
chipelag. 

In 1859, după convenţiunea din Paris, 
Ion Ghika se întoarse în ţară. Căimăcămia 
din Muntenia îi refuză drepturile cetăţeneşti 
şi] împiedică de a întra în Adunarea c- 
lectivă, 

Dupi alegerea lui Cuza ca Domn alam- 
belor ţări, lon Ghika e fost de mai multe 

ori ministru până la lovitura de Stat din 

1864. De atuncă trecu în rendurile oposiţici 
şi fu dintre cei mai activi lucrători la răs- 

turnarea principelui şi pentruaducerea unui 
Domn strtin. i 

In 1863, lon Ghika călători în Francia. 

Belgia şi Italia, pentru a găsi pe membrul 
dinastici europene care să primească cven- 

tual a fi Domnul României. .- 

Această călătorie, ca şi o alta. fâcută de 

Ion Brătianu, în acelaşi scop, de şi. nu dă-. - 

duse resultate positive, lăsase credința că
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cel puţin două dinastii ar fi putut da un 
principe al Românici. , ” 

In faptul de la 11 Februarie 1866, Ion 
Ghika a jucat un mare rol. El a şi fost 
însărcinat, apoi cu preşedinţia cabinetului, 
şi cu irinisterul afacerilor străine. În a- 
ceastă calitate, a avut o puternică acţiune, 
şi, fâră îndoială, lui îi se datoreşte imens 
în reuşita intreprinderei de atunci. , 

După 1866, Ion Ghika a format cabi- 
nctul de sub presidenţia sa de la 1ș Iulie 
avend şi portofoliul Ministerului de Interne 
până la 2 Martie 1867, apoi la 1870 după 
retragerea lui Manolache. Costache Epureanu 
formează la 16 Decembrie guvernul care 
cade aşa sgomotos în urma manifestaţiu- 
de la sala Slătineanu cu prilejul banchetului 
dat de colonia germană (11 Martie 1871). 

De la 1881 până la 1888 lon Ghika a 
fost Ministrul țărei la Londra. 

Membru al Academici, publicist de o 
mare valoare, a culaborat la ziarele Progre- 
cul (1844) Obiniunea Constituţională şi a 
publicat: Reorganizarea României. Convor- 
birl economice, Vade mecum al inginerului 
Și comerciantului, Amintiri din pribegie, Scri- 
sori călre Alexandri, etc. 

Ghika (principe Ioan Gr.) — Ge-: 
neral, născut la Iaşi în Noembrie 1829, în- 
cetat din viaţă în 21 Martie 1891, fiul 
Principelui Grigore V. Ghika X, Vocvod 
al Moldovei — şi Domniței Elena fiica lui : 
Iancu Sturza. 

A făcut studiile elementare la colegiul 
des «Jesuites» din Fribourg, studiile literare 
şi militare sub direcţiunea Maiorului Co- 
mitele de Girard, şi a R. P. de Girard, 
tot la Fribourg, studiile de drept şi de fi- 
losofie cu marele jurisconsult Odier şi 
ilustrul filosof Ernest Naville la Geneva. 

S'a întors în ţară în anul 1851: după ce 
a fost de mai multe ori ministru sub dom- 
nia tatălui stă, a fost deputat în Camera 
Convenţională a Moldovei, în momentul a- 
legerci- Domnului Alexandru Ion Cuza. In 
1861 a părăsit Moldova pentru Muntenia 
şi s'a stabilit la Bucureşti unde a fost ales 
de Cuza-Vodă ca ministru de resbel, şi mi- 
nistru al Afacerilor străine. Se despărţise de 
Cuza Vodă, la lovirea de Stat, văzând că 
nu mai răspundea la idealul zerei; şi cve- 
nimentele fiind favorabile la chemarea unul 
principe strein, a lucrat din toate putinţele 
sale la instalarea regimului actual. Agent   
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diplomatic la Viena, apoi reprezentant diplo- 
matic la Constantinopol (1872—1877) în 
timpul cel mai critic, significă cesarea plăzei 
tributului, ia parte la declararea r&sboiului 
stând la postul sti până la ultimul minut. 
Ataşat extra-ordinar al guvernului român 
pe lângă persoana M. S. ţarul Alexandru II 
Va însoţit de la Kişineii, a trecut Dunărea, 
şi a făcut toată compania din 1877—1878. 
După războii, numit general de: divizic, 
fuse trimis la Petersburg ; când România 
fu recunoscută ca Stat independent, îi s'a 
dat titlul d= ministru plenipotenţiar şi tri- 
mis extra-ordiuar. 

Afară din discursuri şi lucrările sale ofi- 
ciale, principele Ion Gr. Ghika a lăsat mai 
multe studii de drept internaţional şi cons- 
tituțional, tractate tecnice, fragmente lite- 
rare, corespondente şi memorii — ncpu- 
blicate până acum. 

Ghika (Pantazi.) —Publicist, ziarist, năs- 
cut în Bucureşti, încetat din viaţă la 19 
Iulie 1882 în Bucureşti, înmormântat. la 
Gherghani. 'Terminând studiile în drept la 
Paris, a fost cât-va timp procuror şi pre- 
sident la Tribunal apoi a' îmbrăţişat la 1858 
cariera de avocat şi a fost în 1860 prefect 
de Ialomiţa. 

Ca ziarist, P. Ghika a colaborat la Srin- 
dardul, Nuvelistul, Românul, Naţionalul, Li- 
leratorul. EL a publicat : Neacşa şi ACircore, 
(1861) Mărgăritărel, legendă (1861) Impresii 
de cdlătorie din Moldova (1863) Schițe din 
Socielalea română (1863) Adulter nuvelă 
1873, etc. Apoi pentru teatru a scris o re- 
vistă pamflet A; cuvântul în colaborare cu 
alți scriitori şi Sterian Păţitul comedie în 
3 acte. A publicat numeroase canţoncte 
între cari Cloşca cu puil. 

Ghika-Brigadier (Alexandru).—Di- 
plomat, născut în laşi la 13 Ianuarie 18.47. 
A făcut toate studiile sale în Francia de 
unde s'a întors cu titlul de licenţiat în. 
drept al facultăței din Paris. 

A intrat în diplomaţie la 1870 ca şet 
al diviziei politice în administraţia centrală 

"a Ministerului Afacerilor străine. La. IS71 
este însărcinat cu funcțiunea de prim se- 
cretar pe lângă agenţia din Constantinopol, 
în acelaş an trece prim-secretar la Viena, 
iar la 1672 demisionează. La 1888 reintră 
în diplomaţie cu gradul de consul general 
la Budapesta; la 1891 trece agent diplo-.
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matic la Sofia până la 1892 când vine în 
administraţia centrală secretar general. La 
1894 cînălţat ministru plenipotenţiar, afară 
din cadre; pus în disponibilitate la 1895, 
e rechemat ca agent diplomatic la Sofia în 
1896, apoi la Belgrad unde se găseşte până 
în present. 

Gianni (Dimitrie).—Om politic, avo- 
cat, născut în Bucureşti la 15 lulie 1838. 
A făcut studiile gimnaziale în ţară ear 
cele juridice în Berlin. 

Intors în ţară la 1865, ocupat în timp 
de opt luni funcțiunea de procuror pe lângă 
Curtea criminală din Bucureşti şi apol a 
îmbrățişat cariera de avocat pe care a cc- 
sercitato continui până astăzi. A intrat în 
viaţa politică la 1867 făcând parte aproape 
din toate legislâturile 

Ales în 1878 vice-preşedinte al Camerei, 
a intrat la 1880 29 Iulie, în ministerul de 
sub preşidenţia lui I. Brătianu ca ministru 
al Justiţie până la ro Aprilie 1881 când 
a demisionat. De aci înainte, el s'a apro- 
piat mai mult de grupul disident al lui C. 
A. Rosetti până la 1888 când la sfârşitul 
cabinetului |. Brătianu, a primit iarăşi pen- 
tru câte-va zile portofoliul justițici de la 
1 la 23 Martie. La 1896 şi 1897 d. Dim. 
Gianni a fost ales preşedinte al Camerei. 

Giurescu (Dimitrie).— Maior, născut 

la 27 lulie 1835, mort la 7 Noembrie 1877. 

Intră în armată ca scriitor la 1852, apoi 

demisionează în 1856 şi se reangajează ca 

soldat la 1858. La 1861 e înaintat sub- 

locotenent şi la 1875 maior. In timpul 

rezbelului Independenţei, rănit, el moare în 

capul batalionului său din Reg. 4 dorob. 

stimulând soldaţii la atacul din faţa Raho- 
vei la 7 Noembric 1877. 

Gliick (Teophile).— De origină austriacă, 

fost medic-şef al. Spitalului Brâncovenesc, 

născut la 1824,âncetat din viaţă în Bucuresci,la 

17 Septembrie 1884. A început prin a fi 

medic şcolastic, apoi medic de despărțire, 

medic primar. şi Director general al servi- : 
ciului sanitar la 1675. 

Găbl (Francisc).—Tipograf, născut. în 
Viena la 1822, încetat din viaţă în Bucu- : 
resci la 3 lanuarie 1886. 

A fost adus în ţară la 1852 de către Mi-. 
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tropolitul Nifon, pentru tipărirea: cărţilor 
„bisericeşti, ca maşinist tipograf. 

La 1864 se asociază cu Walter şi Ispi- 
rescu şi deschide un stabiliment tipografic, 
sub firma <Lucrătorii Asociaţi»; după moartea 
lui Walter şi retragerea lui Ispirescu din 
asociaţiune, G6bl conduce singur stabilimen- 
tul sti până la 1883, când lasă fiilor sti 
firma F. Gâbl, cu brevetul de furnisor al 
Curţei. 

A adus servicii reale tipografiei, formând 
pe mai toți maşiniştii tipografi din ţară cară 
ial fost elevi. 

Prin economie şi munca sa, ajunsese în 
capul unei averi însemnate, moştenită de fii 
sti, cari urmează profesiunea părintească, fie 
singuri unii, fie asociaţi între denşii. 

Gogu (Constantin).—Profesor, născut 
în Câmpulung la 1855, încetat din viaţă la 
Craiova la 1896. A început studiile sale în 
Bucuresci la liceul Matei Basarab şi le-a 
terminat la Paris, de unde s'a întors cu titlul 
de doctor în ştiinţele matematice. - 

Reîntors în ţară, a ocupat catedra de geo- 
metrie analitică la facultatea de ştiinţe din 
Bucuresci, de la 24 Octombrie 1851 şi până 
la moartea sa. 

A publicat: Linegalite lunaire & longue 
ptriode (1888). Observaţiuni asupra varia- 
ţiunel gradaţiunei în aceiaşi localitate. 

Golescu (Alexandru G.).—Om politic, 
văr cu Ştefan şi N. Golescu, născut la 1819, 

încetat din viaţă la 1881. A făcut studiile 

sale la liccul Sf. Sava în Bucuresci şi a 

urmat trei ani cursurile Şcoalei centrale din 

Paris. Intors în ţară la 1840, a fost cât-va 
timp inginer, apoi amestecat la mişcarea 
revoluţionară din 1848, a tost secretar al 
guvernului provisorit, iar mai terziit agent 

al ţtrei la Paris. In acest oraş s'a şi stabilit 
- dupt căderea guvernului naţional. 

A fost ministru de finance în cabinetul 
Dim. Ghika de la 16 Noembrie 1568 până 
la 2 Februarie 1870, când a luat şi preşi- 
denţia Consiliului până la 20 Aprilie ace- 
laşi an. 

A publicat: De Pabolition du servage dans 
les Principautes Danubiennes (1856). 

Golescu (Dinică).—Om politic, cunoscut 
şi sub numele de Constantin Radovici din 

Goleşii, Data naşterci necunoscută, încetat 
din viață la 1828. 

Gh
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A făcut lungi călătorii prin strtinătate,cău- 

tând mai ales să-şi dea seama de starea des- 

voltărel intelectuale în Francia şi Italia. Intors 

în tară la 1826, el descrie îndată în cartea 

sa «Insemnare a călătoriei mele Constantin 

Radovici din Goleşii, făculă în anul 3824, 

1825 şi 1826, starea înfloritoare a institu- 

țiunelor din strtinătate, faţă cu cele din ţară. 

Apoi pe moşia sa Goleşti, el întemeiază o 

şcoală primară a cărei conducere o_încre- 

dinţează renumitului profesor Aron Florian, 
adus de dânsul din 'Lransilvania. 

Dinică Golescu dinpreună cu Eliade Ră- 
dulescu, se pot considera ca adevărații înte- 

meetori ai Societăţei literare. Doritori de a 
împinge poporul pe calea culture, că alcă- 
tuesc un program de regenerare care trebuia 
ținut în secret, realizat treptat, şi care n'a 

fost comunicat celor-l-alți membrii al socie- 
tățci de cât mai terziu. 

Dinică Golescu a mai lăsat ca publicaţiuni: 
Adunare de pilde bisericesci şi filosojicesci 
(1826). 

Golescu (Iordache). — Bărbat politic, 
născut la 1768, încetat din viaţă la 1848. 
Om foarte erudit, vărsat în cunoştinţa lim- 
belor strtine, a ocupat diferite slujbe admi- 
nistrative, ajungând până la demnitatea de 
mare Vornic la 1840, pe timpul domniei 
lui Alexandra Ghika. 

La1$21 a fost în înţelegere cu poctul Rigas 
care plănuca înfiinţarea unci confederaţiuni 
balcanice cu statele creştine; iar la 1828 
a fost mare Logoftt al dreptăţei. Când a 
isbucnit revoluţiunea din 1848, s'a refugiat 
în Orşova unde a murit. . 

Iordache Golescu a publicat la 1840 o 
gramalică şi a mai lăsat netipărite “Dicţio- 
narul româno-elenesc. Dicţionarul elenesc-ro- 
mân. Charta veche a ţerei vomâneşii. Colecţiune 
de proverbe şi maxime, publicată de Juliu A. 
Zanne (189ş). 
| Iordache Golescu cra frate cu Dinu Go- 
escu. 

Golescu (Nicolae).—Gencral, om po- 
litic, născut la 1810 în Câmpulung, încetat 
din viaţă la 1878, fiul marelui Logoftt Dinu 
Golescu. A făcut studiile sale în Svitzera 
şi apoi întorcendu-se în ţară, intră ca junkăr 
(cadet) în oştirca din Muntenia la organi- 
sarca ci. Adjutant al Domnitorului Al. Ghika, 
Nicolae Golescu îndeplini în 1839 funcțiunea 
de Prefect de poliţie în Bucuresci şi de Mi- “   

nistru de Externe. La 1841 părăseşte oştire 

şi e numit procuror general la Curtea de 
apel, apoi director la Ministerul de Interne, 

dar părăseşte administrația în 1847 spre a 
face parte din Coimitetul revoluţionar. dir- 
preună cu fratele stit Ştefan, C. A. Rosetti, 

loan Ghika, etc. Ministru de Interne sub 
domnia lui Bibescu, păstrează această dem- 
nitate chear după abdicarea Domnitorului 
la 1848 şi apoi dinpreună cu Tell şi Eliade 
face parte din locotenenţa Dorinească. Intrând 
Turcii în ţară, Nicolae Golescu este arestat 

şi trimis peste graniţă. EI se stabileşte atunci 
în Paris unde locueşte până la Iulie 1857, 
şi susține pe lângă puterile streine cererile 
Românilor. 

Reîntors în ţară, Nicolae Golescu este 
amestecat la toate evenimentele însemnate 
prin cară a trecut România, precum: Unirea 
Principatelor, alegerea lui Cuza şi apoi 
mişcarea din 1866 care aduce dupt sine 
întemeerea dinastiei M. S. Carol 1. 

Membru în locotenenţa Domnească de la 
11 Februarie până-la 11 Mai 1866, N. Go: 
leseu este mat târzii Ministru Preşedinte şi 
Ministru de Externe de la 1 Mai. 1868 
până la 16 Noembrie acelaşi: an, apoi mai 
terzit, inspector general al guardei naţionale 
de la înfiinţarea ei şi până la disolvare. 

Golescu (Radu). — Colonel, cunoscut 
sub porecla de Catană, frate cu Nicolae şi 
Ştefan Golescu. Sa. născut la Cân:pulung 
în 1817, a murit la moşia sa Dracea (Le- 
leorman) în 1877. 

A intrat ca junkăr în oştire unde a că- 
pătat toate gradele sale până la cel de 
colonel. 

A fost amestecat dinpreună cu fraţii sti 
la mişcarea revoluţionară din 1848 şi .a 
stat închis la Brussa, arestat de Turci timp 
de trei ani. N'a scăpat de acolo de cât în 
1653 spre a se duce îu Francia. La 1856 
i se dete permisiunea să sc reîntoarcă în 
țară şi reluă serviciul militar. 

Golescu (Ştefan).—Om politic, născut 
în Câmpulung la 1809, încetat din viată la 
Nancy în 1874 Septembrie 8. A făcut stu- 
diile sale în Syitzera şi apoi reîntors în 
ţară, intră în armată, 

Adjutant al Domnitorului Al. Ghika, pă- 
răsi oştirea sub domnia lui Bibescu spre. a 
ocupa mai multe funcțiuni publice şi de- 
misionă” în 1847 spre'a pasticipa la miş-
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carea revoluţionară dinpreună cu Eliade, 
“Tell, fratele stu Nicolae, C. A Rosetti și 
aiții. Membru al guvernului provisorii! în 
urma abdicărei Domnitorului G. Bibescu, 
Ştefan Golescu e nevoit să fugă în Francia 
unde se stabileşte până la 1857, lucrând 
dinpreună cu cci-V'alti refugiaţi pentru în- 
deplinirea aspiraţiunelor ţărei. 
Membru în divanul ad-hoc, Ştefan Go- 

lescu e de aci înainte strâns legat de toate 
evenimentele politice la cari a participat 
fratele stu Nicolae cu C.A. Rosetti, |. C. 
Brătianu, ctc. De la ş August 1867 cl pre- 
sidează guvernul până la 1 Mai 1868 avend 
şi portofoliul internelor. La această epocă 
se retrage spre a da locul fratelui stii Ni- 
colac. In cabinetul loan Ghika, a fost Ministru 
de Externe de la 2 Martie până la 24 Mai 
1867. 

Gorjan (August).— General de brigadă, 
născut la 1 August 1837. A intrat în oştire 
ca soldat la 1856 şi la 860 a fost înaintat 
sub-locotenent, iar la 1867 oficer superior. 
„Locotenent-colonel în 1572, ocupă funcțiu- 
nea de director al prefecturei poliţiei Bu- 

“curesciului de la 1873 până la 1875 când 
se reintoarce la regiment. 

Inaintat colonel la 1878, a ocupat func- 
țiunea de director general al poştelor la 
1891. In 1896 a fost înaintat general de: 
brigadă. 

Publicaţii : Mitologia elementară (18374). * 
Frederic cel mare, regele Prusiei (1875). Ele- 
mente de geografie (4876). Noul metod de 
geografie elemeniară (1885). Geografia mai 
multor judeţe (1885—1892). Atlas geografic 
(1891). | 

Când a isbucnit mişcarea revoluționară 

anti-dinastică de li 24 Martie 1870 în Ploeşti, 
August Gorjan pe atunci maior, a fost din 
preună cu colonelul Polizu, însărcinat cu 

restabilirea ordinei. 

Grădisteanu (Constantin).—Om po- 
Jitic, născut la 1830, încetat din viață la 

Aprilie 1890. A făcut studiile sale în Fran- 

cia. A fost Ministru de finance în cabinetul 

Epureanu de la 20 Aprilie până la 18 De- 

cembrie. 1870, şi president al Camerei în 

1890. 

Grădisteanu (Grigore). — Bărbat po- 

litic, născut în Bucurescă la 14 Octombrie 

  

  

1816, incetat. din viaţă la 28 Februarie 
1892. 

Primele sale studii le-a fâcut în casa pă- 
rintească şi apoi la: colegiul Sf. Sava. 

La 1840 a fost numit supranumerar la 
cancelaria Sfatului Consultativ, apoi registra- 
tor şi mai terzii cap de măsă la cancelaria 
domnească şi la Secretariatul Statului. 

Amestecat la mişcarea revoluționară din 
1848, amic intim cu Eliade, Goleştii Tell, 
cl este numit director la Ministerul de In- 
terne sub Nicolae Golescu, face parte din 
deputaţiunea trimisă la Constantinopole spre 
a expune Sultanului dorinţele ţărci şi este 
exilat la venirea 'Turcilor în ţară. 

Grădişteanu se stabileşte atunci la Paris 
unde colaborează la mal multe ziare fran- 
ceze, cu deosebire la scrierea lui Elias Rceg- 
nault asupra “Ţărilor Române şi presintă 
Congresului din Paris un memorii asupra 
Unirei Principatelor sub un Domn strcin. 

La 1858 Gr. Grădişteanu reintră în ţară 
şi lucrează la unirea Moldovei cu Muntenia 
şi susţine candidatura lui Cuza. 

Rcintors în Francia la 1863, Gr. Gră- 
dişteanu se stabileşte acolo spre a'şi creşte 
copii şi la revenirea sa în ţară nu mai 

ia nici o parte la luptele politice dintre 
partide. 

Grădişteanu (Petre).-- Avocat, om po- 

litic, publicist, născut în Bucurescl la 1841. 

A făcut studii în drept la Paris, de unde 
Sa întors cu titlul de licenţiat și s'a înscris 

în barot, intrând tot de o dată şi în viaţa 
politică. 
Natură foarte turbulentă, a jucat un rol 

important rând pe rând în tabăra conser- 

“vatorilor, apoi în acea a liberalilor, atrăgend 
atențiunea publică mai ales în timpuri de 
agitaţii electorale. 

A făcut aproape necontenit parte din Cor- 
purile legiuitoare, fie ca deputat, fie ca 
senator. - 

Colaborator vremelnic la Românul, a fundat 

în 1870 “Revista Contimporană, apoi în 1886 

un ziar umoristic Colivia, care a avut o 

foarte scurtă durată. 
A mai colaborat şi la multe alte ziare. 

A publicat: O noapte pe ruinele Tergo- 
vişlei, tabloii în versuri (1857). Scrisori 
asupra raportului Ministerului justiţiel din 
1868. Femeea dinaintea legei (1873). Cer 
cuvenlul, revistă teatrală. Scrisori deschise 

către luminaţia sa Beizadea D. Ghika (188 5).
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Aşezămintul Nifon Mitropolitul (1897). Proect 
de lege pentru agravarea şi suspendarea pe- 
depselor (1897). 

Petre Grădişteanu este autorul procctului 
de lege votat în 1877 pentru înfiinţarea so- 
cietăței dramatice şi al proectului cu putere 
retroactivă pentru desființarea dreptului de 
urmărire asupra lcturilor şi pensiunilor _ci- 
vile şi militare (1881),. care “ia atras binc- 
cuvântările slujbaşilor “şi blestemul cămă- 
tarilor. | 

Tot cl este autorul proectulul de lege 
pentru desfiinţarea clauselor penale din con- 
tractele de împrumuturi (1879). 

Grandea (Grigore).— Publicist, ziarist, 
născut la 1843 în "Țăndărei (Ialomiţa), în- 
cetat din viață la 1697. După ce face trei 
clase gimnasiale, intră în şcoala de medicină 
a doctorului Davila, fără a avea însă nici 
o predilecție pentru acest studii. Cu toate 
acestea, isbuti să fie numit profesor de bo- 
tanică şi fisiologie la şcoala de medicină, 
dar în urma unul articol scris contra Mi- 
nistrulni de Rezbel, fu destituit. Intre 1872 
şi 1874 este revisor şcolar, la 1874 profesor 
de literatură franceză la liceul din Craiova 
unde a funcţionat mai mulţi ani, apoi dupt 
o viaţă destul de sbuciumată, e numit pro- 
fesor la gimnasiul din Bacăt unde funcţio- 
nează până la 1897. , 

G. Grandea a publicat: Preludit (1862) 
cu o prefaţă de G. Sion. Miosotis (1863). 
Fulga sai Ideal şi real (1573). Poesil noue 
(1873). Aurel.—lpsilant şi Tudor.— Carpaţii 
şi Balcanii, etc, etc. - 

EI a colaborat la mai multe ziare poli- 
tice şi reviste literare, între altele la Dâm- 
boviţa până Ia încetarea ei în 1863. Albina 
Prutului (1868—1871). Tribuna care încetă 
după irc! luni (1873). Albina Pindului, 
(1875). 

Greceanu (Ioan).—Născut la 1835 în 
Iaşi, a făcut studiile în Francia şi Germania 
şi apoi a intrat în armată la 1857 cu 
gradul de cadet. Inaintat sub-locotenenat la 
1858, devine maior în 1865 şi colonel la 
1875. | 

De la sosirea Principelui Carol în ţară, 
a fost numit adjutant domnesc și apoi i 
s'a încredinţat demnitatea de Prefect al Pa- 
Jatului, pe care a ocupat-o până la moartea 
sa ş Martic 1891, 
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Grecescu (Dimitrie). — Doctor in me- 
dicină de la facultatea din Paris, născut în 
Cerneţi la 1841 lunie 15. A făcut studiile 
sale primare în Cerneţi şi în Severin, cele 
liceale şi medicale în colegiul Sf. Sava şi 
în Şcoala de Medicină şi Farmacia din Bu- 
cureşti. — Intern al Spitalelor civile ale 
Eforiei din Bucureşti, în 22 Aprilie 1860, 
licenţiat în medicină în 1864 Februaric, 
ajunge doctor în medicină cu diplomă de 
la facultatea de medicină din Paris, în anul 
1868. — A fost numit profesor de. bo- 
tanică, la şcoala de medicină şi farmacie 
în anul 1868 Iunie 17 şi director al gră- 
dinei botanice; transferat profesor de bo- 
tanică medicală la Facultatea de medicină 
din Bucureşci, Director al laboratoriului de 

- botanică medicală şi Medic-şef al serviciciului   

  

consultaţiilor Spitalului de copii. 
Ca fost elev al Şcoalei naţionale de 

medicină şi farmacie, a servit în armată ca 
medic * militar şi a trecut succesiv, prin 
gradele de medic de batalion clasa Il-a apoi 
cl. I-a, gradele de medic de regiment clasa 
II-a şi clasa I-a până în anul 1878 Octom- 
brie, când a demisionat, eşind cu gradul de 
medic principal. 

A luat parte activă în campania din Bul- 
garia, în resbelul din 1877—1878 ; a avut 
direcţiea spitâlelor timporare din 'Turnu- 
Măgurele de la 4 Decembrie până la 1 
„Aprilie 1878. 

Ca lucrări sciintificea tipărit: Flora Ge- 
nerală a Europei, Flora specială a Romaniei Du 
Champignon de la Teigne faveuse. Paris 1868. 
Epididimita blenoragică, (1871). Plantele gră- 
dinei Botanică din Bucuresci (1876). Enu- 
meraţiea plantelor Romaniei (1880), etc. 

Grigore. Mitropolitul Valahiei, încetat 
din viaţă la 24 Iunie 1834. Nascut în Bu- 
curesci, a făcut studiile la Sf. Sava şi apoi 
s'a călugărit, intrând la mănăstirea Neamţu. 
In timpul ocupaţiunei ruseşti la 1829, a 
fost surgiunit în Basarabia pentru 'că ceruse 
milă” năvălitorilor şi să opusese ca clerul 
să fie luat de la altare pentru a merge să 
care muniţiunile de războii, slujind ca vite. 

Mitropolitul Grigore a publicat: Irwdţd- 
lura pe scurt pentru nunţi (1838). Carte ce 
se numeşte “Puţul Sfântului loan Gură de 
aur (1839). Isloria bisericească 4 volume: 
(1849) publicate toate dupt moartea sa. 

Grigore (Ion), Născut la 1849 Septem-
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" brie 14, în Comuna Mălăcşti din judeţul 
Prahova, fiul unui plugar, recrutat la 1870 
ca soldat în Regimentul 7 de infanterie, 
apoi liberat la espirarea termenului şi trecut 
în reservă. | 

In timpul rezbelului Independenţei din 
1877, cl este chemat în activitate ca soldat 
la Batalionul 2 de venători. La 30 August 
1877, căzând reduta Griviţa în mâinele 
armatei române, soldatul Grigore Ion ajutat 
de sergentul Stan Gheorghe şi Nica Vasile 
caporal, cucereşte un steag turcesc. . 

Pentru această faptă, el a fost decorat cu 
Sleana României, Virtutea Militară şi ordi- 
nul Sfântul Gheorghe. 

El are astă-zi o pensie de la Stat şi ocupă 
o mică funcţiune subalternă la Primăria 
Capitalei. 

Grigorescu (Nicolae).— Pictor, născut 
“la 15. Maiti 1838 în Bucuresci. Cât isprăvi 
studiile sale liceale, intră ca ucenic la un 
zugrav. de biserici de la care primi cele 
Mântâi noţiuni ale picturei; apoi plecă 
spre Paris în 1859, oprindu-se în drum la 
monăstirea Agapia pe care o zugrăvi spre 
a'şi agonisi banii trebuincioşi pentru drum. 

La Paris ajunse în' 1861 şi intră în 
şcoala de bele-arte, producend în decur- 
sul șederei sale acolo numeroase opere 
însemnate. La 1864 se reîntoarse în Bu- 
curesci, călătorind din când în' când prin 
Italia, Grecia, Anglia şi pretutindeni unde 
arta sa se putea perfecționa. 

Opera lui N. Grigorescu este colosală; 
între principalele tablouri ale sale, se pot 
cita: La Smârdan, tablou istoric care se 

- găseşte în sala de Consilii a Primăriei 
Capitalei, Cortul Țiganilor, Portretul genera- 
lulni Năsturel Herescu, Tiganca. Care cu 
boii, Un transport de muniţiuni, Justiţia di- 
vină urmărind crima. Un evreii. Defilarea 
prisonierilor turci pe dinaintea Regelui Ca- 
rol 1, Dorobanţul, etc, etc. 

Grigorovitza (Emanoil). — Profesor, 

născut la Rădăuţi în Bucovina. A făcut 

clasele primare Îa părintele stu, a in- 

trat apoi în gimnaziul superior din Cernă- 

„uți şi după ce a frecuentat universitatea şi 

a absolvit şcoala normală de acolo, a obţinut 

diploma de profesor de limba germană, istorie 

şi geografie pentru institute civile. A stat 

ca profesor un an şi venind în ţară (1879), 

“a ocupat întâiti funcţia de director de şcoală, 
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apoi de Şcf-Interpret la fosta Companie de 
cale ferată Lemberg -Cernăuţi -laşi şi în 
urmă a dat diferite concursuri strălucite ca 
profesor secundar înaintea universităţii din 
laşi, după care a fost numit profesor supli- 
nitor de limba germană la liceul din laşi şi 
profesor -asistent la şcola militară din a- 
ceiaşi localitate. La 1889 a fost numit cu 
titlu definitiv, profesor la şcoala normală 
de institutori din Bucureşci şi mai târziu 
suplinitor la Liceul Sf. Sava, post pre care 
l-a schimbat la 1890 cu profesoratul defi- 
nitif la şcoala de oficeri din capitală. 

La 1892, obținând. diploma de doctor 
în filosofic, a fost numit, profesor de limba 
rusă la şcoala superioară de Războiii din 
Bucuresci. 

In decursul activitărei ca profesor în Ca- 
pitală, a publicat o serie însemnată de scrieri 
didactice şi literare, precum : 

Antâia şi a doua carte de lectură german. 
“ Etimologia şi Sintaxa germană. Carte de E- 
xerciţi! la Etimologia germană. Autorii Ger- 
mani lectură specială din Grimm, Campe, 
Lessing.. Fragmente didactice şi teologice din 
literatura germană. Dicţionar Scolar român- 
german, (cu. supliment de gramatică şi or- 
tografic). Curs complect de limbă rusă (pu- 
blicat sub auspiciile şcoalei superioare de 
războiit). Studii: asupra epocelor slave (di- 
sertaţiune linguist-mitolog în limba germană). 

“ Traduceri ritmice germane din poesiile lui 
Mih. Eminescu, Criminalitate şi Şcoală. Di- 
ferite traduceri prosaice şi poztice, Impresiuni 
didactice, Ornicul metric Tablou sinoptic. Mare 
Dicţionar Rus-Român şi Româu-Rus, Carte de 
Exerciţii la Sintaxa germană şi Lexiconul de 
Campauie român-rus-bulgar-german. 

Grimani (Nicolae).—Pictor, născut în 
Slatina la 1872. Dupt ce a urmat câţi-va 
ani cursurile liceale, a plecat la Miinich unde 
a făcut şcoala de Bele-arte şi apoi la Paris, 
şcoala de arte decorative. 

Are un talent deosebit pentru pictura 
Nimfelor. Principalele sale producţiuni sunt: 
Potretul M. S. Regelui Carol. Apostolii Petru 
şi Pavel, aşezat la liceul din Ploeşti. 

Grunai (Adref G.). Fiul D-rului G.A. 

Grunau, medic şi densul, născut în Bucu- 
resci'la 11 Februarie 1821, încetat din viaţă 

la 18 Septembrie 1892 la Vălsăneşti. A 
făcut studiile sale în ţară şi le-a terminat
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în strtinătate la Iena, Gâttingen şi Paris 

între 1840—1847. . 

Intors în ţară cu diploma de doctor în 
medicină, a fost rend pe rend medic secundar 
apoi medic primar al spitalelor Colțea, Fi- 
Jantropia, Spitalul de Copii, până la 1872 
când sa retras. 

La înfiinţarea şcoalci de. medicină, preda 
cursuri speciale pentru siphilis. 

Grunaii (Gheorghe A.), Medic născut 
la Gâttingen (Hanovra) la 17 Ianuarie 1785, 

încetat din viaţă în Bucuresci la 1859. A 
făcut toate studiile sale în oraşul stu natal, 
unde a dobândit diploma de doctor în me- 
dicină şi chirurgie. Persecutat de poliţia Re- 
gelui Jerâme, cl părăseşte Westfalia şi vine 
în România la 1812. Pela 1815 este numit 
doctor al Spitalului Colțea, 'ear mal târziu 
IKisselef il însărcinează să elaboreze un 
procct de lege sanitară pentru Regulamentul 
organic. În 1831 la înfiinţarea armatei ro- 
mâne, D-rul Grunaă este numit Stab Doctor la 
Polcul r-iă Bucuresci şi ocupă acest post 
până la 1837, după ce căpătase drepturile 
politice şi civile la 1822. 

Halepliu (Constantin Z.) Profesor, pu- 
blicist, născut în Brăila la 1816, încetat din 
viață în Bucuresci la 1873 Noembric 29. 

Dupt ce a fost cât-va timp în oştire şi 
a ocupat diverse funcțiuni publice, la 1864 
a intrat în profesorat. 

Scrierile sale sunt: “Pusnicul. Cumplitul 
amâgit, comedie (1847). Ucenicul şarlatanului 
comedie (1851). Trecutul şi presentul. Moar- 
tea Îui Mihai Bravul (1854) Serdarul Iliuşi, 
Stracul cinstit comedie (1854). Visul feri- 
cirei, Adelaida de Lusan. 

Halfon (Abram) Mare bancher, născut 
la Andrianopol la 1Soo, încetat din viaţă 
în Bucuresci la 1884. A continuat împreună 
cu fraţii sti administrarea casci de bancă 
S$. Halfon, fondată în Bucuresci la 1832 şi 
a luat parte la toate marele operaţiuni de 
bancă. din ţară în acest secol. latre altele, 
a contractat la 1866 cu Statul în numele 
unui grup financiar strtin împrumutul zis Op- 
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El a înfiinţat cel Vântăiu spital militar. 
în Bucuresci. 

Gusti (Dimitrie).—Profesor, publicist, 

om politic, născut la 1818 în Iaşi, încetat 

din viaţă la Martie 1887. Elev al școalelor 

din laşi, la 1837 fu numit profesor la 

şcoala elementară din acel oraş, apoi pro- 

fesor la academia de acolo. De la 1849 

înainte a mai fost bibliotecar al Academici, 

sub-inspector, inspector al învăţămîntului, 

Ministru al Cultelor şi Instr.. Publice din 

Moldova. | 
La 1867 sub preşidenţia lui Şt. Golescu 

este iarăşi Ministru al Cultelor de la August 
până la Noembric 1868. 

El a publicat: Geografia nouă (1846). 
Geografia vechie (1849). «De la Paris la 

Athena». traducere (1851); Geografia "pentru 
scoalele sălesci (1851); Retorica română, în- 
zestrată cu exemple scoase şi din scriitorii 
literature române (1852), Buchelul poelic 
(1855) ; Poporaţiunea Moldovei şi agricultura 

ei pe ani 1$59—60, statistică. Gusti a 
redactat: Zimbrul, jurnal politic şi literar. 

penheim, care. împreună cu împrumutul 
Stern au fost cele doue dânteii făcute de 
Stat în străinătate. 

Ab. Halfon a fost: timp îndelungat Consul 
general al Imperiului otoman în Bucuresci. 

Halfon (Salomon) Mare bancher, năs- 
cut la Andrianopol în 1790, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 1842; s'a stabilit în 
țară pe la 1828 şi a fondat la 1832 în Ca- 
pitală o casă de bancă dimpreună cu fiii 
scl Abram, Iosif şi Nissim. 

Mai târziu pe la 1838, a fost contracciu 
al Vămilor şi Salinelor din Muntenia.. 

Haralambie (Nicolae) General de bri- 
gadă, bărbat politic, născut la 1833. S'a 
angajat în armată la 1851 August în 27 
ca juncăr (sergent voluntar) şi a dobândit 
în 1852 gradul de sub-locotenet. La 1836, 
cra căpitan, la 1560 major. Era coman- 
dant al regimentului de artilerie din Bucu-
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res, când isbucni revoluţiunea de la 
11 Februarie 1866, care avu de urmare 
detronarea şi abdicarea principelui Cuza. 
Jucând un rol însemnat în această revoluţie, 
Haralambie face parte din Locotenenţa Dom- 
nească, împreună cu Lascar Catargi şi ge- 
neralul Nicolae Golescu. 

Dupt suirea pe tron a Princepelui Carol, 
Colonelul Haralambie ia la 6 August 1866 
portofoliul Ministerului de Rezbel în ca- 
binetul Ion Ghika şi ?] păstrează până la 8 
Februarie 1867. 

Atunci demisionează din Minister, iar la 
Octombrie acelaş an, demisionează şi din 
armată, - 

In timpul rezbelului Independenţei (1877- 
1878) colonelul Haralambie chemat în acti- 
vitate, e înălţat la gradul de general de bri- 
gadă şi ia comanda corpului al 2-a de ar- 
mată, apoi comanda corpului de Vest, şi 
se distinge la atacul Inovei şi a Smârda- 
nului. ” 

Generalul Haralambie, demisionând din 
armată la 1867, s'a ţinut de atunci cu desă- 
vârşire departe de toate luptele politice, cu 
toate că prin situaţiunca eminentă ce avusese, 
putea se aspire la cele mai înalte demni- 
tăţi în Stat. 

Haret (Spiru) — Om politic, profesor 
născut la 1851. Doctor în matematici şi 
sciinţile fizice din Paris, ocupă de la 1878 

catedra de mecanică raţională la Univesitatea 

din Bucuresci, facultatea. de sciinţe. Fost 

secretar general al Ministerului Instrucţiunci 
publice de la 1885 până la 1888, a intrat 
la 31 Martie 1897 în cabinetul de sub preşi- 
denţia d-lui Dim. Sturdza, ca Ministru al Înstr. 
Publice. 

E membru. al Academici române. 
A publicat: Sur Pinvariabilită des grands 

axes des orbites planttaires. (1878) Cercetiri 

asupra părței financiare a proectului de răs- 

cumpărare a căilor ferate. (1880) Curs de 

irigonomelrie. (1887) Aritmetica elementară. 

(1888) Localele de şcoli primare. (1889) 

Cestiuni de învețămiînt (1897). - 

Hasdeu (Alexandru Petriceicu) Po- 

liglot, publicist, născut la 1811 în Basarabia, 

incetat din viaţă la 1872. A făcut primele 

sale studil sub direcţiunea părintelui scii 

“Cadet Hăsdeă şi a intrat încă tînăr la Uni- 

versitatea din Hărcov unde studiă dreptul şi 

botanica. De aci trecu la Universitatea din   

Miinchen şi apoi se întoarse în Chişineii 
unde îmbrăţişă cariera de avocat. 

Scrierile -sale sunt: O idee despre filosofie 
ca sctiința vieței. (1830) Cânlice naţionale 
române. Duca-Vodă, . Dabija-Vodă. (1833) 
Moartea Kasacului Kunichi. Despre literaţii 
din Basarabia. (1840) etc. 

Alecs. Hasdeu era foarte versat în cunoş- 
tința limbelor polonă, rusă, bocmă, spaniolă, 
franceză, italiană, germană. 

' Academia română Pa ales membru onorar 
la 12 Septembrie 1870. 

Hasdeu (Bogdan Petriceicu) Istoric 
şi filolog, nascut în 1836 la Hotin (Basa- 
rabia). A făcut studiile salela Universitatea 
din Hârcov ; a servit cât-va timp în regi- 
mentul de husari Radetzki în intervalul rez- 
belului Crimeei, şi apoi demisionând a venit 
în Cahul (Basarabia.) 

Desmoştenit în Rusia de toate drepturile 
sale ereditare, a fost peste puţin timp nu- 
mit membru la tribunalul civil de la Cahul 
penă la: 1858. . 

Apoi s'a stabilit în laşi; a fondat ziarul 
Romănia, şi a ocupat acolo funcțiunele de pro- 
fesor şi biliotecar al Universităței. In 1863 a 

fost numit membru istoric al comisiuncă docu- 

mentale din Bucuresci, post pe care la 

ocupat puţină vreme; la 1867 a fost ales 
deputat în Camera liberală. 

Hasdeii a fost numitîn 1876 Director al 

Arhivei Statului din Bucuresci, iar la 1878 pro- 
fesor de filologie la Universitatea din Bucu- 
resci, posturi pe care le ocupă şi astă-zi. 

Operile sale principale sunt, ca publicist: 
Foea din Moldova. (1862) Lumina (1863) 
Aghiuţă (1863) Arhiva istorică a României. 

(1865—67) Satirul. (1866) Traian. (1869) 
Columna lui Traian 1870 şi următorii. Re- 

aista Noud (1888-95) Ca istoric: Analise 
literare externe. (1864) Viaţa şi scrierile Iui 

Luca Stroici. (1864) Filosofia portretului lui 
Tepes, (1864) on Vodă cel cumplit. (1865) 
Îstoria toleranţel religioase în România. (1865) 
Istoria critică a Românilor (1875) Originele 

Craiovei (1878) Cronica lui Zilot Românul. 

(1884). | 
Opere linguistice: Principie de filologie com- 

paratiză. (1375) Fragmente peutru istoria lim- 
bet române. (1876) Beandoin de Courtenay 

(1876) Zâna Filma. Goţil şi Gepezii în 
Dacia. (1877) Cuvinte din bătrâni (1878- 
1881) 3 volume. 
Pentru teatru: Risvau-Vodă dramă în
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versuri. (1869) Trei crai. de la râsdrit co- 
medie (1879). 

Lucrarea cea din urmă a acestui erudit 
este Magnum etymologicum Romaniae, făcută 
din însărcinarea Academiei române, dar ne- 
terminată. 

A mal scris “şi Sic cogilo! Ce e vieața? 
Ce e moarlea ? Ce eomul.(1892) Basarabii. 
Cine ? De unde ? De când. (1894) Sarcasm. 
(1897). 

Hasdeii (Iulia B. P.) Publicistă, fiica 
profesorului Hasdci, născută la 2 Noembrie 
1869 în Bucuresci, moartă la 17 Septembrie 
1888 în Bucuresci. . 

La vârsta de duoi ani, copila învățase deja 
să citească, la 11 ani terminase cele patru 
clase gimnasiale în liceul S-tu. Sava şi apoi 
intră în colegiul Sevignt la Paris şi la 1886, 
când nu avea de cât 17 anl, era deja înscrisă 
ca studentă pentru. licenţa în filosofie ' la 
Facultatea de litere din capitala Franciei ; dar 
nemiloasa moarte o culese pe neaşteptate 
înainte de vreme. o 

Iulia Hasdei a lăsat următoarele scrieri 
tipărite prin îngrijirea părintelui seu: Bour- 
geous d'Avril. Reves et fantaisies. Chevalerie. 

. Confidences e! Canevas. Idile. Legende. 
Pentru teatru a scris: Buvez de Peau, 

proverb, la vârsta de 14 anişi, a lăsat sche- 
lctul pentru mai multe scrieri dramatice. 

Hechter (Salomon) Comerciant, de 
origină israclită, născut în Bucuresci la Ia- 
nuarie 1840, încetat din viața la Viena la $ 
Septembrie 1894. Din copilărie se ocupă 
cu comerciul şi obţinu în urma unei acti- 
vităţi neobosite un loc 'printre fruntaşii co- 
mercianţilor de manufactură en gros. La 
1870 se ocupă mult în special cu exportul de 
păr de porci, şi obţinu medalia de argint la 
Exposiţia universală din 1873. EL figura în 
capul diferitelor societăţi israelite de binc- 
facere din Capitală. 

Henţia (Sava) Pictor, născut la 1 Fe- 
bruarie 1848 în cătunul Sibişel (Ardeal). A 

„urmat clasele primare la şcoala din locali- 
tate şi apoi a venit în Bucuresci 'la 1862. 
La 1865 cl întră în şcoala de bele-arte şi 
obţine în 1870 marele premiu cu bursă. 
Peste un an cl pleacă în Italia, vizitează 
Roma şi se opreşte opol la Paris unde 
intră la Academia de Bele-arte având de 
profesor pe Cabanel. La 1873 cl este admis   

a. 

la exposiţia Salonului din Paris cu tabloul 
sei Psichea părdsilă de amor. 

La 1874 sc întoarce în ţară, aducând 
pănza Aurora, aşezată la "Leatrul Naţional 
în loja Suveranilor. La 1676 e numit pro- 
fesor de descmn şi caligrafie la externatul 
“secundar de fete şi profesor de desemn la 
Asilul Elena; acest din urmă post îl ocupă 
şi astă-zi, 

In timpul rezbelului (1877-78) Henţia ce 
ataşat ca pictor pe lângă marele cuartier 
general, şi inspirat de luptele noastre, com- 
pune numeroase tablouri. 

Intre pânzele acestui pictor, trebuesc sem- 
nalate şi următoarele: Intrarea triumfală a 
lul Traian în Sarmisegelusa. Venera. Portretul 
d-nei Ana Davila. Moara. Târgul Moşilor. 
O româncă ducând merinde Pa tărg. 

Hepites (Alexandru C.) — Doctor, 
născut în Brăila la 1835, mortîn Galaţi la 
15 Septembrie 1883. Primele studii le-a fă- 
sut în Brăila şi sub direcțiunea părintelui 
stii doctorul C. Hepites a învăţat arta far- 
maceutică. La 1859 a plecat apoi la Viena 
unde a studiat medicina. 

Intors în ţară la 1864, sta instalat în Bră- 
ila unde s'a distins prin devotamentul sti 
în timpul holerei de la 1865. După puţin 
timp, s'a. aşezat la Galaţi şi după crearea 
spitalului «E/isabeta Doamna» a fost numit 
medic şefal acestui aşezământ, post pe care 
Pa ocupat până la moarte. 

La 1878, Doctorul Hepites organiză în 
acest oraş cu a sa cheltucală o stațiune me- 
teorologică, şi în tot timpul şederci sale la - 
Galaţi a fost consul al Statelor-Unite din 
America. 

El a publicat Manualul de technica chi- 
rurgiel vezbelului (1877). . 

Hepites (Constantin C.)— Farmacist, 
doctor, profesor, născut la 1$02 în: mănăs- 
tirea Cernica (Ilfov) unde se ascunsese pă- 
rinţii sti din causa zaverci, mort în Brăila 
la 7 August 1890.- 
„A făcut studiile sale în Viena obţinând 

diplome speciale în mineralogie, chimie şi 
botanică (1826). ” După o şedere de cât-va timp la Odesa „unde studiă farmacia, se întoarse în tară şi 

„fu numit la 1831 medic al carantinei din 
Brăila, post pe care Pa ocupat până lar8ş3. In acest oraş el a înființat în 1833 o far- macic şi a fost necontenit de la 1840 până
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la 1855 preşedintele Municipalităței. El a 
alcătuit şi pus în aplicare frumosul plan al 
oraşului Brăila, înfiinţarea grădinel publice, 
împodobirea de la Monument. 

E! era Preşedintele Eforiei Şcoalelor din 
localitate. Chemat în Bucovina la 1857, a 
stat acolo până la 1864 ca profesor la şcoala 
de medicină şi şef al serviciului scienţific 
din direcţiunea generală sanitară. 

Reîntors în Brăila, el organizează un Co- 
mitet pentru crearea Bibliotecei publice şi 
Muztului din Brăila, şi r&mâne până la 
moartea să preşedintele acestui Comitet şi 
preşedinte al Camerei de Comercii. 
"A publicat: Iusuşirea fizică a apei mi- 
nerale numită Balta-Albă (1847) Farmacopea 
româna (1864) scrisă în limba latină şi ro- 
mână. 

Dr. Hepites cunoştea foarte bine limbele 
moderne şi vechi. 

Hepites (Stefan C).— Inginer, doctor 
în ştiinţele fizice şi matematice, profesor, 
născut în Brăila la 5 Februarie 1851, fiul 
D-rului. C. C. Hepites. , 

-A făcut. studiile în ţară 'şi. a eşit cu gra- 
dul de sub-locotenent de artilerie din şcoala 
militară din Iaşila 14 August 1869. Peste 
puțin timp a demisionat din causa sănătăţei 
sale şi a urmat la Bruxelles: cursurile uni- 
versitare, obținând la 1873 toate titlurile 
sale. De la 1879 până la 1883 a visitat şi 
lucrat aproape în toate observatoriile mete- 
orologice mai importante din Europa. 

La 1875 afost numit inginer al portului 
Brăila şi apoi la Galaţi. La aceiaşi epocă e 
numit protesor de matematici la gimnaziul 
din Brăila: Dupe rezbel, la care a luat parte 
ca locotenent de miliție, Hepites este nu- 
mit inginer la Căile ferate şi ocupă acest - 
post pănă-la 1883 când trece ca inspector 
general la Ministerul Domeniilor. 

La 1884 cl este numit Director al In- 

stitutului Meteorologic, care mai târzii în 

1888 alipeşte pe lângă dânsul şi serviciul 
central de mtsuri şi greutăţi. 

S. Hepites aluat parte activă la înfiin- 

țarea Liceului Sfântu Gheorghe din Bu- 
curesci a cărei direcţiune a avuto de la 

1884 şi până la 1888. EL a mal fost pro- 
fesor de matematici li gimnaziul Minaiă 
Bravul, la şcoala specială de silvicultură, 
profesor de fizică la şcoala specială de ar- 
tilerie şi geniu şi la şcoala de oficeri. 

Publicaţiunele sale sunt: Cursurf de fizică   

(1982 1888. 21890); Curs de topografie 
1886). Analele institutului meteorologic al 

“României 10 vol. (1886—1895). Buletinui 
observaţiunelor meteorologice (1892-—189ş). 
Buletinul meteorologic zilnic 13216329 
Serviciul meteorologic în Europa (1884). Is- 
foricul studiilor meteorologice în România 
(886), Studii asupra climet Bucurescilor 
1889). Prevederea _tinibului (1893). Clima 

Sulinei (1893). Gerul Bobolezei (1893). Me- 
teorelogia în România (1891). Ploaia în Ro- 
mânia (12893). Flartele 'sinoplice pentru pre- 
vederea limpului (1884). Navigaţiunea ae- 
riană (1885). Registrul cutremurilor de pă- 
ment de la 1537 până la 1893 (1892—95). 
Cutremurul de păment de la 1. Oct. 1892 
(1893). Observaţiunele meteorologice de la 

- Brăila făcute în anii 1879 şi 1880 (1882). 
Materiale pentru Climatologia României (1884 
1895). Reviste Climotalogice ale anilor 1894 
—95 (1892—95). Ploaia în România în 
anii 1891—94 (1892—95). Raporturi a- 
supra lucrărilor Institutului Meteorologic (1886, 
1895) Raport asupra :decisiunilor Conferin- 
fel internaţionale de Meleorologie reunită la 

" Miinchen în 1592 (1894). Raport asupra 
primei Conferinţe generale de măsuri şi gre- 
ulăţi reunită la Paris în 1859 (1890). Ser- 
viciul de ACăsuri şi greutăți în Austria 
(1892). “Determinarea greutăților (893). 
etc. Cea mal mare parte din aceste publi- 
caţiuni sunt scrise şi în limba franceză. 

De la 1889 D. Hepites este membru în 
Comitetul internaţional de mcteorologie, fi- 
ind ales de Conferinţa de la Miinchen. De 
la 1894 dânsul face parte din Comitetul 
internaţional de măsuri şi greutăţi în care 
represintă România. 

Herescu (Constantin Năsturel).— 
Mare Ban, general, născut în Bucuresci în 
1796, mort în Bucuresci la 30 Decembrie 

„1874. Dup& ce petrecu copilăria sa în ţară, 
intră la 1823 în armata rusească, servind 
întrun regiment de ulani, unde 'şi făcu c- 
ducaţiunea militară. “ 

La 1827, Herescu sc întoarce în Româ- 
nia şi în: timpul lui Alexandru Vodă Ghika 
este numit adjutant al Dominitorului. Sub 
Bibescu Vodă, fu numit vistier, ocupând a- 
ceastă funcţiune până la 1848. Sub Știrbey 
Vodă el reintră în armată şi este numit Marc 
Ban şi Spătar al: armatei. | 

Generalul Herescu a lăsat un nume nc- 
peritor în literatura română prin generoasa 

1
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sa donaţiune făcută Academiei, lăsând moş- 
tenire jumătate din averea sa acestei insti- 
tuţiuni care împarte anual premii în valoare 
de 9,000 lei, car din patru în patru ani un 
premiu de 12,000 lci pentru cele mai bune 
lucrări româneşti. 

Hestiotis (Constantin).—Medic, grec 
de origină; amănunte biografice lipsesc. E 
unul dintre cei dântâii medici veniţi în 
țară. A fost medic-şef al carantineler la 
1638. 

Hill (Gheorghe). — Amănunte biogra- 
fice lipsesc. A fost primul profesor pentru 
limba latină la colegiul Sfântu Sava din 
Bucuresci de la 1833 înainte. A publicat: 
Începuluri de gramalică latină (1842) Gra- 
malică latină; partea etymologică (1831). 
Gramatica limbei latine în comparaţie cu limba 
română. A coloborat cu P. Poenaru şi E. 
Aron la întocmirea primului Dicţionar fran- 
cez-român (1842). 

Hodocin (Carol Mihatik, de). — No- 
tipe biografice lipsesc. A fost primul director 
al şcoalei pentru arte şi meserii înfiinţată 
la laşi în 184o. A fost adus din strtinătate 
de către Domnul Moldovei Grigore Ghika. 

Hodoş (Iosif). — Publicist, om politic, 
născut. la 1830 în satul Bergia, districtul 
Mureşului (Transilvania), încetat din viaţă 
în Sibiu (I'ransilvania) la Noembric 1880. 
Ai făcutOstudiile sale la Blaj, Cluj, Viena şi 
Padua. 

A luat o parte activă la mişcarea din 
1848 în “Transilvania; mai târziu a fost 
numit vice-comite al districtului Zarand, 
care-l alese ca representant în dicta Un- 
garică. 

Destituit de Ministerul unguresc, a fost 
numit de arhidiocesa metropolitană: ca refe- 
rent al Senatului şcolastic din toată 'ransil- 
vania, funcţiune pe care a ocupato până la 
moarte. 

Ca membru al Socieiţei academice, Ho- 
doş a luat parte la lucrarea Dicţionarului 
academic. EL a tradus mare parte din ope- 
rile lut Cantemir. 

Hohenzollern (vezi Carol, Elisabeta, 
Ferdinand, Maria). 

Horbasky.— Colonel, de origină polo-   

neză, încetat din viaţă. A intrat în armata 
rusească cu care a venit în Muntenia la 
1828. La 1830, când s'a organizat armata 
noastră, a fost ca instructor și apoi la 1833 
a intrat în cadrele ei cu gradul de maior. 
La 1839 a fost inaintat colonel, iar la 1848 
a ţinut locul de spătar. 

Apoi a demisionat. Remas în ţară sa 
căsătorit cu o' româncă. 

€ 

Horia (loan).— Sub-locotenent, născut 
„la 23 Ianuarie 1848, mort la 3o August 
1877. Intrat în armată ca soldat la 1568, 
e înălțat în 1873.la gradul de sub-iocote- 
nent. El moare pe câmpul de luptă la 3o 
August 1877, în timpul rezbelului Indepen- 
denţei, la atacul redutei Griviţa, în rendurile 
Reg. ro de dorobanţi. 

Hâtsch (Frederic).— Mare comerciant 
şi filantrop, de origină germană, încetat din 
viaţă la 19 Septembrie 1880. A deschis o 
prăvălie în Bucuresci în 1845 la colțul actua- 
lului pasagiii român din calea Victorici — 
vechea cale Mogoşoae—unde vindea la în- 
ceput cu deosebire perii, pepţeni, parfume- 
rie.  Prăvălia cra mal cu seamă cunoscută 
sub denumirea «La Pieptenaru.» Afacerile 
comerciale prosperând şi luând din ce în 
ce mai multă întindere, Hâtsch s'a asociat 
la 1853 cu nepotul sti C. H. Miller, apoi 
la 1879 s'a retras din comerciti, lăsând ne- 
potului săi succesiunea. 

Frederic Hotsch a fost un mare filantrop; 
a întrebuințat o parte însemnată din averea 
sa pentru institute de cultură, înzestrându-le 
cu 600.000 lei, fondând şi un asil pentru 
săracă. 

In_ strada Luterană, colţ cu strada Calvină 
din Bucuresci, e clădită şcoala întemeiată de 
F. -Hâtsch. 

„Hrisoverghi (Alexandru). — Poet, 
născut în aşi la 1Soo, încetat din viaţă în 
acelaşi oraş la 1837. A colaborat la revista 
Aliuta românească din Moldova, unde a 
publicat scrierile sale. Cea mai principală 
este Tâncrul la pireri. 

Hiibsch (Eduard).—Fost inspector ge- 
ncral al muzicelor armatei române, violonist, 
născut la 13 Februarie 1833, încetat din 
viagă la Sinaia (Prahova) Îa 9 Septembrie 
IS a Venind în ţară pe când eră copil,a intrat
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la 8 Octombrie 1855 în calitate de candi- 
dat la o muzică militară ; înzestrat cu mult 
talent şi numerouse cunoştinţe muzicale, peste 

opt zile căpăti rangul de sub-locotenent 
asimilat ; la 1860 e inaintat Şef de muzică 
clasa Ill-a, la 1862 Sef de muzică clasa l-a, 
apoi clasa | la 1864 şi inspector al muzi- 
celor în 1867. 

Principalele sale composiţiuni sunt : Zlim- 
nul naţional român care sc cântă la toate 
serbările oficiale. Marşul triumfal al jubi- 
leului. Marche du sacre. Marche d'atlague. 
Marşul pentru defilare. Les fanfares. Paza 
Dunărei. Carmen Sylva, vals ctc. 

Hibsch a fost anl îndelungaţi şeful or- 
chestrei tcâtrului naţional din Bucuresci. EL 
cra nn om foarte vesel şi avea un spirit 

„— sarcastic foarte desvoltat. 

Hurmuzachi (Alexandru).— Publicist, 
frate cu Fudoxic şi Gheorghe Hurmuzachi, 
născub la Cernăuţi în 1825, încetat dinviuţă 
la Neapoli (Italia) în 1871. A făcut parte 
din studiile sale în Cernăuţi, parte în Viena, 
unde a terminat cursurile facultăţei de 
drept. 

A colaborat la ziarul Bucovina şi dim- 
preună cu fratele să Gheorghe a. înființat 
Socielalea pentru literatura şi cultura română 
în “Bucovina. 

Hurmuzachi (Eudoxie).--Istoric, năs- 
cut la Cernanca (Bucovina) în anul 1812, 
încetat din viaţă la 1574. A făcut studiile 

Iancu (Avraam). — Șeful mişcărei 

române din “Transilvania, Sa născut la 

Abrud Banya (Transilvania) şi s'a făcut cu- 

noscut cu prilejiul mişcărei din 1845 şi 1849 

la -care a luat parte activă pe terenul 

politic şi milităresc. , p 

Incepuse studii în teologic, dar mai târ- 

zit studiă dreptul şi se aşeză ca avocat la 

Hermanstadt ; însă spre a nu trăi cu Un- 

guril, se retrăsese la munte unde trăia cu 

țăranii. 
“ Când după 1848, isbucni mişcarea din 

“Transilvania Ungarci, Avraam lancu, se 

  

  

în, Viena, unde a şi luat parte la mişcarea 
revoluţionară din 1548. În anul următor, 
guvernul austriac îl însărcinează cu tradu- 
cerea în româneşte a codicelor civile şi 
penale şi graţie intervenirei sale, sc datori 
în cea mai mare parte dobândirea unci oarc- 
care autonomii a Bucovinci. 

Eudoxic Hurmuzachi profită de situaţiu- 
nea sa pentru a face cercetări asupra Isto- 
rici Românilor în arhivele din Viena. Do- 
cumentele cea adunat au lost publicate dup 
moartea sa şi se mai publică încă de Aca- 
demia română sub titlul: «Documente re- 
lative la Istoria “Românilor». 

A mai lăsat şi Z'ragmente relative la 1s- 
toria Românilor. 

Hurmuzachi (Gheorghe).— Publicist, 
născut la 1818 în satul Cernanca (Buco- 
vina) frate cu Eudoxie şi Alexandru Hur- 
muzachi, încetat din viaţă la 1862. , 

Studiile şi le-a făcut parte în Cernăuţi, 
parte la universitatea din Viena, apui intră 
în serviciul Statului. 

Peste doui ani demisionă şi cdită dim- 
preună cu fratele stii Alexandru ziarul Bu- 
covina, suprimat de censura austriacă în 
1830. 

De la această epocă înainte, el se ocupă 
în special de literatură, înființând Socieratea 
pentru cultura şi literatura română în “Bu- 
covina şi colaborând la foaca literară a acelci 
societăţi. 

arătă cel mai aprig şi înverşunat duşman 
al Ungurilor. ” 

In marca adunare de la Blajiă, convo- 
cată de Barnuţiu, se manifestă în aşa chip 
încât fu recunoscut de şef al răsculaților 
români din "Transilvania. 

Convins că ori ce împăcare cu Ungurii 
este peste putinţă, se retrase în munţii A- 
brudulul dimpreună cu câţi-va tovarăşi de- 
votaţi şi începu prin a ataca câte-va sate 
maghiare spre a pune mâna pe arme; apoi 
locuitorii din munţii vecini alergând spre 
dânsul, întinse câmpul operaţiilor sale în 
trei districte.
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Dup intrarea lui Bem în Transilvania 
pe când Puchner cra isgonit de pretutindeni, 
Avraam lancu dimpreună cu Balinte “şi 
Acsente isbuti sti ţie piept în munţi. Ş 

St&pâni peste toată Transilvania, Ungurii 
încercară zadarnic să puic mâna pe . acest 
din urmă locaş de resistenţă. Bătut de două 
ori la Abrud (Aprilie şi Mai 1849) maiorul 
Hatvany renunţă la ideia da mai urmări 
pe răsculați cari cu mai puțin de 6ooo. 
oameni şi patru tunuri ţin piept la 18,000 
de Unguri. Sosirea Ruşilor sili pe Maghiari 
să se retragă şi revoluția fu potolită. 

Iancu Avraam refuză or ce măriri şi se 
retrase carăşi la munte. Ela fost supra- 
numit Regele Munţilor. 

La 1852 a fost arestat şi închis la Alba 
lulia sub cuvânt că lucrează carăşi la r&s- 
vrătirea “I'ransilvanici. 

Pe la sfârşitul vicţei sale a inebunit. 
A încetat din viaţă la 1872 Sept. 10. 

Ianov (Ioan) Publicist, născut n Iaşi 
la 1834. A făcut studiile sale în acel oraş 
şi la Universitatea din Viena şi Paris. Intors 
în țară, s'a stabilit avocat în Iaşi şi s'a ocupat 
de literatură colaborând la revista Conzvor- 
biri Lilerare, în care a publicat numeroase 
canţonete comice în 1871, precum Para- 
cliserul, Stosachi, haliheuberg, devenite foarte 
populare. e | : 

lanov a' făcut în mai multe reăduri parte 
din Cameră şi Senat acum în „urmă de la 
1S84 până la 1895. 

Ianovici (Vasile). — Preot, profesor, 
publicist, născut în Cernăuţi la 1808, încetat 
din viaţă în acelaş oraş la 186.4. A făcut 
toate studiile în oraşul naşterei sale unde 
la 1836 a fost numit profesor la in- 
stitutul teologic, ocupând această funcţiune 
toată viaţa.sa. De la 18ş2 la 1860 ela 
mai fost şi translator român şi la 1862 a 
fost ales ca deputat în dicta Bucovinei, din 
partea clerului. 

Scrierile sale sunt: Istoriea lilerară, til- 
cuire a cărţilor noului testament 5 vol. (1856- 
1861). Gramatica română pentru şcoalele primare, Sramalica  germano-română şi alte 
cărți bisericeşti. 

larca (Aristide) Colonel de cavalerie născut în Bucuresci la 1838, încetat din vieață în Bucuresci la 1573. A intrat în şcoala militară ca elev la 1854 şi a fost 
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înaintat sub-locotenent la 1856, apoi maior 
la 1863 şi colonel la 1869. Ă 

Avend gradul de căpitan, face în armata 
franceză parte din expediţia Mexicului (1863). 
Se distinge pe câmpul de luptă, ce rănit de 
un glonţ la cap şi i seacordă pentru cura- 
jiul stii decorația Legiznef de onoare.. 

Iarca (Leonida) General de brigadă, 
născut la 25 Aprilie 18453. Elev al şcoalei 
militare la1860, este înaintat sub-locotenent 
în 1862, maior la 1871. 

Cu acest grad, ia parte la rezbelul Inde- 
pendenței (1887-78) la luptele din faţa Gri- 
viței, în regimentul No. $ de 'infanterie. 
Inălţat colonel la 1883, ec numit general 
de brigadă la ro Mai 1893. Comandă actual- 
mente corpul al .ţ-a de armată. 

Iarca (Zamfir) Locotenent, născut la 
10 August 1849. Elev al şcoalei militare 
în 1867, căpătă gradul de sub-locotenent 

“în 1869. În timpul rezbelului Independenţei 
c locotenent în Reg. 10 de Dorobanţi și 
moare pe câmpul de luptă la 30 August 
1877, la asaltul redutei Griviţa. 

Iarcu (Dimitrie) Profesor, născut în 
Slatina la 1817, încetat din viaţă în Bucu- 
resci la Ianuarie 1879. Incepu studiile sale 
în Slatina şi le termină în Bucurescă, având 
de profesori pe Laurian şi N. Kreţulescu. 

La 1843 tu numit profesor la şcoala 
primară de la Colțea şi ocupă acest post până 

„la 1848, când amestecat în mişcarea revo- 
luţionară, fu arestat la Văcăreşti. 

De la punerea sa în libertate, larcu sa 
ocupat in special cu predarea lecţiunilor de 
matematică, până la 1853, cânda îmbrăţişat 
cariera profesoratului, ocupând şi funcțiunea 
de inspector general al şcoalelor de la 1860 
până la 1863. 
„De la 1867 până la 1874, Iarcu a fost 
casier comptabil al Socictăţei Academiei. 

Principalele sale scrieri sunt : Inveţături 
trase din Sfânta Scriptură (1838) Dopia Scriptură (1344 şi 45). Dialogul “italiano- 
român (1846). Principesa de Pontieu (1851) Prietena copiilor (1853—54). Morarul cel bun (1856). Mesuri şi greutăţi (1857). Românul glumeţ (1857). Enciclopedia po- porană (1858). Abecedaru (1860). Istoria naturală, elemente - (1860), Comptabilitatea comercială elemente (1860). Noţiuni. istorice (1863). Comptabilitatea domestică (1863).
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Despre adeveratul calendar (1864). “Biblio- 
grafia cronologică români (1865 şi 1873). 
Istoria sacră (1866). SCilologia (1867). A- 
ritmelica praclică (1869). Comptabilitatea 
agricolă. (1870). 

lenescu (Constantin) Profesor, născut 
la 15 Augut 18.45 în Craiova. A făcut stu- 
diile sale în ţară şi dupt terminarea lor, a 
fost numit profesor la liceul din Ploeşti 
pentru cursul de istorie. Amestecat în lup- 
tele politice, a fost dat în judecată la 1875 
întrun proces politic, arestat preventiv şi 
apoi achitat de Curtea cu jurați. 

De la 1883 şi până la 1695 arepresentat 
neîntrerupt în parlament oraşul Plocşti, fie 
ca deputat fie ca senator. În 1889 a fost 
ales” Primar al acelui oraş. Ca ziarist lenescu 
a dirijat foaia Vocea Prahovei şi Şcoala Ro- 
mână. EL a publicat mai multe opere didac- 
tice, între cari Istoria şi: Geografia. 

Ighel (Ilie). Poct, publicist, născut în 
Bucuresci la 8 lunic 1870. _: 

A făcut studiile sale primare şi gimna- 
siale la Piteşti şi apoi cele universitare în 
Bucuresci, unde urmează cursurile de drept. 

A colaborat ca redactor literar la Românul, 
Națiunea. Adevorul, Familia, Fontâna Blan- 
duziei şi a scris “pentru teatru: FIipnotis- 
mul, Păcatul, Voluntarul, comedii întrun act. 

- “Versurile sale cu titlul Melancolie, ai 
apărut întrun volum la 1892. 

Inocentie. Episcopul Romanului, născut 
la 1832 în satul Cernicesci (Botoşani) în- 
cetat din viaţă la 1894. A urmat clascle 
primarela Botoşani şi cursul inferior în semi- 
narul Veniamin. A intrat la mănăstirea So- 
cola,' unde a fost numit şi profesor al semi- 
narului. La 1862 trece ca director şi pro- 

fesor la seminarul diu Huşi. La 1880 e ales 

arhicreii şi numit vicar al Mitropolici car 
la 1892 episcop al eparhiei Romanului. 

Ioanid (Gheorghe). Fost profesor de 
limba elenă la 1830, mai întâi la şcoala 
secundară din hanul Şerban-Vodă. Notiţe 
biografice lipsesc. 

Ă publicat: Gramatica de limba eleneasci 
(18.40) Istoria Moldo-României.(1858) Tractat 

de morală practică. (1859) Dicţionarul eleno- 

românesc. (1864) Disertaţiune asupra ade- 

văralei origine a limbei Daco-române.   
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Ionescu (Gion) Publicist, profesor, năs- 
cut la 14 Octombrie 1857 în Piteşti. Şi-a 
făcut studiile la. gimnasiul Lazăr şi liceul 
Sfântu Sava din Bucuresci, apoi a urmat 
studiile universitare la Paris şi în Belgia, 
unde a luat doctoratul în litere şi filosofic. 
La 1576, a intrat în ziaristica română, 
scriind în ziarul Telegraful, Binele Public, 
apoi de la 1884 până la 1891, redactor la 
Românul. Din 1888 şi până în present co- 
laborează la Revista “ALoud. 

E profesor de istorie la Școala Normală 
de institutori de la 1890, profesor de limba 
franceză la liceul Matei Basarab, membru 
corespondent al Academiei Române. 

A scris următoarele opere: Ludovic XIV 
şi Constantin Brâncoveanu. Elementul pitoresc 
in Cronicele române. Enlusiasmul în trecula 
generaţiune. Studiul istorie! naţionale în şcoalele 
noastre. Geografia în Cronicarii Români. Astra 
(roman) dupt Dito şi Idem. Nuvele după 
Handreichnungen de Carmen Sylva. Cild- 
loria Îui Carol XII, Regele Suediei, prin Ro- 
mânia. Duşmanii lui Mihai Vileazul. Bucu- 
rescii în timpul “Revoluțiunel francese. “Ro- 
mânia în secolul XVII. Schiţă geografică. 
Cum vorbim. Raport asupra exposiţiunei gev- 
grafice internaţionale de la Berna 1891. Din 
Istoria Fanarioţilor în România. Musdul pe- 
dagogic român. Doftoricescul. meșteșug în lre- 
cului țerilor române. Ciuma şi Holera după 
Zaveră. Poetica Română. Mihail Kogălniceanu 
şi Răpirea Basarabiei. Incercare asupra istoriei 
Sciinţelor în ferile române. Din Istoria şi 
Comerciul Braşovului în secolul AVI. Gene- 
ralul Florescu. Portrete istorice. 

Ionescu (Ion de la Bran) Agronom, 
economist, născut în 24 Iunie 1818 la: Ro- 
man; încetat din viață la 17 Decembrie 1891 
la moşia sa Bran. După ce termină studiile 
sale la liceul din Iaşi, plecă în Francia și 
termină cursurile institutului agricol de la 
Roville. Reîntors în ţară, se stabili în Iaşi; 
Vodă Mihai Sturdza ?] trimise la o moşie, 
spre ai îngriji vitele ; apoi îl numi director 
al administraţiunei moșiilor sale. 

La 1844, e numit profesor de agricultură la 

_ academia Mihăileană, şi în 1846 trece comp- 
tabil la o moşie a fiului domnitorului Sturdza. 

Amestecat în mişcarea revoluţionară de 
la 1848, fuge în "Turcia, unde Rechid-paşa "| 

. însărcinează cu istituirea unor ferme model: 

apoi se întoarce în ţară şi se ocupi în special 
„cu agricultura.
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|. lonescu a făcut parte din Cameră ca 
representant al colegiului al 3-ea de Roman 
în mai multe sesiuni dela 1S80 înainte. El 
a publicat: Jixcursion agricole duus la “Do- - 
brudja et la Thesalie (1Sşo şi 1553 2 vol.) 
Calendarul bunului cultivalor (873) cete. 

Ionescu (Nicolae). — Profesor, orator, 
om politic născut la 1820. A făcut studiile 
sale la liceul naţional din Iaşi, împreună cu 
fratele său Ioan. La 1856, sub direcțiuncu 
lui M. Kogălniceanu a colaborat la Steaua 
Dundărei până la suprimarea acestui organ, 
când tipări acelaş ziar în Bruxelles. 

Nicolae Ionescu a fost mult timp profesor 
la liccul naţional din Iaşi şi a făcut în nc- 
numărate renduri parte din Corpurile Le- 
giuitoare, fie în Cameră, fie în Senat. 

De la 24 Iulie 1876 până la 3 Aprilie 
1877 cl a fost Ministru de Externe în ca- 
binctul de sub preşidenţia lui [. C. Brătianu. 

A publicat: Discursuri asupra epocei lui 
Malei Basarab şi Vasile Lupu (1868) Cu- 
venlari parlamentare. (1879) Proclamarea 

„regatului (1881) Despre împărăţia romano- 
bulgară. (1888) Restaurarea monumenlelor 
naţionale (1891). 

Ionescu (Radu). —7iarist, om politic, 
născut la Bucureşci în 1832, încetat din 
viaţă la Decembrie 1873. Dupt ce'şi ter- 
mină studiile în Francia unde se ocupă cu 
deosebire despre literatura universală, se 
întoarse în ţară şi colaboră cu multă ener- 
gic la ziarele Dâmboviţa, Indepedentul. 

Numit director al Ministerului Cultelor 
şi Instrucţiuni Publice (1865) el fu ales 
deputat al judeţului Argeş, la Constituanta 
din 186.4. Apoi la 1867 fu trimis ca agent 
al ţărci la Belgrad. 

Ultimii ani af vietei sale ai fost: însă 
de plâns, căci perduse raţiunea. 

Scrierile sale sunt: Cântări intime (185.4) 
Odă la “România (1859) și o sumă de 
articole, poesii, r&spândite prin ziare şi ne. 
adunate. 

Ionescu (Take).—Om politic, avocat, 
născut la Ploeşti în 13 Octombrie 1858. 
A făcut studiile liceului la Sfintu Sava şi 
cele juridice în Paris unde a luat docto- 
ratul la 18Sr. Intors în ţară, a colaborat 
cât va timp la Românul şi pe la 1SS4 a 
intrat în politică, făcând parte din Cameră 
ca deputat în toate legislaţiunele de la   

1884 până la 1897. Membru al partidului 
liberal, s'a despărţit de loan Brătianu, când sa 
format disidența din 1885 şi după cea 
luptat cu opoziţia-unită sa alipit de par- 
tidul conservator intrând în cabinetul de 
sub preşidenţia D-lui Lascar Catargiu ca Mi- 
nistru al Cultelor şi Iustrucţiuni publice 
de la Noembrie 1891 până la Octombrie 
1893. 

Take Ionescu a publicat: “De Ja cession 
des creances (1878 Paris). De la condiliou 
de Peufant naturel a “Rome (881 Paris). 
Divorţurile noastre (1883). “Discursuri par- 
lamentare (1887). La Politique clraugere 
de la Roumanie (1891). Legea Clerului 
(1893). Proect de Lege pentru înveţământul 
secundar şi superior (1895). Cestiunea mu- 
cedoneană (1897). A dirijat în 1889; La 
Libere Roumaine, ziar politic, şi este până în 
prezent unul dintre colaboratorii de frunte şi 
conducător al ziarului Timpul. 

Ionescu (Toma). — Doctor, profesor 
de anatomie, născut la Ploeşti (Prahova) la 
13 Septembrie 1860. A urmat cursurile 
primare şi liceale în Bucureşci până la 1878 
când a plecat la Paris spre a face medicina. 
La 1884 a intrat ca extern al spitalelor din 
Paris în mod provisoriu, apoi titular la 
1885. E 

Ajutor de anatoinie la 1887, la facultatea 
de medicină din Paris, apoi prosector pro- 
visoriii la 1889, când a şi fost naturalizat 
cetăţean francez, prosector titular de la 
1891--1894, D-rullonescu a dobândit me- 
dalia de argint la concursul pentru hirur- 
gic şi premiul Laborie al Academici de 
medicină. 

Reîntors în ţară, a fost numit profesor 
al catedrei de anatomie topografică şi hi- 
rurgicală depe lângă Facultatea de medicină 
din Bucuresci, hirurg al Spitalelor civile. 
Cu această ocaziune a recăpătat drepturile 
sale de cetăţean român. 

Scrierile sale sunt: Observations et refle- 
xions sur un cas de panaris Iuberculeux. 
Nole sur une anomalie musculaire. Note sur 
un îxpe arteriel de la main. Sur un cas de 
pericyslile et peluicellulite. Sir un cas d'i- 
pulis fibreuse. Des hysles epidermiques trau- 
maliques de la paume dela main et des doi- 
gis. Tuberculose et arthritisme. Sur Pana- 
lomie topographigue du duodenum et her- 
ies duodenales. Note sur Panalomie de 
IS iliaque. Lymphangisme de la region
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crurale droile.  Flernies internes relroperito- 
neales. Technique operatoire des gastrectomies 
pour cancer. Technique operatoire pour l'ou- 
verture des cavernes pulmonaires. “De la 
consolodatioi des Ţractures chez les paludiques 
Tuberculose herniare. De câlou pelvien  pen- 
dant la vie intra-uterine. Le câlou peliien chez 
Pembryon e! chez le nouveau ne Disposilion 
anormale des ligaments de Pappendince vermi- 
bulaire et de la fossette ilâo appendiculaire 
De la fosselte para-duodenale. Tube digestif 
(anatomie et histologie). Anatomie des Iga- 
mentis de lappendince vermiculaire et de la 
fosselte ilso appendiculaire. 

Doctorul lonescu a fondat în 1695 La 
“Rewue des Sciences medicales, care apare la 
Paris în limba franceză. 

Iordache (Olimpiotul). —Celebru re- 
voluţionar, unul din şefii mişcărei etheriste 
de la 1821. El cra căpitan de Arnăuţi, şi 

“se zice că ar fi fost român din muntele 
Athos. Dimpreună cu Ipsilanti, dar condus 
numai de idealul emancipărei Grecici, a 

participat la mişcarea etheriştilor din Bu- 
cureşti. 

După perderea bătălici de la Drăgăşani, 
se“ îndreptă dimpreună cu cel scăpaţi din 

măcel către Moldova şi se adăposti în mă- 
năstirea Secu cu 150 oameni, unde a lup- 

tat 15 zile contra Lurcilor. 
Mulţi se predară, dar ro inşi cu Iordache 

se închiseră în clopotniţa mănăstirei, şi 

după ce sfârşiră glaonţele, puseră foc la 

butoiul cu praf ce mai aveau şi săriră cu 
toți în aer. 
- Tordache Olimpiotul a fost însărcinat cu 

prinderea lui “Tudor Vladimirescu, pe care 

Pa ridicat din mijlocul taberei sale spre a'l 

„da pe mâna ucigaşilor. 

Iorga (Nicolae). — Profesor, publicist. 
A ficut studiile sale în ţară şi le a terminat 

la Paris, de unde s'a întors cu titlul de 

doctor în litere. La 1893 a fost numit pro- 

fesor de istoria medie şi modernă la facultatea 

de litere din Bucuresci. | 

"A publicat: Poesii, (1890—1893) Schițe 

din lileratura română. Despre concepția ac- 

inală a Istoriei şi geneza ei. (1894) Aele şi 

fragmeule cu privire la Storia komânilor. 

(1895) Despre utilitatea generală a studiilor 

istorice. (1895) Amintiri din alia. (1895) 

Philippe de Aleziires ella croisade du Alle 

sitele. (1896) etc.   
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Iosafat (zis Znagoveanul). — Năs- 
cut la 22 Aprilie 1797 în cătunul Valca- 
Caselor, judeţul Dâmbovita. La 1827 se preoți 

"şi fu rânduit. la biserica Cămărăşiei din 
Târgul Slânic, judeţul Săcucni; la 1829 fu 
chemat de Chesarie episcop al Buzăului, 
dupe îndemnul Eclersiahului stu Filaret şi 
rânduit protopop al Săcucnilor; la 1831 
dupt moartea soţiei şi copiilor sti, fu rân- 
duit de Episcopul de Buztu, membru în 
Consistoriul Episcopiei, la Buztu, dândui-se 
numele de Iosaf; la 1834 fu numit de I- 
-foria şcoalelor naţionale, preot al Colegiu- 
lui naţional din Sf. Sava (Bucuresci) unde 
urmă şi cursurile în calitate de auditor 
până la 1840. In acest an fu rinduit de 
către Alexandru Ghika Vodă, eclesiarh 
al curţii Domnesci; la 1842 fu trecut de. 
către Gheorghe Bibescu Voevod, egumen 
al mănăstirei Znagovului din - judeţul II- 
fov. La 1848 părintele Znagoveanul cu- 
noscut şi sub numele sti anterior de 
popa lon, luă parte în revoluţiune. Fuse 
president al comisiunei bisericeşti şi al 
Comisiei pentru eliberarea Țiganilor. In 
Sept. 1848 fu expatriat dimpreună cu alți 
compatrioți. 

De la graniţa Banatului unde scăpă din 
mâinele “Turcilor, - trecu în “Lransilvania, 
străbătu incognito ţara românească, spre a 
trece la Constantinopole şi Brussa, de unde 
se întoarse în Dobrogea, spre a lua scrvi- 
ciul bisericesc, la Mitropolia Dobrogei în 
"Tulcea 

In Martie 1853 fu înălțat la gradul de 
Archimandrit, de către Dionisie Mitropolit 
al Dobrogei şi Silistrei. o 

In cursul lui 1853 părăsi Dobrogea, spre 
a da ființă ideii ce concepuse de a fi folo- 
sitor ţărei sale în străinătate, se aşeză în 
capitala Francei, în ale cărci aşezăminte .cul- 
turale îşi complectează studicle floarea tincri- 
mel române, şi fundă paraclisul saii capella ro- 
mână din Paris (rue Racine 22) spre îinpli- 
nirea datorielor religioase ale acelei tinerimi. 

- Această modestă fundaţiunc, arhimandritul. 
Iosafat o fâcu în Octombrie 1853 în virtutea 

bine-cuventării ce luase de la P. S. Părinte 
Ghermano Patriarh al Constantinopolei şi pe 
baza îngăduirii guvernului împărătesc al Fran- 

cei, acordată în urma intervenirii lui Vely- 
Paşa: ambasador otoman la Paris. 

Capela putu să se susție, mulţumită a- 
jutoarelor şi donaţiunelor multor Români 
pioşi, la cari ajutoare sc adăogară mai în
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urmă subvenţiile acordate de guvernul Mol- 
dovei şi Ţărei-Româneşti. , 

La 1860, arhimandritul Iosafat veni în 
Bucuresci şi închină Capella Mitropoliei. 
I- P. S$. S$. părintele Nifon, Mitropolit al 
României recunoscu oficial Capella, prenu- 
mtrend'o între Bisericele fiice ale Sfintei 
Mitropolii 

Arhimandritul Iosafat încetă din viaţă la 
Paris în 17 Noembrie 1872. 

Iosif (Naniescu).— Mitropolit al Mol- 
dovei şi Sucevei, născut la 1820 în Basa- 
rabia de sus. Adus de mic copil în Moldova, 
a trecut la Buzăi unde a urmat cursurile 
seminarului şi apoi şcoala Sf. Sava din 
Bucuresci. Apoi a fost numit egumen la 
Găiseni şi profesor la seminarul central din 
Bucuresci. Hirotonisit arhierei la 1865, a 
fost ales episcop al Argeşului și peste puţin 
timp mitropolit al Sucevei şi Moldovei. 

Ipătescu (Grigore).—- General de di- 
vizic, născut la 1 August 1836, încetat 
din viaţă în Bucuresci la 1895. A intrat în 
şcoala militară ca elev la 7 Aprilie 1854. 
Inălţat sub-locotenent la 1856, oficer supe- 
rior la 1866, colonel la 1874, ajunge. ge- 
neral de brigadă în 1883 şi comandantul 
divizică din Dobrogea la 1890. A luat parte 
la rezbelul Independenţei din 1877—1878 
ca comandant al coloanei întâi de atac 
la reduta Griviţa, unde muriră maiorul Şonţu 
şi căpitanul Valter Mărăcineanu. 

Ipsilanti (Alexandru).— Capul mişcă- 
rci elberiste de la 1821, fiul lui C. Ipsilanti 
fostul Domn al Munteniei la 1806. El. in- 
trase de timpurii în armata rusească și 
după ce pierduse o mână în bătălia de la 

- Dresda, fusese înaintat la gradul de maior. 
Amestecat în mişcarea ctherici, a cărci 

conducere o avea, este şters din această 
pricină, din cadrele armatei ruseşti. 

Indati după sosirea sa în Muntenia, Ipsi- 
lanti avu o întrevedere cu "Tudor Vladimi- 
rescu căutând a se uni cu dânsul, dar acesta 
il întâmpină cu cuvintele: «Ju Grecia este 
locul Grecilor, în România acel al Români- 
lor !» şi de atunci Ipsilanti hotărî moartea 
lui “Tudor, înțelegând că acesta va zădărnici, 
şi la nevoc va combate, mişcarea etheristă. 

Moartea lui “Tudor odată hotărâtă, Ipsi- 
lanti se retrase la 'Lârgovişte, când auzi 
despre venirea “Turcilor în Bucuresci, Aici 

— Î04 — 

- 

  

1PS 

cl însărcinează pe căpitanul ctherist Ior- 
dache cu prinderea lui Tudor Vladimirescu. 
Porunca se aduce la îndeplinire şi 'Ludor 
ridicat din mijlocul tabărei sale, cade sub 
pumnalul ucigaşilor sti Varnava şi Pranga. 

In urmă, bătut de Turci la bătălia 'de la 
Drăgăşani, armata sa e risipită, pusă pe 
goană, Ipsilanti fuge în Austria şi moare 
la Viena aproape în mizerie la 1828. 

Ipsilanti (Constantin). — Domn al 
Munteniei de la 1802 la 1806. In timpul 
scurtei sale Domnii, a plătit mare 'parte' din 
datoriile contractate la Turci şi Greci din 
Constantinopole încă din timpurile Suţeş- 
tilor şi s'a arătat milostiv către s&rmani. 
Spre a împedica năvălirea lui Pasvanoglu 
cu ceteie sale în Bucuresci, el alcătui o 
oştire de vre-o: Sooo oameni. , ” 

Amic al Rusiei, Ipsilanti favoriză miş- 
carea lor contra 'Lurciel şi se amestecă în 
răscoala Serbilor de la 1803, contribuind 
mult la autonomia ce ei dobândiră razi 
terzi. La 1806, dovedit de Poartă ca duşman 
al politicei lui Napoleon r-ii şi instrument 
al Rusiei, Ipsilanti fugi din Bucurescă spre 
a nu fi decapitat. 

La 1806, 23 Decembrie reintră însă în 
Capitală dimpreună cu armatele ruseşti, pu- 
nend pe toţi Românii să jure credinţă Im- 
ptratului Rusiei. Peste puţin timp e nevoit 
să părăscască tronul. 

Ispirescu (Petre). — 'Tipograf, publi- 
cist, născut în Bucuresci la Ianuarie 1830, 
încetat din viaţă la 21 Noembrie 1887. 
Părinţii sti îl destinaii carierci preoteşti, şi” 
încredințară spre învețătură unui călugăr la 
Mitropolie, după ce fusese pe mâna 'unui 
preot dela Doamna Bălașa. Darel părăsind 
ideca popiei intră în 1844 ca lucrător la 
tipografia Carcalechi, trecu mat târzii la 
tipografia Copainig şi fu osândit la o lună 
închisoare pentru tipărirea corespondenţei 
lui Vogoride. 

Director al tipografici Naţionalului, al 
Românului în 1864, Ispirescu deschide mai 
terzit în tovărăşie cu Gâbl Carol, tipografia 
Lucrătorilor Asociaţi şi apoi devine propric- 
tarul tipografiei Academiei Române. 

Ispirescu a debutat ca publicist, la 1862 
când primele sale basme aii apărut în [d- 
ranul român şi în broşură. Apoi ela publicat 
Legendele şi: basmele românilor. (187.4): 
Isprăzile şi viaţa lut Mihal Viteazu. (1876
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Snoave şi Poveşti populare. (1879). Po- 
veşlele  unchiaşului sfătos. (1879) Pilde şi 
ghicitori. (1880) Basme Snoave şi glume (1883) 
Jucării şi jocuri de copii. (1835) Poveşti mo- 
rale. Despre pomul crăciunului (1886). 

Profesorii cei mai erudiţi din străinătate, 
citează pe Ispirescu ca autoritate în materie 
de limbă şi tradiţiuni populare. 

Istrati (Constantin).:— Doctor, chi- 
mist, născut în Roman la 1850 Septembrie. 
A făcut studiile sale gimnasiale la Iaşi şi 
le-a terminat la facultatea de sciințe şi me- 
dicină din Bucurescă, care "i a conferit la 
1876 titlul de doctor. Imediat plecă cu sec- 
ţiunea 3-a a Crucel Roşii ca medic militar 
pe câmpiile Bulgariei, unde contractă tifosul 
dând îngrijirile sale bolnavilor. | 

După ce conduşe de la 1879 până la 
1882 stabilimentul de hidrotherapie din Si- 
naia, d-rul Istrati începu să sacrifice toată 
activitatea sa studiului chimiei, făcend un 
curs de chimie judiciară la facultatea de 
medicină, şi plecă în 1882 la Paris spre a 
urma cursurile Sorbonei şi a lucra în labo- 
ratorul celebrului chimist Wurtz. Intors în 

Jianu. — Haiduc celebru de peste Olt, 
judeţul Romanați, valea “Tasluiului. A luat 
numele de haiduc, dar wma fost nici o dată 
hoţ. Indrăgostit de o fată de ţăran, dorea 
să o ia de nevastă; tată-stă sa împotrivit 
şi a: dobândit de la stăpânire închiderea lui 
la Strehaia, de unde a fugit peste curând. 

A pribegit şapte ani de zile prin păduri 
“şi munţi, fugind de panduri şi poteră, apă- 
rându-se la nevoe -şi cerând numai gazdă. 
Cuprins de dorul logodnicei sale Stăncuţa, 
S'a reîntors în sat unde a găsit'o moartă. 
Atunci se duse la zapciă şi se dete în mâi- 
nele lui zicendu-i : «Sunt Jianu, capul mei 
este pus la preţ; du-mE la Vodă săi dea 
mia de lei». RE 
„Vodă Caragea Pa ertat şi el s'a reîntors 

la plug. 

- Jiquidi (Constantin). — Caricaturist,. 
desinator, născut în Iaşi la 1865 Mai 22. 
După ce a urmat cât-va timp cursurile li- 
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“ţară, ocupă catedra de chimie medicală, deve- 
nită vacantă prin moartea generalului Davila 
şi la 1887 luă prin concurs şi catedra de 
chimie organică, organisândlaboratorul actual. 

El a publicat: Curs elementar de chimie 
organică. (1890) premiat de Academie. Tratat 
elementar de chimie. Chimia din punctul de . 
vedere al vulgarisărei acestei sciințe. Despre 
nomenclatură în chimia organică. 

Istrati (Nicolae).— Publicist, născut în 
Moldova la 1818, încetat din 'viată la 1862. 
Na urmat nici un curs regulat la vre-o 
şcoală şi s'a instruit mai mult singur, adunând 
în biblioteca sa mai toate cărțile româneşti. 

El a publicat: SCrhul. (1850) Satirele. 
„ Chestia Măndstirilor închinate. (1860) Babi- 

lonia românească (1860). 

“Isvoranu (Ilariu) Avocat, născut în 
"Turnu-Severin la 1846. A fost prefect al 
Mehedinţului la 1871 şi Ministru de Do- 
menii în cabinetul de sub preşidenţia gene- 
ralulul 1. E. Florescu, de la 21 Februarie 
1891 până la ş Noembrie acelaş an. 

ceulul din Iaşi şi Galaţi, a stat cinci ani 
la şcoala comercială, din Iaşi. 

In 1884, pentru prima oară expune la 
exposiţia cooperatorilor, caricaturile unor 
persoane cunoscute din Iaşi şi obține o 
medalie de argint. Apoi scoate albumul 
Caricatura, 2 numere (1884—1885). 

Se mută în Bucuresci la 1886 şi cola- 
borează cu caricaturile sale la Epoca, Foar- 
feca, Viaţa, Moftul Român, SACoș Teacă . şi 
alte publicaţiuni. 

Producţiunile sale în albumuri sunt : Pro- 
filuri parlamentare (1886). Ziarişti! dupe 
natură (1888). Tipuri din țară (1889). Fa- 
cultatea. de medicină (189ş). a. 

Jiquidi a mal făcut şi câte-va tablouri în 
ulei, aquarele, ilustraţiuni etc. 

Julian (Ştefan); — Artist comic, născut 
la 1853-în Bucuresci, încetat din viaţă în 
Bucuresci la 30 Iulie 1892. | 

Fiind încă copil, fugea de la şcoală şi 
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împreună cu alţi băeţi, întocmea trupe de 
teatru şi juca pe scene împrovizate prin 
grădini publice, cu deosebire la Grddina. 
cu cai, - 

Mai terziă, el intră în trupele Vlădiceşti- 
lor şi Fany “Lardiny, cari pe vremea aceea 
se găseau! în Berlad. Acolo 7] găsi artistul 
Mihail Pascaly care'l aduse în Bucuresci, 
unde a 'râmas până la sfârşitul vieţei sale, 
fiind societar al "Teatrului Naţional din 
Bucuresci. 

Julian avea un talent deoscbit în rolu- 

Kalinderu (loan).—Jurisconsult, născut 
în Bucuresci la: 28 Decembrie 1840. A 
terminat studiile la Paris, unde a luat doc- 
toratul în drept. 

Intors în ţară, e numit procuror, ajunge 
iute membru şi prim-preşendinte al tribu- 
nalului de Ilfov, supleant, membru şi prim- 
preşedinte al Curţei de Apel din Bucurescl, 
în fine membru la Curtea de Casaţie. 

Apoi a fost administrator al domenielor 
şi pădurilor Statului, director regal la Berlin 
al Căilor ferate române, la 1881 —82, când 
guvernul lui 1. Brătianu i-a încredințat greaua 
misiune de a fi intermediatorul rescumpă- 
rărei Căilor ferate române, | 

După retragerea sa din magistratură, s'a 
întors iarăş la ocupaţiunile sale de predi- 
lecţiune, la studiile sale de drept. Mai de 
mult publicase un studiu despre neretroac- 
tivitatea legilor şi un studiu în limba fran- 
ceză asupra isvoarelor dreptului roman, apre- 
ciat favorabil de mai mulți jurişti francezi, 

Ast-fel publică la Paris 1885 un vo- 
lum intitulat Droit pretorien et 'reponses 
des Prudenis care tratează despre toate 
tranformările suferite de pretură de la insti- 
tuirea ci până ?n timpul Imperiului. 

La 1896 colaboră la revista înființată în 
limba franceză de d. N. Basilescu,. sub titlu! 
“Revue gântrale du droit et des sciences poli- 
ligues şi publică în ca mai multe articole 
din cari unul apăru în limba română, intitulat 
Consiliul împăraţilor la Roma şi Constanti- 
nopole, un nou apendice asupra edictelor, 
rescriptelor și mandatelor imperiale. 

Academia Română "1 alese membru cores- 
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rile comice şi nici un artist n'a interpretat 
mai bine de cât el pe grec, israelit, bulgar, 
într'un cuvânt toâte rolurile de strtin. Prin-. 
cipalele sale creaţiuni ai fost: cele din 
întregul repertorii al lui Alexandri, apoi 
rolurile comice din Poevodul iganilor, 
Moştenirea de la răposata, Un leii şi un lot, 
Uite popa nu e popa, “Boccacio, Fatiniţa, 
ACincinosul, Studentul cerşetor, etc. 

Nu este rol comic din repertoriul român 
în. care să nu se fi distins Julian. 

A 
pondent în secţiunea istorică, şi ca atare 
ceti în sesiune generală lucrarea sa Studiu 
asupra celor XIl tabule. 
"La 1890, a publicat o nouă lucrare isto- 

rică Viaţa municipală la Pompei scrisă în 
urma unei călătorii întreprinse la faţa locului. 
Studiul e precedat de o ochire generală asupra 
admistrațiunei colonielor şi alegerile muni- 
cipiilor şi tratează cu preferință  des- 
pre viaţa şi alegerile municipale de la 
Pompei. 

Cea din urmă lucrare istorică a sa este: 
«Doi antagonişti romani», şi tratează despre 

rivalităţile dintre Pompei şi Cesar. 
Academia Română a ales pe I. Kalinderu 

membru în sesiunea din anul1894, când a ținut 
discursul de recepţiune despre episcopul Mel- 
chisedec. 

De la 1884, când s'a înfiinţat Domeniul 
Coroanei, e administratorul lui. Scopul ce, 
după instrucţiunile Regelui, urmăreşte, este 
să “i dea un caracter de folos social şi 
naţional. - | 
„A clădit şcoli, biserici, a înfiinţat biblio- 

teci, ateliere de lucru manual, a respândit 
o «Bibliotecă populară» alcătuită sub îngri- 
Jirea sa din broşuri tratând despre cunoş- 
tințe folositoare, ast-fel în cât comunele de 
pe Domeniul Coroanei să devie modeluri 
de” progres pentru toată ţara. a. 

Ales în Academia Română în sesiunea 
generală din 1893, şi-a inaugurat intrarea 
oferind Academiei moştenirea Otteteleşanu 
3 milioane de lei, din cari s'a făcut şcoala 
de fete de la Măgurele (Nota: D-l K. du- 
sese proces în toate instanţele cu rudele
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„ donatorului, îl câştigase definitiv şi. făcuse 
adaptarea castelului şi parcului Măgurele pen- 
tru noua lor destinaţiune precum şi proiectul 
studiilor, aşa în cât totul cra gata când a 
predat averea Academiei). 

I. Kalindero a mai publicat: Essai sur 
les soirces du Droit Romain. Noliţă asupra 
Societăților prin acţiuni după Codul general 
de domerciii. german. Competence des Tribu- 
naux daiis toute contestation relative aux biens 
mobiliers qwun Etat ctranger peut posseder 

en Prusse. Memoriti asupra transferărei scau- 

nului Societăţei Acţionarilor Cdiior Ferate 
Române din Berlin în Bucuresci. Droit Pre- 
torien et Riponses des Prudenis. Consiliul 
Imperaţilor la Roma şi la “Constantinopole. 
Etuda. sur le rigime municipal “Romain. Stu- 

din asupra legei celor XII Tabule. Notice 
juridique sur un testament. Viaţa municipală 

la “Pompei. Observaţiuni în procesul cu moş- 
tenitoril L. Otteteleşanu. Doi antagoniști Ro- 

manti. Episcopul OCelchisedec. Vilegiatura şi 
reședințele de vară la Romaui.Romanii cdlători. 

Rolul învețătorului în formațiunea generu- 
" ţiunilor nol. 

Kalinderu (Nicolae).—Doctor, născut 
în Bucurescila 1835.A făcut studiile sale la 
institutul Mitilineă din Bucuresci şi apoi la 
Paris, unde în 1853 începu studiile sale 

medicale. Aci, în 1863, este primit în urma 

unui concurs ca intern al Spitalelor din 

Paris. 
Intors în ţară, fu numit medic şef al spi- 

talului Colentina, post pe care” ocupă până 

la 1874 când demisionă. La 1877 e numit 

şef de serviciu la spitalul Brâncovenesc, ear 

la 1877 în timpul rezbelului este pus în 

- capul ambulanţelor de la T urnu-Măgurele. 

La 1887 D-rul Kalinderu este numit pro- 

fesor de clinică medicală la Facultatea de 

medicină din Bucuresci, post pe care ”] ocupă 

şi astă-zi. Academia Pa ales în 1889 membru 

corespondent. , 
Principalele sale scrieri sunt: Lepra în 

România. Despre cosmelice. Tuberculosa în. 

“raport cu unele profesiuni. Epilepsia Jackso- 

niand. Influenţa unor maladii ale cordului 

asupra desvoltărei. iuberculosei. ACielita sifi- 

„ liticd, etc. | 
D-rul Kalinderu este un: mare amator de 

artă şi locuinţa sa conţine un număr în- 

semnat de tablouri de preţ. . : 

“Kiriac 1, — Medic, născut în Bucu-.   

rescă la 1855. A făcut studiile liceale la 
Sf. Sava şi la 1883 a obținut titlul de doctor 
în medicină de la facultatea din Bucuresci. 
Apoi pleacă la Paris unde'şi complectează 
studiile ocupându-se esclusiv cu lucrări de 
anatomie şi chirurgie. Reintors în ţară, Dr. 
Kiriac este numit medic secundar în servi- 
ciul D-rului Assaky, apoi medic şef de clinică 
în acelaş servicii până la 1890, când trece 
medic primar la spitalul Filantropia. De la 
1892 până la 1893 ţine locul d-rului Assaky 
la spitalul Colțea şi cel de anatomie topo- 
grafică la institutul de chirurgie. Astăzi este 
medic primar la serviciul de gynecologie, 
spitalul Filantropia. 

A publicat: Sifilisitl ereditar la copii. Curs 
clinic de patologie chirurgicală. Cura radicală 
de ernie inguinală. Tratamentul anevrismelor 
externe. Tratamentul emoroidelor. Tratamentul 
tumoaret albe a genunchiului, etc., ctc. 

Kiriazi (Gheorghe).— Doctor în me- 

dicină, născut în Etolia (Grecia) la 28 No- 
embrie 1829, încetat din viaţă în Bucuresci 
la 24 Februarie 1893. A făcut primele sale 
studii la Athena, iar medicina a început'o 
la Montpellier şi a terminato în Paris. In- 

_torcându-se în Grecia la 1854 cu titlul de 

doctor în medicină, desvoltă acolo o mare 

activitate în combaterea epidemiei de holeră. : 

“La 1855 vine în Bucuresci şi este numit 

medic al carantinei de la Calafat; la 1857 
e numit medic primar al județului Gorj şi 

al oraşului "Târgu-Jiu. In 1863 e transferat 

ca medic al asilului Elena Doamna din Bu- 

curesci, şi ocupă acest post până la retra- 

gerea sa la pensie. a ă 
Fiind lăsat ca executor testamentar de 

către unchiul sei Constantin Xenocrat, cu 

însărcinarea de a organiza un spital, d-rul 

Kiriazi vizită mai toate spitalele din oraşele 

“principale ale Europei şi la 1881 deschise 
în Bucuresci, Spitalul Xenocrat, desfăşurând 
o -deosebită activitate pentru prosperitatea 
acestui institut. 

Kisseleff (Pavel Dimitrievich).—Ge- 
neral şi: diplomat rus, născut la Moscova în 
1788, încetat din viaţă la 1672. La versta 

„de 18 ani intră ca iuncăr în armata rusă şi 
sc distinse în luptele de la Eyluu şi Fried- 
land. La 1812 era căpitan şi lua parte la bătălia 
de la Moscova; peste doi ani Impăratul 
Alexandru al Rusiei îl atașa pe lângă statul 
:se major, şi când intrară în Paris” armatele
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aliate, îl numi general, car mai târziu în 
1823, adjutant general. Sub împăratul Ni- 
colae, luă parte la rezbelul contra Tur- 
cilor (1828) şi se distinse la bătălia de 
la Schoumla. La 1829 Kisselef era numit 

comandant al trupelor ruseşti stabilite în 
Muntenia şi apoi comandant al trupelor de 
ocupaţiune din Moldova şi Muntenia. 

El deveni sub titlul de resident pleni- 
potenţiar, guvernator al Principatelor şi exer- 

“ cită o adevărată dictatură de la 1829 până 
la 1835, dictatură însă înţeleaptă, organizând 
diferitele servicii ale Statului, instituind comi- 
siuni de legiferâre cari ati dat nascere Re- 
gulamentului organic, însănătoşind oraşele, 
scoalele, îmbunătăţind poliţia, administraţia. 

La rin Mai 1831 sub preşedenţia lui 
Kisselef, se deschise şi Divanul ad-hoc. In 
timpul holerei care făcu aşa numeroase 
victime în ţara noastră, comitele Kisselef, 
se distinse prin prevederea şi curajiul sei 
'ast-fel în cât Divanul ad-hoc spre ai da o 
dovadă de recunoştinţă, '] împământeni dân- 
du-i şi prerogativele boerici. 

La 1834, dupe votarea Regulamentului 
organic şi alegerea principilor Mihail Sturdza 
şi Alexandru Ghika, comitele Kisselef părăsi 
Principatele-Unite, se întoarse în Rusia şi fu 
numit Ministru al Domeniilor împărăteşti, 
apoi Director al Cancelariei imperiale. 

La 1856, el a fost numit ambasador al 
Rusiei la Paris, şi reintră în Rusia la 1862. 

Una din grădinele Bucuresciului, situată la 
capul CaleiVictorie!, înființată de fostul guver- 
nator, poartă numele sei: Şoseaua Kisselcf. 

Khitzulescu (Inocentie). — Episcop 
al Eparhiei Buztului, născut în Bucuresci 
la- 1819, încetat din viată 1893. A făcut 
studiile sale, parte ?n seminarul Mitropoliei 
din Bucuresci, parte la colegiul Sfintu Sava 
şi parte la universitatea din Pesta. La 1846 
a fost hirotonisit diacon şi la 1852 preot. 
De la 1850 până la 1863 a fost profesor 
şi director al Siminarului Mitropoliei din 
Bucuresci. 
De la 1860-1868, egumen la mănăstirea 

Dealului, de la 1868-1873 locoţiitor la e- 
piscopia Rimnicu-Vilcea, apoi arhierei la - 
1872, P. S. Inocente Kitzulescu este ales 
episcop al eparhie! Buzăului la 1873. 

Kihaia (Constantin). — Vestitul şef 
al dorobanţilor poliţiei Bucures de lar838   
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până la 1840 şi în 1846, cunoscut mai 

mult sub numele de Câpitan Costache. Amă- 
nunte biografice lipsesc; cronicarii istorici, 
nil represintă pururea cu. biciul în mână 
cutreerând oraşul în goana calului, şi apli- 
când pedepse corporale pentru cea mai mică 

Din Anuarul oficial al Munteniei pe 1846 
se constată că la această epocă, Kihaia a 
românizat numele sti, schimbându-l în Ki- 
hăescu. 

Kogălniceanu (Mihail)). — Orator, 
publicist, mare bărbat de stat, născut în 
laşi la 6 Septembrie 1817, încetat din viaţă 
la Paris la 1893. 
"După ce luă prima învăţătură în casa pă- 

" rintească, intră la 1831 în pensionatul Lin- 
court din Iaşi, apoi cu cheltueala lui Mihail 
Vodă Sturdza fu trimis la colegiul din Lu- 
neville (Francia.) La 1835,:spre a face pe 
placul Rusiei care nu privea cu ochi buni 
creşterea Românilor în Francia, Vodă Sturza 
trimise pe Kogălniceanu la Berlin. Acolo 
el tipăreşte deja trei lucrări însemnate: 
Limba şi literatura românească, Schițe asu- 
pra istoriei moravurilor şi limbei Țiganilor, 
Istoria Valahiei şi SColdovei, volumul I-iu 
(1837) ear volumul al II-lea apare în1858. 
„Kogălniceanu se întoarce în Moldova la 

1838 şi colaborează în laşi la Alduta ro- 
mdnească, suprimată peste câte-va luni, apoi 
la Dacia literară (1840). In acelaş an, scoate 
volumul -l-iu al Arhivei româneşti. 

La 1643 i se încredințează catedra de 
istorie naţională de la Academia Mihăileană 
şi pronunţă la 26 Noembrie faimosul săi 
discurs de inaugurare al cursului, din pri- 
cina căruia a doua zi chiar se închide cur- 
sul din ordinul guvernului. Imediat Ko- 
gălniceanu scoate la lumină o a trea revistă 
literară Propdşirea. | 

La 1845, începe să pue sub tipar parte 
„din Letopisiţele, apoi pleacă la Paris şi 
părăseşte literatura pentru politică. 

Cea dântâii manifestare politică a lul: 
Kogălniceanu a fost participarea sa la miş- 
carea din 1848 şi prin scrierea sa Dorin- 
țele partidei naţionale din Moldova, a arătat 
in ce chip trebue înlocuit Regulamentul 
organic. 

In timpul Domniei lui Grigore Ghika, 
Kogălniceanu termină publicarea operei sale 
însemnate Letopisiţele Moldovel (1852) şi 
apoi edițează revista. periodică Aibumul Iș-
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torico-literar (1834). Figura acestui om de 
stat se. desemnează mai târziu cu o deo- 
sibită putere în Divanul ad-hoc, unde dă la 
lumină însemnatul s&ă talent oratoric, şi în- 
cepu lupta pentru Unire care se încunună 
prin alegerea lui Cuza. 

Secularizarea averilor mănăstireşti, îm- 
proprietărirea ţăranilor, au fost marele acte 
de: sub Domnia lui Cuza, de cari este strîns 
legat numele lui M. Kogălniceanu, Ministru 
Preşedinte de la r2 Octombrie 1863 până 
la 26 Ianuatie 1865. Sub Domnia lui Carol |, 
el este Ministru de Interne de la 16 Noem- 
brie 1868 până la 24 Ianuarie 1870 şi Mi- 
nistru de Externe de la 3 Aprilie 1877 la 
14 Noembrie 1878 în timpul rezbelului 
Indepedenţei. | 

Il regăsim mai târziu la Congresul din 
Berlin, apărând cu patriotism dar zadarnic, 
interesele ţărei în contra pretenţiunilor Ru- 
siei în cestiunea retrocedărei Basarabiei, 
şi apoi deputat în toate legislaţiunele până 
la moartea sa. 

Koltzoff-Massalski Elena (vezi Dora 
d'Istrla). - 

Konake (Constantin). —Poct, născut 
în Moldova la 1777 mort la 1849. Studiile 
sale le a făcut mai mult în limba elenă în 
țară, ocupându-se cu deosibire de ştiinţele 
exacte. - . 

Mal târzii însă învaţă limba turcă, fran- 
ceză şi literatura secolului al 18-lea. . 

El a lăsat un volum de poesii tipărite 
în 1856 după moartea sa, sub titlul: A/- 
cătuiri şi “traduceri. - 

A făcut parte din Comisia pentru alcă- 
tuirea Regulamentului organic la 1831 şia 

fost apoi mare logofăt al dreptăţei în Moldova. 

Konya (Samuel).— Chimist, născut în 

Kronstadt (Transilvania) la 1845. A făcut 
studiile sale la gimnaziul din localitate până 

la virsta de 15 ani când venind în Bucu- 
resci, a intrat ca elev la farmacia Lochmann. 
Apoi merse la Viena în 1564 şi termină 

"acolo studiile sale şi în special analisele 
chimice, obţinând titlul de doctor în chi- 

mie. : 
Reintors în ţară, Konya sa stabilit- în 

1872 farmacist la Iaşi şi începu numeroase . 

cercetări scienţifice asupra apelor minerale 

din Moldova contribuind la vulgarisarea a- 

pelor de la Slănic şi la desvoltarea acestui   

stabiliment balnear. Aceleaşi cercetări le 
urmă apoi pentru apele de la Bălțăteşti 
Breaza, etc, 

La' 1885, D-rul Konya a fost cât va 
timp ca profesor de chimie-medicală al fa- . 
cultăței de medicină de la Iaşi, apoi în miai 
multe rânduri Consilier Comunal. 

Kremnitz (Maria).—Publicistă germană, 
“născută la Greifswald. în 4 Ianuarie 1852, 
venită în România la 1875, căsătorită cu 
doctorul Kremnitz din Bucuresci. A publi- 
cat: Riimânische Shizzen (1877). Neue Rii-. 
mănische Skizzen (1881). Riimânische Măr-. 
Chen (1882); în colaborare cu Carmen Sylva: 
M. S. Regina României:. Riimânische “Dich- 
tungen (1885); sub pseudonimul Georges 
Allan Fluch der Liebe (1881). Aus der rii- 
mănische Gesellschaft (1881). Ein Fiirsten- 
kind (1882), apoi sub pseudonimul Dito şi 
Item, tot în colaborare cu M. S. Regina: 
Aus zei Welten (1886). Astra, Anna “Boleyn, 
Feldport. 

Kremnitz (Wilhelm).—Doctor, născut 
în Berlin la 1846, încetat din viată la 21 

Iulie 1897 la Sinaia. A făcut studiile sale 
în Berlin undea terminat cursurile facultăşel 
de medicină şi apoi a intrat ca medic în 
armata prusiană luând parte cu ambulanţele 
la războiul franco-german din 1870, --: 

Pe la sfârşitul anului 1874, D-rul Kre- 
mitz, a fost adus în ţară şi numit medic 
secundar la spitalul Brâncoveneasa, pelângă 
D-rul Patzelt, funcţionând în această cali- 
tate până la 1889 când a fost numit medic 
primar la acelaş spital. 

Când s'a îmbolnăvit A. S$. Principele 
Ferdinand, D-rul Kremitz a fost unul din 
cei trei medici chemaţi în anul 1897 să 
scape viaţa moştenitorului Tronului. 

" Kretzulescu (Constantin).— Om po- 
litic, născut la 1809, încetat din viață la 
21 Martie 1884. A făcut studiile sale în 
țară la şcoala grecească şi apoi în 1831 s'a 
înrolat în armată cu gradul de sub-locote- 
nent, servind până la 1840, când părăseşte 
oştirea cu gradul de maior şi e.- numit 
prefect al judeţului Brăila ; apoi trece pro- 
curor la Inalta Curte. In 1842 demisio- 
nează şi petrece mal mulţi ani în Francia, An- 
glia, Italia, studiând literatura; filosofia, istoria. 

Intors în ţară, trăeşte retras până la 1857,



KRE 

când 7] regăsim preşedinte al comitetului 
din Muntenia pentru alegerile divanului ad-hoc. 

La această epocă, fundează ziarul Cou- 
cordia, pe care'l trece 'pe urmă lui C. A. 
Rosctti. La 1867 a fost. preşedinte al con- 
siliului de miniştri şi Ministru de Interne 
de la 1 Martie până la 17 August acelaş an. 

A publicat: Sumariu al îstoriel universale 
a culture (1863). Trecutul şi era nouă. 
Despre mărirea naţiunelor (1863). 

Kretzulescu (Dimitrie). — General de 
divizie născut la Octombrie 1824, încetat 
din: viaţă la 1874 Aprilie 12. Intrat în ar- 
mata otomană, a dobândit acolo gradul de: 
locotenent-colonel şi apoi la 18 Martie 1859 
a fost primit în armata română cu gradul 
de colonel. . 

“La 1866, fiind şef al diviziei teritoriale 
cu reşedinţa .în Bucuresci, ia o parte în- 
semnată la mişcarea de la 11 Februarie 
contra Domnitorului Cuza şi în casa sa se. 
unelteşte complotul militar în care au fost 
amestecați cei trei ofițeri ce s'a introdus : 
noaptea în palat. "Trecut în neactivitate la 
1869, Dim. Kretzulescu e reprimit în acti- 
vitate la 1870 şi înaintat general de divizie 
la: 1 Ianuarie 1857. . 

Peste câte-va luni însă este trecut iarăşi 
ncactivitate şi apoi la pensie. 

Kretzulescu (Nicolae). — Om politic, 
născut în Bucurescl la 1 Martie 1812. A 
ficut studiile sale în Paris, unde a dobân- 
dit. diploma de. doctor. Intorcându-se în ţară 
la: 1840, a obţinut de la guvern voe să 
deschiză o şcoală de chirurgie la spitalul 
Colțea, unde a fost ca profesor de anatomie. 

Laerţiu (vezi Lăzărescu). 

Lahovari (Alexandru). —- Bărbat po- 
itic, orator, născut la 16 August 1841, 
încetat din viaţă la Paris la 4 Martie 1897, 
descendentul unei familii originare din ju- 
deţul Vâlcea. 
“A făcut studiile la Paris în liceul Louis- 
le-Grand, apoi la facultatea de drept, unde 
a “obţinut la 1862 primele două premii 
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Amestecat în timpul revoluţiunei . de la 
1848 în această mişcare, a fost exilat şi 
sa dus la' Constantinopole unde a fost nu- 
mit medic-şef al spitalului militar Culeli. 
"Reîntors în ţară la 1850, intră în viaţa po- 
litică şi este sub domnia lui Ştirbei la 1854 
în mai multe r&zduri Ministru de -Interne, 
finanţe, instrucţie şi preşedinte al consiliu- 
lui, ocupând aceleaşi demnități şi șub căi- 
măcămia lui Vodă Ghika,. 

De la Unirea. Principatelor, N. Kretzu- 
lescu a fost Ministru prezident de la Iunie 
1862 până la 12 Octombrie 1863, apoi 
Ministru prezident şi Ministru de finance, 
iar pe urmă ministru de interne dela 14 lunic: 
1865, la 11 Februarie 1866. 

La 1871 N. Kretzulescu face parte din: 
ministerul LL. Catargiu, ca. Ministru la 
justiţie şi apoi lucrările publice. până la 
Octombrie 1873. Apoi el represintă ţara 
în streinătate ca Ministru plenipotenţiar la 
Roma, Petersburg şi Paris sub. guvernul 
liberal. 

N. Kretzulescu este membru al Academiei 
române. El a publicat: Tratat de qnatomie 

'3 vol. (1842). Amintiri istorice. 

Kretzulescu (Scarlat). — Om: politic, 
“născut în Bucuresci, încetat din viaţă. A 
servit mai întâi în armata rusească şi apoi 
a intrat în cea românească la 1831, înain- 
tând până la gradul de colonel. » 
„Demisonat din armată, a fost Ministru al 

cultelor în Muntenia sub domnia lui Vodă 
Ghika; mai târzii a fost întreprinzător al .. 
serviciului poştelor pe la 1848. 

Alte amănunte biografice lipsesc. 

L 
pentru dreptul francez şi român şi în 1865 
diploma de doctor. | 

Intors în ţară, a intrat pentru scurt timp 
în magistratură, pentru a se da apoi cu 
totul politicei. După ce luase parte activă 
la evenimentele cari at precedat detronarea 
prințuluiCuza şi alegerea prințuluiCarol,a fost 
ales deputat în prima Cameră care a urmat 
Constituantei de la 1866. Impreună cu prinţul 
Ioan Ghika, P. P. Carp, G. Cantacuzino şi |
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C. Grădişteanu a fondat atunci aşa zisa « una 
dreaptă». La 30 Iulie 1867. a primit func- 
'țiunea de secretar -general şi director al 
ministerului afacerilor străine şi .a ocupat 
postul acesta până la 11 Octombrie acelaş 
an. Demisionând, Alexandru Lahovari a 
intrat iarăşi în viaţa politică, ca membru 
al partidului: conservator, şi a fost ales la 
1869 deputat al judeţului Vâlcea; în Ca- | 
meră a susținut cabinetul Dimitrie Ghika- 
Boerescu. După căderea ministerului Alex. 
Golescu, care a succedat - cabinetului Dim. 
Ghika, Manolache Costache Epureanu a 
compus, la 20 Aprilie: 1870, ministe- 
rul junei drepte-în care a încredinţat lui 
Alexandru N. Lahovari, portofoliul justiţici. 

In urma demisiunei cabinetului loan Ghika, 
Suveranul a încredinţat d-lui Lascar Catargiu” 
şeful partidului conservator, formarea cabi- - 
netului care a durat cinci an! (Martie 1871- 

Aprilie 1876) şi în care Lahovari a deținut 

patru ani şi .jumătate portofoliul - justiţiei. 

Din perioada aceasta de activitate ministe- 
rială a lui Lahovari, trebue să 'relevăm în 

prima linie reforma Codului penal şi a pro- 
cedurei penale. . 

Ministerul Ion Brătianu, care a luat frâ- 

nele puterii în 1876; a guvernat. 12 -ani. În 

timpul âcesta, Lahovari ales de mai multe 
ori în Camera deputaţilor, a ştiut să-şi asi- 
gure, prin rarul sti talent oratoric, un loc 

de frunte. 
La 1884, Lahovari s'a retras împreună 

cu toată opoziţia conservatoare din Parla- 
mentul liberal şi până la 1888, când regi- 
mul liberal a fost răsturnat, a luptat prin 

presă şi în întruniri publice,-cu o vigoare 

care nare exemplu, în contra guvernului 
de atunci. NE 

In Noembrie 1888, când s'a reconstiuit 

cabinetul Teodor Rosetti cu elemente con- 

servatoare, Al: Lahovari a primit portofoliul 

domeniilor. In Martie 1889 s'a format mi- 

nisterul Catargiu; în care Al. Lahovari a 

luat portofoliul externelor, pe care Pa păstrat 

şi în cabinetul prezidat de generalul Manu. 
"* Când Lascar Catargiu a format apoi 

cabinetul din Noembrie 1891, Al. Lahovari 

a luat din noi portofoliul ministerului afa- 

cerilor străine, pe care Pa păstrat. până în: 

Octombrie 1895, când guvernul conservator 

Sa retras de Îa putere spre a face loc unui 

guvern liberal. | 
Cea din urmă manifestaţie politică a re- 

gretatului om de Stat, a fost memorabilul 

  

  

discurs pronunţat în sala Dacia, la 2 
Octombrie anul .1896 în chestia mitio- . 
politană. ! 

Lahovari (Gheorghe Em.).— Ziarist, 
măscut la 1 August 1854, încetat din viaţă 
la 29 Noembrie 1897. A făcut toate studiile 
sale în Paris de unde s'a întors cu diploma 
de licenţiat în drept. A început prin a intra 
în diplomaţie la 1879 ca ataşat de legaţiune, 
apoi a trecut în 1881 şef. al cabinetului 
Ministrului de externe. . E 

La 188, cumpără dela Al. Ciurcu ecspulsat, 
ziarul Plndependance Roumaine şi. duse. în 
capul acestui organ de publicitate o violentă 
campanie contra guvernului liberal. Deputat 
în Cameră de la 1888 până la 1891,G. 
Em. Lahovary a fost censor li Banca Na- 
țională până la 1895 când a demisionat. 
În 1897 ziarul sti susţinând până-la” un 
punct oare care politica guvernului liberal, 
G. Em. Lahovary în urma unei polemice 
personale. violentă “cu Nicolae Filipescu, 
şi ziarul Epoca, a fost provocat în duel de N. 
Filipescu şi a murit pe teren, străpuns 

de spada adversarului sei, E 
Scrieri : Essai sur la politique de la Rou- 

manie conlemporaine - Histoire d'une ficlion. 
e gouvernement des. partis: (1897). 

_ Lahovari (Gheorghe 1.) — Născut la 
R.-Velcea la 1|13 Iunie -1838. Primele studii 
le-a făcut în institutul «Schewitz» .(1849— 
1854) ; a făcut în urmă colegiul la Berlin 

(1855-1858) şi studiele superioare la uni- 
versitateă. de Heidelberg şi :la- şcoala -poly- 
technică din Carlsruhe (1858—1862). In- 
tors în ţară la 1862, a seivit ca inginer în 
Ministerul lucrărilor publice (1862—1864), 
în urmă şef de secţie şi director la acelaş 

Minister (1866—1868). La 1871 a fost 
numit director general al poştelor şi tele- 
grafelor (1871—1876) şi la 1876, fiind 
ales de Camera Deputaţilor, a fost confir- 

mat consilier la Inalta Curte de Compturi. 
La 1893 a fost numit preşedinte al acestei 

înalte Curți. ăi A 
Ca director al poştelor, a luat parte la 

primul congres poştal internaţional de la 
(1874) unde multe “propuneri făcute. de 
însul a fost primite de congres, între cari 

acea de a se adopta ca limbă oficială; 
limba franceză pentru toate corespondenţele 
Uniunii poştale universale. A încheiat mai 

multe convenţiuni poştale şi telegrafice
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cu Rusia, Austria, Serbia, Turcia etc. Tot 
ca director a desființat “serviciile - poştale 
streine :care' se fâceaii de către societatea 
vapoarelor austriace pe Dunăre, cuin şi biu- 
rourile poştale franceze de la Galaţi şi 
Brăila. ; e 

Dinsul a introdus pentru prima oară în 
serviciul nostru poştal, cărţile şi mandatele 
poştale. Asemenea prima lucrare statistică 
asupra poştelor şi telegrafelor (1871—1876), 
'a fost publicată de G. Lahovari. 

Ca - consilier: şi în urmă preşedinte al 
Inaltei Curți, a colaborat la facerea legilor 
comptabilităței generale a Statului şi pentru 
organizarea Curţii de Comtur, cum şi la 
mai multe regulamente de aplicaţie a aces- 
tor legi.” 

-** La 1875 după îndemnul Majestăţei Sale 
Regelui, d. Lahovari împreună cu Alex. 
Cantacuzino, generalii Manu şi Barozzi, 
d-nii V. A. Ureche, T. Maiorescu. Al. 
Odobescu, Gr. "Tocilescu şi alții, ai fon- 
dat Societatea geografică Română, a -că- 
rui secretar general este încă de la fondarea 
ci. Prin îngrijirea 'sa, societatea publică 
pe tot anul un buletin trimestrial cum 
şi dicționarele geografice a celor 32 judeţe. 
De aproape 20 de 'ani, G. Lahovari este 
inembru şi vice-preşedinte ai societăţei pen- 
tru învețătura poporului român, pentru a 
cărui prosperitate nu puţin a “contribuit. 

„El a publicat în «Convorbiri literarale» 
o serie de acte şi documente vechi şi 
foarte interesante, sub modestul titlu de 
Hirtil vechi. ” 

Sub pseudonimul de GiJ, a publicat tot 
în '«Convorbiri literale» mai multe no- 
vele” originale. 

Lahovari (Iacob). — General de bri- 
gadă, născut la 16 Ianuarie 1846. Elev al 
şcoalei militare (1862) a căpătat la 1864 
gradul de sub-locotenent; a trecut cu succes 
şcoala de Stat-major din Francia şi a fost 
înaintat în 1874 la gradul de maior. 

In timpul rezbelului Indepedenţei 1877-78, 
face parte din Marele Cuartier General al 
Armatei, ataşat la secţia operaţiunelor mi- 
litare ca ofiţer de Stat-major, şi este însăr- 
cinat cu facerea recunoaşterilor spre Der- 
mikioi şi Opanez. La 1883 'este înălțat la 
gradul de Colonel apoi la 1891 la cel de 
general după ce sub preşidenţia D-lui ge- 
neral ]. Em. Florescu îi se încredinţasc por- 
tofoliul Ministerului de Rezbel pe care Pa | 

  

  

deţinut de la 21 Februarie până la 22 Ia- 
nuarie 1894. a 

La 1895 a fost pus în disponibilitate, 

Lahovari (Nicolae).— Om politic, fost 
deputat, senator, membru al divanului ad- 

- hoc şi al Constituantei din 1866; - încetat 
din viaţă în Bucuresci la 16 Februarie 
1883. 

Lakeman (Stephen Bartlett).—Cu- 
noscut mai mult sub numele de Mazar-Paşa: 
sa născut la Darmouth (Anglia) în 1825, 
şi a încetat din viaţă în Londra la 1897 
Iuliu. A făcut studiile sale în liceul Louis-le 
Grand din Paris, şi apoi a întrat în armata en- 
gleză, distingându-se, în Indii prin curajul 
sti în 1852, astfelîn cât fusese supranumit 
dimpreună cu soldaţii de sub ordinele sale 
Vinătorii orei. La 1856; Lakeman intră 
în serviciul oastei otomane, însoţi la Bu- 
curesci-pe Omer-Paşa, care ?] făcu şef al 
poliţiei turceşti, apoi dupe rezbel primi din 
partea Sultanului titlul de Mazar-Paşa şi fu 
trimis în “Turcia asiatică cu gradul de 
locotenent general. | 

Dupe ce mai petrecu cât va timp în Anglia, 
se reintoarse în România şi se căsători cu 
D-na Maria Filipescu. | 

Amestecat în politică, a cheltuit o parte 
însemnată din averea sa când sa format 
coaliția zisă de la Mazar-Paşa, în contra gu- 
vernului conservator de la 1875. 

Posesor al unei averi însemnate, însă 
foarte cheltuitor şi nechibzuit, a stârşit prin 
a ajunge în cea mai mare mizerie cu câţi-va 
aul deja înainte de moartea sa. 

Lambrior (Alexandru). —  Filolog, 
născut la Soci (Judeţul Neamţu) în 1846, 
încetat din viaţăla 1883. A început studiile 
în laşi şi le a terminat în Paris după ce 
fusese cât va timp profesor în Botoşani. 

Filologia a fost ştiinţa în care Lambrior sa 
distins şi studiile. sale se publicat în Ro- 
mânia, revistă flologică din Paris, şi în 
Convorbiri Literare. 

Lambru. — Profesor în fruntea unei 
şcoale greceşti în' 1800, predă cursurile de 
istorie, - filosofie, poesie-de la 1800, până 
la 1608 când "i succedă Vardalah. 

Amănunte biografice lipsesc. 

Lascăr (Vasile). — Avocat, născut în
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Tergu-Jiului. A făcut studiile în ţară şi le- 
a terminat la Paris de unde sa întors cu 
titlul de licenţiat în drept. A trăit cam 
neamestecat în luptele politice până la 
1896, de şi intrase în' Camerile liberale ca 
deputat între 1880 şi 1888. 

Dup& retragerea guvernului de sub pre- 
zidenţia lui Dim. Sturdza şi formarea cabi- 
netului Aurelian, a luat portofoliul Minis- 
terului de Interne de la 21 Noembrie 1896 
până la31 Martie 1897, când a demisionat 
împreună cu întregul guvern. 

La această epocă, a: intrat în gruparea li- 
berală disidentă de la Drapelul. 

Laurian (August Treb.) -— Publicist, 
profesor, născut în Ardeal la 1810, mort 
în Bucuresci la 1881. 

A făcut studiile sale în ţară şi în străi- : 
nătate şi a ocupat catedra de filosofie la 
liceul Sfântu Sava până în 1848 când miş- 
carca Românilor din "Transilvania ?] rechemă 
în Ardeal, unde jucă un rol însemnat. 

Intors în Moldova pe la 1851, se ocupă 
în special cu lucrări didactice până în 1858 
când veni carăşi în Bucurescl şi fu numit 
profesor al facultăţei de litere, membru al - 
Academiei, ajungând preşedinte al acestei 
Societăţi. . 

Laurian a. publicaţ: Tentamen Crilicun, 
Magazinul istoric pentru “Dacia în colaborare 

cu Bălcescu. Coup d'oeil sur Phistoire rou- 

maine. Dicţionarul limbei române în cola- 
borare cu “Maxi: şi un: Glossar, 

In afară de aceste lucrări, mai există studii 

făcute de Laurian, asupra matematicelor şi 

astronomică. 

Laurian (Dimitrie A.) —Profesor, zia- 

ist, născut în .Bucuresci la -1846, fiul lui 
August Laurian. Licenţiat în litere al fa- 

cultăței juridice din Bucuresci, a luat apoi 

doctoratul la facultatea din Bruxelles şi a 

fost numit la Septembrie 1871,:.profesor 

de filosofie la Liceul Sfântu Sava. | 

A ocupat în diferite rânduri funcțiunea 

de Secretar general al Ministerului Instruc- 

țiunci publice şi -inspector. general al înv&- 

ţământului secundar, 1888—1894...:.- 

Ca publicist, Laurian a fundat foaca Tran- 

sacțiuni lilerare şi a fost directorul ziarului - 

România Liberă, devenit :mai terzit Consti- 

Huţionalul. E a- fost ales senator. şi deputat 

sub guvernul conservator” din legislaţiunele   

1888—1895. Astă-zi are direcţiunea Consti- 
tuționalului. 

Lazăr (Gheorghe.) —- Născut în Avrig 
(Ardeal) la 1779, încetat din viaţă în aceaşi 
localitate la 1823.. A făcut studiile în Sibiu, 
Cluj, Viena, şi s'a ocupat mai ales de teo.- 
logie. 

Candidat la scaunul de episcop român 
al Ardealului, nu isbuti să fie ales, şi atunci 
se retrase în Braşov unde fu cât va timp 
învețător al copiilor doamnci Bărcănescu, 
refugiată acolo. Cu această familie, veni în 

" Bucurescă, şi se ocupă mal întâii de inginerie. 
Lazăr făcu peste scurt timp cuncştinţă 

cu banul Const. Bălăceanu, şi sfârşi prin 
ai insufla credinga că sciinţele se pot învăţa 

„şi în limba română. Banul fiind efor al 
şcoalelor, supuse lui Vodă Caragea o ana- 
fora pentru a se înfiinţa la Sfântu Sava o 
şcoală românească. S'a convocat un divan 
spre a delibera asupra propunerei care fu 
respinsă. In urmă însă, se puse la cale să 
se înfiinţeze o şcoală română la Sfântu Sava, 
car Lazăr fu numit profesor de inginerie şi - 
teologie şi începu predarea cursurilor sale 
la 1818, deşteptând spiritul de naţionalitate 
între Români. 

Patru ani, predă el cursurile sale, dar in 
urma evenimentelor de la 1821, şcoala fu 
închisă şi Lazăr se refugiă în Transilvania 
unde muri la 1823. o 

-EI a scris: Cursul de malematice deVolf. Fi- 
losofia lui Caut. 

“Țara -recunoscătoare meritelor şi sacri- 
ficiilor făcute de Lazăr, a ridicat pe bule- 
vardul Academici din .Bucuresci, o statue 

în amintirea acestui bărbat. | - 

Comitele Carol Rosetti, călătorind în 'ran- 
silvania, sa oprit în satulAvrig unde odihnesc 
rămăşiţele lui Lazăr, şi a ridicat în memoria 
acestui ilustru bărbat un monument de mar- 

- moră pe care transcrisese de pe crucc, inscrip- 

țiunea epitafică, ce Lazăr însu'şi dictasc, 

când zăcea pe patul morţei: 

i Vieţuitorule ! 
„Stii puţin şi citeşte, 

Apoi te gândeşte 
La trista omului searle, 

Nepreyetdtoarea moarte. 
Ce eşil astă-al eii am fost, 
Asta so scil. de rost. 
Ce sunt er acum, vei fi, 

Când ceasul îţi va veni.



LAZ 

În josul acestor linii, Sc. Rosetti a a- 
dăogat: 

«Precum Christos pre Lazăr din morţi a învial, - 

dșa în România din somn ai deşteptat.» 

Lăzărescu (Alexandru.) — Publicist, 
născut în Bucuresci la 1830 Decembrie, în- 

cetat din viaţă la August 1876 în Bucuresci. 

A făcut studiile în ţară şi înscriindu-se la 

şcoala de drept, a intrat în acelaş timp ca 
sceretar al Mitropolitului Nifon. Peste 
putin, pleacă la Paris, termină acolo stu- 

diile, şi la întoarcere în ţară e numit mem- 

bru pe lângă 'Lribunalul Ilfov. In magis- 
tratură, ajunge Consilier la curte, apoi de- 

misioncază în 1867 şi îmbrăţişează cariera 

de avocat. 
A publicat : Gheorghe san-un Amor ro- 

mânesc. Samilo (1850) Poesii. Alfredo (1854). 
Massim pictorele melodramă în ș acte (1858) 
Siroe Ciobanul (1867) Ţăranii şi boerii o- 
dinioară (1871-1872) Mişcarea  insurecho- 
nală în țară de la 15.48 încoa. 

A colaborat la Revista. Contimporană. 

Lecca (Constantin). — Pictor, profe- 
sor, născut în Braşov la 18 Decembrie 1810, 
încetat din viaţă în Bucuresci la' 14 Oc- 
tombric 1887. A studiat pictura în Vicna 
şi Roma şi apoi reîntors în şară s'a stabilit 
la Craiova dând lecţiuni de desen în: acel 
Oraş. - 

La 1847 trece în Bucuresci ca profesor 
de desen la Sfintu Sava până la 1859. 

Principalele sale tablouri sunt: Iv/rarea 
lul Mihai Viteazul în Alba Iulia — “Dupe 
bătălia de la “Rizboeni; Mihai Vileazu ucis . 
de Basta — “Descălicarea lui Radu Negru. 
Portretul lui Cuza- Vodă. Aceste trel tablouri 
sc găsesc la Pinacoteca din Bucurescl. 

EL a mai decorat bisericile Madona Dudu 
din Craiova, Sfânta Troiţa din Braşov, Curtea 
Veche, Sfântu Gheorghe Noi, Rdzvau-Vodă, | 
Sfânta Ecaterina, “Radu-Vodă din 
resci. 

C. Leccaa mi lăsat şi nişte copii după 
tablouri celebre precum Capul lui Christ 
încoronal de spini, Cobarârea dupe cruce, 
“Polopul. 

Lecca (Dimitrie). — General, bărbat 
politic, născut în 2 Decembrie 1832 la'le- 
cuciii, încetat din viaţă lu Radomireşti(Bacăt) 
la 4 Iulie 1888. 

Bucu- 
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La vărsta de 16 ani plecă la Paris. unde | 
isprăvi colegiul şi apoi urmă ca extern cur- 

surile şcoalei de stat-major. Intors în ţară 
la 1854 întră în oştire şi plecă în Maroc 

la 1860 având gradul de căpitan, spre a 
urma operaţiunele armatei spaniole, dar 
ajunse acolo .când se închecă pacea. 

La 1863, numit maior, i se încredinţă: 
comanda batalionului de. venători: creat a- 

tunci. La 1866, dimpreună cu soldaţii şi 

oficerii: batalionului săi, cari aveai garda . 
palatului, întră cu Mălinescu, Lipoianu, 
Pilat, Costiescu, în Palatul Domnitorului 
Cuza, presentându'i spre semnare actul de 
abdicare şi apoi '] arestează. 

A doua zi, rr Februarie 1866, cra Mi- 
nistru de rkzboiii şi deținu acest portofoliu 
până la 1 Mai din acelaş an, când fu înain-, 
tat It.-colonel şi îse dete comanda Regim. 
7 din linie. | 

La 1876, ales deputat de oraşul .Bacăii, 
fu ales. în acelaş timp vicepreşedinte al 
Camerei. In timpul rezbelului Indepedenţci 
(1877—1878) fu numit comandant al divi- 
ziunei a 4-a, şi luă parte .la luptele de la 
Lom-Palanca, Smârdan, Vidin. Dupe rezbel, 
fu înălțat la gradul de general şi *ŞI reluă 
locul în Cameră; dar mai târzii! îi se dete 
comandamentul diviziei a q-a. 

Generalul Lecca. a mai fost Ministru de 
Rezbel şi de la 11 lulic 1579 până la 29 Apri- 
lie 1880, având gradul de Colonel. 

La 1883, a fost ales Preşedinte al Ca- 
merei, ocupând această demnitate până la 
moartea sa. - E 

ME 
Lecca (Gheorghe.)—Om politic, născut 

în “Tecuci la 1831, încetat din viaţă la 30 
August 1885 în Comuna Lecca jud. Bacău. 
Dupt ce termină Academia . din Iaşi plecă 
la 1849 în Paris şi urmă şcoala de stat-: 
major, de unde se întoarse la 1853 ca sub- 
locotenent. La 1854, împreună cu fratele: 
sei Dimitrie, formă o legiune menită a 
ajuta pe 'Lurci în războiul lor contra Ru- 
şilor. In urma reclamaţiunci consulului aus- 
triac, Poarta nu recunoscu această legiune şi 
Omer-Paşa comandantul armatei de -ocupa- 
ţiune, arestă pe organizatori. 

La 1859, G. Lecca fiind căpitan, e numit 
director al şcoulci militare din Iaşi. In” 1861 
demisionă din armată. In 1868, fu numit 
prefect al județului Bacăii. Vice-preşedinte al 
Senatului de la 1876 până la 1882, e numit 
Ministru de Finânce la 1 August 1882 şi
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“păstrează portofoliul acestui departament până 
la 2 Februarie 1885. 

„Lecca. (Haralamb G.)— Poct, născut 
la 1873 Februarie: ro în oraşul Caracal. 
A Fcut.studiile sale în şcolele din Bucuresci 
şi le. urmează acum înainte la facultatea. de 
drept... , Aa o 

Având o deosebită atractiune pentru poesie 
şi literatură, a publicat în 1895 un volum 
de versuri sub titlul Prima, cu o precu- 
vântare scrisă de B. P. Hasdei, "Pentru o 
femee dramă în ş acte, Bianca 3 acte ver- 
sură, Femea îndărdinică comedie .ş: acte 
versuri traducere, Enoch Arden poemă tradusă, 
Flâmânzii de “glorie, comedie 4 acte loca-: 
lizare. 

Lecomte du Noiiy (Andrei) — Arhi- 
tect francez, născut în Paris la 7 Septem- 

brie 184. Elev al atelicrului Vandremer, 
şi apoi al renumitului arhitect Viollet-le- 
duc, a debutat ca arhitect prin construirea 
palatului de la Monaco (1863—1865). Apol, 
urmează următoarele sale lucrări: 

1866: Restaurareaa dou: capele din secolul 
al 12-a de la catedrala din Cahors, care ”| 
a fost încredinţată de Viollet-le-duc. 1867- 
1868: Ridicarea monumentului Pater Noster 
şi monumentului funebru al Principesei de 
la Tour d'Auvergne, pe muntele Măsli- 
nilor, lângă Ierusalim. 

La 1869 Lecomte du Noiiy este numit 
inspector ataşat pe lângă comisiunea Mo- 
numentelor istorice pentru restaurarea Ca- 

pelei Castelului de la Vincennes (Francia) ; 
la 1870 intră ca sergent voluntar în arma 
geniului pe timpul . rezbelului Franco ger- 
man, car la 1873—1874 întreprinde a doua 
a sa călătorie în Orient şi face numeroase 
descoperiri arheologice în jurul Ierusalimului. 

La 1875, după cererea fostului Ministru 
al Cultelor “I'. Maiorescu şi pe baza reco- 
mandaţiei arhitectului Viollet-le-duc, Le- 
comte du Noiiy este delegat pentru :restau- 
rarea bisericei episcopale Curtea de' Argeş, 
ale cărei lucrări de o maestric şi frumuseţe 
fără seamăn, le termină în 1586. , 

De la această epocă, el a restaurat şi 

construit în România : Biserica Trei Erarchi 

din laşi, Biserica Sfântu Nicolae din Iași, 

Reşedinţa Episcopului de la Curtea de Argeş, 

Clopotnița -şi Paraclisul; Biserica sf. Dumitru 

diri Craiova, Biserica şi clopotnița S-ta Treime 

din Craiova; Mitropolia din Târgovişte.   

- EC. 

La 1887 Lecomte du Noiiy a-fos ales 
membru corespondent al Academiei Ro- 
mâne. El a primit numeroase decoraţiuni 
franceze şi române pentru lucrările sale. 

“Lecomte du Noiy (Jean Jules An: 
toine.)—Pictor francez, născut în Paris la 10 
Iunie 18.42. A avut de profesori pe Gleyre, de 
Signol, Gerâme şi a obținut la 1871 al 
doilca premiu mare de Rome cu tabloul scii 
Moartea lut. Jocaste: a 

S'a distins la toate exposiţiunile cu tablou- 
rile sale: Sentinela greacă.. Eros  Cupido. 
Poarta seraiului. Amorul şi Noaptea. Afară 
de multe alte producţiuni, se mai datoreşte 
acestui pictor următoarele portrete : “Regele 
Carol L-iu al României. Regina Elisabeta. 
Principesa Maria şi picturele decorative din 
interiorul Catedralei Curtea de Argeş şi 
bisericelor Sfântu Nicolae şi Trei Erarchi 
din laşi. 

Lecomte du Noiiy s'a distins şi ca sculptor. 
În anul acesta a început să lucreze o placă 
în marmoră în amintirea vizitet făcută la 
1896 de Imptratul Austriei, Regelui Carol I. 

Mult apreţuit de familia noastră Regală, 
Lecomte du Noiiy *şi petrece adesea toamna 

la Castelul Peleş (Sinaia), dând lecţiuni de 
pictură M. S$. Reginci Elisabeta. 

Ca semn de iubire pentru ţara noastră, 
acest pictor a dăruit Academică 10,000 lei 

„al căror venit e atribuit pentru un premiu de 
desen. 

Lemeny (Gheorghe.) — Pictor, data 
nascerci şi încetărei din viaţă necunoscute. 
A domiciliat în Iaşi şia fost trimis ca bur- 
sier al Statului de la 1838 până la 1846 
spre a studia pictura la Miinchen şi Roma. 
S'a întors în ţară la 1847. Principalele sale ta- 
blouri: drhaugelul Mihail învingând pe Sa- : 
lana, şi numeroase portrete ale boerilor din 
acele vremuri. 

Lemnea (Dimitrie.) — Sub-locotenent 
născut la 20 Octombrie 18ş0, mort la 7 
Octombrie 1877. Intră ca soldat în armată 
la 1870 şi e înaintat sub-locotenent la 1575. 
In timpul rezbelului Independenţei, face 
parte din Reg.7 delinie şi moare pe' câmpul 
de luptă în faţa Plevnei la 7 Octombrie 
1977. 

'Leonescu (Vasile). — Artist dramatic 

şi autor, născut în Bucuresci la 1866. Fu:
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gind de la şcoală când cra numai de 16 
ani, se duse mai întâiii cu o trupă de ac: 
tori la Buztu, deacolo trecu la teatru Dacia 
la:1883 sub direcţiunea lui G. Manolescu; 
apoi la 1885 a intrat în Conservatorul din 
Bucuresci. Fiind încă elev, a fost atunci 
angajat la “Leatrul Naţional spre a juca ro- 
luri de a doua mână. | 

După moartea lui Gr. Manolescu, trece 
însă în rândul ântâit şi joacă pe rănd ro- 
lurile: Robert din Onoarea, Ruy Blas, FHa- 

„milcar “Barca, Hipolit din Phedra, Leicester 
din Maria Stuart, Gondebuld dm Griselidis, 
Carloo Iandernot din Patria, Trimisul din 
Cedip, Mireanu din Lăcrâmioare, Cavalerul 
de Iaudrey din Orfelinele, “Petruchio din 
Femeia îndărătnicd, ctc. etc. 

La 1897 a fost ales societar al teatrului 
naţional. 

A scris pentru teatru: În timpul alegeri- 
lor comedie în 2 acte. În flagrant delict în 
3: acte (1885). Rosamunda tragedie în ver- 
suri, Traian şi Andrada în colaborare cu 
Gr. Ventura, tragedie în versuri, Jon /odd 
cel cumplit, tragedie în versuri jucate pe 
scena “Leatrului Naţional. 

Leonte (Anastasievici).—Chirurg, năs- 
cut în Giurgiu la 26 Februarie 1851. A 
făcut studiile sale la liceul Matciu Basarab; 
în' 1675 a obţinut la facultatea din Bucu- 
reşti titlul de dostor în medicină. Fost me- 
dic de regiment, a condus în timpul rezbelului 
Indepedenţei (1877—78) o ambulanţă a- 
şezată în dosul plătoului Griviţa. - 

La 1891 a fost înaintat medic de regi- 
ment clase L-ii: în rezervă, 

Medic secundar de spitale până în 1884, 
la această epocă a fost înaintat medic pri- 
mar şi în această calitate a trecut în 1897 
la Spitalul Brâncoveneasa. 

La 1894 a fost numit şi membru al. 
Consiliulul sanitar superior. A represintat 
Eforia Spitalelor Civile mai în toate congre- 
sele chirurgicale din Francia. 

Leria (vezi Zosima). 

Lhomme (A bel).— Ziarist francez, năs- 
cut în Paris la 1858, încetat din viaţă la 
1891 în Mentone (Francia). Venit în țară 
!a 1888, a colaborat sub pseudonimul Gallus 
la ziarul /'Independance Roumaine până în 
„1891 când a murit. | 

. 
  

Librecht. (Cesar). — Asupra originei 
acestui om care a jucat un rol:foarte im- 
portant sub Domnia Principelui Cuza,. sunt 
două versiuni cari nu s'aii putut: încă: con- 
trola cu. siguranţă. Unit pretind că a în- 
ceput prin a fi servitor în casa unul boer 
din Moldova care “i a dat crescere şi apoi 
Pa băgat în serviciul telegrafic din Galaţi 

“unde a cunoscut mai târzii pe colonelul 
Cuza, atunci prefect. 

Alţii susţin că Cesar Librecht, intrat 'în 
armata belgiană cu rangul de cadet, ar îi 
dezertat în urma unui fapt de indisciplină 

„şi sar fi refugiat în Moldova. Cunoscend 
perfect da bine limbele germană, italiană, 
engleză, având vaste cunoştinţe de ingine- 
rie, ar fi fost însărcinat în timpul rezbelu- 
lui Crimeei să facă telegraful militar pentru 
armatele aliate pe câmpul de luptă. 

Este însă , cert că la 1854, "1 găsim şef 
de serviciu telegrafic la Galaţi; apoi îndată 
dupt Unire, "| găsim: în anuarul militar, întăl- 
țat în trei zile de le soldat la rangul: de 
sub-locotenent (1860) adjutant al Principelui 
Cuza. E 

La 1861 c locotenent, la 1863 căpitan şi 
la 1864 maior. : 

In ziua în care a fost înrolat în oştire ca 
soldat, Vodă Cuza Pa numit tot de odată 
inspector general al poştelor şi telegrafelor 
din toată România. In această. calitate face. 
în 1863 cea dântâii convenţiune telegra- 
fică cu Serbia. Bărbat de o. activitate şi o 
deşteptăciune netăgăduite, Librecht 'se poate 
considera ca organizatorul serviciului nostru 
telegrafo-poştal. EL a jucat însă şi un. rol 
politic foarte important în tot -timpul dom- 
nici - lui Cuza, trăind în cele mai strânse 

Y A . . v legături cu dânsul şi fiind, pe. drept sai ne 
drept, considerat de mulți, ca" geniul cel rtii 

- al acestui Domnitor. 
Vodă Cuza detronat, Librecht este ares- 

tat în noaptea de 11 Februarie, reformat, 
dat în judecată pentru delapidare de bani 
publici şi închis în prevenţie până la 1868. 
Judecat, e osândit de Curte ; Casaţia casează 
însă sentinţa şi curtea din Craiova ?1 achită. 

Atunci pleacă în Spania şi intră cu gradul 
de coionel în statul-major al generalului, 
Prim, contra- armatei lui don Carlos. Se dis. 

” tinge la bătălia de la Albega şi i se dă—sati 
1a Singur, nu sc ştie bine—titlul de comite 
d Albega. La -1870 se teîntoarce pentru cât- 
va timp în Bucuresci spre a se ocupa de
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afacerile sale personale în procesul ce avea 
cu Statul pentru despăgubiri băneşti. 

De aicl pleacă în Paris şi în timpul rez- 
belului franco-german, face parte din legiunea 
streină a lui - Garibaldi. Se zice că a fost 
rănit pe câmpul de luptă. In urmă, stabilit 
în Paris, caută să se amestece în diferite 
întreprinderi industriale de electricitate, dar 

„nu reuşeşte, şi moare în cea mai mare 
mizerie acum câţi-va ani. | 

A publicat în Londra o carte: Les vues 
de la guerre moderne. 

„_ Lipoianu (Alexandru).—Colonel, năs- 
cut la 1839; a intrat în şcoala militară la 
1854, şi 'a dobândit în 1856 gradul de sub- 

locotenent. La 1866, fiind căpitan, întră 
dimpreună cu căpitanii Costiescu şi Pilat în 

" complotul îndreptat contra lui Vodă Cuza 
şi este În special însărcinat s& capete pro- 
zeliți în armată. In noaptea de rr Februa- 
ric 1866, el dimpreună cu ceilalți doi oficeră 
sus numiţi, se introduce în palatul domnesc, 
intră în camera de: odihnă a Principelul 
Cuza şi'i presintă spre semnare actul de 
abdicare. La ro Maiit acelaş an, Lipoianu 
este înaintat la gradul de maior, şi în anul 
“următor e pus în neactivitate. 

Rechemat la front în 1868, înaintează mai 
târzii până la gradul de colonel şi apol 
dimisionează. 

A ocupat şi mai multe funcțiuni civile 
sub diferitele guverne liberale, precum : pre- 
fect de judeţ şi director al poştelor şi te- 
legrafelor. ” 

Luchian (Nicolae). — Artist dramatic, 

născut în laşi la 1821, încetat din viaţă In 
acelaş oraş în 1893. Po 

De mic copil avea aplicaţiune pentru pic- 

tură şi părinţii sc Pai trimis în Paris ca 
să se perfecţioneze în această artă.: Ajuns 
acolo, se ocupă însă numai de teatru şi 

“când se întoarce în ţară, îmbrăţişează ime- 

diat cariera dramatică, debutând pe scena 
teatrului din Iaşi. 

- Cu mult talent comic, cl s'a distins în 

--tot repertoriul lui Alexandri şi mai ales în 

rolul de Jocris. Cariera sa dramatică a fost 

“foarte bogată, şi Luchian a fost în dou 

renduri închis penru aluziunele politice cu 

care şi presărea rolurile. Prima sa arestare 

datează de la 1846, sub domnia lui Mihail 

Sturdza, a doua, sub căimăcămia lui Vo-   
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Lugoşianu (Octavian). — Publicist, 
născut în Slatina la 11 August 1866. A 
făcut studiile sate la liceul Matei: Basarab 
din “Bucuresci (1878—1885) şi apoi a ter- 
minat facultatea de litere (1889). 

Colaborator al revistelor Convorbiri Li- 
lerare şi Revista Nouă, el a publicat: Ol- 
fenia sub ocupaţiunea austriacă din 1717— 
1739 (1889) Societatea femeilor române in 
1815 (1895): Boscărie, O serbare la Iaşi în 
1834 (1895). Bibliografii şi Biografii. Lugo- 
şianu a luat parte la publicarea: volumului 

_ÎV din supl. 1 al Documentelor Hurmuzali, 
cari coprind actele dintre 1802—1849. 

Lupu-Antonescu (Alexandru).— Pro- 
fesor, născut la 1859 Aprilie 15, în satul 
Lunca-frumoasă, com. Pârscov, jud. Buzti. 

A urmat clasele primare în şcoala dom- 
mească din Buzti (1867-1871), apoi 
studiile liceale in Bucuresci la liceul Sf. 
Sava (1871—1873) şi la Matei Basarab 
(1873—1878), ca bursier al Statului. 

Studiile universitare le-a făcut în Bucu- 
resci (1879 —1882) ca bursier al fondului 
Hilel şi a dobândit titlul de licenţiat în li- 
tere (Ştiinţele _istorico-filologice). La 1882 
e numit profesor la liceul Mihai Bravul în 

Octombrie, apoi profesor la şcoala normală 
Carol 1, de la 1 Noembrie 1882 şi până în 
present. A mai fost profesor la şcoala normală 
de institutori în anul şcolar 1888—1889, di- 

rector al şcoalei normale Carol Î, de la 

1890 Decembrie până la 1892 Noembric, 
revizor şcolar al judeţului Ilfov de la 1 

Decembrie 1885 până la 1 Septembric 1888, 
Inspector a! înv&ămîntului primar şi nor- 

mal, de la 1 Noembrie 1895 până lar 

Noembrie 1896. 
A publicat: Veacul XVI. Limba şi lilera- 

“tura Românilor (1889). Studii de istorie şi 
linguistică.  Tâlmăcitorul tabelelor intuitive 

(1888). Exerciţii de composiţiune (189$). 
- “Povdţuitorul acestor gramatici şi exerciţii 

de compunere (1895).Chestiunt de înveţămint 

(1896). Din viața sâracd, poveşti (1896). 
In colaborare cu d. Î. Găvănescu, pro- 

“ fesor la universitatea din Iaşi: Carte de ci- 
“ tire, bucăţi din autorii români, (1895). Gra: 

matici (1896). . S. 
Colaborator literar al ziarelor şi reviste- 

„lor Binele Public (1881--—1883), România 

Liberă (1886—1888). Literatorul. Couvor- 

biri “didactice. Revista literară, este unul 

din întemeietorii şi redactorii ziarelor:.
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Curierul Capilalei şi Scaiul (umoristic). | 
(1884) şi al revistei Ştiinţe şi arle (1881). _! 

Dirijează, împreună cu soţia sa,un Justi- 
tul de domnişoare în strada Făntânci No. 22 
Bucurescă, - 

Lupu (Gheorghe).—Gencral de divizie, 
născut la 1832, încetat din viaţă la 1886. 
A intrat în armată la 1849 cu gradul de 
sergent şi a fost înaintat sub-locotenent la 
1851. Maior în 1858, colonel în 1866,are 
deja gradul de general de brigadă când îs- 
bucneşte rezbelul Independenţei (1877—78). 
In timpul campaniei, el cu trupele de sub 
comanda sa, susţine acţiunea de pe malul 
stâng al Dunărci şi apoi ia comanda ce- 
tăței Nicopole cucerită. Mai terziii e. înălţat 
general de divizie. 

Luther (Erhard). — Mare comerciant, 
născut” la 1841 în oraşul Kainsbach (Bava- 
ria). Dupt ce sub conducerea părintelui stă 
a făcut în ţara sa studii comerciale, a venit 
în România la 1566 şi s'a angajat ca maestru 
berar la fabrica Czipser din Bucurescl, apoi 
la 1867 asociându-se cu Ciopech deschide 
O minusculă fabrică de berărie; asociațiunca 
nu prosperă şi Luther plecă la Olteniţa.     
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Dup multă muncă, afacerile, sale ' mer- 
gend mai bine, Luther. se întoarce in Bu- 
curesci - şi se căsătoresce cu d-şoara Sotia: 
Kaltmayer. a 5 

In Capitală, deschide o fabrică, de bere, care 
graţie muncei sale neobosite şi concursului 
vrednicei. sale soţii, dă din zi în zi roadele 
cele mai mari şi ridică fabrica :la rândul. 
ănteii. | Da 

Activitatea sa a fost recompensată şi 
"atrage asupra sa atenţiunea guvernului. La 

1881, Luther primeşte medalia serviciul cre- 
dincios cl. |, iar juriul agricol al districtului 
Ilfov "i conferă medalia de aur pentru f- 
bricarea specială a berei, în 1883. In acelaş 
an, exposiţia cooperatorilor *i decernă di- 
ploma de onoare cl. Î, iar M. S: Regele 7] 
numeşte furnisor brevetat al Curzei Regale. 
“La 1884 Corpurile legiuitoare "i acordă 
împămentenirea,. - - | 

La 1885, dupt o activitate de 13 ani, 
Luther concepe planul de a face o nouă 
fabrică, pe care o şi începe la 1890, trans- 
formând: vechiul local într'o clădire impu- 
nătoare. | E E 

Dar abea pune piatra fundamentală şi în 
acelaş an, în ziua de 1ş Iunie, încetează 
din viaţă. 

V 
Macarovitsch (Gheorghe).— General 

de brigadă, născut la 3 Septembrie 1843. 
Elev al şcoalei militare la 1862, ce înălțat 
sub-locotenent la 1864 şi maior la 1876, 
colonel în 1887 şi general de brigadă, co- 
mandant al brigadei 2 de artilerie la 1896. 

Avend gradul de colonel, a fost mult timp 
directorele şcoalei militare din Iaşi. 

Macedonski (Alexandru.)—Poct, năs- 
cut în 1854. A făcut studiile sale în Craiova 
şi apoi a urmat studiile literare la facultă- 
țile din Geneva şi Piza. A debutat ca scriitor 
în 1870 printr'o poesie tipărită întrun ziar 
din “Transilvania sub direcţiunca lui Barițiu. 

Apoi a colaborat la numeroase ziare şi 
reviste literare, a fondat ziarele cotidiane   

Stindardul. (18375) Vestea (1377—78) revista 
Lileratorul. | 

A publicat: “Primăvara, versuri (1872). 
Excelsior, Teatru 1 vol. Novele 1 vol.. Cri- 
lici 1 vol. Epigrame 1 vol., Bronzes, poesii 
în limba franceză (1897). Unele din poe- 
siile sale, au fost traduse în limbele germană, : 
franceză, italiană, greacă. 

Magheru (Gheorghe).-— General, năs- 
cut în Craiova la 1804 încetat din viaţă la 
25 Aprilie 1875. A înccput prin a întra 
în serviciul armatei ruseşti făcând campania 
din 1528-1829 şi semnalânu-se prin vitejia 
sa în capul unor panduri: După pacea de 
la Adrianopole, intră în magistratură şi fu 
„rezident de Tribunal până Îa .1846.;.când 
a fost prefect al județului Romanați. -Dim-
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preună cu Eliade Rădulescu şi cei-lalți frun- . 
taşi: ai partidului. national, Magheru ia parte... 
la evenimentele de la 18458, devine membru 
al guvenrului provizorii şi e numit coman- 
dant al voluntarilor şi dorobanţilor. In urma 
zilelor de ir şi 12 Iulie, e numit comisar | 
general al celor cinci judeţe din Oltenia, 
însărcinat în acelaş timp cu organizarea pan- 
durilor şi milițiilor. Peste -dout luni el avea 
în lagărul seh 6000 de oameni, şase tunuri, 
când primi ordinul să licenţieze trupele în 
urma intrărei 'Lurcilor în Bucuresc. 

Se supuse după ce protestă înscris şi dim- 
preună cu căţi-va, tovarăşi de arme, trecu 
în "Transilvania iar de acolo plecă la Viena. 
La 1854, ';Sultanul ?] chemă -la Constanti- 
nopole spre ai da un comandament în ar- 
mata lui Omer-Paşa şi a organiza o legiune 
românească. Ne putând izbuti, el publică 
numeroase scrieri relative la drepturile ţărci. 

Intors în ţară la 1857, Magheru face 
parte din divanul ad-hoc. şi e unul din luptă- 
torii cei mai de frunte spre a îndeplini 
unirea Principatelor şi alegerea Domnito- 
rului Cuza. 

Maior (Petru de Dicio). — Născut în 
comuna Capusicel de Campia (Lransilvania) 
la 1754, încetat din viaţă la 14 Februarie 
1S21. A făcut studiile la Blaj şi Cluj; 
în 1774 e trimisla Roma în institutul col/e- 

gium de propaganda fide.. Acolo studiază - 

iilosofia, teologiaşi adună în biblioteca Va- 

ticanului o mulţime de documente precioase 

asupra origincă Românilor. La1779 seintoarce 

în Blaj, unde se face călugăr şi profesor. 

de teologic şi filosofie. 
„ Micşorând-se numtrul călugărilor printrun 

decret imperial, se face paroh într'o co- 

mună -şi funcţionează până la 1809 când 

pleacă la Pesta. _ - a 
Acolo, ocupă funcțiunea de revizor censor 

si. corector“pentru cărţile româneşti la tipo- . 
? 

grafia Universitărei. Această funcţiune -a 

ocupat'o 12 ani. Ma 

Prin testamentul seii a lăsat mai multe 

sume de bani pentru instituţiuni culturale 

şi filantropice. _ 

A publicat : Drvaţătura pentru creşlerea fiilor 

la îngropăciunea pruncilor morţi (1809) Pro- 

povadanii la îngropăciinea oamenilor „morţi 

(1809). Predice la toate Duminicile şi sărbătorile 

anulul (1810—1811). Istoria penru începulul 

Romanilor în Dacia (1812). Istoria. bisericel 

Românilor (1813) ete... . .. o 
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Maiorescu (Ioan).— Profesor, născut la 
Bucerdea lângă Blaj în 1Sr1, mort. în Bu- 
curesci la 4 Septembrie 1864. - 

A făcut studiile sale în Blaj, Cluj, Pesta 
şi Viena, urmând cursurile de filologie, is- 
toric şi teologie în institutul Sfintei Barbare 
din acest din urmă oraş. . Li 

Profesor la 1837 într'o scoală primară din 
Cerneşti înfiinţată chear de dânsul, cl de- 
vine apoi inspector şcolar peste Oltenia 
şi trece pe urmă în Ardeal în timpul re- 
voluţiei de la 1848, unde joacă un rol 
politic însemnat în mişcarea naţională. El 
este trimis atunci în Germania de, către gu- 
vernul provizoriu din Bucuresci spre a stă- 
rui în favoarea Românilor, şi a protesta contra 
politicei Rusici. 

In acest timp, Maiorescu colabora la Aug- 
sburger Allgemeine Zeitung, publicând me- 
morii prin cari descriea situaţiunea Români- 
lor în Orient şi în "Transilvania. 

Mai târzii, Maiorescu întră ca funcţionar , 
la Ministerul Justiţiei din Viena. unde tra- - 
duce în limba română toate legiuirele 
austriace. 

La 1857, el se reîntoarce în ţară spre 
a se consacra cu desăvârşire profesoratului. 

“ Director. la Ministerul Cultelor sub A. 

G. Golescu, el este numit în Noembrie 1859, 

director al Eforici şcoalelor. . 
[. Maiorescu a scris: Jlinerar în Istria, 

un vocabular, “Die Rumânen des Qesterrei- 

_chischen Monarhie (rapoarte) şi mai multe 

scrisori şi memorii publicate în Revista Noue 
de loan Ghika. A 

Maiorescu (Titu). — Profesor univer- 
sitar, publicist, om de “stat, născut în .Cra- 

“iova la 15 Februarie 1840, fiul lui - loan. 

Maiorescu. A făcut. studiile sale în 'Lhere- 
sianum la Viena şi le-a, terminat în Berlin 

şi Paris. Intors în ţară, a fost numit la 1862, 

procuror pe lângă 'T'rib. Ilfov, apoi în De- 
cenibrie din acelaş an, profesor la Univer- 

sitatea din Iaşi ales şi primul ci rector. A mai 

fost cât-va timp director al liceului din Iaşi 
şi apoi al şcoalci normale “Trei Erarchi. 

In capitala Moldovei, 'T. Maiorescu fon- 
dează împreună cu I. Negruzzi, P. P. Carp, 

“Ih. Rosetti, V. Pogor, societatea literară - 

Junimea şi revista Convorbiri literare... - 
Ales pentru prima dată deputat la 1871, 

"este de la 7 Aprilie 1874 până la Ianuarie. 

1876, ministru al şcoalelor în cabinetul _.
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Lascăr Catargiu, apoi până la August 
1876, agent diplomatic al şărei la Berlin. 

Dat în judecată de Camera liberală din 
1876 împreună su colegii săi din cabinetul 
L. Catargiu, el este ales de colegiul I-iă 
din laşi deputat al opoziției în Ianuarie 1878. 
Imediat după aceasta, Camera a retras ac- 
tul de acuzare în contra foştilor miniştrii 
conservatori. 

La 1854, 11. Maiorescu este transferat ca 
profesor de logică şi filosofic la Universitatea 
din Bucuresci, care în 1892 Pa ales rector 
şi în 1695 senator, reprezentant al colegiului . 
universitar. 

De la Martie 1888 până la Martie 1889 
şi de la Noembrie 189o- până la Ianuarie 
1891, cl a mai fost Ministru al şcoalelor . 
în cabinetele 'Lh. Rosetti: şi general Manu. 

I. Maiorescu a publicat: Einrges “Philoso- 
phische (Berlin 1563) Critice 3 vol. Logica, 
Aforismele lui Schopenhauer (traducere) *Pre- 
cedente coustituţionale, mal multe discursuri 
politice printre cari Reforma instrucțiunei - 
Publice, - precum şi traduceri de novele şi 
drame streine, 

Discursuri politice 2 vol. (1897). 

“Măldărescu (Gheorghe). — Colonel, 
născut la 20 Octombrie 1838, mort la 1896. 
Intrat ca soldat în armată la 1855, e îna- 
intat sub-locotenent în 1859, maior în 1868 
locot. colonel în 1875. În timpul rezbelului 
Independenţei are comanda Regim.: No. ro 
de dorobanţi şi se distinge atât la Grivita 
la 30 August 1877, cât şila Rahova la 7 
Noembrie 1877. Aci, are în timpul luptei, 
calul ucis sub dânsu!, şi cl urmează ași 
conduce pe jos soldaţii la atac până ce un 
glonţ îi străpunge amândouă picioarele. 

Dupt rezbel, având gradul de colonel, - 
G. Măldărescu remâne comandant al unui 
reg. de infanterie până la moartea sa. 

Maălinescu (Vasile). — Născut la 10. 
Decembrie 1817 în satul Valea Seacă (Bu- 
covina) încetat din viață în laşi la 13 Fe- 
bruarie 1866. A fost mult timp secretar al 
arhivei Statului, dar persecutat pentru ide- 
ile sale democratice, sub domnia lui Mihai 
Sturdza, tu nevoit să părăsească Iaşul unde 
cra stabilit, şi se statornici la Paris. Voind 
st reintre în țară fără autorizaţie, fu sur- 
prins într'o trecătoare şi se refugiă în 'T'ran- 
silvania, la 1847. E 

In anul următor, dupt revoluţie, se în-     

toarce în ţară şi continuă agitația pentru 
unire. În 1857 fu ales membru al divanului,, 
ad-hoc al Moldovei, şi scrise. petiția ţăra-.: 
nilor către Divan. Apoi a fost ales în co-, 
misia centrală din Focşani. pa 

La 1861 a fost Ministru al Cultelor de. 
la 12 Mai până la 18 lulic. i 

Malia (loan D).—Publicist, autor dra- 
matic, născut în Bucuresci la. 16 Martie 
1854. A făcut studiile sale în ţară. 

Ca ziarist a colaborat la Naţionalul, Ga- 
zela Poborului şi alte organe liberale. A 
scris pentru teatru: Furiule * linereţei. Din 
glumă. In pragul scenel. 

A localizat Prima scântee. FHagiul. Afu- 
risil epure. «433». 

Mandinescu (Ioan).—Profesor, născut 
în laşi la 1833, încetat din viaţă la ş Mai 
1868. A făcut studiile în seminarul Socola 
(1846—1852) şi la universitatea din Peters- 
burg (1852—1857). N 

Intors în ţară, e numit îndată profesor 
de filosofie la seminarul Socola:unde. predă 
cursurile până la 1859. La 1860, obţine 
catedra de istoria universală şi eclesiastică, 
cursul superior, la acelaş seminar. : 

Scrieri :- Istoria universală 3 vol. tipărită 
"după *moartea sa (1870-1872). 

Mandrea (Gheorghe).—Arhitect, năs- 
cut în Focşani la 2 Ianurie 1855. A început . 
studiile sale în ţară şi le-a terminat la Dresda: 
de la 1870 până la 1879, terminând şcoala 
de Conductori şi .Politecnicul. Apoi veni la : 
Paris unde întră la Creditul Lyonez, biroul 
de arhitectură şi urmă cursurile şcoalci de 
Bele-arte. | : 

Intors în ţară i sa încredințat de Minis- 
terul Domeniilor construcţia Băilor: de la 
Călimăneşti. Angajat ca arhitect al; Primăriei 
Capitalei, şef de serviciu,a executat clădirea 
a 14 şcoli primare, rampa de! vinuri, etc.-. 
cte. A mal executat construcțiunea. Semina- - 
rului central şi Liceul internat model de 
la Iaşi. Actualmente csle arhitect la Eforia 
spitalelor civile. 

Mandrea (Mihail'Th).—Mare industriaș, 
născut în Focşani. la“ 6 Mai 1844. Dupt | 
terminarea claselor primare, a mers la Lipsca 
unde a ficut clasele reale şi comerciale de 
la 1860 la 1864. 

In urmă, el intră ca practicant întro casă”



de corercii din Berlin unde instalează apoi 
o casă de comision şi export de la 1870 
la 1873. Reîntors în ţară, se ocupă până 
la 1879 cu afaceri de comision, iar atunci 
instalează în Bucuresci o fabrică de cismărie 
mecanică cu aburi. Concesionar al Statului, 
cl funisează toată cismăria şi equipamentul 
de piele, necesarii armatei de la 1885 până. 
la 1895. Mihail Mandrea a contribuit mult 
la ridicarea diferitelor industrii şi în special 
la acea a tăbăcăriei. El este membrual Ca- 
merei de Comerciii şi al comisiunei indus- 
triale de pe lângă Ministerul Comerciului, 

Manfi (loan). —- Arnănunte biografice 
lipsesc. Unul din cei patru profesori aduşi 
de Asaky la 1820 în Iaşi, spre a preda 
limba latină la seminarul Socola. 

Maniu (Vasile).— Publicist, om politic, 
născut în Lugoş (Banat) la 1824. A făcut 
studiile în Caransebeş, Arad şi Pesta unde 
a terminat cursurile de filosofie şi drept. 
La 1847 se stabili în Bucuresci şi luă o 
parte activă la mişcarea revoluţionară din 
1848. Silit să părăsească România, se retrase 
în “Transilvania şi se înroli în comitetul de 
apărare din Sibiu. Dup& ce ocupă acolo 
diferite funcțiuni publice, se rcîntoarse. în 
Bucuresci şi ecsercită profesiunea de advocat. 

A fost ales deputat în.tot timpul legis- 
laturei de la 1876—1S88 şi e membru al 
Academiei române. 

“ Scrieri : Amelia sai victima amorului, dra- 
mă originală 3 acte (1849). Care sunt lile- 
rile române ? (1856). Si ne desamăgim ! 

(1856). Disertaţiune istorico-critică şi _lite- 
rară. Despre originea “Românilor din Dacia 
lui. Traian (1857). Unitatea latină sai causa 
română în procesul naționalităților (1867): 
Misiunea occidentului alin în orientul ro- 
mân (1870). Questiunea Orientului (1872). 
Moi:umentul de la Călugăreni (1872). Con- 
jnrațiuneă lut Catilina (1872). Proscrisul, 
dramă (1880). România în lileratura sireină 
(1883). Şapte scrisori deschise câtre M. S. 
Carol 1. (1888): 

Manliu (Ioan). — Profesor, publicist, ” 

născut la 1841 în Comuna Tofelde (Tran- 

silvania). A făcut studiile secundare în Tran- 

silvania iar pe cele universitare la facultatea 

de litere din Bucuresci. Intrat în corpul 

didactic la 1871, a trecut în 1875 în .Ca-   
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pitală ca profesor de limba română la şcoala 
centrală de fete. 

Scrierile sale sunt: Gramatica română, 
Elimologia (1870—1874). Stil şi composiţi- 
uni (1880). Curs elementar de literalură 
(Ei Sintaxa (1887). Poetica română 
1890). Crestomatia română (1891). Anto- 

logia română (1891). Gramatica istorică şi 
comparativă a limbei române (1894). Exer- 
cițiti de composiţiunt (1895). Povăţuitor pentru 
predarea în clasele primare (1896). Educa- 
[iunea fetelor noastre, în colaborare cu D-na 
Elisa SCanliu. 

Manolescu (Grigore). — Artist dra- 
matic, născut în Bucuresci la 1857, încetat 
din viață în Paris la -12 Iulie 1892. 

După ce a urmat cursurile şcoalei de 
declamaţie din Bucuresci, a debutat în sala: 
Bossel la 1873 în comedia: «Un poet ro- 
manlic» apoi intră în trupa artistului Millo 
şi atrage atenţiunea publicului în comedia 
«Un bal din lumea mare». * 

Peste puţin e angajat la "Teatrul Naţional 
din Bucuresci de unde pleacă în Italia cu 
marea tragediană Pezzana. La reîntoarcerea 
sa în ţară, joacă la Teatrul Valhala şi pe 
diferite alte scene 'cu o trupă de sub di- 
recţiunea sa. 

Reangajat pe scena Teatrului Naţional, 
talentul skă se desvoltă din ce în ce mat 
mult şi reese în rolurile lui Iamleţ, Ga- 
lus, Ruy-Blas, Dragomir (din . Nâpastea) 
etc... ” 

Manolescu, cu o trupă sub conducerea 
sa, a dât câte-va representaţiuni în limba 
română pe o scenă din oraşul Vicna la 
1890. 

Manolescu (Nicolae). — Medic oculist, 
născut la ro Februaric:1850 în comuna 
Şaranga (Buzti). A făcut studiile sale în. 
țară şi le a terminat la Paris în clinica 
oltolmologică a d-rului de Vecker. Intors 
în ţară după ce mul fusese 3 luni în clinica 
profesorului Arlt la Viena, a fost numit în 
1881, medic oculist la Spitalul Brânco- 
veneasa. " 

La 1883 trece în aceaşi calitate la Colțea 
unde ce numit definitiv în 1884. . 

La 1885 e numit profesor la catedra de 
oftolmologie de la Universitatea din Bucu- 
resci, pe care o suplinea încă de la 1883. 

D-rul N. Manolescu a dirijat Analele 

medicale române de la 1881 până la 1884 

Sb



şi a fundat la 1890 revista medicală: Apă: 
rălorul sânătăței al cărei proprietar este. 

Membru în Comitetul de redacţie al <Ro- 
mâniei medicale», fondator al Socictăţei 
Studenţilor în medicină, şi al unui premiu 
de. şoo lei la fie-care 3 ani pentru cea mai 
bună scriere asupra unei cestiuni de oftol- 
mologie, Dr. N. Manolescu a publicat, 
Boalele conjunctivei (3884). Boalele transmi- 
sibile (1896). FHygiena [eranului (1893), 
lucrare premiată de Academia română. 

Manu (Gheorghe).—General, inspector 
al artileriei, bărbat de stat, născut la 1833, 
fiul marelui vornic loan Manu. 

După ce termină în ţară studiile sale 
liceale, fu trimis: în Prusia la 1847 şi trecu 
prin 'şcoalele militare din Germania. Apoi 
cu învoirea guvernului român, intră la 1853 
în armata prusiană cu gradul de sub-loco- 
tenent în artileric. 
Intors în ţară la 1858, intră în armata 
română, fu însărcinat cu organizarea artileriei 
noastre şi comptă în această armă până la. 
1884, când a demisionat. 

De la 1869 până la 1870, generalul Manu, 
pe atunci colonel, a făcut parte din cabi- 
nctele de sub preșidenţia Principelui Dimitrie 
Ghika şi Manolaki Costake Epureanu, având 
portofoliul Ministerului de Rezbel. — La 
187.4, el este ales Primar al Capitalei şi 
păstrează această funcţiune până la 1877. 

La 1877, izbucnind rezbelul ruso-turc, 
generalul Manu e numit comandant al divi- 
zici a 4-a, însărcinat cu apărarea ţărei la 
Olteniţa, Corabia, Bechet, Islaz şi 'Turnu-. 
Măgurele ; apoi a luat parte la toată cam- 
pania pe câmpiile Bulgariei, la Plevna, Vidin. 
Această din urmă cetate s'a predat în mâi- 
mele sale. Generalul Manu, a fost primul 
oficer român decorat cu Virtutea militară la 
I0 Mait 1877. 
După campanie, el a ocupat funcțiunea 
de inspector general -al artilerici până la 
1888 când a demisionat. . 

In afară de rolul politic pe care la jucat 
generalul G. Mahu de la 1869 până la 1877 
când a reintrat în armată, îl mai “regăsim 
iarăşi Ministru de rezbel în cabinetul “Th. 
Rosetti şi I.. Catargiu de la 12 Noembrie 
1888 pâna la 5. Noembric 1889.. La această 
cpocă, în scop de a efectua unirea tuturor 
elementelor conservatoare, primeşte Preşi- 
denţia guvernului de la ș Noembrie până 
la 15 Februarie 1891 când demisionează. 
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La 27 Noembrie “1891, în cabinetul 
“Lascăr Catargiu, ia portofoliul Domenielor, 
dar pentru scurt timp. Unirea conservato- 
rilor efectuată, generalul Manu părăseşte 
Ministerul - pentru a fi ales de majoritatea 
Camerei preşedintele «i, şi timp de patru: 
ani, până la 1895 când se retrage guvernul 
conservator, desfăşură o activitate. roditoare 
pentru a se putea legifera multe legi im- 
portante. 

Scrieri :' Tractat de aritmelică şi de algebră. 
Paris (1864). 

Manu (loan. M.)— Mare vornic, năs- 
cut în Bucuresci la 1803, mort în Bucu- 
rescă la 29 Noembrie 1874,fiul lui Mihail 
G. Manu de. origină din Veneţia, venit în 
România pe la mijlocul secolului al 18-lea, 
din Constantinopole, unde figura printre 
familiile aristocratice ale fanarului... ... 

A făcut studiile sale in casa părintească, 
urmând apoi şcoala românească dimpreună 
cu Simeon Marcovid, Eliade Rădulescu şi 
alții. . 

“In vremea lui Kisselef, a fost prefect la 
Galaţi, apoi la Giurgiu până pe la 1833 
când :s'a stabilit în Bucuresci, şi a ocupat 
următoarele funcțiuni: Director la Ministe- 
rul de Interne (vornicie) sub domnia lui 
Alexandru Ghika, secretar al obşteştei Adu- 
nări, Prefect de Poliţie (Agă) în timpul lui 
Vodă Bibescu, când a organizat el. cel ân- 
tâii Corpul Pompierilor. 

În timpul groasnicului incendiu de la 
1847, a' desfăşurat atâta activitate şi ener- 
gie, în . cât oraşul Bucuresci, i-a dăruit o 
sabie de onoare. E 
Dupt  isbucnirea . revoluţiei de la 1848, 

zilele sale fiind in primejdie, sa refugiat în 
străinătate, de unde s'a reîntors peste cât-va . 
timp; şi a trăit retras din viaţă! politică până 
sub Domnia lui Vodă Ştirbei, când a ocupat 
funcțiunea de Ministru al afacerilor streine 
(postelnic). | E 

In timpul vieţei sale politice, el a suit 
toate gradele boereşti, ajungând până la cea 
mal înaltă treaptă, acea de mare vornic. 

La 1858 loan Manu deveni membru de 
drept al Căimăcămiei de trei. - 

Partizan al alegere! fostului domn Bibe- 
scu în 1859, el s'a retras în viaţa privată 
în tot timpul domniei lui Cuza până la 
1866 când alegându-se prințul Carol I par- 
ticipă din noii la lucrările Senatului şi Con-
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'siliului judeţean. ca ales al colegiului ănteiii 
de Ilfov. 
„Marele Vornic loan Manu, încurajea tot 
ce putea contribui la desvoltarea patriotis- 
mului şi el: fu unul din fundatorii So- 
cietăței filarmonice pentru încurajarea tea- 
trului naţional. | -- „- 

Vechile case în care a trăit marele Vor- 
nic 'în Bucuresci, se găsea pe locul unde 
Sa clădit «Fundaţiunea Carol ii» “strada 
Vămei, colţ cu strada Clemenţei. 

„ Manu; (Savel).—General, născut în Bo- 
toşani la 1834: A făcut studiile sate în Iaşi, 
Athena, Paris, apol a intrat în armată. şi a 
ajuns adjutant al Principelui Al. Ghika. 
“Plecând'la Iaşi, s'a pus acolo dimpreună 

cu câţi-va tineri în capul mişcărei unioniste 
şi dupt ce a fost pretect de poliţie în acel 
oraş, a fost numit la-1859 comandant supe- 
rior al armatelor din Moldova. La 1864 e 
înaintat general de brigadă şi intră în cabi- 
netul prezidat de M. Kogălniceanu ca mi- 
nistru de război de la 12 Aprilie 1864 
până “la 30 Ianuarie 1866. -. 
„După căderea principelui Cuza, a mai fost 
deputat şi primar al Capitalei şi „apoi s'a 
retras cu desăvârşire din viaţa politică la 1875. 

„. Mărăcineanu (Valter).—Căpitan, năs- 
cutla' 30 Mai 1840, mort la 30 August 1877. 
A intrat în armată ca sergent voluntar la 
1858, a fost înaintat sub-locotenent la 1861 

şi căpitan la 1868. In timpul rezbelului 
Independenţei face parte din Reg. 8 de linie, 

- comandant al batalionului r-iu şi în capul 
soldaţilor. sei,- strigând : «Dupt mine copil» 
se repede la asaltul redutei Griviţa. El cade 
în şanţuri, pătruns de gloanțe (30 August 

1877). Turcii din redută, în urma primei 
retragere a ostaşilor români, luară corpul 

căpitanului Mărăcineanu şi: al: maiorului 
Sonţu şi le înfipseră ca trofee pe parapetul 
redutei. - | - 

“In amintirea numelui acestui erou, Muni- 

cipalitatea Bucuresciului a dat numele Valter 

Mărăcineanu la o stradă de lângă grădina 

Cişmigiu, lângă fostul Tribunal Ilfov. 

__ Marcovici (Alexandru. S). — Medic, 

născut în Bucuresci la 26 lulie 1835, încetat 
din viaţă la ș Ianuarie 1886 în Bucuresci. 

A făcut studiile sale elementare în institutul 

Schevitz, apoi a terminat liceul Sfântu Sava 

şi la 1853 a plecat la. Paris ca bursier al 

-
-
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Statului. In 1855 se înscrie acolo îa facultatea 
de medicină. După ce "şi face stagiul în scr- 
viciul lut Velpeau, la spitalul Chari/, trece 
în 1858 extern la Fl6tel-Dieu. De la această 
epocă şi până în 1864, când trece cu mare" 
laudă teza sa de doctorat,Al. Marcovici a făcut 
parte din serviciile cele mai principale ale 
diferitelor spitaluri din Paris. 

Intors în ţară, este numit în 1864 medic - 
al poliţiei sanitare, şi după scurt timp profesor 
de medicină legală la şcoala năţională de me- 
dicină. In 1868 este numit profesor de cli- 
nică şi terapeutică medicală şi medic primar 
la spitalul Colțea. In scurt timp, el devine! 
medicul cel mai cu vază din ţară şi câştig: 
un mare renume cu deosebire pentru diag- 
noza boalelor.. _ 

* AL. Marcovici a fost în mai multe rân- 
duri delegat la congresele inedicale din Viena 
(1873), Bruxelles (1875), Amsterdam (1879) 
Paris, Londra (1881), unde a făcut comu- 
nicări de o mare valoare sciinţifică. 

El a fondat la 1879 Jurnalul societăței 
medicale. 

Marcovici (Simion).—Profesor, născut 
la 1790, încetat din viaţă la 1877 în Bucu- 
resci. La deschiderea şcoalelor române din 
Bucurescă a fost profesor la Sfântu Sava dim- 
preună cu Gheorghe Lazăr; apoi în timpul. 
zaverei a.plecat în Paris unde a terminat 
studiile sale şi s'a reîntors în ţară la 1830. 
Anul următor e numit profesor de limba 
franceză şi retorică la Sfântu Sava unde 
predă cursurile sale până la 1849 când 
este numit şi 'efor al. şcoalelor. La 1855 
demisionează şi din profesorat şi din această 
funcţiune, La 1861 este iarăşi numit director : 
al Eforiei școalelor, dar pentru foarte scurt 
timp. 

Simion Marcovici a publicat: Triumful 
virtuței (1831). - Culegere din nopţile lui 
Yung (1832). Curs de rhelorică (1833). 

A colaborat la Gazeta Teatrului naţional 
(1835) şi la Muzeul naţional (1837). 

Mărgărit (Apostol).—Născut în Macc- 
donia la 1834. Amănunte biografice asupra 
tinereţelor sale lipsesc. 

Se ştie însă că a fost în legături cu mai 
toți bărbaţii de frunte ai ţărci, precum C. 
Negri, A. C. Golescu (Arăpilă) loan Ghika, - 
"Kogălniceanu. 

Învățător în şcola comunală din Vlaho- 
„Clisura, "Apostol Mărgărit începuse la 1862
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"să predea copiilor Armâni, limba lor ma- 
ternă “împreună cu cea grecească. Perse- 
cutat de patriarchul din Constantinopol, a 
trebuit să plece de la şcoală, a rămas însă 
în Clisura unde dedea lecţii particulare de 
limba română. 

Mărgărit şi cu r&posatul Tiut au fost 
întemeietorii şi înv&țătorii mai multora din 
şcoalele din Macedonia. In 1878 îndată 
după rezbel, guvernul otoman a încuviinţat 
ca Apostol Mărgărit să fie rânduit de către 
guvernul român ca inspector al şcoalelor 
române din "Turcia. 

Cu toată activitatea lui, şi-a atras mulți 
duşmani atât în Macedonia cât şi în ţară. 
Nu odată era să piarză vieaţa. Pumnalat 
la Salonic, aruncat de dout ori în Vardar, 
împuşcat în munţii Ohridel, a scăpat ca prin 
minune. Grecii îl acuză de trădare; ci zic 
că. el este agent austriac şi că lucrează pentru 
catolici. In ţară la noi i se aduc aceleaşi învi- 
nuiri, a căror temeinicie sai netemeinicie 
nu avem să o controlăm aici. | 

Activitatea lui Mărgărit s'a manifestat şi 
printr'unele scrieri. In afară de numeroase 
suplici şi cereri adresate Porții în: numele 
poporului armânesc pentru cutare sait cutare 
drept naţional, el a mai scris despre afa- 
cerile macedonene: “Rfutation d'une bro- 
chure grecque par un Valaque €pirote (1878). 
Fludes historiques sur les Valagues du Pinde - 
(1881). Les Grecs, les Valagues, les Alba- 
nais et Empire turc par un Valaque du 
Pinde (1886). La politique grecque en Tur- 
quie (1890). Raport despre persecuțiile şcoa- 
lelor române în Macedonia din partea Gre- 
cilor (1875). Memorii privitor la şcoalele 
române de peste Balcani (1887) ctc. etc. 

Mărgăritescu (Mihail). — Compozitor 
şi critic muzical, căpitan de cavalerie, născut 
în Bucuresci la 27 Februarie 1862. 

A studiat muzica la Conservatorul din 
Geneva, armonia cu Erofesorul Anton de 
Kontski. 

Operile sale pentru piano sunt: Gavolte 
du Roi. Carmen Sylva gavotte. Vals de Amor, 
Marche du Prince de Hohenzollern. Gavolte du 
Sultan. Aurore- Palse. Feuille d” Album. 

Producţiunele sale: muzicale sunt execu- 
tate şi în străinătate, 

A scriscritice muzicale în mai multe ziare. 

Marghiloman (Alexandru. 1). —Om 
politic, avocat, născut în Buzeă 'la: 27 Ia-   

nuarie 1854. A urmat cursutile liceului 
S-tu Sava sub direcţiunea însă a unor pro- 
fesori particulari, apoi şcoala de drept şi 

şcoala de sciinţe politice la Paris, unde-a 
obţinut doctoratul la 18]30 August 1878. 

A intrat în magistratură ca procuror la 
Tribunalul Ilfov la 8 Ianuarie 1879, şi a 
demisionat la 1883 pentru a intra în baroit. 
In lunie 1884 a înlozuit pe D. Grig.-Tri- 
andafil ca advocat al Statului, dar “s'a retras 
după scurt timp pentru a'şi pune candidatura 

-la Cameră. 

Ales pentru prima oară la 6 Noembrie 
1884 de colegiul 1 de Buztiă,a reprezintat 
încontinui acest colegiu până azi; o sin- 
gură dată, sub ministerul Florescu-Ca- 
targi, a fost ales de colegiul I de Ialo- 
miţa. A intrat în Cameră ca Junimist, ală- 
turi de Petre Carp. 

La 22 Martie 1888 a fost numit Minis- 
tru de Justiţie în cabinetul Th. Rosetti şi 
până la. 1895 a făcut parte din toate ca- 
binetele conservatoare afară de scurtul ca- 
binet liberal-conservator Florescu-Catargi. 
A tost pe rând, ministru la Justiţie, la Lucră- 
rile Publice, la Domenii, şi iarăşi la Jus- 
tiţie, 

Ca ministru al Lucrărilor publice, a 
sequestrat _liniele ferate ale . Companici 
Lemberg- Cernovitz-laşi, şi a putut re- 
gula printr'o convențiune cu totul satis- 
făcătoare, aceasta spinoasă cestiune. A pus 
piatra fundamentală a podului peste Dunăre, 
adjudecat tot sub ministerul său. 

Ca ministru al Justiţiei a elaborat ac- 
tuala “lege de organizare a magistraturci, 
lege adoptată de Lh. Rosetti şi votată sub 
densul ; a modificat codul de comerciti şi 
a dat administraţiunei falimentelor actuala 
organizare ; a întocmit în fine actuala lege 
a Judecătoriilor de pace care în. 1896 a 
fost modificată numai în compunerea trep- 
telor de judecată. Sportsman pasionat, i 
îmbunătăţirei rasei căilor o deosebită aten- 

„Ţiune şi ese cu grajdurile sale învingător 
mal la toate cursele. 

„ Marghiloman (Ioan). — Născut în 
Verneşti (Buz&i) la 1817, încetat din viață 
în Bucuresci la 16 Noembrie 1892. Obli- 
gat se stea pe lângă părintele să pe când 
fraţii lui eraă : unii în străinitate, alții la 
oştire, n'a putut face de cât studii elemen- 
tare. În îngrijirea însă a' bunurilor comune, 
el a contractat ' acea cunoştinţă perfectă a
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pământului, acea pasiune a culturei agri- 
cole, cari ati făcut dintrinsul unul din cei 
mai mari agricultori ai ţărel. 
"In nenumtrate rânduri deputat şi senator, 

a luat o parte activă la aplicarea legei ru- 
rale, în calitate de comisar extraordinar 
pentru Buzti şi Ialomiţa. Membru al co- 
misiunei consultative de la Domenii, Pre- 
zident al Camerei de Comerciii, prezident 
fundator al Societăţei de Asigurare «Naţi- 

„onala» al Societăţei pentru exploatarea de 
păduri, loan Marghiloman ficea parte din 
toate societăţile industriale importante.: 

Maria (Alexandra, Victoria, de Ho- 
henzollern). — Principesa Românici, năs- 
cută la Eastwell Park în 17|28 Octombrie 
1875, fiica. A. S. R. Ducelui de Saxa-Co- 
burg şi Gotha. S'a căsătorit la 26 Decem- 
brie 1892 cu A. S. R. Ferdinand, Moşte- 
nitorul Coroanei României. 

Marian (Simion. F1).— Publicist năs- 
cut în satul Iliesci (Bucovina) la 1846. 
Studiile elementare le-a făcut în Suceava, 
apoi a urmat în Cernăuţi cursurile de teo- 
logie pe cari terminându-le în 1574, se 
sfinţi preot. 

E membru al Academici române. Scrieri: 
“Poesii populare din Bucovina (1869). Chro- . 
matica poporului român (1882) Mănunchiti 

“ din manuscrisele lui Gh. Seulescu (1883). 
Ornitologia poporană română (1883). Căte- 
va inscripțiuni şi documente din “Bucovina 
(1885). Descântece poporane române (1886). 
Nunta la Români (1890). Nascerea la Ro- 
mâni. (1892). Inmormântarea la Români 
(1892). Satire poporane române (1893). 
Vrăji, farmece şi desfaceri (1893). Tradiţii 
poporane române din Bucovina (1895). 

Păsările noastre şi legendele lor. Resplală 

(1897). 

Marienescu (Marian Atanasie).— 
Născut în 8|20 Martie 1830 în Lipova, 
(Banat). A studiat gimnaziul în Arad, 
Temişoara şi în Buda-Pesta unde în 26 
Septembrie 1852 a depus examenul de ma- 

turitate, 
Studiând legile în 1856, a dobândit în 

1862 diploma de avocat. La 31 Oc- 

tombrie 1862 a. fost numit asesor 1n 

Lugoş, în 20 Dec. 1871 jude la tribu- 

nalul regesc din. Oraviţa, iar la 1880, 

jude. la tabla regească din Buda-Pesta şi 
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“în 1891 fu strămutat la Oradia mare, unde 
se află şi azi. A publicat: Inveţătorul şi po- 
porul (1858). Balade poporale (1559). Colinde 
poborale (1859). Istoria română naţională 
pentru tinerime (1861). Petru Rareş nu- 
velă istorică (1862). Datorinţele noastre 
(asa), “Steaua Magilor, cântece de crăciun 
1875).Viaţa şi operile lui Petru Maior(1883). 

Cultul păgân şi creştin (1884).Afară de o mul- 
țime de poesii şi articole. de materii diferite, a 
publicat 14 poveşti româneşti, prevăzute. cu 
note explicatoare mitologice în A/bina, Fa- 
milia şi în Foişoara Telegrafului Român în 
anii: 18$70—1879, şi cele mai multe au fost 
retipărite. 

La 13 Sept. 1877 a fost ales de membru 
corespondinte, iar în 25 Martie 1881, de 
membru ordinariă al Academici Române. 

Marsil (Sultana). — Filantropă, înce- 
tată din viaţă la 22 August 1571 în Bu- 
curesci. Cu prilegiul împroprictărirei ţ&ra- 
nilor, a renunțat în favoarea sătenilor la 
despăgubirea ce i se cuvinea de la dout 
proprietăți ale sale (18364). A lăsat un ve- 
nit de-şoo galbeni prin testament pentru 
Asilul Elena Doamna precum şi numeroase 
alte 'sume pentru biserici “şi acte de binc- 

- facere. | 
Testamentul acestei filantroape este înca- 

drat în sala de Consilii a Primărici Ca- 
pitalci. Ş 

Marsillac (Ulysse, de). — Profesor, 
publicist, ziarist, de origină franceză, născut 
la Montpellier în 1821, încetat din viaţă 
în Bucuresci la Noembrie 1877. 

Dupe ce a fost profesor mai mult timp la 
diferite licec din Paris, a fost adus în Bucurescă 

la 1854 de către Iordache Slătineanu. 
Aproape toată generaţiunea de la 1854 

şi până la 1877 care şi-a făcut educaţiunca 
în ţară, a învăţat limba franceză de la pro- 
fesorul Ulysse de Marsillac. El preda cur- 
surile în principalele institute particulare 
din Bucuresci, apoi la şcoala militară, la Sfintu 

Sava şi la Universitate. . 

Cariera sa ca profesor în Bucuresci nu- 

măra 23. de ani neîntrerupţi. 
Ca ziarist, el a fondat: Le Moniteur rou- 

main (1859). La Voix dela Roumanie (1860). 
Le journal de Bucarest (1870). 

Intre scrierile sale, trebuesc citate: Le- 

gons de literature (1859). De Pesih ă 

Bucarest ( 1869). Histoire de Parmee roumat-
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ne (1871). “Eindes sur la Roumanie (1571). 
Guide du voyageur ă “Bucarest (1872). 

Marțian (Dionisie.: P).—Publicist,: năs- 
cut în Ponor (Transilvania) la 1829, încetat 
din viaţă la Minich (Bavaria) în Iunie 
1865. A făcut studiile în Sibiu, Blaj, "Viena, 
unde a terminat facultatea de: drept în 
1857. : 

De la această epocă şa ocupat cu deo- 
scbire despre studiul statistice, introducând 
această ştiinţă în România. | 

- Publicaţii: Saudi? statistice în economia 
Polilică (1858). Coloniștii germani şi Româ- 
nia (1860). Analele statistice şi economice ale 
României (1860 — 1863). 

Mărzescu (Gheorghe).— Profesor, om 
politic, născut. în laşi la 1834. A: făcut 
sutudiile sale juridice în străinătate şi la 
întoarcere, a imbrăţişat profesoratul - fiind 
numit la 1860. profesor de drept civil la 
facultatea de drept din Iaşi. Amestecat cu 

„ deosebire în luptele politice, a colaborat la mai 
toate ziarele din Muntenia şi Moldova. Mi- 
nistru al Cultelor sub guveruul principelui 
Dim. Ghika a păstrat acest portofoliu de la 
12 Decembrie 1869 până la 20 Aprilie 1870, 
când sa format cabinctul Manolache Cos- 
tache Epureanu. 

De aci înainte, ia o parte activă la opo- 
ziţia formată contra guvernului conservator 
(coaliția de la Mazar-Paşa), apoi contra gu- 
vernului liberal, (opoziţia unită de la 1$86- 
1888). Raliat iarăşi partidului liberal, intră 
în Ministerul de sub prezidenția D-lui Au- 
relian ca Ministru al Instrucţiuni Publice 
de la 21 Noembric 1896 până la 1597 31 
Martie, când s'a format guvernul sub pre- 
zidenţia D-lui Dim. Sturdza. 

Scrieri: Ecsplicaţiune introducerei  codi- 
celui civil (1865). Despre dreptul de succe- 
siune al copiilor naturali (1865). Le code 
Conza devaul la religion et la fartille (186 3). 
Efectul testanientelor şi donaţiunelor între vit 
(1870). Fără de legea canonică a Sfintului 
Sinod (1873). Martirit de la 46 şi salvatorii 
de la 66 (1878) Maximele dreptulul român 
(1880). Scrieri diverse (1881). Căsătoria, 
studiu comparativ (1883). Apărarea Arhe- 
reului Calistrat  Orleanu (1884). Regimul 
corupțiunei şi al teroarei sai guvernul. D-lui 
ÎI. C. Brălianu. 'Tocsinul popoarelor (1891). 
Discursuri asupra legei clerului ( 1893). 

[a 1896, G. Mărzăscu a fost transferat 
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ca profesor Ia, facultatea de drept din Bu- 
curesci. 

- Massim (Ioan. C.) — Profesor, născut 
la 1625 în. satul Gropeni (Briila) încetat 
din viaţă la 2 lunie 1877 în Bucuresci. 
Incepe studiile sale la seminarul din Buztiu 
în 1839, 'apol trece la şcoala din Brăila. la 
1841, şi vine în Bucureşci la 1844, unde 
învață, supravegheat de a Creţescu. fostul 
Prim-preşediite de la Casaţie. Atunci întră. 
în colegiul sfintu Sava şi sfârşeşte 'cursurile 
în 1847 când e numit institutor în Brăila. 

La 1656 în urma unui concurs, obţine o 
bursă şi pleacă la Paris, de_ unde se. întoarce 
în 1860, fără să fi isbutit's& obție titlul de 
licenţiat. 
Tetuşi Eforia şcoalelor, ţinând seamă de . 

erudiţiunea sa, îl numeşte în 1862 director 
al gimnaziului Matei Basarab ; la 1862, trece : 
in aceaş calitate la Sf. Sava. La 1864 i se 
încredințează catedra de limba latină şi ro- 
mână la Sfintu Sava, cursul superior; La 
1867 e numit profesor de limba română la 
şcoala normală Carol |. 

I. Massim a fost membru ai Academiei 
române la 1867. - 

Scrieri : Elemente de gramalică elenică 
(1850). Nori. abecedar românesc (1868). 
Elemente: de gramatică română. “Repede idee 
de gramatica  macedo- românească (1862). 
Gramatica macedo-românească (1862). Una 
moustra de istoria crilica (87g).:  - 

„_ Mateescu (Mihail). — Artist comic, 
născut în Bucuresci la 1866, încetat din 
viaţă la 1888. e 

A debutat foarte tintr, şi la versta de 21 
ani a fost angajat la Teatrul naţional din 
Bucuresci şi admis ca societar. Era un Co- 
mic de mult talent şi-a ţinut rolurile prin- 
cipale în: Pepelea, Fata Aerului, -Un leii şi 
nu zlot, Nebunii din faţă, ACoştenire de la 
reposata, Noaptea furtunoasă, Scrisoarea per- 
dută, Revizorul general, Limba portarului 
etc. i 

Mavrogheni (Petre).—Financiar,om de 
stat, născut în Moldova la 1819, încetat din 
viaţă la Viena în 1SS7 Aprilie. Educatia 
şi-a făcuto la Paris de unde. întorcându-se 

„în lasi sub domnia lui Mihail Sturdza, ocupă 
îndată un şir de funcțiuni pregătitoare la 
posturile mai înalte ale Statului. 

La 1849 ocupă funcțiunea de prefzct la
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Galaţi. şi: apoi 'i se. încredinţă. portofoliul 
Ministerului de Finance. După căderea lui 
Vodă Sturdza, P. Mavrogheni este rând pe 
rând, sub Vodă Grigore Ghika, Ministru de 
Externe şi Lucrări Publice. 

În urma abdicărei acestui Domn, el lu- 
crează. la unirea Principatelor şi -cste chear 
candidat la: Domnie. Dup& alegerea lui Vodă 
Cuza, P. Mavrogheni se. retrage din viaţa 
politică şi se ocupă cu afaceri de căi ferate, 
în cari nu isbuteşte şi'şi perde chiar partea 
cea mai însemnată a averei sale. - 

La 1866, el ea parte la r&sturnarea 
Principelui Cuza: şi intră în primul Minister 
de la 11 Februarie sub prezidenţia lui Ioari 
Ghika, la Finance. Apoi trece la Externe în 

„Iulie' sub - prezidenţia . -luf :L.- Catargiu spre 
a lua din noii portofolul Financelor de la 15 
Iulie -1866 până la '2 Martie 1867. De la 
11 Martie 1871 până la 7 lanuarie 1875, 
P.  Mavrogheni 'este iarăşi Ministru de 
Finance în cabinetul L. Catargiu. | 

In 1881, P. Mavrogheni părăsind politica 
militantă, fu numit Ministru al României la 

— 15 
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Roma, de unde - fu transferat la Constan- . 
tinopâle şi apoi la Viena unde a şi încetat 
din viaţă. | E 

P. Mavrogheni era un bărbat cu vaste 
cunoştinţe economice şi financiare. 

Mavros  (Nicolae).-— General, grec de 
origină, dar născut în România la 1782, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 1868 Mar- 
tic 23. A făcut studiile sale în ţară sub 
conducerea marchizului Saint-Holler, francez 
refugiat care: da în Bucuresci lecţiuni. la 
câți-va fii de boeri. La 1819 a fost secre- 
tarul intim al Domnului Muntenici: Ale- 
xandru Şuţu care lucra în favoarea E/heriei 
greceşti şi îngăduia strângerea de volontari. 
Nicolae. Mavros este şi dânsul amestecat 
în această mişcare revoluţionară. . 

” Peste'puţin, pleacă în Rusia şi se angajează în 
armata acelei ţări, -unde înaintează până la 
gradul de general, după ce a luat parte la 
mai multe campanii. contra 'Turcilor. 

- Reîntors în ţară. o dată cu Kisselef, este 
numit inspector general -al carantinelor, 
mal întâi pentru Muntenia la 1829, apoi 
entru Moldova, şi ocupă acest post până 

a '1851, cu titlul de inspector al ambelor 
Principate. . - - 

Serviciul militar Pa părăsit la 1848. 
A lăsat Muzeului naţional din Bucuresci 

o bogată colecţiune de antichităţi. Căsătorit 
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în ţară, a avut din a doua căsătorie, dout 
iete: una a luat în căsătorie pe principele 
Ioan Ghika, cea-laltă pe Ioan C. Canta- 
Cuzino. . - E 

- Mawr (Barker. Iohn).— Doctor, năs- 
cut în Londra (Anglia) la 1815, încetat din 
viață în Bucuresci la. 1892. 
"A făcut studiile sale în ' Anglia: şi cra 
membru al ' Colegiului regal al chirurgilor 
şi fizicianilor din: Londra. La 1858 a fost 
chemat de guvernul român s&-vie în' ţară 
spre a ajuta cu. luminele sale: corpul nostru 
medical atunci pe la începutul înființărel sale. 

A fost ani îndelungaţi medic -al spitalului 
Brâncoveneasa şi al asilului Doamna-Bălaşa. 
Avea o reputaţiune stabilită -ca medic pentru 
copii. In timpul rezbeluluf . Independenţei 
1877—1878, cu ajutorul: unci contribuţiuni 
venite din Anglia, a întreţinut 30 de pa- 
turi la un spital pentru răniţi. 

EL a publicat Arta de a îngriji copii mici. 
Era corespondentul unul ziar medical engle- 
zesc The Lancet. . 

Max (Eduard). — Artist dramatic, de 
origină izraelită, fiul unui medic din Iaşi, 
sa născut la 1865. Elev. al Conservato- 
rului din Paris şi al profesorului Worms,. 
a debutat la Odeon în Paris la-r Septem- - 
brie 1891 şi de atunci.nu sa mai întors 
în ţară, având angajamente pe principalele 
scene din capitala Francică, ca «jenne pre- 
mier.» n 

Mayer (Ignatiu). — Medic german, 
născut în Breslaii la 1800, încetat din viaţă. 
în Bucuresci la 1870. A fost unul din cei 
mai renumiţi doctori aduşi în Muntenia de 
Vodă Ghika la 1834 când a şi fost numit 
doctor al palatului. Până la 1849 a fost 
medic şef al armatei. şi medic la Pan- 
telimon.. | 

Scrieri : Du progres daus les  Priucipaules 
de Valachie et de SColdavie (1835).  Ueber 
sanităts Austalten. în Orient (1840). Iustruc- 

iuni spre a întrebuința cu folos apele mine- 

rale- din “Borszek (1863). 
De la 1834 până la 1849, D-rul Mayer a 

reprezentat ţara la toate congresele naturaliste 

şi medicale din Germania. 

Mazar-Paşa (vezi Lakeman). 

| Melchisedec. — Episcopul Romanului,
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născut la 1822 în satul Garcina (Neamţu), 
încetat din viaţă la 1692. Primele înveţă- 
turi le primi în anul 1831 de la dăscălul 
biscricci Trei Erarchi din Piatra. La 1834 
intră în seminarul Veniamin din laşi şi la 
1841 se făcu învăţător în satul Ştefănesci. 
Apoi trecu profesor la seminarul Veniamin 
şi la 1843 întră la mănăstirea Socola, iar 
la 1848 se duse la Kiew (Rusia) spre asi 
termina studiile în teologic. Bărbat de o. 
mare erudiţiune, cl este numit la 1856 ar- 
chimandrit,. locoţiitor al episcopiei de Huşi, 
apoi la 1864 locoţiitor al Eparhiei Dunărei 
de jos, unde a funcţionat provizorii până 
la 1865, când fu întărit dehnitiv. La 1879 
fu ales episcop al Romanului. 

Acest prelat a scris: Raport privitor la 
facultatea de teologie. O vizită la câte-va 
mănăstiri. Inscripţiunile bisericilor armeneşti 
din Moldova. Formularul slujirei lut Dum- 
nezeii (1854). Teologia dogmatică a bisericei 
ortodoxe (1855). Introducere la cursul: sciiu- 
țelor teologice (1856). Catihisul ortodox (1857) 
Introducere în sfintele cărţi. al vechiului şi. 
noului aşezămînt (1860). Manual de litur- 
gică (1862). Teologia păstorală (1863). Ora- 
toriii (1869). Cronica Hauşilor (1869). Li- 
povenismul (1871). Evchologii (1873). Cro- 
nica Romanului (1874—75). “Biserica orto- 
doxd (1881). Relaţiuni istorice (1882). Ius- 
cripția de la monăslirea Răsboeni (1882). 
Studii despre: ierarhia sinodală (1883). Pa- 
pismul (1883). “Predice (1883). Icoanele de 
la Athon (1883). “Nuotiţe istorice şi archeo- 
logice (1886). Memoriu despre starea preoţilor 
din “România (1888). “Didachiele (1888). 
Viaţa şi minune'e cuvioasel Maicei noastre 
Paraschiva (1889). Cinstirea şi închinarea 
icoanelor (1890). 

Melidon (Gheorghe).— Profesor, născut 
la Roman în 1831. A făcut toate studiile 
sale în Iaşi la Academia naţională. Colabo- 
rator al ziarului Zimbrul de la 1854 până 
la 1860, e numit în 1856 profesor de mi- 
tologie şi retorică la colegiul Academic din 
Iaşi, apoi trece şef de secţiune la Ministe- 
rul cultelor din Moldova până la 1862. De 
la această epocă până la 1864, este director 
general al şcoalelor în Bucuresci; de la 
1864 la 1867 inspector şcolar şi mai târziu 
director al şcoalci pedagogice. Pe urmă se 
intoarce iarăşi. la laşi. | 

A publicat : Tractat de versificaţiune (IS 57) 
Cântecul Unirei (1859). Prietenul tinerimei, 
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Carte de lectură (1858). Pedagogia elemen- 
tară (1874). . a 

_Melik (Ioan. M.:—Profesor de matema- 
tice la universitatea din laşi, încetat din 
viaţă. IN : 

- Notiţe -biografice lipsesc. A publicat: 
Despre moneda română. (1868). Elemente. 
de geometrie (1873). Elemente de aritmetică ”: 
(1876). Anuarul institutelor. unite din laşi 
(1880—82). Equerul grafometru (1885).Curs 
practic de geometrie (1888). 

Merisescu (Constantin).—Locotenent- 
colonel, "născut la 22 Iulie 1847. Elev al 
şcoalei militare la 1859, este înaintat sub- 
locotenent la. 1861. In 1877 avend gradul 
de căpitan, ia parte la rezbelul Independen- 
ței şi se distinge în fruntea a dout com- 
panii de dorobanţi cu 600 oameni, apărând 
contra a 2000 Turcă podul de la Hărlek 
spre Rahova şi silindu-t să bată în rctra- 
gere. În raportul săi către comandantul 
armatei de Vest, generalul rus Meyendorf 
laudă curajul căpitanului Merişescu. M. S$. 
Regele ?l înalță, pe câmpul de luptă la gra- 
dul de maior (1877 Noembrie) şii adre- 
seaxă următoarea scrisoare : | 

«Căpitane, batalionul 1 din regimentul 1 
«de dorobanţi s'a purtat cu cea mai mare: 
«vitejie, înaintea Rahovei. Dupt ce bravul 
«stu comandant, maior Mateescu, fu rănit, 
«d-ta ai condus această trupă care a desfi- 
«şurat la apărarea podului de la Hărlek un 
«nespus eroism. "Le însărcinez a mulţumi 
«voinicilor dorobanţi în . numele "Ţtrei şi 
cin numele Mei, a distribui din partea M. 
«S. Împăratului Rusiei, 8 cruci de S-tul 
«George, câte 2 de fie-care companie, şi 24 
«medalii de «Virtute militară», câte 6 de 
«fie-care companie. lar spre a răsplăti bra- 
«vura şi inteligența ostăşească ce ai dove- 
«dit personal, te numesc maior şiţi confer : 
«medalia de aur pentru «Virtute militară.» 

«Carol». 

Inălţat locot.-colonel la 1888, Constantin 
Merişescu demisionează din armată la 16 
lulie 1889 şi e trecut în rezervă. 

Michăilescu (Nicolae).— Profesor, năs- 
cut în Bucuresci Ja 20 Mai 1854 A făcut 
toate. studiile sale în ţară şi a intrat în pro- 
fesorat la 1876 ca profesor de matematică 

4 la şcoala centrală din Bolgrad; apoi a fost
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transferat în Bucuresci la 1877 ca profesor 
de geografie şi istorie la liceul Matei Ba- 
sarab unde funcţionează şi astă-zi de la 
1878. - 

A publicat Manual de geografie (1884). 
Geografia îndeţului Ilfov. Harta României. 
Curs de geografie. Ailas. 7 hărţi generale ale 
continentelor. Scrisoare deschisă către ministrul 
C. Boerescu. . 

Michăilescu (Ştefan). — Profesor şi 
autor, născut în Bucuresci la anul 1846. 

A terminat cursurile liceului Sf. Sava şi 
pe acelea ale Facultăţei de sciințe din Bucu- 

“resci, La anul 1867,a obţinut prin concurs 
catedra de ştiinţe fizico-naturale de curs liceal; 
acum profesează la liceul Lazăr. 

A ocupat mai multe funcțiuni publice: 
Şef al comptabilităței în ministerul Instruc- 
țiunei publice, Şef al diviziei agricole şi 
industriale în ministerul Domeniilor ; Secre- 
tar general al ministerului Instrucțiunei pu- 
blice; Inspector general al învăţământului 
primar şi apoi secondar. In colaboraţiune 
cu D-nu Dim. Aug. Laurian a condus foaia: 
Transacţiunele Literare şi sciinţifice, şi a fost 
prim redactor al ziarului politic: România ' 
Liberă, de la 1876 până la 1884. 

A scris: Elemente de Mineralogie, 2vol.; 
Influenţa luminei asupra vieţei; Încercări 
crilice asupra învețământului nostru primar ş 
Introducere la Psichofizică ; Industria şi rez- 
belul, etc. A publicat multe articole sciin- 
țifice şi sociologice în diferite foi şi gazete, 
mai ales în Revista contimporand. Are şi 
publicaţiuni critice cu umor satiric, sub 
psedominul de «Stemill». 

Micheru (Toma). — Violonist, născut 
la 1858, încetat din viaţă la 13 August 
1892. A făcut studiile muzicale la Minich. 
Composiţii: Liebeslieder, Un dor, etc. 

Micle (Ştefan). — Profesor, născut în 
Comuna Feleacului ('I'ransilvania) la 1820, 
încetat din viaţă în laşi la 1879. A început 
să înveţe carte la Cluj, dar fiind lipsit de 
mijloace, a fost nevoit să întrerupă studiile “ 
sale şi să intre ucenic la un fierar, unde sa 
ocupat cu -lăcătuşeria. Cu multă stăruinţă, 
multă muncă, a isbutit să termine înveţă- 
tura sa chiar la Viena. E 

Intors ' în Transilvania, el participă la 
mişcarea revoluţionară din 1848, e închis,   

scapă cu mare greutate, şi apoi se reîntoarce 
la Viena. 

Pe la 1854, St. Micle se stabileşte, în Iaşi 
ca profesor de fizică la liceu şi predă în a- 
celaş timp lecţiuni de chimie, istorie natu- 
rală, mineralogie. La 1858 e numit profesor 
la şcoala militară, şi la 1860 profesor de 
fizică şi chimie la facultatea de sciinţe din 
laşi, post pe care'l ocupă până la moar- 
tea sa. 

"EI, de şi nu a tipărit operile sale, a lăsat 
însă numeroase manuscrise între cari: Me- 
canica agricoli, Curs de astronomie, Zoologia, 
Chimia analitică, Chimia. anorganică, Chimia 
ecsperimentală, Fizică, etc. etc. 

St. Micle era soțul poetei Veronica 
Micle. - 

Micle (Veronica). — Poctă, născută în 
Iaşi la 1853, moartă la mănăstirea Varatic 
(Neamţu) la 1889. A făcut studiile sale la 
şcoala centrală de fete din laşi şi a debutat 
în literatură sub pseudonimul Corina, publi- 
când în foiţa Curierului român la 1873 o 
nuvelă Rendez-vous. Apoi a tradus unele 
din poesiile lui Lamartine şi Alf. de Mussct, 
colaborând la revista Convorbiri literare în 
Iaşi. a 

V. Micle a tipărit: Poesi? (1887). 

Miclescu (Călinic).— Mitropolit Primat, 
născut la 16 Aprilic 1822 în oraşul Su- 
ceava, mort la 14 August 1886. A fost 
crescut şi instruit de moşul sti Mitropoli- 
tul Sofronie. Uns în schima monahală la 
1842, hirotonisit diacon la 1843 şi iero- 
monach la 1848, la 1855 s'a făcut arhierei, 
la 1858 locotenent al episcopiei Huşilor, 
când a luat parte şi la lucrările Divanului 
ad-hoc. Numit la 1863 locotenent al mi- 
tropoliei Moldovei, la 1866 ia parte în laşi 
la mişcarea separatistă din 3 Aprilie, este 
arestat, dat judecăţel şi apoi grațiat cu oca- 
siunea suirei pe tron a principelui Carol. 

La 1873, recunoscut definitiv în calitate 
de mitropolit al Moldovai, la 1875 este 
ales Mitropolit Primat al României. 

Miclescu (Dumitru. Sc.). — Bărbat 
politic, născut în laşi la 29 Februarie 1820, 
încetat din viaţă în Botoşani la 20 Noem- 
brie 1896. . 

A făcut studiile sale în Iaşi şi apol dupt 
o lungă călătorie prin streinătate se întoarse 
în ţară. 

9
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La 1846 fu numit candidat (supleant), 
iar la 1847, consilier la divanul ape- 
lativ din Iaşi. Amestecat în mişcarea de la 
1848, nu fu nici surghiunit, nici trimis la 
mănăstire, pentru că fugi la timp la moşia 
Hoceni, din districtul Fălciii, proprietatea 
unchiului. seu Beldiman. La 1849, sub 
domnia lui Grigorie Ghika, el redobân- 
deşte funcţia judecătorească, perdută la 
1848 ; iar la 18şo este înaintat candidat 
la divanul domnesc (Curte de Casaţie), şi 
la 1832 consilier. In fine, la 1855, este numit 
prezident al divanului de apel din laşi. Ca 
atare şi conform convenției de la Balta- 
Liman, face parte şi din divanul obştesc 
(Camera legiuitoare), care'l alege mădular 
pentru redactarea legiuirilor votate. La anul 
1856 societatea de medici şi naturalişti din 
laşi îl numeşte membru onorar. Iscăleşte 
unul din cei dintâi actul înfiinţărei comi- 
tetului Unirei din 3o Maiă 1856. La 3 Au- 
gust 1857, este ales, ca unionist, deputat 
la divanul ad-hoc, de către marii proprie- 
tari din Capitala Moldovei. la parte activă: 
la toate discuţiunele şi voturile cari a 
imortalisat . marele divan, prezidat de 
unchiul stii Mitropolitul Sofronie Mi- 
clescu, din care mai făcea parte şi fra- 
tele săi, Calinic, mai pe urmă Mitropolit 
primat. In deosebi se: distinge în chestiunea 
juridicţiunei consulilor, reclamând ca străi- 
nii să fie supuşi tribunalelor indigene ; face 
un discurs program asupra despărţirei ce 
se cuvine între celetrei puteri ale Statului: 
legizlativa, judiciara şi esecutiva. 

După încheierea lucrărilor divanului ad- 
hoc, ia parte activă la propaganda pentru 
Unire. La 1859 este ales deputat al ținutului 
Dorohoi în adunarea electivă care, la ş Ia- 
nuaric, alege pe Cuza domnitor; în acelaş 
an, intră, la 16 Ianuarie, în minister, la de- 
partamentul lucrărilor publice. La 29 Au- 
gust, ia departamentul finanţelor. La Noem- 
brie, trece: ministru de justiţic. La 1861 se 
retrage din Adunare pentru că s'a convins 
«că aplicarea sinceră şi desvoltarea consti- | 
tuţională a marilor principii liberale şi na- 
ionale înscrise în constituţie, nu se pot 
realiza cu legea electorală mărginită în cer- 
cul impus ţărci prin convenţia de la 7II9 
August.» 

Retras la Cotnari, cere şi obţine voea 
să predea gratisun cursde istoria patriei la 
elevii şcoalei din acea comună. Mai târzii 
cere şi obţine aceaşi autorizaţie pentru a   

preda gratis filosofia la liceul noi înfiinţat, 
din Botoşani. | 

Dupt 2 Mal 1864, Kogălniceanu ?l nu- 
meşte comisar, ca să explice legea rurală 
locuitorilor săteni. Dimitrie Sc. Miclescu 
se pune pe explicat, cu un entusiasm care 
întrece intenţiunile celor cari Pai numit. 
Se îmbrăcă țărăneşte. Se leapădă de numele 
stu 'de familie şi nu mai scăleşte de cât 
«Dumitru sin Scarlat» ; se dedă la fel de 
fel de manifestaţiuni cari neliniştesc spiri- 
tele şi cari nemulțumesc pe guvern. Ast-fel 
la 8 Septembrie 1864, adună 6.000 ţărani 
şi pleacă în fruntea lor la Ruginoasa, unde 
Vodă Cuza ascultă cu voc, fără voe, dis-. 
cursuri şi Ovaţiuni cari nu'i făcea trebu- 
inţă. In fine Kogălniceanu speriat, exasperat, 
trimite la 21 Noembrie 1864, comisarului 
stu, tipica telegramă: 

«Cunoscând şi apreciând concursul ce ați 
bine-voit a da în aplicaţia legei rurale, am 
onoare a ve exprima deplină” mulţumire din 
partea guvernului şi a v& încunoştiinţa că, 
această lege devenind deja destul de. explicată, 
misiunea d-voastră încetează». | 

Resturnarea lui Cuza Vodă a fost pentru 
inima lui Dumitru Miclescu, durerea cea 
mai mare a vieţei sale politice. De atunci 
de şi raliat, mal ales după moartea vechiu- 
lui sit Domn şi prieten, la noul regim şi 
la dinastia Regelui Carol, a dus, când în 
Dorohoi, când în Botoşani, o viaţă ştearsă 
şi retrasă. Din când în când se apucă de 
ziaristică: Opiniunea, Curierul de Dorohoi, 
Cocoșul pe prag, ah fost create sati lucrate 
de densul, fie singur, fie în colaboraţie. La 
1877 a mai fost ales deputat. Dar cariera 
politicei celei mari era sferşită : timpurilor 
noui, trebuia oameni noui. La 1876 fusese 
închis de conservatori, pentru articole revol- 
uţionare, la 1877 fu scos din funcțiunea de 
avocat al Statului, de către guvernul liberal, 
pentru că lucra fățiş la răsturnarea lui.. Dar 
acestea le amintim numai pentru că zugră- 
vesc temperamentul neastâmpărat al omului, 
căci încă o dată, rolul istoric al lui Du- 
mitru Miclescu se închisese la 1866. 

El a publicat: Fara Cojocarului, Dragul 
Mamei, Fluerul Fermecat şi alte piese origi- 
nale sait localizate, menite, pe la 1855,.ca 
toate scrierile de pe atuncea, să deştepte o literatură naţională, 

Miclescu (Sofronie). — Mitropolit al
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Moldovei, născut la 1790, încetat din viaţă 
la mănăstirea Slatina la 1863... - 

Studiile sale şi le-a făcut în ţară. Cu- 
noştea limba franceză, greacă şi a tradus 
mai multe scrieri din aceste limbi. Fost 
episcop -al Huşilor până la finele anului 
1850, la 1851 a fost ales mitropolit al Mol- 
dovcă, ocupând această înaită demnitate până 
la 1860, când a fost isgonit de principele 
Cuza la mănăstirea Slatina unde a şi murit. 
E înmormîntat la mănăstirea Neamţu. 

Mihăescu (loan).— Căpitan, născut la 
12 Septembrie 1842, mort la 30 August 
1877. Sergent voluntar în 1860, el căpătă 
la 1863 gradul de sub-locotenent şi în 1868 
cel de căpitan. In timpul rezbelului Inde- 
pendenței face parte din batalionul 2 de 
venători şi moare pe câmpul de luptă la 
luarea redutet Griviţa, la 30 August 1877. 

Milicescu (Constantin).— General, năs- 
cut în Roman la 1810. Intră în armata 
Moldovei cu gradul de cadet şi ajunse în. 
1859 la gradul de general. 

In August 1859 a fost numit Ministru 
de rezbel şi comandant al armatelor Prin- 
cipatelor-Unite. In această calitate a fost 
însărcinat de Vodă Cuza cu o misiune di- 
plomatică în. Rusia. 

A încetat din viaţă în Iaşi la 15 Martie1868. 

Milicescu (Theresa).—Născută la 182ş. 
Soţia generalului Milicescu Constantin. A 
donat o parte însemnată din averea sa pen- 
tru opere de bine-facere Epitropiei spitale- 
lor. Sf. Spiridon, spitalului Păşcani, spitalu- 
lui Caritatea, Bisericei Sf. "Treime şi altor 
instituţiuni din Iaşi. 

- -Mille (Constantin).— Publicist, ziarist, 
născut în laşi la 21 Decembrie 1861. A 
făcut studiile. liceale în oraşul sti natal, iar 
cele universitare. la Bruxelles de unde s'a 
întors la 1884, cu titlul de doctor în drept. 

A' colaborat cât-va timp la Românul sub 
direcţiunea lui C. A. Rosetti, apoi în 1885 
a fondat cu mai mulți amici politic, ziarul 
socialist Drepturile omului, care apărea co- 
tidian. 

Amestecat de tînăr în mişcarea socialistă. 
pentru care fapt a şi fost exclus din uni- 
versitatea de la Iaşi, el s'a pus mai terzii 
în capul acestei mişcări în România şi cu 
deosebire în Bucuresci. 
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„In 1895 C. Mille a devenit proprietarul 
ziarului cotidian Adevdrul. 

Scrierile sale sunt: Versuri (1883). Dinu 
Milian (1887). Feciorul Popei (1888). Scri- 
sori către iubita (1897). | 

Millo (Matei). — Artist şi autor dra- 
matic, născut în Moldova la 1813, încetat 
din viaţă în Bucuresci la 1894. Părinţii sti 
îl băgară funcţionar la minister ca scriitor, 
când era în verstă de: 17 ani. 

Dar fugi din şcoală şi cu toată împotri- 
virea familiei plecă. la Paris, unde studiă 
arta dramatică. La întoarcerea sa în ţară 
voeşte “să debuteze pe scenă, dar. unchiul 
sti fiind ministru, se împotriveşte la a- 
ceasta, dându'i drept consolaţiune direcţiu- 
nea teatrului din Iaşi, cu condiţiune să nu 
joace. 

Intr'o bună seară Millo calcă însă anga- 
jamentul săi şi joacă, dar intrarea sa pe 

“scenă e întâmpinată cu fluerături din partea 
unci cabale întocmită de familia sa. 

Atunci trece în Muntenia şi joacă ncîn- 
cetat pe diferite scene şi mai ales pe accea 
a 'Leatrului Naţional, unde s'a ilustrat până 
pe la anul 1888, când s'a retras. 

Ar fi imposibil de enumtrat aci tot re- 
pertoriul acestui mare artist; e suficient să 
spunem că el a contribuit la succesul co- 
mediilor lui Alexandri în cari a jucat toate - 
rolurile principale. Millo a fost şi scriitor 
dramatic. Operile sale sunt: Nicşorescu vo- 
devil, Tuzu cerşetoru vodevil, Bala Hărca 
operetă, Apele de la Wacdreşti revistă, Pră- 
păstiile Bucuresciului, Spoelele Bucuresciului, 
vodevile, Paraponisitul pus în slujbă, Chiriţa 
la expoziţia din Viena, etc. 

In decursul anilor de când Millo a pă- 
răsit Moldova, a avut sub conducerea sa 
de multe or direcţiunea teatrală din Bu- 
curesci. 

In consideraţie că el şi-a cheltuit toată 
averea sa în folosul teatrului naţional, Ca: 
mera legislativă din anul 1865 avend în 
vedere şi meritele acestui mare artist, i-a 
votat în unanimitate o recompensă naţională 
de 600 lei lunar. 

Mincu (Ioan). — Architect, născut la 
Focşani în 1852. A urmat clasele primare 
în oraşul săi natal, iar liceul în Bucuresci 
la Matei Basarab. A terminat şcoala . de 
poduri şi şosele din Bucuresci şi a intrat 
apoi ca inginer în serviciul Primăriei Ca-



MIN. — 132 — MIR- 

pitalei. La 1873 trece în aceaşi calitate la 
Primăria din Focşani unde stă până la 1877. 
In acest timp se ocupă de literatură, pu- 
blicând versuri în Convorbiri literare. La 
1577 pleacă la Paris şi intră în şcoala spe- 
cială de arhitectură, obţinând la sfârşitul a- 
nului premiul vechilor elevi, (dou& medalii, 
una'de platină, cea-Paltă de aur). In anul 
următor el intrăîn şcoala de Bele-arte unde 
obţine dout prime medalii, trei secunde şi 
premiul societăţii centrale de arhitectură 
din Franţa. La 1883, obţine diploma de 
arhitect, întreprinde o călătorie prin Spania, 
Italia, şi apoi se întoarce în ţară. | 

Principalele sale lucrări sunt: Palatul 
Justiţiei din Bucureşti. Şcoala centrală de fete. 
Cârciuma de la şoseaua Kiselef. Casa Ver- 
nescu. Casa Monteoru. Decorația interioară a 
Catedralei din Constanţa. Biserica de la Valea 
Călugărească. etc, etc. 

Mincu (Mihail).—Artist dramatic, năs- 
cut în Craiova la 1815, încetat din viață 
în Bucuresci la 1887. N'a făcut de câtcla- 
scle primare şi a petrecut tinereţele sale um- 
blând cu trupele de teatru prin diferitele 
oraşe ale ţărci, ataşat în special la trupele 
de sub direcţiunea lui M. Millo, pe care 7] 
ajuta în toate întreprinderile sale, graţie 
caracterului stă glumeţ şi unui deosebit ta- 
lent comic.: 

A jucat şi s'a distins mai ales în piesele: 
«Doul pricopsiţi», Apele de la Văcăreşii, 
33333 franci, Prăpăstiile Bucureştilor, Jianu 
etc. ! 

Pe la sfârşitul vieşei sale, după ce a mai 
apărut în câte-va rânduri pe scena teatrului 
naţional din Bucuresci, ne mai putând juca 
din causa verstei, a fost numit controloral 
"Teatrului, funcțiune pe care a ocupato până la 
moartea sa. | 

„Minovici (Mina Ştefan).— Doctor în 
medicină de la Facultatea din Paris. Li- 
cenţiat în farmacie, profesor de medicină 
legală la Facultatea de medicină din Bu- 
cureşti, medic legist şi directorul Institu- 
lui medico -legal. Originar din Craiova, 
născut în Brăila la 1858. A făcut studiile 
în Bucuresci în liceul Mateiu Basarab şi 
Sfntu Sava. Cele medicale în Paris unde 
sa ocupat în special numai cu medicina le- 
gală. Elev al profesorului Brouardel, Mi- 
novici este organizatorul Institutului medico- 
legal şi al serviciului antropometric din   

Bucuresci. Scrierile sale mai principale sunt: 
Etnde medico-legale sur la mort subite ă la 
suite de coups sur Vabdomen et le laryux. 
De Vinfleuence des Ptomaines dans la recher- 
che toxicologique des alcaloides vigetaux. Etude 
medico-ligale sur les alcaloides cadavirigues. 
L'antropologie criminelle et Ia responsabililite. 
“Remarques  statistiques relatives ă Pantro- 
Bologie du criminel. Importanţa şi evoluţiunea 
medicinei-legale. Consideraţiunt medico-legale 
asupra maiadiilor mintale simulate. Otrăvirile 
cu pbytolace decandra. Utilitatea înveţământului 
medicinei-legale în facultățile de drept. Ideu- 
lificarea  antropometrică, metoda  Bertillon. 
Catalogul de condamnaţi din toată ţara pe 
anul 1892 ca început al unul cazier judi- 
ciar. Discursul ținut cu ocaziunea deschiderel 
morgei. Rapoartele relative la congresele de 
antropologie criminală ţinule la Bruxelles şi 
Geneva în 1892 şi 1896. Rezistenţa sperma- 
tozoizilor în organele genitale femeeşti lung 
timp dupe moarte. Profilaxia turbărel dupe 
metoda lut Pasteur. 

Mirea (Gheorghe. D).—Pictor, născut 
în Câmpulung la 1852, elev laureat al şcoa- 
lei de bele-arte din Bucuresci, elev al lui 
Lehmann la şcoala de bele-arte din Paris, 
şi al renumitului pictor Carolus. Duran. 

A obţinut în 1889 medalia de argint 
(hors concours) la Exposiţiunea din Paris 
şi medalia de aur la exposiţiunea din Bu- 
curesci în 1894. 

E profesor la şcoala de bele-arte din 
Bucuresci încă de la 1 Noembrie 1892. 

Principalele sale tablouri sunt: Capul lui 
Andrei “Batori înainlea lui Mibat Vodd.Ver- 
ful cu dor. Prometeii furând focul din cer. 
Mercur recompensănd agricultura şi industria. 
Aceste dout panouri decorative sunt în sa- 
lonul de onoare al băncei naţionale din Bu- 
curesci.. Danţul şi muzica. “Decoraţiunea 
catedrei din Constanţa. Portrete. 

Mironescu (Constantin M). — In- 
giner, născut în Bucuresci la 22 Martie 
I8ş0.'A făcut studiile liceale în Bucurescă 
şi studii de specialitate în Paris de la 1868 
până la 1878, întorcându-se cu titlul de 
licenţiat în drept, inginer de poduri şi şosele. 

A ocupat următoarele funcțiuni : 
Inginer şef de secţie la construcţia liniei 

ferate Mărăsesci-Buztt, de la 1879—1881; 
Inginer la serviciul hidraulic şi apoi şef al 
acestui servicit dela 1881—1r890; Inspec-
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tor general, membru în consiliul technic al 
ministerului Lucrărilor Publice de la 1890 
până astă-zi; Profesor la şcoala naţională 
de poduri şi şosele de la 1882 până 
astă-zi. 

Missail (Gheorghe). — Publicist, năs- 
cut în Moldova la 1834. Elev al ginina- 
ziului Vasilian şi al Universităţii din Iaşi, a 
servit ani îndelungaţi în magistratură ca 
judecător, grefier şi prim: grefier la Casa- 
ţie, director la ministerul Justiţiei până la 
1868 când a dimisionat şi a îmbrăţişat ca- 
riera de advocat. La 1891 a mat fost câte- 
va luni Secretar general la Ministerul Do- 
meniilor. 

Ca ziarist, G. Missail a colaborat la Sreaua 
Dunărei, Zimbrul, Vulturul, Ateneul Român, 
Binele Public, Traian, Buletinul instructiunel 
publice etc. | 

El a publicat: Evenimentele de la 1521. Tră- 
darea Basarabiei, loan Câmpineanu, biografie; 
Despre responsabilitatea funcționarilor publici. 
România. Scrisori daciane. Doamna “Dora d'- 
Istria. Sirdinii în Principate. Ţeranul de la 
Dunăre. Studii constituționale.  Mânăstirile 
închinate, Originele legislaţiunei române. E- 
poca lui Vasile Lupu şi Mateii “Basarab. 
Cuscria cu străinii. Studii asupra datinelor 
şi moravurilor românesci. Cehbateria şi fu- 
nestele ei consequeințe. Dunărea şi Românii. 
Vechile referințe ale Românilor cu Englezii. 
România vechiă şi noud. Istoria şi actuali- 
tatea. Muzica naţională la Români. Apoteosa 
Iul Şincai. Istoria modernă a “Românilor de 
la 1828--1866. 

Mitilineii (Mihail). — Diplomat, năs- 
cut în Bucuresci la 18 Octombrie 1836. . 

După terminarea cursurilor primare şi 
liceale, a intrat ca scriitor la secţia diplo- . 
matică a Ministerului de Externe la 1 Ia- 
nuarie 1858. 

Inaintat ”n serviciul interior al acelei ad- 
ministraţiuni, după ce trece prin toată fi- 
liera ca registrator, ajutor de şef de masă 
şef de divizie, e numit la 1871 secretar 
general al Ministerului de Externe şi ocupă 
acest post până la 1879 când este trimis 
ca Ministru reşedinte al şărei la Bruxelles 
şi Haga în 1880 Aprilie. . 

In luna Noembrie din acelaş an, este 
readus ca secretar general la Externe, şi în 

1881 este însărcinat cu lichidarea despă- 

gubirilor ruseşti din rezbelul 1878—78, ca   
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reprezentant al guvernului. [a 30 Septem- 
bric 1882, M. Milinei e numit Ministru pleni- 
potenţiar la Belgrad, la 1885 e transferat la 
Bruxelles şi este însărcinat cu direcţiunca 
legaţiunei din Paris. | 

La 16 Martie 1889 el este transferat la 
Constantinopole şi ocupă acest post până 
la începutul anului 1896 când demisionează. 

El a publicat: Colecţiune de tractatele şi 
convențiunele României de la 1368 până în 
zilele noastre (1874). Les droits de la Rou- 
manie bases sur les traites. La Roumanie 
en 1676. 

Mocsonyi (Andrei). — Om politic, 
născut în Transilvania la 12 lunie 1512. 
Face studiile în Pesta şi terminând dreptul 
la 1832, ocupă câte-va funţiuni administra- 
tive. . 

Apoi ia parte la luptele politice şi în 
1848 e nevoit să părăsească Ungaria. La 
1849 se întoarce în Banat şi e numit co- 
misar districtual suprem în părţile Banatului 
locuite de Români. La 1852, neputând 
dobândi îmbunătăţirea soartei Românilor, 
demisionează. La 1856, după ce a mai o- 
cupat câte-va luni o funcţiune administra- 
tivă, se retrage la Foen. La 1866 convo- 
cându-se în Viena un consiliu de notabili, 
spre a trata reconstituirea monarhici pe 
baze nou&, Mocsonyi face parte din acest 
Senat imperial comun, şi susține reconsti- 
tuirea pe baza naționalităților. 

Memorandul propus de dânsul, e combătut 
şi e nevoit să'l retragă. 

Atunci se reîntoarce la moşia sa şi dă 
numeroase subvențiuni la ziare şi studen- 
ților pentru desvoltarea literaturei şi artei 
române. La 1863, fiind foamete în Banat, 
dă peine pentru 400 de familii din Foeni. 

La sfârşitul anului 1861, el începe să 
lucreze pentru emanciparea bisericei române 
ortodoxe, provocând o mare agitaţiune 

- prin ziaristică, precum şi direct în popor, 
împreună cu Vicenţiu Babeşii până ce is- 
buti la 1864 st dobândească restaurarea 

„mitropoliei române ortodoxe în ransil- 
vania, Banat şi Ungaria. Pe la sfârşitul vieţel 
sale, desgustat de luptele politice, căzu întrun 
mare pesimismu. 

Andrei Mocsonyi, a fost “ales membru 
al Academiei române la 1866. A murit la 
5 Mail 1880. 

Monti (Jules).—Profesor francez, adus
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din Paris la 1848 de principele Gheorghe 
Bibescu ca profesor de limba franceză la 
sfintu Sava. Fusese înainte profesor şi di- 
rector la Colegiul Rollin din Paris. In anul 
venirci sale, a deschis un pension pe scama 
sa în Bucuresci, unde Statul avea câţi-va 
bursieri. A profesat până la 1855. Alte a- 
mănunte biografice “lipsesc. 

Motru (vezi Rădulescu Motru)— 

Miiller (Carol. H.) — Mare comerciant, 
născut la 1827 în Klein Rossen (Prusia) 
încetat din viaţă în Bucuresci la Câmpina 
(Prahova) în 7 lunie 1895. 

-A fâcut studii de agricultură şi apol a venit 
în România la 1845, intrând în prăvălia 
unchiului săi Hâtsch cu care după o muncă 
de câți-va anl, graţie silinţelor depuse, se 
asociă la 1853, conducând actuala prăvălie 
din calea Victoriei, pasagiul român, cunoscută 
odinioară sub denumirea de Peptenarul 
pentru că acolo se vindeaii mai ales pep- 
țeni. La 1879, retrăgându-se Hâtsh, C Mi- 
ler a rămas singurul şef al casei. El era 
în deosebire cunoscut şi prin numeroasele 

- sale acte de filantropie făcute tot dauna în 
taină. | 

La moartea sa, a lăsat prăvâlia fiilor sti 
Oscar şi Hugo, cel de al treilea Carol r%- 
mâind în capul unci importante librării 
care publică operile .literaţilor români în 
editura sa, sub titlul «Biblioteca pentu toţi». 

Mumuleanu (Paris Barbu). — Poet, 
născut în Slatina la 1794, mort în Bucurescă 
la 1837. A fost crescut de mic copil în 
casa lui Constantin Filipescu, unde găsin- 
du-se mereii în contact cu mulți învăţaţi, 
a sfârşit prin a simţi o deosebiti aplecare 
pentru literatură şi s'a instruit singur. 

El a publicat un volum, Versuri (1817) 
coprinzând primele sale încercări, Plângerea 
“Patriei şi Caracterele (1825). Ultime Poe- 
sil (837). 

Mureşianu (Andrei). —Poct ardelean, 
născut la 1816 în oraşul Bistriţa (Transil- 
vania) mort la 1863. 

Invăă limba românească la un militar 
mărginean din Valea Rocnci şi apoi după 
ce fâcu clasele primare în Comuna sa, urmă 
la Blaşii filosofia şi teologia. 

La 1838, fu numit la şcoala română din 
Braşov şi la 1839 profesor la. gimnaziul   
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catolic din acelaş oraş, post pe care la 
ocupat până la 1850, când a tost numit 
translator de limba română pe lângă auto- 
rităţile române. 

Mureşeanu este autorul imnului «Deş- 
teaptă-te române» devenit celebru de la re- 
voluţiunea din 1848. 

El a publicat: Icoana crescerei rele. Po- 
esii naţionale. 

Murgescu (loan).— General de brigadă, 
comandant al flotilei române, născut la 27 
Martie 1846. Elev al şcoalci navale din Bresta 
la 1864, e înaintatsub-locotenent la 1866 şi 
ofiţer superior la 1875. Fiind comandant al. 
flotilei la 1877, cu gradul de maior, se dis-. . 
tinge în timpul rezbelului Independenţei prin 
următorul fapt de arme: «In noaptea de 13 
spre 14 Maih 1877, împreună. cu trei ofi- 
țeri din marina rusească Schestakof, Du- 
baschof şi Petrof, întreprinse cu şalupa ro- 
mână Rândunica o  expediţiune în- contra 
monitorului turcesc Seife staționat în canalul 
Măcinului în faţa Brăilei. Cu tot focul cui- 
rasatului turcesc, reuşi a se apropia de 
densul şi isbuti al izbi în coastă cu o tor- 
pilă care! sparse şi afundă cu totul». 

Inaintat colonel la 1881, a ajuns general 
de brigadă la 1893 şi este comandantul 
flotilei. - 

Murgu (Eftimie).—Jurisconsult, profesor 
de filosofie, adus din Transilvania în 1834 
şi însărcinat cu facerea cursului de filosofie 
la şcoală Vasiliană şi apoi la academia Mi- 
hăileană din Iaşi. Alte notițe biografice lipsesc. 

__ Musicescu (Gavril). — Născut în ora- 
şul Ismail (Basarabia) la 1847 Martie 20. 
Şcoala primară a făcuto în Ismail, apoi 

"seminarul din Huşi; terminând seminarul 
S'a înscris la conservatorul din Iaşi ; la 1866 
în urma concursului depus, a fost numit 
profesor de „muzică la seminarul din Îsmail. 
La 1870 a mers să'şi complecteze studiile 
muzicale la Capela Imperială şi la conser- 
vatorul din Petersburg. 

La 1872 reîntorcându-se în ţară, în urma 
concursului depus la Bucuresci, a obținut 
catedra de armonie de la conservatorul din 
laşi, pe care o 'ocupă şi azi. 

La 1876 i s'a încredințat şi conducerea. 
corului Mitropolitan din Îaşi. 

A scris mai multe coruri pentru biserică, 
şcoală şi serbări naţionale, un curs de teo-
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rie cu aplicaţiune practică, o colecţie de 
cântece populare: pentru cor. A  tran- 
spus de pe psaltichie, pe notaţiunea li- 
niară cântările bisericeşti. | 

La 1890 s'a înscris ca student la facul- 
tatea juridică din Iaşi, şila 1893 a obtinut 
titlul de Jicenţiat în drepr. 

A dat concerte corale în ţară şi peste 
hotare. 

Myiler (Teodor. A).— Publicist, născut 
în Botoşani la 1848.. A făcut studiile în 
Iaşi şi la 1866a intrat în administraţia Mi- 

Nacu (Constantin).—Avocat, profesor 
de drept, născut în Bucuresci la 29 Iunie 
1844. Elev al liceului Si. Sava, a făcut apoi 
dreptul la Paris, unde a obţinut diploma de 
doctor în drept. 

Reîntors în ţară la 1870, a fost numit 
supleant la Tribunalul Ilfov, apoi judecător, 
prezident, prim prezident: şi membru la 
Curtea de Apel. 

La 1875 a demisionat. din magistratură 
şi la 1876 a fost numit procuror general, 
post pe care Pa ocupat până în 1876 Oc- 
tombrie. Ales deputat la 1887, C. Nacu 
face parte din Ministerul I. Brătianu, ca 
Ministru al Justiţiei la 1885 şi apoi al Fi- 
nancelor de la 1886 până la 1888. ” 

Profesor de drept civil la Universitatea 
din. Bucuresci de la 1876, colaborator juri- 
dic al ziarului Dreptul, C. Nacu a scris: 
Principii elementare de 'drept civil. 

La 1895, 1896 şi 1897 a fost ales vice- 
preşedinte al Camerei. 

Nădejde (loan). — Publicist, născut în 

“Tecuciu la 20 Decembrie 1854. A făcut 
şcoala primară la Zamostea şi Botoşani, li- 

ceul în Botoşani, bacalaureatul Pa dat în 
laşi. La 1874 a luat prin concurs catedra 
de limba franceză la gimnaziul Alexandru 
cel Bun din laşi; peste puţin timp a con- 

curat pentru limba română şi latină la cur- 
sul inferior liceul naţional din Iaşi. La 1881. 

a fost destituit din profesorat din cauza teo- 

riilor sale socialiste în urma judecăței unui 

jurik universitar din Iaşi. A scris în “Basara- 
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nisterului de Finance unde a servit aproape 
trei-zeci de ani, ajungând la gradul de inspec- 
tor financiar. 

A publicat: În laşi roman (1871). Un 
vis de biurocrat, nuvelă. Zoe, nuvelă (1871). 
Calendarul Telegrafului (1873). Socrul unui - 
ginere, comedie. Fata lui chir Troancă, 
comedie (1874). Răpirea Bucovinei, dramă 
în colaborare cu V. A. Urechiă, Ţincu şi 
Scorţescu. Un ginere de elită, comedie în 
colaborare cu P. Grădişteanu. 

A publicat şi câte-va lucrări * financiare. 

N 
.. Lă 

bia, “Drepturile omului, Muncitorul,  Muu- 
ca, Contimporanul, Literatură şi ştiinţă, 
Revista socială, Crilica sccială, Lumea nond, . 
Die nene zeit şi Vorvâris. A fost ales de- 
putat social-democrat în 1889. de colegiul 
al Ill-lea de Iaşi. De la 1694 lunie, sa 
strămutat în Bucuresci, chemat de consiliul 
general al grupului socialist pentru a con- 
duce Munca şi apoi Lumea nouă. A publi- 
cat: Gramatica limbei române. Istoria limbei 
şi lileraturei române. Bolanica şi geologia. 
Zoologica cu Gh. Nădejde. Dicţionarul la- 
tino-român. 

Nădejde (Sofia).—Născută în Botoşani 
în. 1858 Septembrie 14.A făcut şcoala pri- 
mară şi cursurile unui pensionat secundar din 
Botoşani. A scris în Femeea română a d-ncă 
Flechtenmacher pe la 1878, în Basarabia, 
Contimporanul, Literatură şi ştiinţă a lui 
Gherea, Gazeta săteanului, Muncitorul, Munca, 
Social-democrat şi Lumea nouă. Cea mai mare 
parte din articolele sale ai fost privitoare 
la chestia femeească; a mal scris articole 
sociale de popularizare ştiinţifică, de folklore 
şi bucăţi literare. A scos dout volume 
Nuvele şi Fie-care la rândul sei, precum 
şi o comedie O iubire la fară. 

Naniescu (vezi Iosif). 

Nastase (loan Grigore).— Căpitan, năs- 
cut la 6 Ianuarie 1842, mort la 7 Noem- 

brie 1877. o 

Intrat în armată ca soldat la 1857, a fost
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înălțat la gradul de sub-locotenent în 1864. 
Căpitan în Regim. 15 dorobanţi, el ia parte 
la asaltui în contra redutei Griviţa în tim- 
pul rezbelului Independenţei, şi cade mort, 
lovit de un glonţ, în ziua de 7 Noembrie 
1877. 

Naum (Anton). — Publicist, născut la 
Roman la 1835, unde şi-a făcut studiile 
elementare. Liceul Pa terminat în laşi şi 
apoi a trecut cursurile facultăţei de litere 
din Paris, Reîntors in ţară a intrat în pro- 
fesorat şi a fost institutor, revizor şcolar, 
provizor al liceului central din Iaşi. 

E membru al Academiei de la I894. A. 
publicat: Traduceri (1875). Aegri soumnia 
(1876). Versuri (1890). Cuvâul de primire 
la Academie (1894). 

A. Naum este profesor de limba fran- 
ceză la şcoala normală superioară din 
aşi. 

Negoescu (Christu).—Profesor, publi- . cist, născut în Bucuresci la 26 August 18ş8. 
A făcut studiile sale în ţară “şi le-a termi- nat în Belgia, la Universitatea din Bruxelles. 

Intrat în profesorat la 1879, a fost rând 
pe rend, profesor, şef al diviziune şcoale- lor din Ministerul Cultelor la 1888, inspec- 

„tor şcolar la 1892, director al învăţămâîntu- lui primar şi normal de la 1892 până la 1895, :când a demisionat. 
A tipărit poesii şi diferite scrieri „prin Jurnalul Craiova), “Resboiul şi Renascerea, apoi a publicat Relorica (1883). A colaborat - la diferite reviste literare şi la ziarul politic Alarma. 
La 1879 a fondat Societatea studenţilor universitari Unirea şi la 1884 Societatea economică Viitorul din Ploeşti. De la 1888 până la 1891 a reprezentat în Cameră co- legiul al 2-lea de Prahova. 

Negri (Constantin). — Caimacam al Munteniei de la 1821 până la 1823. Acu- zat de “Turci că seamănă spiritul revoluţio- nar în clasele de jos contra boerilor, şi că ar fi în corespondenţă -cu fratele săi 'I'codor contra sigurantei Statului Otoman, a fost arestat de “urci, trimis, la Constantinopole” şi acolo i s'a tăcat capul în ziua de 9 No- embrie 1822. 

Negri (Constantin).--Bărbat de Stat, născut la 1812 în Moldova, mort Ja 1676.   

A făcut studiile sale în ţară şi în Francia 
şi s'a deosebit prin patriotismul stă, par- 
ticipând la operile cele inai mari cari s'a 
săverşit în România, între altele: La secu- 
larizarea mănăstirelor închinate. 

Inainte de a se face Unirea Principatelor, 
el lucra la moşia sa pentru înfrățirea Mun- 
tenilor şi Moldovenilor şi la Paris în anul 
1848 la 27 Decembrie, rostea în faţă cmi- 
graţilor români, un discurs plin de inimă 
şi foc sacru pentru Unire. 

C. Negri a scris: Nopțile Venețiene. Siri- 
goiul. Câlugăriţa şi a tradus pe Mazepa de 
Byron. 

Când a crezut opera sa de căpetenie să- 
verşită, marele patriot s'a retras la moşia 
sa, trăind înconjurat de iubirea şi respectul 
tuturor şi îmbărbătând pe cei tineri prin 
poveţele sale. 

Ela fost toată viața sa în cele mal strînse 
relaţiuni cu toţi bărbaţii noştri de stat, cari 
în momentele cele mai grele, alergat dupt 
sfaturile sale înțelepte. 

Ca lucrări politice C. Negri a lăsat: Ms- 
moire avec pitces justificatives prâsentă ă la 
Commission internationale “pour les couvenls 
dedits (1863). Supplăment au memoire (1863). 

Negruzzi (Constantin).—Poet şi scrii- 
tor, născut la 1809 în Moldova, mort la 
1868 August 23. Educaţiunea sa se făcu 
în casă sub privegherea părintească până 
la 1821 când revoluţiunea sili toată familia 
să fugă în Basarabia. Peste curând, mergând 
în Rusia, făcu cunoştinţa poetului Puskin 
şi se deşteptă ast-fel mai mult într'ânsul 
gustul s&ă pentru literatura modernă. 

Scrisorile acestui autor, nu ai poate pe- 
reche în literatura noastră. Amintirile din 
junețe sai “Păcatele tinereţelor, Fragmentele 
istorice cu Alexandru Lăpuşneanu, Negru pe 
alb, Aprodul “Purice, sunt adevărate măr- 
găritare. 

C. Negruzzi a tradus: unele din baladele lui Victor Hugo, câte-va din poesiile irlan- dezului “Thomas Moore şi a scris pentru teatru SCuza de la Burdujeni, Cârlanii, ac- tul al 3-lea din Molizre: Les femmes. sa- 
vautes. 

Să nu uităm traducerile sale din Cante- mir, Satire, Epigrame, Fabule. 
Negruzzi a ocupat diverse funcțiuni "“în star, până la înalta demnitate de Minis- tru al Financelor. Fost deputat sub domnia lui Sturdza-Vodă, a fost în două renduri
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exilat la moşia sa ''rifeşti, din causa idei- 
lor sale liberale şi pentru că făcea opoziţie 
guvernului. 

Negruzzi (Iacob).— Profesor, publicist, 
membru al Academici, fiul lui Const. Ne- 
gruzzi, născut la 31 Decembrie 1842 în: 
laşi. A fâcut studiile sale în casa părin- 
tească şi în pensionatul Fieweyer din. Iaşi; 
le-a terminat în Berlin. Intors în ţară, a 
fost numit în 1864 profesor de drept co- 
mercial la Universitatea din Iaşi, iar la 1885 
a fost permutat cu acelaş titlu la Univer- 
sitatea din Bucuresci. In 1897 a fost trecut 
la pensie, 

La 1867 lacob Negruzzi întemciă revista 
Convorbiri literare, după îndemnul socictă- 
țel Junimea, pe care a conduso până la 
1895. 

Scrierile principale ale acestui autor sunt: 
Copiile de. pe natură, Mihai Vereanu, “Plim- 
bări prin munţi, Pe malul miărei, Bistriţa, 
“Poesii, Miron şi Ilorica. 

Pentru teatru, |. Negruzzi a scris: Nu 
fe - juca cu “dracul, Impăcarea, O poveste, 
Amor şi viclenie, O alegere la Senal, Dei- 
zadea Epaminoda. 

In colaborare cu I. Caragiale, a compus 
opereta Hatmanul “Dallag, şi în colaborare 
cu D. R. Rosetti, revistele. Nazat şi Ze/le- 
mele. 

A mai tradus următoarele tragedil : Zoţii, 
Conjuraţia lui Liesco, Cabală şi amor, Don 
Carlos, Fecioara de la Orleaus, SCaria 
Siuarl. , 

I. Negruzzi a fost în nenumtrate renduri 
deputat al colegiului r-iă de Iaşi. 

1 

Negruzzi (Leon. C.)—Publicist, născut 
în laşi la 18.40, încetat din viaţă în noap- 
tea de 15 spre 16 Iulie 1890 la Trifeşti 
(laşi). Inv&ţătura de carte a început să e 
primească în, Academia Mihăileană din Iaşi 
sub direcțiunca lui Malgouverne, iar la 1852 
a fost trimis” împreună cu fratele stii Jacob 
la Berlin, unde şi-a terminat studiile liceale. 

La Universitate voia să înveţe medicina, 
. - Li - . sv 

dar disecţiunile anatomice fiindui prea an-. 
tipatice, a trecut Ia filosofie şi la drept, as- 
cultând “prelegeri în Berlin şi Viena, fără a 
dobândi vre-un titlu academic. Intorcendu- 
sc în ţară la 1864, a fost numit judecător 
la Tribunalul din laşi şi a înaintat succesiv 
până la Curtea de apel. ca membru şi ca 
procuror general. Sub ministerul Lascăr   
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Catargiu (1871—1876), a fost prefect al 
districtului Iaşi; a mai primit prefectura pe 
timpul Ministerului de Interne al lul Ko- 
gălniceanu în cabinetul [. Brătianu; apoi a 
fost ales primar: al Iaşului şi senator. De 
la Martie 1888 a funcţionat iarăşi ca pre- 
fect şi în fine a fost numit cpitrop al aşe- 
zămintelor Sf. Spiridon. 

Activitatea lui Leon Negruzzi s'a îndrep- 
tat şi spre literatură. Indemnat de mişcarea 
produsă în laşi prin societatea Junimea şi 
prin revista ci Convorbiri literare, înfiinţată 
de la 1 Martie 1867, sub redacţia fratelui 
stu, Leon a scris mai multe nuvele între 
cari: Veulul soartei. Ivreica. Regbunarea, 
ctc. 

Negulici (Ioan). — Pictor, născut în 
Câmpulung la 1812, încetat din viaţă la 
Constantinopole în Aprilic 18şo. Incă din 
frageda copilărie a simţit o marc: aplecare 
pentru desen şi pictură, petrecându'şi tim- 
bul la şcoală, zugrăvind pe ziduri cai, ar- 
Lou, casc, etc. 
„După câte-va studii întrerupte pe la şcoa- 

lele din Bucures, Câmpulung şi Iaşi, a 
intrat ca funcţionar la Ministerul Justiţici 
în laşi la 1$30, apoi s'a dus la Paris şi a 
urmat cursurile profesorului Coignet. Aci' 

„dobândeşte ca premiu o medalie pentru 
opera sa Întoarcerea de la câmp. 

La 1837 se întoarce la Câmpulung, vine 
în Bucuresci, unde locucşte chiar în casele 
lui Barbu Catargiu cu care trăise în intimi- 
tate, şi la 1839. călătoreşte prin Athena, 
Constantinopole. Mai târziu în 1842, dupe 
ce a stat un an în atelierul pictorului Dro- 
ling din Paris, se reintoarce în ţară. 

De aci înainte, Negulici părăseşte pictura 
(1845) spre a face literatură şi politică; se 
asociază cu Eliade la publicarea Curierulu/ 
de ambe sexe, traduce diferite opere şi par- 
ticipă la mişcarea revoluționară din 18.48. 
Guvernul provizoriu "| şi numeşte prefect 
la Plocşti, dar potolindu-se răscoala, e silit 
să se refugieze la Braşov, de unde apol 
trece în "Lurcia, dup cea fost internat cât 
va timp la Brussa. * . 

Principalele producțiuni ale acestul artist 
sunt: Porirelele lui Dim. Brătianu (1835), 
C.A. Rosetti în uniformă (1837), C. Bolliac 
(1837) ete, apoi numeroase desenuri înfă- 

“ţişând priviri, monumente, costume din 
ţară.
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“ Nenciulescu (Alexandru). -— Vornic 
de poliţie în 1822, Caimacam de Craiova 
la 1823. Mare vistiernic până la 1835. 

Neniţescu (Ioan).—Publicist, profesor, 
născut în Galaţi în anul 1854 la Aprilie în 
11. Cursurile primare şi o parte din cele 
liceale "şi le face în Galaţi. Publică de 
timpuriu poesii lirice în ziarul Gardistul ci- 
vic. IŞi termină cursurile liceale în“Iaşi şi 
publică poesii lirice în Convorbiri Literare. 

Tot în Iaşi îşi face volontariatul pe un: 
an la 1576 şi obţine, în urma unui examen, 
gradul de sub-locotenent în 1877. Pleacă 
la Oituz ca. comandant de punct, cere însă 
să participe la războiul pentru Independenţă 
ca voluntar. In lulic 1877 i se acordă ce- 
rerca; pleacă grabnic în Bulgaria şi intră 
în rândurile Regimentului al 13-lea de do- 
robanţi. la parte la lupta din 27 August şi 
cade rănit în lupta de la. Griviţa, în noap- 
tea de 30 spre 31 August 1877.. 

După ce se vindecă de rana câştigată, 
pleacă în străinătate, spre a'şi continua stu- 
diile şi: se înscrie la facultatea de filosofie 
din Berlin în 1878. . : 

In 1880 publică la Berlin: Flori de pri- 
măvară, pocsii (1874—1880), iar a doua 
ediţie a acestei lucrări sc iinprimă în Bu- 
curesci în 1889. La 1882 publică: Șoimit 
de la Resboeni, poemă în 9 cânturi, iar e- 
diţia a doua a acestei poeme se imprimă 
ca şi ântâia în Bucuresci la 1889. 'Tot în 
acest an, revenind în ţară, întemeează Ţara 
Noud, revistă ştiinţifică; economică şi lite- 
rară, pe care o dirigcază 4 ani, alcătuind 
«+ mari volume. 

In luna Septembrie 1884 este numit de 
către ministrul Gh. Chițu, în postul de re- 
vizor şcolar al Capitalei. Pleacă din noi în 
străinătate În baza unui concediă în 1886, 
iar în 1887 trece la Lipsca examenul de 
doctor în filosofie şi pedagogic. Lucrarea 
înscris pentru obţinerea doctoratului este: 
Die aJjectenlehre Spinoza's, Lciprig, 1887. 
Druck von Băr & Hermann. 

La 12 Septembrie 1887 este numit pro- 
fesor de istoria generală şi pedagogic, la 
şcoala normală de institutori. Curând însă 
demisionează şi este ales deputat de către 
colegiul II de Covurlui. 

In 1891 publică: Puf de Lei, pocsii eroice 
şi naţionale şi tot în acel an sc trage şia 
doua ediţie. ” 

In 1892 pleacă în “Turcia spre a cerceta   

şcoalele române din Macedonia şi pe po- 
porul Macedo-Român. In toamna anului 
1892 este numit inspector şcolar al cir- 
cumscripţiei Bucuresci, post din care se re- 
trage la finele anului 1895. 

La 1894 publică: Tatâl nostru, în câle- 
va istorioare pe înţelesul tuturor, lucrare ce 

- în anul următor se trage în a doua ediţie. 
In 1895 publică: Dela Românii din Tur- 

cia Europeană. 
Cât timp a stat în Berlin,a mai scris tot 

în limha germană: Die Fuvicheluug des 
Seelenbegriffs. A 

In 1898 este numit prefect la Cons- 
tanţa. 

Neofit (vezi Scriban). 

Neuschotz (Iacob).— Bancher, născut 
în Herţa (Dorohoiii) la 1809, încetat din 
viaţă la 1889. 

La versta de 10 ani a intrat ca băcat de 
prăvălie la. un negustor de manufactură din 
laşi şi peste alți zece ani, deveni cl singur 
negustor. Perdu însă capitalul stă şi intră 
comptabil la un mare comerciant, unde is- 
buti prin economie să formeze un capital 
de o mie galbeni. 

Atunci deschide o casă de schimb şi de- 
vine sub Vodă Mihai Sturdza, un bancher 
mai însemnat, în capul unci averi cu vază. 
La 1863 zideşte un templu izraelit în laşi 
şi fondează mal târziă tot acolo o casă de 
orfani, care posedă astă-zi o avere de peste 
200,000 lei, provenită din donaţiunele 
sale. 

Prin testamentul stă a lăsat 20,000 lei 
Academiei române şi a destinat un fond 
special spre a se trimite bursieri în stri- 
nătate, fără deosebire de confesiune. * 

Nicolae (Ioan). — Maior, născut la 2 
Decembrie 1827, încetat din viaţă la 7 No- 
embrie 1877. | 

Intrat în armată ca soldat la 1830, a fost At înălțat la gradul -de sub-locotenent la 1858 
şi la gradul de maior la 1868. Când a îs- 
bucnit rezbelul Independenţei (1877—78), 
cl comanda batalionul 2 din Reg. No. 15 
de dorobanţi, care s'a distins la asaltul de 
la Griviţa. Lovit de un glonţ, a căzut 
mort în şanţurile redutei, la 7 Nocembrie 
1877. 

Nicolaii (Dobre).—Industriaş, îutreprin-
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zător de lucrări, născut la 1821, încetat 
din viaţă în Bucuresci la 6 lulic 1894. Fit 
de plugar, fără nici o instrucțiune specială, 
dotat de natură întrun chip cât se poate 
de binc, a început din tinereţe să se ocupe 
cu lucrări de arhitectură, înzestrând Capi- 
tala cu o sumă de edificii importante. Intre 
altele, trebuesc enumerate : Biserica Doamna 
Bălaşa, Spitalul Brâucoveneasa, Spilalul L:i- 
“Jantropia, ICinisterul “Domeniilor, Casa de 
Depuneri, astăzi dărâmată, spre a se con- 
strui alta mai marc, Moneldria Statului, Ca- 
zarima jandarmilor, Otelul Bulevard, Otelul 
Imperial, Ateneul Român, lucrări cari sait 
efectuat toate de dânsul. . . 

Dobre Nicolai a fost în mai multe ren- 
duri membru în Consiliul comunal al Ca-. 
pitalci şi deputat, ales de colegiul al 2-lea 
din Bucuresci. 

Niculeanu (Nicolae). — Poct, născut 
în Craiova la 1833, încetat din viaţă la 
Bucuresci în spitalul Pantelimon la 1871. 
A făcut studiile sale în şcoalele din Craiova 
şi .Sa ocupat scurt timp de literatură în 
Paris, 

Intors: în ţară, după ce colaboră la zia- 
„rul Românul, fuse câte-va luni director al 
liceului din laşi, apoi secretar la arhiva 
Statului din Bucuresci şi la urmă şef de 
secţie la Ministerul Cultelor până în 1869, 
când lovit de o crudă boală, fu internat la 
Pantelimon. 

El a lăsat un volum “Poesii (1865) şi a: 
redactat ziarul umoristic Satirul (1866). 

Niculescu (Ioan). — Actor comic, so- 
cictar la "Teatrul naţional, născut în anul 
1863 August 20, fiul unui funcţionar de la 

Ministerul Financeloz. A urmat cât-va timp 
cursurile şcoalei de comerciii, de unde a 
fugit, atras de pasiunea teatrului şi a intrat 
în Conservatorul din Bucuresci, obţinend 
premiul ânteii la cursul de declamațiune. 

Niculeszu a debutat în comedia lui Ca- 
ragiale Scrisoarea perdută şi prin jocul sti 

firesc, prin veselia sa comunicativă dar as- 

tâmpărată, a isbutit să capete un loc prin- 

tre fruntaşii Teatrului naţional. 5 

Principalele sale creaţiuni sunt: Fănică 

Frumuşeanu (Manevrele de Toamnă). Sga- 

narelle (Don Juan de Molitre). Marei Da- 
dilov (Femeele noastre). Argan (Bolnavul 

închipuit) ; apoi George Dandimu, Burghezul   
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sentilom, Isidor  (Moştenitorii), Poirier (Gi- 
nerele lui Poirier) ctc. 

Niculescu s'a distins cu deosebire în ro- 
lurile din repertoriul lui Molitre. 

Nifon. — Archiepiscop şi Mitropolit al 
Ungro-Vlachici, născut la anul 1797 în Bu- 
curesci, încetat din viaţă la ş Mai 1875. 

A intrat la mănăstire la 1809 unde a 
stat până la 1527 când a fost orânduit 
econom al lpiscopici de Râmnic. La 1836 
s'a înălțat la rangul de archimandrit, apoi 
la '1839 a trecut egumen la mănăstirea Co- 
zia, La 1841, a fost numit vicar al Mi- 
tropolici, la 1842 archiercu, la 18.48, căr- 
mmitor al Episcopiei de R-Vâlcea, la 1849, 
cârmuitor al Mitropolici din Bucurescl car 
la 1850 Septembrie 14 a fost ales Mitro- 
polital Ungro-Vlachici. La 1865 în fine sa 
numit Primat al Românici. 

A publicat: Principiile fundamentale ale 
religiei (1856). Testamenlul pentru fondarea 
seminarului “Nifon (1857). 

Mitropolitul Nifon a lăsat averea sa 
pentru a se face în . Bucuresci un seminar 
care poartă numele stii, şi pentru alte opere 
de binefaceri. 

Nitzulescu (Nicolae). — 'Icolog, năs- 
cut în comuna Burduşeni (Ialomiţa) la 19 
Septembrie 1837. Este doctor în îilosofie 
şi licenţiat. în teologie, profesor de limba 
ebraică, de exgesă şi de archcologia biblică, 
numit la facultatea de teologie din Bucu- 
resci la 1ş Octombrie 1692. A fost decan 
al acestei facultăţi. 

Scrieri: Compendiu de istoria bisericei 
(1875). Contra pseudo-orlodoxiei (1876). 
Elemente de gramalică ebraică (1877). Noul 
aşezâmîut (1897). 

Nottara (Constantin).—Artist drama- 
tic, născut în Bucuresci la 1859 lunic ș. 
Clasele primare le-a făcut în pension la 
Codreanu şi la 'Trajan, apoi a urmat la li- 
ceul Sf. Sava şi Mihai Bravul, până în 
clasa V-a. 

La 1877 a intrat în Conservatorii şi a 
fost imediat angajat ca elev în "Teatrul na- 
țional, cu prilejul înfiinţărei actualei socic- 
tăți dramatice. Cel d'intâiti rol ce a jucat a 
fost Dom Sanchezz, bătrânul preot din Don 
Juan de Marana. I s'a dat în fic-ce an, pe 
când era în Conservatorii, premiul |. În 
teatru a creat până la 1883 roluri ca Don
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Salust, Don Jost, Gaspard Graţiani, Despol- Vodă, “Petre din Orfelinele, ctc.,: când a fost trimis de direcţia teatrelor pe _tim- pul verci, la Paris, unde a urmărit cu multă râvnă, reprezentațiile de la Comedie, Odeon şi alte teatre însemnate. 
La întoarcere a' creat imediat Pr Ştefan din Neruşinaţii (Les eftrontes), apoi pe Radu din Zala de la Cozia, Dumont din Supli- ciul, Horaţiu“ din Fântâna Blanduziel, Pyg- maliou, Franta Movr din Hoţii, Ludovic XI din Griugoire, Orhello, August din Ovidiu, Shylock, Richard : III, Qidip rese, lon din Niipaslea, Rabaşas, ACarchizul din Griselidis, Don Juan, Tartufje, Rosvan, Macbeil, Suli- van, Lesurques şi Dubosc din Curierul, IWPurm din Intriga şi amor, Marchizul Poza din Don Carlos, Tezeu din Phedra, Petru cel mare din arina, Osivald din Sirigoii şi Rosmersholm de Ibsen, Thoma Leher din Vi- “novalul, Derblay din Mândrie și amor, Dâm- breanu din Lizzi, Radu din Ldcrimioare, Po- liencta de Racine, Tipătescu din O scrisoare Pierdulă, Lăpuşneanu de "Roşca, Robeanu din Primul bal, Olivier de Jalin din Demi- Aoude, Rysor din Patria, Loreuzzo din Sfint ori nebun, Lascu din Silvina, Matho din Amilcar Barca, Contele Trast din Onoarea, Carlo din Necinstiţii, Trajan din Trajan și 

Andrada, Tholosan din Amicif fălsi, ACorti- udr din SCar;a Sari, Don Alphonse din Iucrezzia Borgia, Hamlet şi multe altele. 

Obedenaru (Alexandru). — Născut în Bucuresci la 13 Iulie 1865. A colaborat la Convorbiri literare, Revista Nou, Literatorul A publicat : Splezu (189 1), Rondele ( 1892), pocsii. A scris satire politice în câte-va ziare cotidine de la 1884 până la 1888. 

Obedenaru (Georgiade, Mihail.) — Medic, publicist, diplomat, născut în Bucu- resci la ș Noembrie 1$39, mort la Atena (Grecia) la 1885 Iulie în 9 
A făcut studiile sale în țară până la ver- sta de 20 de ani când plecă la Paris și urmă acolo cursurile şcoalei de medicină, ajungând intern al spitalelor din capitala Franciei pe baza unuj concurs strălucit, 
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A localizat şi a tradus pentru scena ro- 
„mână piese ca Amicii falşi, Si ne despăr- 
im, Bechierii de Sardou, Iucrezzia “Borgia 
de Victor Hugo,: Evoism şi - făţărnicie de 
Octave Feuillet, Sullivan de Melesvilles, 
Avocatul iscusit de Jules Sandeau, Desro- - bire sufletească de Bricux, Demi-AConde de 
AL. Dumas fils, Jean Baudry de Vacquerie, 
Fiori de iubire, cte; ctc. - 

E director de scenă la “Teatru naţional 
şi profesor de dicţiuni la Conservatorii. 

Nuovina (Zina).— Pseudonim artistic 
al Doamnei Margareta Iamandi, primadoni, 
născută în Iaşi la 1865. A fost crescută la 
Sacre-cacur din Lemberg şi apoi s'a reîntors 
în Iaşi. La 1884 a plecat la Paris unde 
terminând studiile muzicale cu Maurel, a 
îmbrățişat cariera artistică. A debutat pe 
scena teatrulut «La AConnaie» din Bruxelles 
cu opera lui Massenct Fsclarmonde. Acolo 

„a Jucat patru ani creând rolurile principale 
de primadonă în Lohengrin, Cavaleria Rus- 
licană, Armide, L'altaque du moulin. 

A trecut apoi la Opera-comică din Paris. 
şi a mai căntat la Nice, Monte-Carlo, Pe- tersburg, Cowent-Garten. 

A cântat în 1889 pe scena teatrului na- 
țional- din Bucnresi, în Carmen,  Laust, Cavaleria Rusticand. 

O 
In August 1866, Obedenaru șe întoarse 

în țară şi începu să practice medicina în 
Bucuresci, sacrificând literaturei ceasurile sale perdute. | 

EI fuse până la Noembrie 1874, medic primar al spitalului de copii, profesor la facultatea de medicină ; apoi sc. retrase la 
Montpellier în sudul Francici, şi îmbrăţişă cariera diplomatică la 1877 Aprilie 17, 
mergând la Roma ca însărcinat de afaceri al agenţiei noastre diplomatice. 

Prim secretar de legaţiune tot la Roma, 
cl trece în aceiaşi calitate la Constantino- 
pole în 1879, se întoarce la Roma în 18$o şi în sfârşit cste numit Ministru plenipo- tenţiar la Atena în 1885.
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D-rul Obedenaru a fost membru al A- 
cademici române, căreia a lăsat prin tes- 
tament toată averea sa şi numeroase ma- 
nuscrisc. a 

El a scris pentru teatru Amorul doctor 
localizarea coriedici lui Molitre, şi a publi- 
cat numeroase broşuri sciințifice, medicale, 
economice, literare, precum: (ic tratat despre 
riguri. Cercelăriasupra intoxicaţiunel palustre. 
La Roumanie âconomigue. Les Celtes de! "Europe 
orienlale, şi a colaborat la diferite reviste 
ştiinţifice franceze. - | 

El a lăsat o bogată. colecţiune de ma- 
nuscrisc, o colecţiune de 200 arii româneşti 
şi documente relative la istoria trecutului 
ţerei noastre. 

Obregia (Alexandru).— Născut în Foc- 
şani la 1827. | 

A urmat cursurile liceului şi Academia 
Mihăileană din Iaşi. A fost mai mult timp 
la Divanul Moldovei, mai în urmă ca sub- 
director, până la mutarea acestuia în Bu- 
curesci, când reţinut de interese de familie, 
a rămas ca avocat în Iaşi 

A scris un studiu economic Ocnele sari 
sarnițele Moldovei (1832). 

A colaborat la însemnata carte a princi- 
pelui N. Sutzu,: Norices statistigues sur Ia 
Moldavie şi a lucrat mal tot timpul cu G. 
Asaky, scriind diverse articole, unele sem- 
nate, în mai multe din. revistele scoase de 
marele luptător şi în mai toate almanachu- 
rile sale, cari format atunci cea mail cu- 
noscută parte a bibliotecci literare naţio- 
nale. 

A fost avansat le gradul de Paharnic de 
Gr. Ghika în 1856, şi a murit în Iaşi la 
1896. E 

Obregia (Alexandru).— Doctor, pro- 
fesor la Facultatea de medicină din Bucu- 
resci, medic primar director al ospiciului 
Mărcuţa. A absolvit liceul naţional şi ba- 
calaurcatul din Iaşi, apoi Facultățile de me- 
dicină din Bucuresci, Berlin şi Paris. 

Scrieri :. Centrii cerebro-corticali, motori şi 
visuali. (1888). Ueber Augenbewegungen auf 
Sehsphăreuzeizung în' colaborare cu prof. H. 
Munk (1890). Nervenendigungen în den 
glatlen muskelfewern des bundedarmes. Mai 
multe metode tehnice în revistele streine ; 
Toxicitalea urinară în . psichose (1893). Fe- 
nomenul cubital, Reacţiunea de deşenerescenţii.. 
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şi lesiunele istologice cu aplicarea teoriei neu- 
ronelor în paralisia generală (1893) ctc. 

Obregia (Anastasie).—A terminat li- 
ceul naţional şi bacalaureatul în Iaşi. A 
studiat şi a luat diploma de chimist tech- 
nologic în Politechnicul din Ziirich, unde 
pentru : studiile sale distinse, i sa oferit 
postul de asistent, ce a ocupat mai mulţi 
ani. A luat apoi diplome de doctor în chi- 
mie al universităţei din Ziirich. De la 1892 
ocupă prin concurs postul de profesor de 
chimie organică la Universitatea din Iaşi şi 
este director al: laboratoriului anex, pe care 
Pa organizat cu totul, în monumentalul edi- 
ficiă noii al Universităţei. Ie 

Scrieri : Ueber die Iirhung des Cyauka- 
liums * auf die AConobhalogenketone,  Ziărich 
(1891). 

Odobescu (Alexandru). — Archeolog, : 
profesor, publicist, născut în Bucuresci la - 
183.4, încetat din viaţă în Bucuresci la 
Noembrie 1895.'A terininat în Paris stu- 
diile sale pe cari le începuse în ţară, și 
îndată s'a făcut cunoscut prin publicaţiunele 
sale literare: Michnea Vodă, Doamna Chiajna, 
Despre salyra latină, nuvele istorice publicate 
la 1855—1839 în România literară a lui 
V. Alexandri. La 1860 începu să făcă nu- 
meroase escursiuni archcologice prin ţară 
apoi de la 1861 până la 1863 redactă jurnalul 
Nevisla română în care publică studii asupra 
poctului Văcărescu, Psaltirea lui Coresi, 
precum şi articole de archcologie (Bis- 
trița, Snagovul etc.) 

Director al arhivei Statului, al Ministe- 
rului Cultelor şi Instrucţiunei Publice, Al. 
Odobescu e chemat la 26 Mai 1863 în ca- 
pul departamentului Cultelor şi conduce a- 
cest minister până ia 12: Octombrie acelaş 
an, când se.ocupă cu cestiunea mănăstirelor 
închinate publicând memoriul stu în limba 
franceză : Eludes sur les droils e! obligalious 
des monasleres Roumains dedies aux Sainls- 
Lieux. A : 

- “Trimis la Paris spre a organiza secţiunca 
română la expoziţiunea. universală din 1867; 
publică la întoarcere Notice sur la Roumanie, 
apoi colaborează la revista Columna lui 
Traian. 

La 1868 Al. Odobescu este' ales membru 
al Academiei române şi combâte latinismul 
exagerat în. limba română. La 1573 a fost 
numit director general al teatrului din-Bu-
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curesci până la 1876 când a demisionat şi 
sa fixat pentru mai mult timp în Paris. 
La 1673 a mai publicat volumul umoristic 
Psevdolyuizhelicos. 

In 1878 a fost numit profesor la facul- 
tatea de litere din Bucuresci; cursul de ar- 
hceologie şi antichităţi, apoi a fost director 
al şcoalei normale superioare din Bucuresci 
şi maestru de conferinţe la aceaşi şcoală. 

Un amor nenorocit-a împins pe Al. O- 
dobescu să sc sinucidă prin otrăvire la 
Noembrie 1895. 

Odobescu (Ioan). — General, născut 
la 1793 în Craiova, încetat din viaţă la 
1557 în Bucuresăi.. 

A început prin a aduna cete de panduri 
cu cari a mers în Rusia spre a participa la 
războacle ce a avut această ţară în 1812. 

Apoi sa angajat în armata regulată ru- 
scască, ficând campaniile din 18283—1829. 
Când ai venit Ruşii în ţară, Ioan Odobescu 
avea gradul de colonel şi a intrat în ar- 
mata română la formarea ei, fiind numit 
adjutanta lui Vodă Alexandru Ghika de la 
1834 până la 1842. 

Când a isbucnit mişcarea revoluţionară 
de la 1848, după constituirea guvernului 
provizorii, Colonelul Odobescu intrând în 
sala de deliberare a membrilor guvernului 
în ziua de 19 Iunie, arestează pe Eliade 
Rădulescu şi pe cei-Palţi. Dar ei sunt scăpaţi 
din mâinele armatei şi fug la Târgovişte. 

La 18485, Odobessu a fost câte-va luni 
Ministru al Cultelor dupt potolirea miş- 
cărci revoluţionare. 

Economu (Ciru). — Jurisconsult, pu-. 
blicist, născut la 1848 în comuna Lungu- 
leţă (Dâmboviţa). A urmat până la 1864 
cursurile pensionatului Schewitz din. Bucu- 
resci şi apoi a plecat la Paris, unde a ur- 
mat până la 1872 cursurile facultăţei de 
drept, | 

curor pe lângă 'Trib. Ilfov, post pe care Pa 
ocupat până la 1875. 

La 1876 este numit procuror la Curtea 
de apel din Bucuresci, la 1878 consilier la 
Curtea de apel, la 1879 secretar general 
la Ministerul Justiţiei, la 1882—1884 pro- 
curor general pe lângă Curtea de apel şi de la 1884 procuror de secţie la Curtea de casaţie, post pe care] ocupă şi în prezent, 

La 1873 29 Ianuarie, a fost numit pro-   

D-l C. OEconomu a colaborat la Revista 
Contimporană şi mai terzit a dirijat ziarul 
politic Alepătorul liber. 

Scrierile sale: Istoria dreptului român, 
Penalităţile în condica lui Matei Basarab şi 
Vasile Lupu. Legislatiunea lui Lycurg. Ve- 
chile aşezăminte judecitoresci. Apele de domenu 
public, toate discursuri rostite la deschide- 
rea anilor judecătoreşti; apoi Cronici şi 
Legende, colecţie de mici poems eroice şi 
Resbunarea lui Anastase, roman istoric. care 
coprinde un studii istoric amănunţit, al 
vicței bizantine în al ş-lea secol, roman 
publicat în revista Aleneul român. 

Olănescu (Constantin).—Inginer, năs- 
cut în Bucuresci la 184ş. A făcut toate 
studiile sale în Paris, de unde s'a întors cu 
titlul de licenţiat în sciințe. . 

A tost director general al' căilor ferate 
române la 1883. 

A făcut parte din diferite guverne con- 
servatoare, ca Ministru al Lucrărilor publice 
de la 21 Februarie 1891 până la 4 Octom- 
brie 1895. 

A. reprezentat în Cameră judeţul Dârnbo- 
viţa de la 1888 până la 1895. 

Olchowschi (Ştefan).—Medic, de ori- 
gină poloneză, născut în comuna Zvoristea 
(Dorohoi) la 1859. A făcut studiile liceale 
la Cernăuţi şi în 1878 s'a înscris la facul- 
tatea - de. medicină din Bucuresci, urmând 
în acelaş timp cursurile şcoalei superioare 
de farmacie. In 1888 a obţinut titlul de 
doctor în medicină. Dupt ce a făcut câţi- 
va ani serviciul de medic de plasă și spi- 
tale rurale, s'a stabilit în Bucuresci. 

A redactat de la 1887 până la 1888 re- 
vista Spitalul. 

Olimpiotul (vezi Iordache): 

Ollănescu (Dumitru. C.)—Poct, publi- 
cist, diplomat, născut în Focşani !a 21 Mar- 
tie 1849. A făcut studiile sale în Bucuresci 
şi le-a terminat la universităţile din Fran- 
cia, Germania, Belgia, de unde sa întors 
cu titlul de doctor în drept şi în ştiinţele 
politice. 

Intors în ţară la 1873, intră în magistra- 
tură, apoi la 1875 ce ales primar al Oraşu- 
lui Tecuciă şi avocat la căile ferate. La 
1876 intră în diplomaţie ca şef de divizie, 
apoi în 1880 trece prim secretar la lega-
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țiunea din Constantinopole şi rămâne acolo 
ca însărcinat de afaceri până la 1683. La 
1885 c numit secretar general al Ministe- 
rului de Externe şi trimis peste puţin să 
gireze legaţiunea din Viena până la 1888. 
La 1889 e numit Ministru plenipotenţiar 
la Atena, post pe care] ocupă până astă-zi. 

Scrierile sale sunt : Ruy-Blas, traducere 
în versuri, Oştenii noştri, comedie, Visul 
Dochiei, în versuri, apolog întrun act în 
colaborare cu 'I. Șerbănescu. Doctorul sa- 
tului; comedie. Pe malul gârlei, Fanny, Pri- 

beagul, comedii în versuri. Dupe rezboiii, 
“Primul bal, comedii. La mormîntul poetului, 
apolosic. 

Apol Odele, Epodele, Carmen Saeculare, 

Arta poelică, traduceri în versuri ale lui 
Horaţiii, premiate de Academia . română, 
Nuvele şi Poesii, publicate sub pseudonimul 
Ascanio, câte-va scrieri politice, etc, etc. 

C. Ollănescu este membru al Academiei 

române de la 1893. A fost membru în 

Comitetul teatrelor de la 1884 până la 

1888, renumit la 1897 pe un period de 
patru ani. 

Onciul (Dimitrie). — Profesor, născut: 

în Straja (Bucovina) la 26 Octombrie 1856. - 

“Terminând în străinătate studiile sale filo- 

sofice şi literare, a fost numit in 1895 

profesor de Istoria Românilor la Facultatea . 

de litere din Bucurescă. 

E membru corespondent al Academiei, 

române. 
A publicat: Fiir rumânische Sireilfrage 

(1887). Zur geschichte, der Bukoviner. Zur 

geschichte der Romănen în Marmorosch(1 890). 

Din predicele protopresisterului Dimitrie On- - 

ciul (1894). 

Opran (Petre, zis şi Pera). — Bărbat 

politic, născut în “Austria la 1815, încetat 

din viaţă la Iunic 1885 în comuna Işalniţa 

(Doljiu). Ă 

Dupt ce a terminat studiile sale în Pesta 

şi a făcut o lungă călătorie în Italia, sa 

reîntors în Craiova şi a fost numit procu- 

ror de “Tribunal, post pe care ba ocupat 

până la 1848, când a demisionat. Ă 

De la această epocă înainte, se ocupă în 

special cu cestiunile sociale şi cu deosebire 

cu acea a împroprietărirci sătenilor. A re- 

prezentat în mai multe rânduri colegiul al 

2-lea de Craiova în Cameră şi Senat. 

El a scris: Chestia proprietdţei în Româ-   

pa ORĂ 

nia (1359). “Patriolismul (1857). Cesturmea 
navigaţiunei Jiului (1871). Agronomul din 
țara noastră (1874). Viitorul “României 
(1881). a 

Orăşanu (Nicolae. T.)— Scriitor sati- 
ric, născut în Craiova la 1833, încetat din 
viață în Bucuresci la 1890.A făcut studiile 
sale în colegiul . Sf. Sava fără a le ter- 
mina, şi a început să publice prin. ziare poesii 
încă de la 1854, şi cu deosebire satire 
politice antidinastice, contra principelui Ca: 
rol Î, de la 1871 până la 1876. 

Principalele. sale publicaţiuni sunt: “Bore- 
zul lui Filfison. Trei feţi logofeţi. Căinţa, lui 
Filfison (1847). SCisteriele mabalalelor. Lir- 
gul cu idei. Iane Halvaşiopulo. O fată de 
măritat. Satire şi Epigrame. Opere satirice. 
Panoramele. O pagină din viaţa mea. In- 

temniţările mele politice. Talmeş-balmeş. A 
mai colaborat la ziarele România, Românul, 

Opiniunea publică (1865), Te'egraful, Spi- 
riduşul, Ghimpele, Asmodeu, “Daracul, ctc. 

N. Orăşanu a servit cât-va timp la Mi- 

nisterul Justiţiei în 1852 şi apoi a fost 
comisar de poliţie în Bucuresci între 1866 
şi 1867. La 1878 a fost cât-va timp func- 

ționar la Regia Monopolurilor Statului şi 

în 1880 director al AConitorului oficial. 

Orbescu (Petre).—Magistrat, născut la 
1826 Februarie, în Bucuresci. A intrat în ma- 

gistratură de la 1849, copist la Tribunalul 

polițienesc din Bucuresci, apoi a trecut în 

aceiaşi calitate la Curtea de apel, unde a 
stat până la 1852. 

La această epocă, începe să facă studii în 

drept şi le termină în 1857, când e numit 
procuror la 'Lrib. Ialomiţa. 

Cât va timp face parte din administrația 

Ministerului de Interne şi apoi intră iarăşi - 

în magistratură de la 1862 până la 1863. 
“De la 12 Octombrie 1863 până la 12 

Aprilie: 1864 e Ministru al Lucrărilor Pu- 
blice, şi Ministru al Justiţiei de la '27 le- 
bruarie până la 12 lunie 1864. Apoi “şi 
reia locul în magistratură ajungând în 1894 
prezident al Inaltei Curți de casaţie. 

Peste puţin demisionează şi e ales în 
1895 senator şi vice-prezident al Senatului 
până în prezent. 

Or&scu (Alexandru). — Profesor, ar- 
_hitect, om politic, născut în Bucuresci la



30 August 1817, încetat din viaţă în Bu- 
cureşti la 17 Decembrie 1894. 

Incepu dinteit instrucţiunea sa la un 
popă, şi apoi trecu la' Sf. Sava, unde se 
distinse prin silinţele sale şi'şi atrase sprijinul 
Domnitorului Alexandru Ghika. Cu o bursă 
plătită de acest Domnitor, Orăscu studiă 
ştiinţele şi arhitectura la Berlin, Paris şi în 
urmă la Miinich. 2 
"Întors în ară înainte de 1S$48, luă parte 
la mişcarea revoluţionară de la acea epocă, 
apoi începu mai târzii si predea cursuri de 
inginerie în Bucuresci 

Principalele lucrări de arhitectură ale sale 
sunt: Clădirea Universităţei din Bucuresci, 
începută la 1857. Orelul Carol din Con- 
stanța, Aitropolia  reslaurală din lași, Gim- 
ndziul şi Trebunalul din Plocşti. | 

Decan al facultăţei de ştiinţe, rector al 
Universităzci şi reprezentant al ci în Sc- 
nat, Al. Orescu a fost şi Ministru al Instruc- 
țiunci Publice de la + Aprilie la 27 A- 

Paapa (Vasile). — Mare filantrop, 
născut: la 1518 în Bucuresci, încetat .din 
viaţă la 19 Ianuarie 1884 la Nizza (Francia). 
Posesoral unci averi însemnate, a construit 
şcoale model la toate proprictăţile sale din 
judeţul “Teleorman pe cari le întreținea cu 
cheltuială sa. Prin testamentul stu, a lăsat 
400,000 |ci pentru crearea unci şcoale de 
de meseriaşi în comuna Valea-Boului (Pra- 
hova), :12,000 lei Azilului Elena-Doamna 
din Bucuresci, 10,000 Iei şcoalci comerciale - 
din Plocşti, 10,000 lei gimnaziului din Giur- 
giu, 10,000 lei şcoalci normale a Socictăţci 
pentru învtţătura poporului român, 12,000 
lei pentru o bursă în strtinătate. 

E înmormântat la proprietatea sa Valea | 
Boului (Prahova). 

Pacăţian : (Teodor. V.) — Născut la 
15852, în comuna Ususeu, lângă Iipova, . 
comitatul “Timiş, în Banat. Şi-a făcut stu- 
diile în gimnaziul din Lugoş (Banat) şi liceul 
din Arzd (Ungaria). A intrat în funcțiuie 
publică, primind postul de notar comunal  * 
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prilic 1876 în cabinetul Generalului 1. Em. 
Florescu. , - 

El a. tipărit: Geometria descriptivă. 

Oteteleșanu (Ioan).—Născut la 1795, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 1876. A 
intrat mai înteiti în magistratură “şi a fost 
membru de Curte lă 1831; apoi, părăsind 
magistratura a devenit de la 1838 până la 
1841 contraccit al ocnelor Statului şi di- 
rector al salinclor. a Aa 

Dup& aceea, a fost Vornic al oraşului, 
Ministru al controlului de la 18ş1 până la 
1853; a mai fost Ministru de:Einance la 
1866, 30 Ianuarie în guvernul care a pre- 
cedat căderea lui Vodă Cuza. 

Prin testamentul sti; a înfiinţat la pro= 
prictatea sa Măgurele din Ilfov, ui orfe- 
linat pentru. educatiunea fetelor. Mijloacele 
acestui institut de binefacere sai mărit prin 
veniturile de la trei moşii lăsate în acelaş 
scop filantropic de Elena Oteteleşanu soţia 
donatorului. 

pP 
în comuna Jadani (lângă 'Lemişoara) în: 
Banat. 

A colaborat la foile: Fanuilia, amicul la- 
miliei, Aurora Română, Noua bibliotecă ro- 
mână, Luminălorul. 
„A.cditat la 1882 un volum de poesii 

sub titlul Florţ de toamnă. A înterciat la 
1885 prima foac poporală în Ungaria, în- 
titulată Gazeta Poporului al cărei proprietar 
editor şi redactor. responsabil a fost: până 
la 1889. A fost redactor al organului na- 

* ţionăl din “Lemişoara Dreptatea, iar m pre- 
sinte ce. redactor al organului naţional /ri- 
buna din. Sibiu. - 

A scris în 1895 un studii despre Ca-: 
dasiru şi modurile introducerii sale în Ro-.: 
mânia. 

„„. Palade (Gheorghe).—Om politic, năs- 
cut în Berlad. A făcut studii juridice şi a 
intrat cât-va timp în magistratură ca jude- 
cător de instrucție în Bucuresci. 

Demisionat, a intrat în viaţa politică ca 
membru al partidului liberal şi în: această
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calitate a reprezentat în Camerile liberale 
de la 1885—1888, oraşul Bârlad. 

Formându-se disidenţa liberală şi opoziţia 
unită contra guvernului Ioan Brătianu, s'a. 
distins prin campania violentă ce. ducea atât 
în Cameră cât şi în întruniri publice, contra 
guvernului liberal de la 1885 până !a 1888. 

Dupt împăcarea disidenţei, s'a - înscris 
iar în r&ndurile partidului liberal. A fost 
Ministru al Domeniilor în primul Minister 
Dim. Sturdza de la 4 Octombrie 1893 până 
la 21 Noembrie 1896, când a demisionat. 
A reintrat în cabinet ca Ministru al Justiţie! 
la Ianuarie 1898. 

Paladi (Constantin).--Gencral de bri- 
gadă, născut la 19 Martie 1843. A intrat 
în şcoala militară la 1866 şia fost înaintat 
sub-locotenent la 1862, oticer superior la - 
1874. 

În timpul rezbelului Independenţei, co- 
manda batalionul 2 "din Regimentul No. 2 
de linie. i 

Colonel la 1885, e înaintat 
brigadă la 1896, comand. al brigadei din 
Craiova. 

Paleologu (loan). — Pictor, desenator, 
cunoscut mai mult sub pseudonimul Pal. 
Sa născut în Bucuresci la'1855 şi după 
ce a urmat cât-va timp cursurile şcoalei de 
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general de 

bele-arte sub direcțiunea pictorului Aman, - 
a plecat la. Paris 
nat “studiile sale. : 

Inzestrat cu mult talent artistic, cu o 
bogată imaginaţie de compoziţiune, a intrat 
la 1890 în atelierul tipografalui Dupont de 
la Asnitres (Francia), unde se găseşte şi 
astăzi, ia , 

Acolo şi-a făcut repede un renume prin 
afiptele sale colorate, remarcabile prin co- 
loritul lor ales şi fineţea execuţiunci. 

a 
și Londra, unde a termi- 

Pann (Anton).—Scriitor, născut la 1795 
din părinți bulgari, fiul unui căldărar. In 
copilăria sa, a dus o viaţă foarte sbuciu- 

mată, servind ca muzicant în armata ru- . 

sească. LL , 

Stabilindu-se în Bucuresci, el începu prin 

a da lecţii de muzică bisericească, şi 
apoi publică scrierile sale pe la 1830 

Cântece de slea). . | 

Mai târzin urmează: Poesii, Calendare, 

Fabule şi istorioare, Noul Erotocril, Povestea. 

vorbel, scrisă întrun stil plin. de glume şi   

PAN 

popular, Memoria focului din “Bucuresri, 
Spitalul amorului, Povestele lut Moş Albu, 
Năsdrăvaniile: lui Nuastralin Hogea. 

Anton Pann, foarte vărsat în .limbele 
streine, a publicat un Dialog în ruseşte, 
turceşte şi româneşte. | 

El a mai publicat şi numeroase cărți bi- 
sericeşti: Irmologhiou, Epilaful, Cherovicu- 
chinonicar, Rendueala lelurgiei, ctc. ! 

Fabula lui Anton Pann cu plăpumarul, 
a remas legendară; şi astă-ză încă se repetă 
versurile. sale : 

Nu le lungi pe cât wat, 
Ci te “tinde pe câ! al! 

Panu (Anastase). — Om politic, năs- 
cut în laşi la 18510, încetat din viaţă în 
“Viena la 1867.A făcut studiile sale în Iaşi 
şi a petrecut o marc parte din viaţa sa la 
Huşi, unde a şi fost numit pe !a 1845 
membru la “Tribunal şi apol preşedinte. 
„La 1847, susţineuid candidatura la depu- 
tăție a lui Lascar Rosetti: în contra voinţei 
Demnitorului Mihail Sturdza, a fost desti- 
tuit şi închis trei luni :în cazarma de la 
Galaţi. Amestecat în mişcarea revoluţionară 
de la 1848, este iarăşi arestat. 

După căderea Domnitorului M. Sturdza, 
An. Panu se strămută la laşi şi la 1852 
Vodă Ghika ?| numeşte director al Minis- 
terului Justiţiei, apoi mai terzii Ministru 
ad-interim la acelaş "Minister. 

Mai pe urmă, e ales deputat ai Iaşului 
în divanul ad-hoc. A. Panu a făcut parte 
din comitetul celor unu-spre-zece membrii 
ai Unirci Principatelor şi a fost unul din 
membrii căimăcămiei de trei a Moldovei.. 

Sub domnia lui Cuza cela fost în mal 
multe renduri ales deputat al laşului şi 
preşedinte al Camerei. 

Panu (Gheorghe). Ziarist, născut în 
Galaţi la 1845. 

A făcut studiile sale în laşi şi apoi la 
1875 a fost. trimis ca bursier al Statului, 
împreună cu Conta şi Lambrior la Paris, 

"unde a urmat cursurile des [lautes Etudes. 
Intors în ţară, a ocupat la laşi catedra 

de istoric la gimnaziul Alexandru cel Bun, 
pe care o ocupase deja înainte de pleca- 
rea sa. 

Apoi părăsind instrucţiunea publică, a 
intrat în magistratură ca prim-procuror la 

10
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laşi, iar în 1881 ca şef de cabinet al Mi- 
nistrului de Interne C. A. Rosetti. 

Deputat al colegiului al 4-a din Iaşi, când 
s'a făcut revizuirea art. 24 din Constituţiune 
la 1884, relativ la libertatea presei, s'a re- 
tras din Cameră şi a înfiinţat peste câte-va 
luni ziarul Lupta care apărea mai întâi în 
laşi, de trei ori pe stptămână. 

Apoi la 1886, ziarul a devenit zilnic şi 
sa tipărit în Bucuresci. 

Pentru un articol Omul primejdios, prin 
care ataca pe Regele Carol, Panu a fost 
condamnat la duoi ani închisoare, însă spre 
a nu face pedeapsa, a părăsit ţara şi sa 
strămutat în Paris. 

Reîntors în ţară, a fost apoi ales deputat 
al colegiului al II de Cameră şi la urmă al 
colegiului II de Senat în toate legislaturele 
până la 1895, representând grupul radical. 
A fost reales senator. al Galaţilor la Martie 
1898, ca raliat partidului conservator. 

G. Panu a publicat: “Portrete “şi tipuri 
parlamentare (1890). Studii asupra. su/ra- 
giulut universal, Chestia agrară, Chestia e- 

„reilor, Chestia imposilelor (1890). 
Incetând colaborarea sa la Lupta de vre-o 

duoi. ani, cl a fondat în 1895 ziarul coti- 
dian Ziua, care a încetat la 1896. 

„Panu (Nicolae. V.) — Căpitan, născut 
la 20 Iulie 18.4,:mort la 30 August 1877. 

„Angajat voluntar la' 1861, capătă gradul 
„de sergent la 1862 şi tresa de sub-locote- 
„nent, la 1864. La atacul redutei Griviţa în 
„timpul rezbelului Independenţei, comandă o 
„companie din Regimentul No. 8 de linie 

şi moare pe câmpul de luptă la 30 August 1877. 

Papadopol-Calimach (Alexandru).— 
„Om politic, publicist. Amănunte biografice 
„lipsesc. 

“A fost Ministru de Externe în cabinetul N. 
Kretzulescu de la 17 Octombrie 1865 până : 
la 11 Februarie 1866 şi :Ministru al Cul- 
telor opt zile,:în cabinetul. D. Ghika de la 
16 până la 24 Noembrie 1868. 

Este membru al Academici române. 
A publicat: Despre expediţia lui Igov 

Sveatoslavici (1883). Despre Gheorghe Ştefan. 
Voevodul. Dundrea -în literatură şi în tra-. 
dițiuni (1886). Generalul Pavel Risselef în 
SAoldova şi în: ţard (1887). Sofia Paleolog. 
(1895). 

Papasoglu (Dimitrie). -- Locot.-colo-   

nel de miliţie, născut în Bucuresci la 1811 
Martie 28, încetat din viață la 1893. Intrat 
în oştire: la 5 Mai 1830 ca iuncăr, la or- 
ganizarea armatei, a ajuns până la gradul 
de locot.colonel. în miliţie. la 1875. 

El a popularizat prin creionul. stă -figu- 
rile Domnilor şi oamenilor de” Stat ai Ro: 
mâniei,” şi fiind dată modicitatea preţurilor 
acestor gravuri în foi volante, -ele se res- : 
păndeai cu înlesnire prin casele oamenilor 
cu-puţină dare de mână. 

El..a lăsat şi mai multe scrieri intere- 
sante prin amintirile istorice, între cari I5- 
toria “Bucureştiului. 

Fiind ofiţer de miliţie şi avend ast-fel 
dreptul de a purta la ceremoniile oficiale 
uniforma  militărească, cl îmbrăca “ până 
la sferşitul vieței salc, în asemenca ocasiuni, 
uniforma primitivă cu chivără a infanterici 
române, (adică cea rusească), în amintirea 
trecutului stii ostăşesc. 

Papiniu (Ioan).-- Diplomat, născut în 
Ploeşti la 9 Noembric 1553. A făcut stu- 
diile liceale în ţară -şi facultatea de drept 
din Paris, de unde sa întors cu titlul de 
licenţiat în drept. 

Intrat în diplomaţie -la 1879 în calitate 
de cancelar al consulatului din Salonic, trece 
la 1881 secretar de. legaţiune cl. 2-a la 
Constantinopole, la 1884 consul general la 
Salonic, la 1885. şef al. diviziei consulare 
din Ministerul de Externe, la 1885 secretar 
de legaţiune cl. 1; la 1891 este însărcinat 
cu funcțiunea de secretar general al Minis- 
terului până la Noeinbrie „când e numit 
consul general la Buda-Pesta. La 1893 ste 
agent diplomatic şi consul general la Sofia; 
înaintat Ministru plenipotenţiar la 1894, este 
trimis în această. califate la Belgrad. în 
1896. .. ez 

Papiu Ilarianu (Alexandru).—Publi- 
cist şi mare patriot, născut la 1528 în Lran- 
silvania, încetat din viaţă la 11 Octombrie 
1878. LL | | 

A început studiile sale în "Transilvania 
la Blaj şi Cluj, dar le-a întrerupt la 1848, 
spre a participa la mişcarea- revoluţionară 

_în care, a avut un rol îiisemnat. Apoi la 
1850 a plecat în Italia şi a studiat dreptul 

cu diploma de doctor. 
Atunci, Domnitorul Grigore Ghikă Ta 

numit în laşi profesor la facultatea de drept, 

- la Padova. până la 1855, când sa întors
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mal în urmă jurisconsult al Moldovei ; iar 
după Unire, Papiu Ilarianu e numit procu- 
ror pe lângă Curtea de casaţie. 
„Ela publicat: Istoria Românilor din Dacia 
superioară (1852) 2 vol. Independenţa coristi- 

_tuţiouală a Transilvaniei (1861). Tesaur de 
inonumente istorice pentru România (1862-64), 

“ şvol. Viaţa, operile şi ideiile lui Gheorgheşincai 
- (1868), discurs de recepţiune rostit la Aca- 
demia română.. 

Papiu Ilarianu a .fost membru al Acade- 
„mici de la 1868 şi până la moartea sa. In- 
treaga sa bibliotecă şi o mare parte din 
„manuscrisele sale, ai r&mas proprietatea 
„Academii. * 

Pascal (Aristide). — Om politic, profe- 

sor, născut în Bucuresci la 1827. A făcut 
studiile începătoare în ţară şi le-a terminat 

în Paris de unde s'a întors cu diploma de 

doctor în drept. Numit profesor de drept 
civil la Facultatea din Bucures, a predat 

„cursurile sale până la 1894; de la această 

cpocă a rămas profesor onorar, şi la 1896 

a fost numit decan.” :- 
„De la 1867 până la 1869, A. Pascal a 

redactat ziarul fara împreună cu N. Bla- 

ramberg şi P. P. Camp. Ela ficut parte 

din mal toate Corpurile legiuitoare de a 

Unire până astă-zi ca deputat sait senator. 

Pascali (Mathilda).—Artistă dramatică, 

soţia artistului Mihail Pascali, născută în 

Bucuresci la 1840, încetată din viață la 

1872. A urmat pe soţul ci pe scena Lea- 

trului naţional şi pe diferitele scene din 

provincie, jucând rolurile principale de co- 

chetă, prima amoreză şi ingenue. 

Pascali (Mihail).—Artist dramatic, năs- 

cut în Bucuresci la 1831, încetat din viaţă 

în acelaş oraş la 1882. 
_Dupt ce termină clasele gimnaziale, în- .; 

cepu să joace pe scenele teatrelor din Bu. 

la Paris, unde avu de . 
curescă şi apoi plecă 
profesori pe Boufte, Samson, Boccage. 

Reîntors în ţară, luă direcţiunea Teatrului 

național şi o conduse până la 1877 când 

formându-se societatea dramatică, fuse pri- 

mit ca societar; mai terziiu: părăsi însă so- 

cietatea şi luă direcţiunea unei trupe care : 

juca la, «Dacia» şi prin provincie. 

M. Pascal a jucat rolurile cele mai im- 

portante din. repertoriul Teatrului. naţional |: 

cu deosebire în Idiotul, Hamlet, Ştrengarul   

de Paris, Sermanul Jack, apoi în comediile 
lui Sardou pe cari le-a tradus în parte, iar 

„pe altele le-a localizat. 

Pascu (Şerban).—General de brigadă, 
născut la 15 Decembrie 1844. Etev al şcoa- 
lei militare în 1861, a înaintat sub-locote- 
nent în 1863, oficer. superior în 1875, co- 
lonel în 1884 şi. general de brigadă, co- 

mandant al brigadci „+ de artilerie la 1896. 

Pastia (Mihail). — General de divizic, 
născut la 15: Decembrie 1539. 

Intrat în oştire ca sergent la 1857, a 

căpătat în 1858 gradul de sub-locotenent; 

maior în 1869, locot.-colonel la 1873. In - 

acest interval a făcut studii speciale de stat- 
major. ” 

De la 1884 până la 1888, a fost trecut 
în ncactivitate, fiind numit director general 
al poştelor şi telegrafelor. La 1893 a fost 
înaintat general de brigadă şi inspector: ge- 
neral al artilerici. 

Păun (Vasile. D.) — Profesor, născut 

în Bucuresci la 9 Februarie 18ş0. A fâcut 

studiile sale în ţară de la 1857 până la 

1868, iar cele superioare la facultatea de 

litere din Bucuresci şi la Universitatea din 

Berlin (1885—1888). 
După ce a fost cât-va timp funcţionar în 

ramura judecătorească şi administrativă, a 

intrat în corpul didactic la. 1878, ca profe- 

sor de limba latină şi germană şi a trecut 

în 1890 ca profesor. de limba şi literatura 

români la liccui Lazăr, cursul superior. 
La 1893 a fost numit director al acestui 

liceă, post pe care'l ocupă şi astă-zi, 

La 1883, V. Pâun a fost însărcinat să 

înveţe limba. şi literatura română tinerilor 

principi Ferdinand şi Carcl de Hohenzollern, 

pentru care sferşit a stat mulţi ani în strei- 

nătate, la Diisseldort, Sigmaringen, Casscl 

şi Berlin cu tinerii principi. | 

Acum el are misiunea dea preda lecţiuni 

de limba şi literatura română Principesci 

Maria de Hohenzollern. 

Scrierile lui V. Păun sunt: Momente de 

misantropie, Fecioara adormită, Umbra lui 

Mihai şi alte poesii publicate în revistele 

Albina Pindului, Traian, Columna lui Traian. 

El a mat colaborat la România liberă, Ro- 

mânul literar, Vatra, cete. şi a tipărit într'o 

-l ” broşură (1877) Oda la rezboiii.
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Pavelescu (Cincinat).— Poet, născut 
în Bucuresci la 20: Octombrie 1873. A fă- 
cut studiile sale în liceul SE Sava şi la 
facultatea de drept din Bucuresci. A început 
să publice versuri în 1891 prin revista Bi- 
blioteca Familiei, sub . pscudonimul De la 
Milcov, apoi a colaborat cu poctul Al. Ma- 
cedonschi la Literatorul, unde a publicat 
poeme şi poesii, precum Resplata, Zopira, 

"Degetele fermecate, Esafodul. 
Pavelescu a mal colaborat la toate revis- 

tele literare, precum Lumea Noud, Convor- 
biri lilerare, şi a mai scris împreună cu Al. 
Macedonschi o tragedie biblică în versuri 
Sail, cinci acte, care a fost reprezentată 
pe Scena Teatrului naţional din Bucu- 
resci, 

Pavlidi (Dimitrie).—Profesor, grec de 
origină, născut la 1795, încetat din viaţă 
în Buzti la Iunie. 1883. Unul din cei mai 
vechi profesori: ai şcoalei Sf. Sava la în- 
fiinţarea ci; preda cursurile de algebră şi. 
trigonometrie la 1833. 

A publicat Elemente de aritmelică raţiv- 
nală (855). 

Pelimon (Alexandru).—Publicist, năs- 
cut în Bucuresci la 1820, încetat din viaţă 
la Bucuresci. 

Na făcut nici un fel de studii, dara 
căpătat prin sirguinţa sa proprie, o mare 
aplecare pentru literatură. ” 

EL a publicat: Poesii fugilive (1846). 
Poesii (1347). Suliotu sati Grecia liberală 
(1847). Bărdiia de la Cilugăreni (1848). 
Liul mazilului dramă, (1851). Actriţa din 
“Moldova dramă, (1852). Curtea. lui Vasile 
Vodă tragedie; (1852). Hoţii şi Hagiu (1853). 
Tandalida (1854). Crimea şi căderea 5e- : 
vastopolului (1855). dvulul şi săracul (1856). - 
Faptele eroilor (1857). Bucur sai Istoria | 
Bucurescilor (1858). Impresiuni de călătorie 
in România (1859). Traian în Dacia (1860 
Memorii, descrierea Sf. Monăsliri € 186 Bi 

“Jidovul câmdtar (1$63). Flori de Moldo- 
România poesii, (1864). Epoca glorioasă a 
lui Mibai- Viteazu (1867). Revoluţia din 7548 - 
(1868). ACutei- Vodă la ÎC-rea Sadova (187 1). 
Catastrofa întâmplată boerilor în muntele 
Gavanul la 1821, cte., etc. 

Pellerin (Alphonse. Fr.) — Inginer-.! 
constructor, francez, născut la Laigle (Fran- | 
cia) în 1833.-A ficut școala de arte şi |   
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meserii de la Châloas (Francia), de unde 
a cşit cu diploma de inginer-constructor. 

La 1852, terminând studiile, întră ca in- 
giner la societatea «des Batignolles» din 
Paris, ocupând această funcţiune până la 
1878. In calitate de reprezentant al acestei 
socictăţei, vine în România la 1872 şi cons- 
trueşte podurile liniei ferate Piteşti- Craiova 
(1872— 18576). o 

Se reîntoarce în Francia şi apoi revine 
în Bucuresci la 1885, când înfiinţează biu- 
roul si de întreprinderi pentru lucrări 
publice. 

De la 1885 pânăîn present, a construit 
podurile liniei ferate pe riurile Ialomiţa 
Jiul, Bistriţa, Siret, etc., numeroase şosele, 
tunelul de la Epureni de o lungime de 
2000 metri, şi linia ferată Coinăneşti-Pa- 
lanca în 1897. 

Pencovici (Eustatiu). — General de 
brigadă, născut în Bucuresci la 15 lurie 
1836. A intrat în 1854 ca elev al. şcoalei 
militare şi a căpătat la 1856 rangul de sub- 
locotenent; la 1864 pe acel de oficer su: 
perior. La 18 Decembrie 1870 fiind colo- 
nel, i se, încredinţează portofoliul Ministe- 
rului de rezbel, pe care ?] păstrează până 
la 11 Martie 1871. 

In timpul rezbelului Independenţei, a fost 
şef de stat-major pe lângă corpul al 2-a de 
armată. La 1683. a fost înaintat la gradul 
de general de brigadă şi la 1893 a fost 
pus în disponibilitate ca pentru concedii. 

De la 1879 şi până în present, genera- 
lul Pencovici este delegatul țărei in Comi- 
siunca curopeană a Dunărci. . 

Peters (Rudolf).— Compozitor muzical, 
născut în Praga la'1851. Absolvent al Con- 
servatorului din Praga 1871—17, dirigent 
de opera. şi opereta în “Teplice (Boemia) 
sub direcţiunea Bucoviez, șef de muzică 
militară în Austria la 1875, Peters este che- 
mat prin mijlocirea direcțiunei” Conservato- 
rului din Praga ca profesor de oboe la Con- 
servatorul din Bucuresăi la.1876. De la 
1888-1893 este şef de cor al societăţei corale 
«Liedertafel», şi a aranjat cu acest cor concer- 
tele publice. In vara anului 1893 a alcătuit 
şi dirijat orchestra în grădina Casino ; este 
dirigent al orchestrei la stabilimentul Bra- 
gadiru. | 

Dintre compoziţiunile sale pentru piano, 
oboe, canto, coruri. şi orchestră, sait publicat
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'câte-va in editura Gebauer. Cunoscute şi mult 
apreciate, sunt şi aranjamentele sale de Cântece 
naţionale pentru orchestră. 

Are sub tipar un Tratat de instrumen- 
laţiuie pentru orchestre şi muzicile mi- 
litare. 

Petraşcu (Nicolae).—Publicist, născut 
in oraşul “Lecuciti la ş Decembrie 1559. 
Şi-a fâcut studiile liceale în Berlad și cur- 
surile de drept le-a terminat în Universi- 
tatea din Bucuresci. 

La 188$ş a intrat în cariera diplomatică, 
ca ataşat la Ministerul de Externe ; la 1857 
a fost trimis în aceiaşi calitate la legaţiunea 
din Constantinopole; la 1888 este şet de cabi- 
net la Ministerul de Externe, la 1889 se- 
cretar de legaţiune la Paris şi permutat la 
1890 în acceaşi calitate la Constantino- - 
polc. 

La. 1892 sa retras din cariera diplo- - 
matică. | 

Ca publicist a debutat în Convorbiri i- 
lerare, prin studii de istorie literară con- 
timporană. | | 

A tipărit mai multe volume de critică 
literară: Mihail Eminescu (1893), Figuri 
literare contimporane (1894), Vasile  Alecsau- 
dri (895). A scris alte mici monografii 
politice şi artistice în Constituţionalul : 
C. A. Roseiti, Dumitru Brătianu, Pictorul 

Grigorescu, cte.; alte mici studii de morală 

socială, precum sunt : Nof în 1892, O ali 

direcţie în creşterea femeei române, etc. 

Petrescu (Costin)— Pictor, născut în 
Piteşti la ro Mai 1872. A absolvit şcoala 

de bele-arte din Bucuresci şi şcoala de ar- 

hitectură. Medaliat la expoziţia operilor ar- 

tiştilor în viaţă din 1896, a compus câte- 

va tablouri cumpărate de Stat pentru Pi- 

_macoteca din Bucuresci, între cari : Un 

simpatic, Cap - de 'ecspresie, Un nemulţumit. 

Petrescu (Zaharia). — Medic militar, 

inspector de brigadă, şeful spitalului militar 

central, născut la 25 Aprilie 1841. A -in- 

trat în serviciul sanitar al oastei ca sub-. 

chirurg la 1860 şi în acelaş an a fost îna- 

intat' medic: de batalion cl. 2-a. La 1863 

este medic .de batalion cl. 1-a; la 1865 

medic: de regiment, la . 1875 medic de di- . 

vizie, la 1883 medic de corp de armată şi | 

la 1893 medic inspector de brigadă. 

—_— :T149 ——: 
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De 'la 1870 este .profesor de terapeutică 
la facultatea de medicină din Bucuresci. 

A “publicat: Elemente de  farmocolugie 
78). Hidroterapia contra infecţiunei Lijice 
1878). Elemente de terapeutică în materie 

medicală (1884). Bryonia albă (18858). Re- 
„cherches cliniques et medicales sur Pantisebsie 
midicale (1889). Memoire hu au congres 
medical de Berlin (1890). Despre remediul 
antiftisic al D-rului Koch (1891). Tratu- 
mentul pneumoniel cu digitale (1893). 

Petrini-Galatzi (Mihail).— Medic, năs- 
cut la 1846. A făcut studiile sale parte în 
țară, parte în Francia şi a fost numit la 
1881 profesor de istologie la facultatea de 
medicină din Bucuresci şi la 1891, profesor 
de clinică dermatologică şi sifilitică la 
această facultate. . 

Scrieri: 'Tralat elementar de  bistologia 
umană (4881). Istoria anatomiei generale 
(1881). Le traitement de la syphilis (1889). 
Lecţiuni chimice asupra. boalelor de piele 
1892). Lecţiuni de clinică dermatologică 
1891). , 

Petrino (Dimitrie).—Poct, născut în Be- 

sarabia la 1846, încetat din viaţă la 29 A- 

prilie 1878. 
A făcut studiile sale în Cernauţi fără a le 

termina, şi în urma unci aventuri amoroase 

_şi după ce risipi în petreceri toată averea 

sa, se stabili la Iaşi în 1875 şi fu. numit 

director al Bibliotecei Statului. 
Venit în Bucuresci mai terziu, greu bol- 

nav, încetă din viaţă la spitalul Brânco- 
veneasa. 

E! a publicat: Flori de. mormînt, poesiă 
(1869) “Puţine ciuinte despre conruperea lim- 

“bel române în Bucovina (1868), Lumini şi 

Umbre poesii (1870), Raul pocmă, (1875), 
La gura sobei (elegie) etc. 

P&ucescu (Grigore. G).—Avocat, om 

politic, născut în Roşiori-de-Vede (Tele- 

orman) la ș Februarie 1842, încetat din 

viață la Mai 1897. A fâcut studiile sale li- 

ceale la Sfintu Sava de la 1853 la 1859 şi 
le-a terminat la Paris de unde s'a întors în 

1865 cu titlul de licențiat în drept. 
Intors în ţară, -e numit procuror de secţie 

la “Tribunalul Ilfov în 1866, apoi membru 

la acelaş Tribunal în 1867, avocat al Sta- 

tului pe lângă Ministerul de Finance în acelaş 

- an, .procuror de secţie la Curtea de: Apel
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din Bucuresci în 23 August 1867, procuror 
la Casaţie, la 31 August 1868. 

Părăsind magistratura, G. Păucescu fun- 
dează la 1873 împreună cu mai mulţi avo- 
caţi ziarul “Dreptul pe carel derijează pină 
la 1878, şi ia o -parte însemnată la luptele 
politice, în rândurile partidului conservator. 
Ales deputat pentru prima dată în 1875, - 
de colegiul al 2-a de Ilfov, este .reales de 
colegiul I de Teleorman la 1884 pentru 
Constituantă, apoi de la 1888 până în 1897, 
reprezintă în Cameră neintrerupt acelaş 
colegiu. -In anul 1891, până la 1892, a fost 
chear ales vice-preşedinte al Camerei. 

Gr. Ptucescu a făcut parte din cabinetul 
Lascar Catargiu de la 1889 ca Ministru al 
Domeniilor, precum şi din cabinetul gene- 
ralului Gh. Manu din. acelaş an. : 

El a scris şi publicat: Tratatul obligaţiu- 
elor 2. volume (1878). Despre partidele 
Politice, Fragmente “Politice, Chestiunea ţă- 
rănească. 

Ca ziarist, a dirijat multă vreme Tim- 
pul.şi a fondat împreună cu alți tineri con- 
servatori ziarul Epoca pe care Pa dirijat de 
la 1885 până la 1887. . 

Pherekyde (Mihail). —Bărbat politic, 
născut în Bucuresci la 14 Noembrie 1842. 

„A făcut studiile sale la liceul Louis-le Grand 
din Paris (1853-1861) şi s'a întors în ţară 
la 1866cu titlul de doctor în drept, îmbră- 
țişând cariera de avocat. 

„Intrat în' politica militantă la 1875, face 
parte din cabinetul Ion Brătianu ca Ministru 
al Justiţiei de la 24 Aprilie 1896 până la 
24 ulie acelaş an. La 25 Noembrie 1878 
ia portofoliul lucrărilor publice şi 71 deţine 
până la 11 Iuliu 1879; apoi intră la 10 
Aprilie 1881 în cabinetul Dim. Brătianu ca 
Ministru al Justiţiei până la 16 Noembrie 
când e trimis la Paris ca Ministru plenipo- 
tenţiar, unde stă până la 1884. La 16 De- 
cembrie 1685 ia portofoliul Ministerului de 
Externe și 7] ţine până la 1888. 

La 1895, ales deputatal colegiul -u Ilfov, 
este ales şi vice-preşedinte al Camerei, iar 
la 31 Martie 1897 i se încredinţează por- 
tofoliul Ministerului delInterne în cabinetul 
Dim. Sturdza. -- 

Pherekyde (Stefan).— Jurisconsult, năs=" 
cut la 1806, încetat din viaţi în Bucuresci 
la 11 August 1887. Amânunte biografice   

lipsesc. A fost avocat, profesor de drept 
civil şi consilier la Curtea: de casaţic. 

Picot (Auguste Emile).—Publicist, năs- 
cut la Paris în 1844, Septembrie 13. După 
ce termină studiile în drept, se înscrise ca 
avocat stagiar al baroului din Paris, când 
Principele Carol, devenit Domn al Româ- 
nici, “i oferi funcțiunea de secretar intim. 
Venit in Bucuresci, ocupă acest post de în- 
credere de la 1 Septemarie 1866 până la 
Decembrie 1867. - 

Reîntors în Paris, a fost numit la: 1869 
vice-consul “al Francici la. Temeşvar. La 
1875 a fost însărcinat cu predarei unui curs 
de limbă şi literatura română-la şcoala lim- 
belor orientale din Paris. La 1888, a fost 
numit profesor titular-la aceaşi şcoală. 

De la 1879 este membru al Academici 
române. 

Publicaţii: La question des Ieradlites rou- 
mains au point de vue du droit. (1868). Les 
Serbes de Fongrie (1873-1874) Documenls 
pour. servir ă Vâtude des dialecles roumains 
(1873).Les Roumains de la Macedoine (1575). 
Alexandre le Bon, prince de Moldavie în co- 
laborare cu G. Bengescu. (1882), Chauls 
populaires des Roumaius de Serbie (1889) şi 
aite numeroase scrieri literare şi istorice. 

Pilat (Constantin). — General de di- 
vizic, născut în Moldova la ro Aprilie 1838. 
A intrat în oştire ca iuncăr, la 18 Decem- 
brie 1855 şi a fost înaintat: sub-locotenent 
la 1858, apoi căpitan la 1865. Având acest 
grad, el ia o parte activă la conspirația mi- 
litară care aduce dupe sine căderea Princi- 
pelui Cuza în noaptea de ri Februarie 1866, 

“şi intră în palat dimpreună cu Lecca, Lipo- 
ianu, Costescu, spre a presenta Domnitoru- 
lui spre iscălire, actul de abdicare. La 1870 
pleacă în Francia, se angajează în armata 
franceză, şi ia parte la luptele contra Ger- 
manici ; din care cauză, fiind înrolat fără 
autorisarea guvernului, este şters din con- 
troale. A 

La 1877, isbucnind rezbelul între Ro- 
mânia şi urcia, e reprimit-în oştire cu gradul 
de locotenent colonel şi avansat colonel la 
1877. In -timpul .rezbelului a fost .sub-şef 
de stat-major. La 1883 a fost înaintat ge: 
neral de brigadă; la 1893 comandi divi- 

- ziunea din Dobrogea iar la 1896 pe cea din 
Galatzi, unde se găseşte şi acum,
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Pisoski (Nicolae).—Locot.-colonel, om 
politic, născut în Moldova. Dată nascerei şi 
încetărei din viaţă necunoscute. A început 
prin a fi revizor pe lângă Ministerul de In- 
terne din Moldova la 1834, apoi .la 1840 
a fost casier de judeţ în Botoşani, la 1849 
prefect în Botoşani şi de la 1854-la 1856 
prefect al judeţului Iaşi. 

ia această epocă, el lucrează pentru unirea 
Principatelor şi mai ales pentru alegerea lui 
Cuza ca Domn al Moldovei. In privinţa ro- 
lului important jucat de Pisoski în această 
împrejurare, îată ce spune A. Xenopol în Is- 
toria Românilor: «Iu scara de 3 Ianuarie, de- 
putaţii liberali naţionali: se întruniră la Cos- 
tache Rolla. Aici după ce se discută până 
la 11 ore, Mihai Kogălniceanu văzând că 
hu era cu putință a se -obţine conglăsuirea 
tuturor asupra unei persoane, eşi furios din 
adunare. După cl erau să se ice mai mul, 
când” Pisoski se aruncă la uşe, scoase un 
pistol şi ameninţă să se sinucidă în casul 
când toți ar urma înainte a părăsi cons- 
fâtuirea. Reluându-se în desbatere pe cine să 
aleagă, Pisoski care şedea la gura. sobei, 

“ rosti'numele lui Alexandru Cuza.» 
Vodă Cuza o dată Domu, Pisoski intră 

în armată ca simplu cadat în armata Mol- 

dovei la 1857. In aceaşi zi e înaintat sub- 
locotenent şi la 1858 este căpitan. În 1863 

ajunsese -locot.-colonel, adjutant al Domni- - 

torului, omul săi de încredere pe care nu 
îl părăsi un moment. | ă 

După abdicarea Domnitorului, a trea zi, 

la 14 Februarie 1866, N. Pisoski demisio- 
nează din armată. De atundă şi -până la 
-moarte;a trăit cu desăvârşire departe de lup- 
tele politice. Se 

Place (Victor).—Diplomat francez, fost 

consul francez în Moldova la 1856. E unul 

din” diplomaţii cari ai: contribuit la propa- 

gârca 'şi admiterea ideci Unirci Principatelor. 

Casa lui” Victor Place, devenise localul unde 

se adunâii toți fruntaşii Moldovei cari luptaii 

pentru unire. Cu ajutorul” sei şi al lui Ubi- 

cini, Quinet, ziarele franceze îmbrăţisează 

cauza noastră până la izbândă. , 

Născut în Paris la 1822, a încetat din 

viaţă la la 1875 în acelaş oraş 

Plăgino (Alexandru). — Om politic. 

Data nascerel şi: încctărei din viaţă " necu- 

_nostute. A fost prefecţ al poliţiei Bucures-   

ciului de la 18şo la 18şr şi : Ministru de 
Finance în 1861. 

Apoi în 1877 a fost comisar. general al 
guvernului pe lângă - comandantul şef al 
trupelor! ruseşti, de la începutul ostilităților 
până la 13 Iulie acelaşan, când a demisio- 
nat. In 1880 este trimis în misiune .extra- 
ordinară la Madrid şi Lisabona spre a no- 
tifica Regelui Spaniei şi Portugaliei Inde- 
pendenţa Romaniei. La 1891 a fost Ministru 
plenipotenţiar al ţărei la Roma. 

Poenaru (Costantin).—General de di- 
vizie, născut în Bucuresci la 8 Aprilie 1842. 
A intrat în şcoala militară din Bucuresci la 
10 lulie 1859 şi a fost înaintat: sub-loco- 
tenent'la 10 Iulie 1861, apoi oficer supe- 
rior la. 1872 şi locot.-colonel la 1877. 

In timpul rezbelului Independenţei din 
1877-78, era oficer de stat-major când i 
se încredinţă comanda regimentului 8 de 
linie care a luptat vitejeşte la Griviţa şi 
Tatargik. Inaintat colonel la 1880, apoi ge- 
neral de brigadă la 1891, comanda divizionul 
al 3-a din Târgovişte, când la 22 Iunie 1894 

i se încredinţează portofoliul Ministerului de 
Rezbel, pe care” ţine până la 3 Octombrie 
i895 în cabinetul prezidat -de Lascăr Ca- 
targiu. : . : 

La această epocă a fost apoi. trecut co- 

mandant al diviziei din Dobrogea. 

Poenaru (Petre).—Profesor, născut în 

Craiova la 1799,. mort în Bucuresci. la 2 

Octombrie 1875. A făcut studiile sale în 

şcoala grecească din Bucuresci şi apoi în 

şcoala Îui Lazăr. La 1821, a servit ca. se- 

“cretar lui “Tudor Vladimirescu spre:a'i tra- 

duce diferite documente, şi apoi a plecat în 
străinătate: pt Aaa 

Dupe o lungă călătorie prin Anglia, Ger- 
mania, Francia, Poenaru se întoarse în ţară 

la 1831, şi “peste puţin timp, fu numit di- 

rector al şcoalelor” naţionale, şi întemcă co- 

legiul naţional din Bucuresci, acel din Cra- 
iova, scoalele primare din capitalele . jude- 
ţelor şi cele rurale din Muntenia. : - 

- Destituit dupe 1848, el'şi recapătă postul 

la 1856, şi la 1860 fu numit consilier de stat, 
iar la 1870 ales membrual Academică române 

şi preşedinte al Societățci pentru învăţătura 

poporului român. i 
“ Scrierile lui Poenaru sunt: Muzeul Na- 

ţional (1836-1837) Geometria (1837) Dic- 

ționarul Academiei (1840) Vocabularul fran- 
1
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cezo-român (1841) aceste două în colabo- 
rațiune cu A. Florian şi G. Hill. Invdţăruri 
de prăsirea duzilor şi crescerea găndacilor de 
mălase (1849). George Lazăr şi scoala Ro- 
mână (1870). a 

Pogor (Vasile).—Om politic, născut în 
laşi la 1833. A făcut studiile sale în Paris, 
arătând o preferinţă deoscbită pentru lite- 
ratură. Colaborator al revistei Convorbirile 
literare de la întemeerea ci, a publicat acolo 
numeroase traduceri din pocţii latini, fran- 
cezi şi. germani, între altele a tradus opera 
lui Schiller Faust. 

A fost în mai multe rânduri, deputat, se- 
nator, vice-preşedinte al Camerei, apoi pri- 
mar al oraşului Iaşi. 

La 1670, numit Ministru al Cultelor în 
cabinetul Manolache Costache Epureanu la 
20 Aprilic, a demisionat fără să intre. în 
funcţiune. 

Polizu-Micsunescu (Dimitrie). — Ju- 
risconsult, născut în Bucuresci la 1836. A 
făcut studiile sale în Francia de unde. s'a 
întors cu titlul de doctor în drept. Intors 
în ţară a intrat în magistratură la 1866 fiind 
în acelaş timp deputat în Constituantă. Rînd 
pe rând preşedinte de 'Fribunal, membru 
şi, în urmă preşedinte al Curţei de apel 
din Bucurescă, a demisionat spre a se alege 
Senator în parlamentul ales la 1883 pentru 
revizuirea Costituţiunei. În acel an dimpreună 
cu V. Boerescu .şi N. Fleva a fost desemnat 
pentru a elabora ante-proectul de -revizuire 
al constituţiuni şi modificarea legei electo- 
rale. A fost ales chiar raportor al cormisi- 
unci de revizuire. A participat în anii ur-" 
mători la însemnate opere de legislațiune, 
precum modificarea codul de comercii, etc. 

Polisu-Micsunesti (Mihail). — Autor 
dramatic, pictor, muzicant, născut în Bucu- 
resci la 1846. A făcut studiile sale în Ger- 
mania şi apoi a îmbrăţişat cariera armelor pe 
care a părăsit'o dupe scurt timp, spre ase 
ocupa de muzică şi pictură. Ca pictor % 
datorim tablourile. Pe ţărmul mdrei, premiat 
la exposiţia din 1874, un militar "din evul 
mediu, care sc găseşte în galeria M. S. Re- 
gclui României. 

Ca muzicant a compus ariile pentru poe- 
ziile lui Eminescu. Somnoroase pisirele şi 
<Lasd-ţ! lumea ta uitată». 

Pentru teatru, M. Polişu a scris în ultimii. 
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ani: Ldcrămioare, Lisi, la 30 de ani, Judecata 
şi osânda». 

Pompiliu (Miron).—Publicist, născut în 
Scheiu, ţinutul Beiuşului la 18.48, încetat 
din viaţă în Iaşi. A făcut studiile sale în 
gimnaziul de la Nagy-Vasad şi le-a termi- 
nat la Uhniversităzile din Iaşi şi Bucuresci. 

Venit în ţară la 1868, a fost numit pro- 
fesor la scoala centrală de fete. din Iaşi şi 
apoi la scoala militară din aceaşi localitate. 
A publicat: Balade populare (1570), Aulo- 
logia română pentru usul şcoalelor secundare 
(1877), Poeziile logofătului honali (1888), 
Sludii şi critice, Doine populare şi poezii 
proprii; aceste două din urmă ai apărut în 
revistele Comborbiri Literare, Albina  Pin- 
dulut, Familia,  Craian. - 

Poni (Petre). —.Oiiv politic, profesor, 
născut la 1841. A făcut studiile sale în 
streinătate şi a fost numit la 1865: profesor 
de chimie organică la facultatea de sciinţe 
din Iaşi. AR a 

A pubiicat: Noţiuni de fizică (1874). 
Apa minerală de la mânăstirea Neamţului * 
(1877). Observaţiuni  melereologice (1882). 
Cercetări asupra mineralelor din masivul 
cristalin de la Brosceni (1S82). Analisa a- 
pelor minerale de la Peutra (1883). Curs 
-de chimie (1887). Analisa apelor minerale 
de la tergul Neamţului (1889). Elemente de 
fizică (1891). Ra 

P. Poni este membru al Academici ro- 
mâne.. A făcut * parte din cabinetul gencra- 
lului I. E: Florescu ca Ministru al.Cultelor 
de la 21 Iulic 1891 până la 21 Noembrie 
acelaş an şi din cabinetul D. Sturza tot ca 
Ministru al Cultelor de la 4 Octombrie 
1895 până la 21 Noembrie 1896. 

Pontbriant (Raoul).— Vechii. profesor 
de limba franceză; data nascerel şi. încetă- 
rcă din viaţă: necunoscute. A publicat: 
Noua gramatică românească. Cheia autori- 
lor laliut. Prosodie. Abecedar. Dicţionar ro- 
mâno-francez (1862); .. 

Pop-Fiorentin (loan).— Profesor, năs- 
cut în “Lopa (Transilvania) la 18.40. A 
făcut studiile “gimnaziale la Cluj .şi a ter- 
minat cursurile facultăței de litere şi filo- 
sofic din Viena. La 1867 a fost numit pro- 
fesor de filosofie la liceul din Botoşani; la 
1869 a fost transfertat în Berlad şi peste un



î. ... 

an în laşi unde ocupă până astă-zi catedra 
de filosofie. 

A publicat: Cântece voiniceşti (1870), 
Fundamentu de_filosofie (1871), Integrilatea 
educaţiei (1871), “Romeo, roman (1873), 
Estelica (1874), Decebal, nuvelă istorică 

"(1882),. Jocuri froebeliane (1884), Metoda 
nouă de a înveța arilmelica (887), Avram 
Iaucu (1891), Anecdote populare, Tinereţea 
Iul Ștefan cel mare (1895. 

Pop (Gavril).—lstoric, născut în Selice 
(Transilvania) la 1818, încetat din viaţă la 
1888. NE 

A făcut studiile sale la Cluj şi semina- 
rul din Blaşiii; apoi a fost numit în 1842 
profesor şi director al liceului din Blaşii, 
post pe care 1 ocupă până la 1662.. De 
acolo,- trecu paroch la Ploasca-baia, vicar 
la Haţeg şi la 1862 canonic la Lugoş. 

EL a publicat: Manuscrisele luf Samuil 
Clain (1848), Istoria Daciei antice (1855), 
Geografia banatuliui Temişoara (2864), 1s- 
ria revoluțiunei divine a ambelor aşezăminte 
(1869). ctc... 

Popescu (Eufrosina), — Artistă dra- 
- matică, născută în Craiova la 182$, dintro 
familie de boeri. Având o educaţiune bine 
îngrijită şi o instrucţiune superioară, a sim: 
țimţit încă din tinereţe o mare atracţiune 

„pentru arta dramatică şi mai ales pentru 
cântec. 

Sub numele de FE. AMarcalini, o găsim 
pe la 1845 mal pe toate scenele din Eu- 

ropa, cântând cu mare izbândă la Milan, 

Veneţia, Palermo, Florenţa etc, în operile 

“cele “mai renumite. Dar peste puţin se în- 

toarce în ţară, intră la teatru naţional şi 
devine socictară a primei noastre scene pc 

care nuo părăseşte până la 1891, când a fost 

înscrisă între pensionarele acestei institu- 
“țiuni. SE - , 

"“ Bufrosina Popescu s'a distins cu deosi- 
bire în rolurile de mumă nobilă şi în come- 

diile zise de salon, prin dicţiunea sa perfectă 
şi cleganţa jocului. 

Popescu (Mihai).— General de brigadă, 

născut în Bucuresci la 15 Mai 1843. Elev 

al şcoalei militare, a fost înaintat sub-locot. 

la 1863, şi maior la 1875. In timpul rez- 

" belului Independenţei, a ccsecutat lucrările 

-de întărire în contra Vidinului şi la 24 A- 

prilie 1877 a comandat deschiderea: focului   
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de bateriile române contra acestei cetăți 
turceşti. Apoi a luat parte la.luptele de la 
„Plevna şi Rahova. Inaintat colonel la 1887, 
a fost înălţat general de brigadă la 1894 
şi comandant al regimentelor întărite E.N.G. 

Popescu (Nicolae. D).—Publicist, născut 
în Bucuresci la 9 August 1843. A făcut 
studiile primare şi gimnaziale în Bucuresci 
şi apoi a intrat la 1861 ca funcţionar la 
Ministerul de Externe copist, înaintând până 
la postul de şef al serviciului arhivel. la 
1876, post pe carel ocupă şi astă-zi. 

El a scris: Radu al Iila cel Frumos şi 
o sumă de alte nuvele în Calendarul. peu- 
iru toţi: Cele mai principale sunt: DBărdlia 
de la Rovine (1866), Moartea lui Mihai: 
Piteazu (1867), Distracţiile lut Vlad Ţepeş 
(1871), Constantin  Brânceveanu (1573), 
Mihnea Vodă cel rei (1873), Banu Miărd- 
cine (1874), Alexandru Lăpuşneanii (1875), 
Mircea cel betrân (1876), Constantin Ilan- 
gerliu (1877), Constantin Mavrocordat (1878), 
Postelnicul Constantin Cantacuziuo (1854), 
Radu al VIla de la Afumaţi (1885), Epoca 
lut D. Cantemir. (1826), Epoca Ghiculeştilor 
(1839), Al cincelea rezboi ruso-turc (1806- 
1812 (1894), ctc., etc. 

Afară de. aceasta, N. D. Popescu a pu- 
blicat cu începere de la 1887 I:/emeridele, 
adică evenimentele principale ale fic-că- 
rul an. - 

Popescu (Petre).— Profescr, născut în 
comuna Bocşa (Banat) la 150.4, încetat din 
viaţă în -Bucuresci la 17 Decembrie 1889. 
A făcut studii în drept la facultatea din. 
Pesta şi teologia la institutul românesc din 
Arad. 

Pe la 1846 veni în Moldova şi fu primit 
în casa Rosctti, în calitate de dascăl al ti- 
nerilor 'Lh. şi D. Rosetti. In toamna anu- 
lui. 18.48, sc reîntoarce în Banat şi de la 
1849 până la 1855 ce profesor pentru limba 
şi literatura română la facultatea de litere 
din “Lemişoara. La 1858 se reîntoarce în 
România, e primit îndată în corpul: di- 
dactie şi i se dă catedra de limba latină la 
gimnaziul Lazăr ; de aci trece la Cantemir, 
unde stă până la sferşitul vieţci sale. 

Popescu (Simeon).-—Născut la 6 August 
18.48 în Ripa de Jos (Lransilvania) Şi-a 
făcut studiile liceale în Blaj, iar cele supe- 
rioare în seminarul din Sibii, apoi la Uni- 

0 b
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versitatea din Lipsca. Intors în patric, a 
ocupat postu! de profesor la seminarul An- 

“dreian din: Sibiu, director al internatului 
acelul seminar şi catihet al şcoalelor hcte- 
rodocsede acolo; asesor (consilier) al con- 
sistorului arhidiciesan în senatul şcolar, apoi 
deputat al sinodului arhidiciesan şi al con- 
gresului naţional bisericesc. In primul an 
de profesura s'a preoţit, primind gradul de 
diacon, în care grad a servit până la 1883, 
când a fost ales şi instalat ca protoerei al 
circumscripţiunei Sibiului, în care funcţiune 
a stat până la 1888, când a fost suspendat 

"contra legci, din motive politice. 
Chemat în acel an de Ministrul Maio- 

rescu, a ocupat postul de profesor la 
facultatea teologică din Bucuresci până 
la 1891, când a demisionat şi a pri- 
mit direcţiunea bibliotecei centrale, pe 
care a ocupat'o până la 1893, la care dată 
sa retras rtmânend numai cu catedra de 
religiune şi istoria ţărci de la şcoala nor- 
mală de institutori, catedră pe care o are 
de la venirea sa în România. In Iulie 1894 
a fost însărcinat cu direcţiunea internatului 

"Sf. Sava, de unde sa retras în Septembrie 
1895. 

Scrieri : Genesa evangeliilor (1880), Me- 
todica specială a studiului religiunei (1880), 
Calechism  (18S80), “Desvoliarea  primahi- 
Isi papal şi influenţa lut asupra creşlind- 
Hiei (1882); cte., etc. 

Popescu (Virgiliu). — Profesor, publi- 
cist, născut în Lugoş (Banat) la 28 Sep- 
tembrie 1860. A făcut studiile sale în filo-. 
solie şi litere în Roma şi Buda-Pesta. 

Intors în ţară cu titlul de doctor în filo- 
sofic şi licenţiat în litere, a fos numit la 
1853 profesor la liceul şi şcoala comercială 
din Ploceşti, unde a funcţionat până la 1892, 
când a trecut ca sub-director al învățămîn- 
tului primar la Ministerul Cultelor. La 1894 
părăseşte această funcţiune spre a trece ca 
profesor de limba germană la liceul Sfântu 
Sava şi de limba italiană la şcoala specială 
de finance. 

_ Scrierile sale sunt, pentru teatru : Sgârcitul, 
Caiu Gracchu, Magda, “Rosmersholm (tradu- 
ceri), jucate pe scena Teatrului Naţional ; 
apoi Curs practic de limba germană, Cres- 
tomaţia germană, Compendio di gramatica 

> romana (cărţi didactice),   

Popovici (C. Aurel).—Publicist,: născut 
la 1863 în Lugoş (Banat); a făcut liceul în 
Braşov şi în Beiuş, unde a trecut şi baca- 
laureatul. A urmat apol medicina la facul- 
tăţile din Viena şi Graz, făcend însă în 
acelaş timp studii de filosofie şi ştiinţe po- 
litice. Este autorul Replicei tinerimei uni- 
versitare române din Transilvania, o scriere 
care a făcut oare-care sensaţiune când a apă- 
rut şi care fu tipărită în cinci limbi, în 
25,000 exemplare şi rtspândită în toată 
Europa. | 

Ca membru în comitetul naţional din 
Transilvania, Popovici preconizează politica 
de agitaţiuni sistematice. Pentru publicarea 
“Replicei el fu condamnat în 1893 de către 
Tribunalul din Cluj, la 4 ani temniţă de 
Stat. 

Ameninţat şi de alte câte-va procese, el 
se refugiă în Româna şi se stabili în Bu- 
curesci. 

In afară de Replică, el a mai publicat: 
Principiul de naţionalitate (1894), Cestiunea 
naționalităților şi modurile soluţiunel sale în 
Ungaria (is 5). 

Popovici (Ioan).—Poet, născut. în Lu- . 
goş (Transilvania) la 1869, încetat din 
viaţă la 1o Septembrie 1892 în Lugoş, fi- 
ind încă student la institutul teologic din 
acea localitate. - 

A publicat Din viaţa meseriașilor bdând- 
țeni nuvelă, (1893), Poesii diverse. - 

Era colaborator al revistei Convorbiri 
lilerare. 

Popovici (Sava). — Scriitor, născut 
la 1804 în Reşmari, 'lransilvania, încetat 
din viaţă la 1879. A studiat în Sibiu şi 
Cluj, apoi la Viena; după un an a îmbrățişat 

„caricra preoțească. Episcopul Şaguna ia 
chemat . la postul de profesor de teologie 
şi pedagogie în Sibiu, unde mulți ani a 
lucrat ca asesor în consistoriul arch. Ne- 
voele familiare Pau silit să se retragă ca 
preot la Reşinari. Era cunoscut şi sub nu- 
mele de “Popovici-Bereanu. 

A publicat:Culegere de istorii morale (1846- 
48). Epistolariu (1847), Kurage/asstee Couver- 
salious und IVârterbuch der deuischen nud romă- 
nischen Sprache (1832), Gramatica germană 
(1858), Vocabular româno-nemţesc (1868), 
IPărterbuch der rom, und deutschen Sprache 
(1886).
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Popp (Mihail). — Pictor, născut în 
Braşov la 2S Martie 1527. A urmat cur- 
surile şcoalelor din localitate şi apoi după 
ce a stat doi ani în şcoala militară, a 
început să ajute părintelui să la zugrăvirea 
interiorilor de biserici. 

La 1845, el pleacă la Viena, unde ur- 
mează cursurile Academiei de Bele arte; 
peste doi ani se întoarce în ţară şi parti- 
cipă în 1848 la revoluţia din Transilvania. 
La 1849 se refugiază în Ploeşti şi apoi 
vine în Bucuresci unde trăeşte zugrăviand fir- 
me la prăvălii. | 

Peste 'cât-va timp, asociindu-se cu pic- 
torul Lecca şi poleitorul Barbu Stănescu, 
cl zugrăveşte în 1852 interiorul bisericci 
Curtea veche, Sfintu Gheorghe noii şi Ca- 
pelă de la Cimitirul Şerban-Vodă din Bu- 
curesăi ; la 1855 biserica Domnească din 
Tergu-Jiă, biserica de la schitul Frasinci, 
în 1863 bisericele Radu Vodă din Bucuresci, 
sfântul Nicolae din Bucuresă,. Satu-Lung 
din Ardeal, unde în urma unui accident, 
perdu degetul arătător al mâncă drepte. 

La 1881 Popp, s'a reîntors în Braşov 
unde s'a stabilit. 

Poteca (Eufrosin). — Poct, profesor, 
născut la 1780, încetat din viată la 1856. 

Dimpreună cu Simeon Marcovici şi C.Moroiu, 

a ficut studiile sale în str&inătate, după ce 

urmase cât-va timp la şcoalele grecesci 

din Bucuresci. Intors în ţară a fost: numit 

profesor la Sfintu Sava unde a predat cur- 

surile până la 1821. Apoi aplecat iarăşi la 

Paris de unde s'a reîntors la 1625 ca pro- 

fesor de filosofie tot la Sfântu Sava. La 

1832, fiind slăbit de boală, a demisionat şi 

a intrat ca egumen la mănăstirea Motru. 

La 1846 a înfiinţat din veniturile averci 

sale, dout burse pentru şcolarii săraci de la 

Sf, Sava, iar prin testamentul stii din 1856 

a lăsat pentru aceşti elevi, un capital de 

1,200 galbeni. , 

Părintele Eufrosin Poteca a scris: Ele- 

mentele filosofiei Iui Ainecie, traducere. din 

limba grecească (1825). Sfânta scriptură 

traducere din limba grecească (1836). 

Poujade (Eugbne).— Diplomat francez, 

născut la 1ş Ianuarie 1815, încetat din. 

viaţă la 7 Martie 1865 în Paris. . | 

Â scris: “[union des Principaulis, Chre- 

tiens et Turcs, Scenes et souvelurs de la vie   

politique, inilitaire et religieuse en Orient, cărți 
relative la starea socială din România: 

Pralea (Iloan).—Publicist, născut în Be- 
sarabia, satul Volniceţul Răzeşti, în anul 
1769, încetat din viaţă la Iaşi în 1847. A 
călătorit mult timp prin Rusia şi a rămas 
cunoscut prin compunerea unci întregi Psal- 
liri în versuri (1820), şi unui A/fabet cu 
numere arabice spre a servi caalfabet uni- 
versal. 

Protici (Petre).—Medic, de origină bul- 
gară, născut în Sistov, încetat din viaţă. A 
venit în ţară la 1822, când a fost numit 
doctor al temnițelor din Muntenia. Apoi a 

. fost profesor de patologie chirurgicală la 
şcoala de medicină şi farmacie în 1858. In 
acelaş timp cra doctor la azilul Mărcutza. 
In 1880 a trecut la pensie şi s'a retras în 
Bulgaria, unde “a încetat din viaţă. 

Protopopescu (Dumitru).—Născut la 
5 Ianuarie 1850 în comuna Poboru (Olt). 
A primit instrucţiunea primară în oraşul 
Slatina, a urmat cursurile liceului Matci Ba- 

sarab. din Bucuresci şi a terminat şcoala de 
drept din Paris. 

Intors în ţară, a fost matântâiit profesor 
de limba română la şcoala normală Carol Liii 

de la 1871 Octombrie până la 1873. No- 

embrie. Apoi întră în magistratură şi este 

supleant şi judecător la “Tribunalul Buzeii 

de la 1876 la 1877, preşedinte al Tribu- 

nalul Ialomiţa de la 1877 la 1878. 
"La această epocă, e numit director ge- 
neral al Vămilor, pe urmă trece secretar 

„general al Ministerului de finance şi apoi 

director general al Regici Monop. Statului 

(1878-1888). 
Deputat al colegiului I-iii Olt de la 1888 

până la 1895, e“ numit iarăşi director ge- 

neral al Regici Monop. Statului li 1895 

până la 1 Aprilie 1897. 
De la 1 Aprilie 1897 este sub-director al 

creditului fonciar rural. 

Protopopescu Pake(Emanoil).-—Băr- 

bat politic, fiul unui preot de la Biserica 
Negustor din Bucuresci, născut în Bucu-” 
resci la 1843, încetat din viaţă în Bucu- 

resci la 23 Aprilie 1893. A făcut studiile 

sale în ţară şi le-a terminat la facultăţile din 
Geneva şi Paris. Intors în ţară, începe prin 

a fi grefier la Tribunalul de comerciii, apoi
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“demisionează şi se înscrie ca avocat în ba- 
roul Capitalei, când e numit şi profesor 
de drept administrativ la şcoala comercială 
din Bucuresci. La 1877 Protopopescu-Pakc, 
intră în politică alături cu sincerii liberali 
de sub conducerea lui G. Vernescu şi la 5 
Mai 1876 este nnmit prefectal poliţici Ca- 
pitalei. Peste câte-va luni demisionează şi 
se alege deputat. 

La 1885 dimpreună cu G. Vernescu în- 
cepe lupta contra partidului liberal pe care 
o duce până la 1888, făcnd parte din o- 
poziţia-unită. 

In urma venirci guvernului conservator 
la putere în 1888, Protopopescu-Pake se 
alege primar al Capitalei şi administraţiunea 
sa se distinge printr'o deosebită activitate 
pentru înfrumuşceţarea şi însănătosirea Ora- 
şului. Intre altele î se datorește terminarea 
deschiderci bulevardulut Academici în spre 
Obor şi Cotroceni, iluminarea cu lumină 
electrică a acestui bulevard şi a soşelei Kis- 
selef, alinierea şi însănătoşirea multor părţi 
ale oraşului, | 

De la 1888 şi până la moartea sa, el a 
representat în Cameră colegiul al 2-a al 
oraşului şi cra preşedintele unor însemnate 
instituţiunci de ajutor. Prin, îngrijirea sa, 
sa edificat Azilul şi şcoala protopopului 
"Tudor, al cărui executor testamentar a fost. 

Protopopescu (Tudor). Preot, proto- 
pop, încetat din viaţă la 1883. Mare filan- 
trop,a lăsat cea mai însemnată parte a a- 
verci sale pentru opere de bmefaceri pre- 
cum: :3000 lei Socictăţei pentru învăţătura 
poporului român, 70,000 lei pentru şcoală 
profesională, Soo,ooo Iei pentru un institut 
care poartă numele scu, 5,000 lei spre a se 

Quinet (Edgard).—lstoric şi om po- 
litic, bărbat de stat francez, născut la Bourg 

- (Francia) în 17 Februarie 1803, încetat din 
viaţă la Versailles (Francia) în 27 Martie 
1875. Sa 
N'avem să urmărim aici toată activitatea 

politică şi literară a acestui ilustru bărbat 
de stat şi serviciile imense ce a adus ţărci 
sale. - 

  

dota anual din venitul lor patru fete. strmane, 
10,000 ci societăţei preoţilor mireni, 100,000 
lei azilului fondat de dânsul la biserica U- 
dricani. 

Pumnul (Aron). — Protesor, născut la 
IS18 în satul Căciulata, lingă Făgăraşu 
(Transilvania), încetat din viaţa la 12 Ia- 
nuarie 1866. Fit de ţăran, a urmat cursu- 
rile scoalci din Odorheiu, apoi făcu gimna- 
ziul din Blaşiă şi termină studiile sale la 
Cluj şi Viena. Intors în Blaşiii, fu numit 
la 1847 profesor de filosofie la liceul din 
acea localitate. 

Isbucnind mişcarea revoluţionară din 18458, 
Aron Pumnui e silit să fugă în Bucovina 
unde fraţii Hurmuzache 7] iat sub protec- 
țiunca lor, şi e numit la 18.49 profesor de 
limba română la scoala din Cernăuţi. In 
decurs de 17 ani el desvoltă acolo Româ- 
nilor veniţi din toate părțile, tesaurele limbei 
şi literaturei noastre şi lăţeşte în inimi sen- 
timentul iubirei patriei mumă. 

Principalele sale publicaţiuni manuscrise 
sunt : 

Traclat de filosofie, prelucrat după Cant 
(1848), Aria poesiet (studiu critic), Versi- 
ficaţia română, Gramalica română (1864), 
Lepturariii românescu, în 6 volume (1862- 
1865), Extract de lileratura română, Limba 
română, Ochire Jugitivă asupra limbei şi is- 
toriei literalurei. române, Fondul religionar 
român din Bucovina (1863), Retorica, Cou- 
zorbiri limbistice, Privire fugitivă asupra is- 
loriei Romanilor şi Românilor, «Fodea pen- 
tru minte, inimă şi literalură», Gramatica 
complectă a limbei române, Formele “din a- 
fară ale cuvintelor limbel române. 

Numele lui Quinet “şi are locul de o= 
noare în acest dicţionar prin faptul că el 
dimpreună cu Bataillard, Ubicini, Michelet, 
Victor Place, sa făcut - în străinătate, fie 
prin presă, fie prin lumea politică, cel mai 
aprig apărător şi susținttor ai aspiraţiu- 
nelor Munteniei şi Moldovei pentru dobân- 
direa unirei. 

Ca semn de recunoştență, Corpurile noas-
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tre legiuitoare, ai acordat în 1866 lui Ed- 
gard Quinet, drepturile de cetățean român. 

Quintescu (Nicolae).— Doctor în filo- 
sofic; a fost mai ântâii profesor la facul- 
tatea de litere din Iaşi la 1869 şi apoi a 
fost transferat în Bucuresci la 1881 ca pro- 
fesor de literatura latină şi istoria ci, la fa- 
cultatea de litere, 

„A publicat: De diminutivis linguce Ru- 

Racocea (Teodor).—'Translator româ- 
nesc în Lemberg la 1817, publică la această 
epocă acolo prospectul unci foi române pe- 
riodice care însă nu aapărut decât la 1820: 
Chresloniulicul românesc». 

" Amănunte biografice despre .dâusul lip- 
sesc. 

Racovitză (Dimitrie. D)— Publicist, 
critic dramatic, născut la Buzeii la 18 Oc- 
tombric 1868, încetat din viaţă în Bucu- 
resci, la 1892. A debutat în ziaristică la 
1S80 printro serie de articole publicate în 

„Binele public şi adunate apoi în volum sub 
titlul «Observări sociale şi morale». La 1882 
a trecut la ziarul România liberd unde sub 

„pseudonimul Sfinx a scris critice teatrale 
stptămânale, apoi a publicat în Revista Nouă 
numeroase studii asupra teatrului din Bu- 
curesci. - 

Racovitză (Matake).—Fost mare spă- 
tar peste oștirea din Muntenia până la 29 
Martie 1823 când a încetat din viaţă. Amă- 
nunte beografice lipsesc... 

Racovitză (Nicolae. D).—Om politic, 

magistrat, născut la 1820 în Bucuresci, în- 

cetat din viaţă în Bucuresci la 1896. Ain- 

trat în administraţie la 1838 ca scriitor la 

departamentul  Dreptăţei, a înaintat şef de 
masă la 1847 şi judecător la Trib. Ilfov în 

1850. Apoi după ce a fost prefect de judet 

în 1856 .şi director al Ministerului Instruc- 

ţiunci publice în 1858, e numit membru la 

Înalta Curte în 1860 şi păstrează acest post 

până la 1864, când demisionează. 

A fost Ministru al Cultelor în cabinetul |   

manie, vulgo  Valachica numinale (1867 
Berlin). De la Bonu la Cobleutz (1881) O- 
maşiul artelor, versuri (1882), U ameninţat 
cu decapitarea (1881) Studii critice (1887), 
Chesliunea lut au mut (1895). O formaţiune 
adverbială introdusă «fuiorul popeb în limba 
română (1893). Noul proect de lege al în- 
vețămîntului public. | 

N. Quintescu este membru al Academici 
românc, | 

N. Kretzulescu de la 1o lulie 1862 până la 
30 Decembrie acelaş an. 

Racovitză (Nicolae. Gr).— Născut în 
Bucuresci la 1838, încetat din viaţă la Roma 
la 3 Martie 1894. A făcut toate studiile sale 
în Germania de unde s'a întors cu titlul de 
doctor în drept şi a fost numit imediat sc- 
cretar general al Ministerului Justiţiei, post 
pe care Pa ocupat de la 10 Noembrie 1861 
până la 15 Martie 1863.N. Racovitză avea 
însă o deosebită aplecare pentru muzică şi 
arte, cărora le-a sacrificat politica, ocupîn- 
du-se mai ales de propăşirea A/heneului 
român dimpreună cu C. Ecsarcu, Al. Odo- 
bescu, Wachmann, etc. 

In cabinetul Ion Ghika de la 1670, aluat . 

portofoliul Cultelor şi Instrucţiunci Publice 

la 18 Decembrie şi Pa păstrat până la 11 
Martie 1871. De atunci a trăit aproape re- 
tras din viaţa politică. . 

Radovici (Alexandru). — General de 
divizie, născut în Bucuresci la 10 Iunie 182. 

Intrat în armată ca sergent la 1847, a fost 

înaintat sub-locotenent la 1849, colonel la 

1864, şi general de brigadă la 1871. La 
1891 a fost înaintat general de divizie în 

rezervă şi trecut în retragere. In timpul 
rezbelului Independenţei (1877-78), a co- 
mandat corpul al 2-a de armată. 

Radovici (Nicolae).—Locotenent, năs- 
cut lu. 1840 Iunie 30, încetat din viaţă la 

7 Noembrie 1877. A intrat în oştire ca sol- 

dat la 1861 şi a căpătat la 1869 gradulde 
sub-locotenent. In timpul rezbelului Inde- 
pendenţei, face: parte din regim. ro Doro-
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banţi şi moare ca locotenent pe câmpul de 
luptă în faţa Rahovei, la 7 Noembric 1877. 

Radu (Mihai).— General de brigadă în 
rezervă. Născut la 1840, mort la 1894, 8 
Aprilie. 

A intrat în armată la 1857 cu gradul de 
cadet şi a fost înaintat sub-locotenent la 1855, 
maior la 1867, ear în anul 1869 a demi- 
sionat din armată. Peste câţi-va ani, a in- 
trat în administraţie şi a fost numit mai 
întâit prefect al judeţului Brăila 1576, post 
pe care Pa ocupat până în momentul is- 
bucnirci rezbelului Independenţei, când a fost 
chemat în Bucurescă şi i s'a încredinţat pre- 
fectura poliţici Capitalei în 1878. , 

La 1885, a fost Ministru al Lucrărilor 
publice de la 2 Februarie până la 17 Oc- 
tombrie 1886, când trece la Interne în ca- 
binctul de sub preşidenţia lui Ion Brătianu, 
până la 1 Martie 1888, când demisionează. 

In 1854,i s'a dat gradul de general de 
brigadă în rezervă. 

Rădulescu (Eliade Ion). — Poct şi 
scriitor, cunoscut mai mult sub numele de 
loan “Eliade de cât sub âcel de Rădulescu, 
născut în 'Lergovişte la 1802, mort în Bu- 
curesci la 1872. 

A făcut studiile sale în şcoala Sf. Sava, 
sub conducerea lui Gheorghe Lazăr şi a 
fost elevul să cel-mai meritos. Opera li- 
terară a lui Eliade Rădulescu este colosală. 
Scrieri didactice, poesii, publicaţiuni poli- 
tice, filosofie, lucrări teatrale, scrieri în limba 
iranceză asupra istorici naţionale, toate ai 
fost concepute de puternica sa imagina- 
iune. - - e 

Acestui autor se datoresc următoarele lu- 
crări: Gramalica românească, Fabulele lui 
Ţichindel, Istoria Universală şi mitologia, 
Istoria Românilor, Regulele sai gramatica 
poeziei, Profeţia lui“Dante, traduceri din Lord 
Byron, Christianismul la începutul sei, “Bi- 
blicele. Isachar, Christianismul şi Catolicismul, 
Equilebrul între antitese, Iustituţiile “Romă- 
niei, Proprietarii şi Sătenii, Paralelism între 
limba italiană şi română, Meditaţii poetice din 
Lamartine. 

Eliade a lucrat mult pentru Teatrul naţional, 
traducând pe. Amfitrion de Molitre, Norma 
din italieneşte şi scriind numeroase articole 
în Gazeta Teatrului. Sub auspiciile sale, s'a 
dat în Bucuresci la 1834, prima reprezin- 
taţiune. teatrală, în limba..română.   

Incepând de la 1829, ela redactat: Curierit] 
de ambe sexe, Curierul românesc, car în limba 
franceză a scris: Souvenirs et împressious 
Pun proscrit, Memoires sur les evenemenls de 
188: - 

In poesie, Eliade a scris poesia cpică 
Sburălorul şi satira ACăceş. o 

Ca om politic, a fost unul din căpeteniile 
revoluţiunel din 1848 cu Golescu, Magheru, 
Tell, Scurtu, făcând parte din Locotenenţa 
Domnească. LL 

In faţa Academici, Statul a ridicat o statue 
“în Bucuresci spre amintirea şi neuitarea 
misiunci istorice îndeplinită de Eliade Ră- 
dulescu. | 

Cu drept cuvânt însă, unele din scrierile 
sale sunt criticate, pentru că Eliade a căutat să 
pocească limba românească, italienizând'o şi 
schimbând între altele consonanta c prin 'g. 
Exemplul săii din fericire, pe acest terenal 
gramaticei, n'a fost urmat de cci lalți scrii- 
tori. 

Rădulescu-Motru (Constantin). — 
Născut în comuna Butoeşti jud. Mehedinţi 
în 1868 Februarie. A terminat facultatea de 
litere şi de drept în anul 1889 îi Bucu- 
resci, a continuat studiile în filosofie la Paris, 
Minchen şi Leipzig, de unde în 1893 sa 
reîntors cu titlul de doctor în filosofie. La 
1895, (14 Martie) când sa inaugurat fun- 
daţiunea universitari Carol ], a tost numit 
secretar al comitetului administrativ şi bi- 
bliotecar al acestei instituţiuni, post pe care 
îl ocupă şi în prezent. Scrierile sale sunt: 
Zir Enwickelăng von Kants “"Ihcorie der 
Causalităt (Winds “Philos. Studhen B.LĂ), 
diferite articole cu cuprins filosofic în Con- 
zorbiri literare şi Epoca lilerară şi alte re- 
viste, 

Rallet (Dimitrie).—Om politic, născut 
în Constantinopol, încetat din viaţă, în 
Botoşani la 185$, Octombrie 25. A tăcut 
studiile în străinătate şi a intrat în magise 
tratură ca prezident al Tribunalului din Bo- 
toşani. La 1849 a fost director al Ministe- 
rului justiţici din Moldova, apoi mai târzii 
sub vodă Grigore Ghika, Ministru al Cul- 
telor din Moldova. 

A fost unul din membrii activi ai comi- 
tetului unionist din Iaşi. 

Rămniceanu (Naum). — Preot, publi-
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cist, născut la 1764 în Bucuresci, încetat 
din viaţă la 1839. 
„A făcut studiile la şcoalele greceşti din 

Capitală şi apoi s'a preotitşia dat lecţiuni 
pe la diferitele şcoale din oraş. Având o 
ură neimpăcată contra Grecilor pe carei în- 
vinovăţea de toate relele de cari suferea ţara, 
a scris contra lor numeroase satire în limba 
elenă. | 

A publicat: : Cronic al Românilor (1764- 
1510). Tănguirea ţărei Valachiet asupra ja- 
[ului şi derdpânărei ce'i ati făcut străinii tăl- 
bari Greci (1821), şi alte multe - cărţi di- 
dactice. . 

“Rasti (Mihail). -— General de brigadă, 
născut la ro Septembrie 1841. Intrat în 
şcoala militară ca elev la 1857, este îna- 
intat sub-locotenent la 1839 şi ofiţer supe- 
rior la 1872. Cu acest gradia parte la rez- 
belul Independenţei (1878-78) şi conduce 
recunoaşterea de la Rahova. 

Inălţat colonel la 1887, ocupă postul de 
prefect al poliţiei Capitalei în 1891 până la 
1894, când e înaintat general de brigadă la 
9 lunie, şi numit inspector general'al jan- 
darmerici rurale, la înfiinţarea ci. 

In această calitate el organizează această 
instituțiune. 

La 1896 este trecut comandant al divi- 
zici a S-a din: Botoşani. 

Rat (loan). — Jurisconsult, născut la 
“Curda în “Transilvania, la 1828. A studiat 
la Blaj şi a terminat gimnaziul la Cluj. 
Intră în cariera preoțească şi făcu un an 

de teologie în seminarul din Pesta. Atunci! 

(1848) izbucni revoluţia maghiară, şi tânărul 
Raş intră ca tribun în prefectura lui Balint, a 
oastei lui Iancu. Dupt sugrumarea revolu- 
ici, nu mai urmă cursul clerical, ci se 

duse la Viena, unde se înscrise la faculta- 
tea de drept, şi terminând'o la 1854, în 
anul următor s'a dus la Pesta, unde făcu 

doctoratul în legi, îndeplinind în acelaş 

timp la locotenenta din Buda şi postul de 
translator pentru textul român al legilor. 

La 1860 a fost numit avocat la Alba-lulia. 

In 1861 a fost ales vice-prefect în comi- 

tatul “Turzii; nu peste mult însă, renunţă 
la postul acela. De aci datează activitatea 

sa politică. In acelaş an a mers “de dou 

ori la Viena, făcehd parte din deputaţiunile 
Românilor din 'Lransilvania, prezentând Im- 

ptratului. memorii în causa naţională. La   
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1862-a început a practica mal mult timp 
profesiunea de avocat şi multă vreme a 
fost aproape singurul avocat român în toată 
Transilvania, care a susţinut drepturile Ro- 
mânilor în mii de procese.La 1863 a lup- 
tat ca deputat în dieta de la Sibiu, apoi la 
cea din Cluj, unde a susţinut cu multă ce- 
nergie” votul minorităţii, care pretindea au- 
tonomia 'Lransilvanici. * ! 

De aci încolo rolul' săi politic se ac- 
centuează în conferințele naţionale, ţinute 
“de fruntaşii Româbilor de peste munţi, 
ocupând în mai multe rânduri fotoliul de 
vite-preşedinte şi în urmă acela de .preşe- 
dinte. Sub preşedinţa lui sa redactat şi s'a 
dus memorandul la Viena. Pus sub acuzare 
dimpreună cu intregul comitet,a fost osân- 
dit la Cluj la doui ani. de închisoare de Stat, 
din care a şi făcut un an şi dout luni în 
închisoarea din. Seghedin, fiind grațiat dim- 
preună cu tovarăşii st. De atunci trăcşte 
la Sibiu, unde s'a mutat dupt vandalismul 
din “Turda, şi este şeful partidului. na- 
țional. 

Robescu. (Constantin. F.)— Profesor, 
om politic, născut la 1839.A făcut studiile 
în ţară şi le-a terminat în Paris, de unde 
Sa întors cu titlul de. licenţiat în ştiinţele 
naturale. 

Intors în ţară, a fost numit la liceul 
Matei Basarab profesor de ştiinţele natu- 
rale şi a ţinut această catedră de la 1866 
până la 1896, când a demisionat. 

A fost cât-va timp director . general -al 
poştelor şi telegrafelor sub guvernul loan 

„Brătianu la 1880. La 1595 a fost ales în 
consiliul comunal al Capitalei şi numit pri- 
mar al oraşului. 

A fcut parte. din Cameră ca deputat sub 
toate guvernele liberale de la 1875 până 
în prezent. 

„Rolla :(Constantin).— Membru al Co- 
mitetului central al Unirei din laşi la 18657. 
In casa sa, s'a hotărit la o întrunire pregă- 
titoare, alegerea luiVodă Cuza de Domn al 
Moldovei. 

Amănunte beogralice lipsesc. 

Roman (Alexandru).— Născut la 1826 
Noembrie, în comuna Rogoz din comitatul 
Bihorului, încetat din viaţă la Sebeş (T'ran- 
-silvania) la Septembrie 1897.
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“Studiile 'şi le-a făcut la Blaj şi Beiuş, iar 
teologia la Viena. N 

Intrând la 1868 în politică, a fost ales 
în şeapte. rânduri deputat al cercului elec- : 
toral Ceica din Bihor, până la 1888, când 
şi Românii din Ungaria propriă zisă, at în- 
cetat de a mai lua parte la alegeri. | 
„In timpul acesta, Al. Roman s'a distins 

şi ca publicist, înființând şi redactând la 
Budapesta ziarul naţional de opoziţie Fede- 
raliunea, care a încetat însă pe la anul 1870. 
Persecutat în urma atitudinei sale -energice 

“ca deputat şi ziarist, Alexandru Roman a 
trebuit să sufere o pedeapsă de un an în- 

„„Chisoare la Vaţ, pedeapsă la care a fost 
condamnat de juriul din Pesta în urma ul- 
timului proces de presă ce îs'a intentat. 

După încetarea Federaţiunel, Al. Roman 
a primit postul de profesor de limba şi li- 
teratura română la: universitatea din Pesta. 
Fiind ales membru ordinar al Academiei 
“române, a desfăşurat şi în calitatea aceasta 
o vie activitate până la moartea sa. 

Inainte cu trei luni, conferința din Cluj 
în chestia bisericei române unite, a distins 
pe Alexandru Roman, alegându-l preşedinte 
al Adunărei. 

Romanescu (Aristitza).—Artistă dra- 
matică, născută în Craiova la 24 Decem- 
brie 1854, fiica artistului C. Dimitriadi şi 
a tragedianci Polixenia Stavrescu. 

Crescută în familia 'Leodorini, manifestă 
din copilărie: multă aplecare pentru ! teatru 
şi se căsători încă tânără cu actorul Ro- 
manescu al cărui nume "Ipoartă. La această 
epocă, începu să joace, şi mal ales se cânte 

„pescenele din grădinele publice,cu deoscbire la 
otelul «de Pestha» în Bucurescl. 

La 1874 debută la teatrul din Craiova, 
„în piesa Dupe şase aul. Apoi fu angajată 

în trupa de sub direcţiunea Millo-Dimitriadi 
şi jucă în Lupia penru credinţă şi într'o 
revistă a lui P. Grădişteanu: Cer cu- 
ventul, | 

Talentul D-nci Romanescu nu:s?a arătat 
însă în întregimea sa .de cât de la 1880 - 
înainte. 

Angajată la “Teatrul. național din Bucu- 
resci, principalele sale creațiuni ai fost:: 
Vestala din Roma învinsă, Delfinul din Lu- 
dovic al VI, Albone din Nunţile seneţiane, 
etc., etc. . 
„Mai terzii Ar. Romanescu :pleacă la Pa- 

ris, unde 'şi termină studiile sale sub di-   
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recţiunea lui Delaunay. Reîntoarsă în țară, 
reintră la "Teatrul naţional şi se distinge 
creând sute de roluri însernate. Principa- 
lele sale succese ai fost în Scânteea; Daniel 
“Rochat, Fântâna Blanduziei, Ovidiu, Onoa- 

“rea, Marion de Lorme, Ruy-Blas, Bucuria 
casei, într'un-cuvent în întregul repertoriu 
de. frunte al scenei noastre naţionale. "Toate 
creaţiunele sale nici că se pot enumera. 

D-na 'Aristiţa Romanescu a fost. numită 
la 1894 profesoară de dicţiune pentru cur- 
sul de declamaţiune la Conservatorul din 
Bucuresci. 

Romanescu (loan).—Profesor, născut 
în Craiova la 28 Ianuarie 1840. A făcut 
studiile în ţară şi la 1862 a fost numit pe- 
dagog repetitor în internatul Statului din 
Craiova. La' 1864 fu trecut profesor de 
limba latiiă, română, istorie şi geografic 
la gimnaziul din Plocşti, ocupând acest post 
până la 1891, când a ceşit. la pensiune. 

„La 1866, Romanescu a înfiinţat secțiunea 
de Prahova a Socictăței pentru învăţătura 
poporului român, în fruntea căreia a stat 
când ca preşedinte, când. ca vice-preşe- 
dinte. E Aa 

El a publicat: Gramalica românească cu 
toate părţile ci. 

Romano (Mihail).— Căpitan, născut la 
5 Decembrie 1842, mort la 30 August 
1877. Intrat în armată ca soldati la 1861, 

„el capătă gradul de sub-locotenent la: 1864 
şi acel de căpitan la 1874. La atacul de 
la Griviţa, la luarea redutei, cade mort pe 
câmpul de luptă la 30 August 1877. 

Romnicianu (Grigore).-—Medic, năs- 
cut în Bucuresci la. ș Decembrie 18.45. A 
făcut studiile sale la şcoala de medicină: 
din Bucuresci, apol trimis de ,Stat.la. Paris, 
le-a complectat acolo, obţinend titlul de 
doctor în medicină. 

Fost mai întâiti medic al şcoalci de ofi- 
ceri, şef de lucrări anatomice la facultatea 
de medicină din Bucuresci, în 1875 a fost 
numit medic primar la spitalul de copii, 
post pe care'l ocupă şi în prezent. 

„* In 1890, Dr. Romnicianu a fost numit 
profesor la facultatea de medicină din Bu- 
curesci. 

In timpul rezbelului Independenţei, el a 
făcut serviciul gratuit de medic la spitalele 
militare şi trupă. -



"Membru al socictăei de chirurgie -şi de 
medicină din Paris, membru al societăţei 
Crucea roşie şi membru corespondent al 
Academiei române, doctorul Romniceanu a 
publicat : Cholera epidemică, Acţiunea fisio- 
logică şi terapeutică a julunului, Anaiomia 
„descriptivă, Grefa dermo-epidermică, Lacul . 
Sdral şi indicaţiile lui în boalele de copii, Pa- 
fologie chirurgicală 2 vol., Corpii streini, 
Dare de seamă asupra spitalului de copii de 
la 157.4-1878 şi de la 1893-1594, Lecţiuni de 
clinică asupra boalelor copiilor 1 vol., Tra- 
tamentul piciorului strâmb, Sifilisul infantil. 

[| a colaborat la gazeta medico-chirur- - 
"gicală România medicală. 

Roques (Antonin). — Profesor, publicist 
francez, născut şi mort în Francia. 

Venit în ţară pe la 1840, a fost ani în- 
delungaţi profesor pentru limba franceză la 
Sf. Sava şi în diferite alte institute. 

A colaborat la mai multe ziare franceze 
de sub direcţiunea lui Marsillac şi a pu- 
blicat unele scrieri chiar în limba română 
prin “Revista contimporani. 

Scrieri: Legois et modeles de lillerature. 
La princesse Ema dramă. în versuri, Un mari - 
sil vous plait comedie, Poisies diverses, Le- 

_gendele şi doinele poetului Alecsandri, tra- 
duse în limba franceză, Constantin: Brânco- 
veanu, dramă, Blena dramă, In braţele lui 
-Morfeu comedie, Căsăloria lut Eduard, co- 
medic, ctc., etc. 

"Rosca (Juliu).—Poct, publicist, născut - 
la 10 Octombrie 1858 în Bucuresci. A co- 
laborat cât-va timp la ziarele “Dorobanţu şi | 
Ghimpele, Doina şi altele. 

A debutat în literatură prin poema Ro- 
mânia. liberă (1877); apoi a publicat: Flori 
de primăvară, Zina florilor, Crivețul (1879), 
Zimbiri şi Lacrime, Sacrificiu penlru sacriji- 

citi roman, Fata de la Cozia dramă în ver- 
suri (1882), Lăpuşneanu tragedie. 

Rosenthal (Emanoil).— Mare întreprin- 

zător de lucrări publice, născut în Austria 

la 1828, de origină izraclită, încetat din 

viaţă în Bucuresci la 1869. 

Ă fost adus în ţară la versta de 4 ani, 

- de un unchii a! săi care ţinea cu arendă 

proprictăţile Brâncovenilor. 
Pe la 1848a început întreprinderile sale, 

înființând primele diligenţe între Braşov şi 
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„pe cele streine (1863) 

  

Giurgiu şi Bucuresci-Brăila-Galaţi, cari at 
circulat de la.1848 până la 1863. 

Apoi a fost mare întreprinzător de lu- 
crări pentru căile ferate în ţară, şi a cons- 
truit numeroase cazărmi, şcoala militară din 
laşi, palatul domnesc -din aceiaşi loca- 
litate. | Ă 

A fost membru în comisiunea pentru 
organizarea poştelor române, spre a înlocui 

şi în acelaş an a 
prezentat guvernului cel dintâi proiect 
pentru înfiinţarea monopolului tutunurilor. 

A stverşit numeroase binefaceri, luând 
în timpul rezbelului Independenţei ' din 
1877—75, iniţiativa înființărci unci secţiuni 

a Crucei Roşie -izraclită. - 

Rosetti (Constantin. A)—Ziarist, pu- 
blicist, om de Stat, - născut la Bucuresci în 
anul 1816, mort în Bucuresci la 19 Aprilie 
1885. A făcut studiile sale în Bucuresci la 
colegiul Sf. Sava, apoi întră în oştire la 
1833 spre a demisiona peste trei ani, îm- 
brățisând cariera literilor. A debutat prin 
nişte traduceri din Byron, Lamartine, Vol- 
taire şi publică la 1840 un volum de poezii 
Ceasuri de mulțumire, din cari unele ai 
r&mas populare. | 

La 1842, fu numit poliţai în oraşul Pi- 
teşti, pe urmă procuror al Tribunalului din 
Bucuresci, demisionând la 1845, spre a se 
stabili în Paris. Rcîntors în ţară la 1846 se 
căsătoreşte cu Maria Grant şi deschide o 
librărie în Capitală. : 

Membru în comitetul revoluţionar de: la 
1848, este arestat la unic şi liberat a doua 
zi de poporul răsculat. EL devine atunci 
prefect de poliţie în Bucuresci, apoi secre- 
tar al guvernului provizoriu şi director la 
Ministerul de Interne. In acest an, fundează 
ziarul «Pruncul român. 

In luna Septembrie din acelaş an, fiind 
trimis în lagărul lui Luad Eftendi spre a 
protesta comra restabilirei regulamentului 
organic, e arestat dimpreună cu cei alti e- 
misari şi trimis la Orşova. De acolo a re- 
uşit să-l scape soţia sa, îmbrăcându-se în 
haine de ţărancă. 

Scriitorul francez Michelet a istorisit de 
a lungul această tragică cpizodă din viaţa 
Marici Rosetti. 

Stabilit în Paris, C. A. Rosetti fundă în 

1850 mai multe ziare politice şi literare 
precum România ziiloare, Republica ronuind. 
In acelaş an publică Apelul căre toate par- 

n
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tidele, Apologia revoluţiunei române ; Cate- 
chismaul Săleanului, Scrisori 'călre Principele 
Slirbey, aceste două în 1852. d 

"Reîntors în ţară e ales deputat în diva- 
nul ad-hoc, îa o parte însemnată la toate 
evenimentele cari aduc Unirea " Principate- 
lor, alegerea lui Cuza, şi fundează ziarul 
Românul." | e 

“ Deputat în mai multe legislaţiuni, Mi- 
nistru “chiar timp de o lună, după Unire, 
trece în opoziţie şi începe o campanie crân- 
cenă contra: guvernului lui Vodă Cuză, din 
care cauză este arestat şi dat judecăţei de 
două ori, suspendându-se şi ziarul săi Ro- 
mânul, pe" care!l înlocucşte: prin: Libertate şi 
Consliinţa naţionali, cari şi acestea' sunt sus- 
pendate. 

C. A. Rosetti eatunci unul din membrii 
principali care organizează detronarea prin- 
cipelui Cuza; în casele sale se face planul 
mişcărci şi la miezul nopţet spre 11 Fe- 
bruarie 1866, pe când în 'ctajul de -jos se 
tipărea proclamația viitorului guvern pro- 
vizoriu, în etajul de sus se dansa spre a 
nu deştepta bănueclile' poliţici, deja încuinoș- 
tiinţate prin denunţări, despre 'ce arc să se 
întâmple. * ae 

In primul guvern al Locotenenţei dom- 
neşti, C: A. Rosctti ia la 11 'Eebruaric por- 
tofoliul Cultelor 'şil păstrează “în guvernul 
de contopire al partidelor, de la 11:'Mai 
până la 15 Iulie 1866 sub prezidenţia 'lui 
Lascar Catargiu. - - . Dr 

După căderea guvernului liberal de la 
1868, cl trece 'carâşi în opoziţie; -dupt o 
şedere de câţi-va ani la Paris, se întoarce 
în ţară spre a organiza coaliția de la Mazar- 
Paşa care atrage dupt sinc răsturnarea par- 
tidului conservator. "Ţara fiind în ajunul 
vezbelului de la 1877, C. A. Rosetti se a- 
rată cel mai înflăcărat partizan al întrărci 
Românict în acţiune.” La 1878, sub prezi- 
denţia lui 1. C. Brătianu ii portofoliul Mi- 
nisterului de Interne de la 26 Martie până 
la 17 Nocembric 1878, când trece Prezidert 
al Canierci. ! 
”De'la 9 Iunie 1881 până la 25 Ianuarie 
1882 este iarăşi Ministru 'de Interne 

Cu ocaziunca revizuirea Constituţiei, din 
cauza unor abuzuri comise de 'unit liberali 
şi ncpedepsite, C. A. Rosetti dete 'semhalul 
disidenței liberale, care trebuca şi aducă mai 
târziu după moartea 'sa, coaliția şi OpOziţia- 
unită, apoi formarea "partidului liberal-con- 
servator, e   

C. A. Rosetti a fost toată viaţa sa dim- 
preună cuI:-C. Brătianu, conducătorul par- 
tidului liberal. îi: 

Rosetti (Dimitrie).— Publicist, ziarist, 
născut:-în Bucuresci-:]a: 17 Aprilic 1850, fiul 
lui“ Radu Rosstti-îA “urmat :în Paris cursu- 
rile liceului "-Louis-le-Grand,: fără:ă le-ter- 
mina, şi: apoi-doul ani: la şcoala «desisciei- 
ces politigues“-et administralives»: IN 

“Intors' în -ţară: la 1876 după ce a ocu- 
pat “cât va. tiinp funcțiuni: administrative, 
a: intrat la redacţia - ziarului Românul: Sub 
pseudonimul” Max; a :mat: colaborat la zia- 
rele: La  Boile aux “letres, PIudependance 
roumaine, Epoca, Timpul şi Constiluţionalul. 
“A scris pentru teatru:. Uife popa, nt e 
popa, comedie, Vicleimul, Şahăr-Mahăr, Ze- 
Flemelele,: Nazal, reviste. umoristice, aceste 
dou& din urmă în-colaborare cu 1. Negruzzi, 
Un leit şi: un ziol, şi. Moşlenire de: la ripo- 
sala, localizate dupe repertoriul lul Labiche, 
“şi toate jucate pe scenele: teatrelor din Bu- 
curesci;. ca PO a as RI 

La 1888 a fost numit membru, în comi- 
tetul "Leatrelor; funcţiune onorifică pe. care 
o:ocupă-pânc în prezent, : 2 
_A tipărit un “volum la Cronice (1886), 
Troloarul Bucurescinlui (1897); Paveţe către 
Săleni (1880), Dicţionarul contimporanilor din 
România. (0898). --. 
"A reprezentat în Camera de la 1888- 
1890, colegiul al 3-a de Telcorman. 

Rosetti (Ioan).—Locotenent, născut la: 
25 Aprilie 1845: Intrat în armată ca soldat 
la 1860, se liberează la 1863 apoi sc re- 
angajează ca sergent în 1865, este înălțat 
sub-locotenenr la 1868. In timpul rezbelului - 
Independenţei (1877-78) fiind Mo cotehent în. 
Bat. 3-a: de vânători, moare pe câmpul de 
luptă în fața Rahovei. la 12 Octombrie 1877- 

Rosetti (Maria. C. A). — Născută 
în anul 1819 la Guernesey (Euglitera), 
încetată din viaţă în Bucurescă la 1893. 
La 1847, s'a: căsătorit“ cu: marele bărbat 

de stat C. A. Rosctti:pe câre Pa urmat în 
exil la 1848, isbutind să scape «dimpreună 
cu cel lalți proscrişi: din mâinele: 'Turcilor. 
Pentru isbutirea planului sti, se deghizase 
în' țărancă:” română.” Reîntoarsi în:ţară la 
1557, colaboră la diferite:'ziarc, almanacuri 
şt cu' deoscbire la Românul. In 1863-1864 
publică "Mama şi Copilul; 'ziâr săptămânal,
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1893. întrun, volum tipărit prin îngrijirea 
fiului ci Vintilă Rosetti. 

„Rosetti (Mircea ;C. A).—Fiul cel mai 
mare al lui C.A. Rosetti, născut în Paris la 
1850, încetat din-viaţă în Bucuresci.la 1882.In 
urma: unul accident de trăsură intâmplat.pe. 
când era copil de patru ani, a rtmăs atins 
de o gravă boală de pept care Pa impe; 
dicat „să joace un rol. mai activ -fie în po- 
Jitică, fie în, literatură. Inzestrat însă cu;un 
mare talent natural, a publicat numeroase! 

scrieri între cari .unele în limba.franceză,. 

altele în româneşte. Vom cita: Spovedania 
une murinde, Anul noii, O. româncă, “Băla- 

nul, Prietenul met Ion, “Zinca, Prima cioc= 
nire, 14 Iulie al. manei Bernard, Lacrămi 

de mumă, Cărmuiţi şi, cărmuitori.,. Ştăpânii 
noştri paulete' politice, Inamovibililalea ma- 
gistralurei. 

Democrat i 
cările sociale ale'tinerimci scoalelor din Fran- 
cia şi Italia. ” 

Rosetti (Radu. D).— Publicist, om po- 

litic, născut la Bucuresci în 1820, încetat 

din viaţă în Bucuresci la 13 Martie 1868. 

A ocupat mai întâiti funcțiunea de mem-. 

bru la tribunalul Dolj în 18.46; apol.a 

trecut prefect al. judeţului . Gorjiit. 847), 

director al prefecturci. polițici Bucuresciului, 

(18.49), prefect la Argeş şi Brăila (1849-50), 

prefect al poliţiei Capitalei (1855), director 

general al temniţelor (1860-1862), membru 

Îi curtea criminală 1863. Apol demisionează. 

“De la această - epocă înainte, începe. ca 

păblicist satiric,să colaboreze. la un număr 

însemnat de ziare ostile” principelui Cuza. 

Sub pseudonimele «Udar» şi -« Pauvre 

Diable» publică proză şi versuri în ziarele 

Convenţiunea,.-:Cicala, Nilipercea, Sarsatli, 

Spiriduşal, “Ținţarul. 
După 'detronarea:principelui Cuza şi suirca: 

pe tron a principelui Carol 1, este nunnit 

prefect al poliţiei Capitalei în primul gu-: 

vetn constituit la 11 Februarie 1866. sub 

prezidenţia “lui lon Ghika, şi -păstrează a- 

ceastă funcţiune :sub toate -ministerele cari 

se sucedă, până la moartea sa. 

Rosătti: (Radul D). :--Poct, născut în 
Bucurescă la 1874 Decembric în 18, fiul lul 

Dimitrie Rosetti (Max). A întrerupt stu- 

Câte-va „din scrierile sale au „apărut în 

naintat, 'a luat” parte la miş- 

  

diile sale încă din frageda copilărie, şi. a 
început să publice versuri prin-diferite ziare. 

Mai târziu luând bacalaureatul, sa înscrir 
la facultatea de drept în 1897. | 

Scrierile sale sunt adunate în volum sub 
titlul Veneazia, Epigrame, Din inimă, Sincere, 
Duioase. | 
„A mai adunat întrun volum principalele 

scricri de dragoste ale poeţilor români sub 
titlul: Cartea dragostei. 

A tradus în versuri pentru teatru Sedna 
de Richepin, care -a şi fost jucată pe scena 

"Teatrului 'naţional din Bucuresci. 

Rosetti (Scarlat).—Născut în'Bucuresci 

la 1802, încetat din viaţă la 1872. A ocu- 

pat. mai multe funcțiuni publice, între cari 

acea de primar „al Bucuresciului în dout 
rânduri, aupt ce fusese şi judecător pe la 
1840. . | 

Amănunte biografice lipsesc. 
A fâcut multe călătorii în viaţa 'sa, mai 

„ales prin Asia. A lăsat o parte însemnați 

a averci sale pentru Afeneul, român din 

Bucuresci, dăruind ' aceste! .instituțiuni şi o 

bibliotecă de peste 6000 volume. 
Avea titlul de comile, care i se conferise 

de Curtea imperială a Austrici. 

Rosetti (Teodor).—Om politic, născut 

în aşi la 1834. A făcut studiile sale liceale 

în ţară şi, cele universitare în Paris. După 

terminatea lor, a intrat în magistratură unde 

a ocupat funcțiunile cele “mai înalte până la 

- Curtea de casaţie,. unde a ajuns, membru. 

La 7 Ianuarie 1875 a. intrat în cabinetul 

prezidat de L. Catargiu ca Ministru al Lu- 

crărilor publice până la 31 . Martie 1876. 

Reintrat în magistratură, este înaintat pre- 

zident al -Curţei de casație. 
'Everiimentele din 1858, în urma retra-. 

gerci guvernului Ion, Brătianu, '|- readuc ia- 

răşi în viaţa politică şi M. S. Regele îi în- 

credinţează fomarţiunea guvernului. 

“Ch. Rosetti “prezidează cabinetul de la 23 

Martie 1888 până la 29 Martie 1889,.apoi 

ia portofoliul justiției şi face legea inamo- 

vibilităței magistraturci; la189o-demisioncază. 

La 1891 ce numit guvernator al Băncci 

naţionale, funcţiune pe care o părăseşte în 

1895 spre a lua direcţiunea Băncei agricole. 

*h. Rosetti este unul din membrii înte- 

mectoră ai societățel literare Junimea şi al 

partidului Constituţional. 
A colaborat la revista Convorbiri Literare
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unde a publicat în 1874 un interesant studiu 
“Despre direcțiunea progresului nostru. 

E cumnatul fostului domnitor Alexandru 
Cuza. 

Rosetti (Vintilă C. A). Al doilea fii 
al lui C. A. Rosetti, născut la Domet (lran- 
cia) în 1853. A făcut studii de .architectură 
în Paris, apoi întors în ţară a luat parte ca 
soldat voluntar în batalionul de Vânători 
la rezbelul din 1877 contra 'Lurcilor, când 
lu decorat cu. Virlulea militară la atacul 
Griviței, medalie pe care o refuză, consi- 
derînd'o nepotrivită cu principiile sale de- 
mocratice. 

A luat în 1885 direcţiunea politică şi fi- 
nanciară a ziarului Românul pe care o păs- 
trează până astă-zi. Consilier comunal al 
„Capitalei în 1888, apoi ajutor de primar, 
membru al Camerei de comerciu şi al Co- 
mitetului teatrelor, Vintili Rosetti a fost 
reales consilier comunal în 1895 şi deputat 
al Capitalei în 1896. 
Membru al Ligci culturale, preşedinte al 

„secţiunci Bucuresci, el este în politică, naţio- 
nalist şi democrat înaintat. 

A publicat trei volume din scrierile lui 
C. A Rosetti (1885, 1886, 1887) o bro- 
şură asupra morței și înmorinântărei lui 
C. A. Rosetti (1885), două volume din 
scrierile lui Mircea Rosetti (1882) un vo- 
lum din scrierile Marici Rosctti (1893), A- 
mintiri istorice (1888) şi diverse cronice, nu- 

„vele, prin Românul sub pseudonimele Ro- 
vin, Stan. In 1881 a fost unul din funda: 
torii revistei socialiste Dacia viiloare, care 
apărea la Paris. 

Rosetti-Bălănescu. (Nicolae).— Om 
politic, născut în Iaşi la 1829, încetat din 
viaţă la Paris în 1884... 

A făcut toate studiile în Paris la liceul 
Henri IV, şi la facultatea de drept. Intors 
în ţară, a fost judecător la Suceava până la 
1556, apoi prefect la Galaţi de la 1858 la 
1859 când a demisionat. 

A fost Ministru de Externe în cabinetele 
N. Kretzulescu şi M. Kogâlniceanu de la 
17 August până la 17 Octombrie 1865. 

Rosetti-Solescu. (Gheorghe). — Di- 
plomat, născut în Iaşi la 30 Noembrie 1852. A făcut studiile juridice în Paris de unde s'a întors cu titlul de licenţiat în drept. A intrat în diplomaţie la 1880 ca ataşat supra-   

numerar în administraţia centrală a Minis 
terului de Externe, dupt ce fusese supleant, 
procuror şi judecător de şedinţă la Trib: 
laşi de la 1876 până la 1878. | | 

La 17 Mai 1880 a fost inaintat secretăr 
de cl. II la legaţiunea noastră. din Peters-. 
burg; înaintat cl. l-a la 1881 este trans-: 
ferat la Paris, apoi Viena, şi la 1885 se 
reîntoarce la Petersburg, de unde trece la 
Viena în 1886. 

Consilier delegaţie în 1888, e numit 
Ministru plenipotenţiar la Belgrad în 1889 
şi la 1895 este transferat cu acelaş titlu la 
Petersburg unde se găseşte şi acum. 

Rosnovanu (Gheorghe). — Colonel, 
născut la 1 Martie 1$32. A făcut studiile 
sale în Rusia şi a servit în armata rusă 
până la 1857 când a fost primit în oștirea 
română cu gradul de sub-locotenent. La 
1558 cra maior, la 1859 colonel. Apoi de 
la această cpocă până la :1872, colonelul 
Râsnovanu a fost în diferite rânduri în ne-! 
activitate până la 1872 când a părăsit oş 
tirea. 

Isbucnind rezbelul Indepedenţei (1877-78) 
este rechemat sub drapel ca şef al cavale- 
rică divizionare, şi se distinge la Nicopole, 
Opanez şi înaintea Plevnci. 

Colonelul Răznovanu a reprezentat în mai 
multe rânduri pe. alegătorii județului Ne- 
amţu în Cameră sub guvernul conservator 
şi a fost în 1$72, prefect în acest județ. 

Rosnovanu-Roset (Iordache). — A- 
mănunte beografice lipsesc. A fost mare 
vistier al Moldovei la 1819, consilier de 
stat rus, prezident al divanului Moldovei. A” 
încetat din viaţă la 1836. 

Roth (Mauriciu).— Medic, de origină 
izraclită, născut în Bucuresci la IS4ţ. A 
făcut studiile sale liceale în. ţară şi apoi a 
plecat la Viena de unde s'a întors la 1870 
cu titlul de doctor în medicină. Stabilindu-se 
în Bucurescă a fost medic şef al Spitalului 
izraclit până la 1879, medic diriginte al Casci 
de sănătate din strada Teilor până la 1886, 
medic al societăței de asigurare Dacia. 

Naturalizat la 1879, D-rul Roth a fost 
numit la 1882, medic comunal al oraşului 
Bucuresci, post pe care! ocupă şi astă-zi. 

Scrierile sale sunt: Causele mortalilăţei po- 
Bulaţiunei române (1880). Veri/ficările de de-
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cese (1889). Cite-va experințe cu dmylui- 
irit, etc, etc. 

“Rukman (baron, de).—Diplomat rus, de : 
origină germană, venit în Bucuresci la 
1834 în calitate de consul al imperiului 
rusesc, | 
Om cu mare trecere pe lîngă Vodă A. 

Ghika, cu mare înriuirire asupra afacerilor 
publice, şi adesea adevăratul arbitru al si- 
tuațiunci. | 

Opoziția din Adunare criticând la 1837 
unele acte ale ocârmuirci şi amestecul con- 
sulului rusesc în afacerile Statului, baronul 
Rukman impuse Domnitorului să trimită 
Adunărei o mustrare. 

Apoi mal ceru să se introducă în regu- 
lament un articol adiţional care dispunea 
ca pe viitor ori-ce modificare ar voi Adu- 
narca să introducă în Regulamentul organic, 
să nu se poată face de cât cu autorizarea 
specială a sublimei Porţi şi consimţimîntul 
Rusici. - 

La aceasta se împotrivi |. Câmpineanu, 
dimpreună cu opoziţia. Rukman aflând re- 
fuzul Adunărci, trimise Domnului o adresă 
în regulă de protestare, dar nereuşind, 
plecă la Constantinopole şi smulse. de la 
Sultan un firman, impunând Adunărei arti- 
colul adiţional. 

Apoi: Rukman ameninţă în scris cu o 
pedeapsă disciplinară pe deputaţii din opo- 
ziţie. Ameninţările se traduseră în fapt prin 
cesilarea lui I. Câmpincanu, destituirea pre- 
fectulul poliţiei -]. Filipescu şi alte persc- 
cuţiuni, între cari. destituirea profesorului 
de limba franceză de la Sfântu Sava, Vail- 
lant, sub acuzare că dă tinerimei o cultură 
franceză, împotriva intereselor Rusici. 

aabner-Tuduri (Alexandru).— Doc- 

tor în medicină, profesor, născut în Bârlad 
la 1859. 

A ficut studiile sale primare în Berlad, 
cele secundare: în Institutul academic din 

Iaşi, car cele universitare la facultatea din 

Bucuresci, obținend titlul de doctor în 
medicină şi: chirurgie. pe 

  

La 1839, în urma unui scandal de fa- 
milie şi căsătorici sale cu o româncă — so- 
ţia lui Glogoveanu,— Rukman fu rechemat 
în Rusia, de unde nu sa mai întors în 
ţară şi unde a murit. 

Ruset (Iancu). — Amănunte biografice 
lipsesc. 

Se ştie însă că a fâcut studiile în Lipsca 
la 1827. Intors în ţară, a fost ales în Adu- 
nare, unde dimpreună cu I. Câmpineanu, 

"Em. Baleanu şi Gr. Cantacuzino, at format 
«ei patru, la 1834, primulgrup liberal-naţio- 

nal, avend drept ţintă, reforma regulamen-: 
tului organic. 

Ruso (Alexandru). — Poct, născut în 
Moldova, încetat din viață la 1859. A făcut 
studiile în Elveţia, unde începu să producă 
câte-va poesii. 

Reîntors în ţară la 1840, a fost numit 
judecător la “Lribunalul Piatra. Atunci pu- 
blică mai multe pocsii în: limba franceză. 

Amestecat în mişcarea revoluţionară de 
la 1848, pleacă în “Transilvania, unde este 
închis. Pus în libertâte se întoarce în ţară 
şi îmbrăţişcază cariera de avocat. * 

A publicat în România literară (1855): 
Critici asupra. limbei române. 

Rusu (Ioan Şirianul).— Publicist, năs- 
cut în Șiria (Ungaria) la 1864. A făcut 
studiile la Arad. Apoi a venit în Bucuresci 
şi a fost profesor: şi redactor la Românul 
până la 1891. Dupt acea, reîntors în Sibiii, 
a înfiinţat acolo /'oaia Poporului. 

Osândit de trei ori pentru delicte de 
“presă, a stat în temnițele de la Sibiu, Cluj, 
Segedin, de la 1893 până la 1894. 

Scrieri: Moara din vale. 

A fost profesor de stiințele naturale la. 
şcoala comercială din Capitală precum şi la 
diferite institute particulare. . 

A fost medic secundar al spitalelor Efo- 
rică şi medicul consultaţiunilor gratuite a- 
dispensarului pendinte de- Eforia spitalelor 
precum şi medicul direcţiunci generale a
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Poştelor. şi Telegrafălui. Este directorul casei 
de sănătate” din Capitală... LL 

A colaborat 'la-corifecţionarea” hărțey 'uco- 
logice'a' Românici, făcând parte 7 :ană' din” 
biuroul geologic. a E 

A scris: Apele minerale din districtul Dâm- 
bovița: (1885), Allas Zoologie, roprinzend 
263 figuri coloratecu text explicativ (1889), 
Studiu asupri apelor minerale din districtul 
Neanrţu*(1890),* Isvoru cu apii alcalină ther- 
mală “de la Sirit- (pudeţul! Buztu): (1890): 

Safit; — Pseudonim literar! al: poetului 
Nicolae Demetrescu; născut în :Craiova la: 
18.47, încetat din viaţă la 1883,: Septem- 
brie. A 

A colaborat la revista "Oltul (1873-1875) 
şi la “Revista literară. 
"A publicat Cavalul; poezii.“ 

Şăgună (Andrei)! — Mitropolit: din 
Transilvania și Ungaria, născut la 1 Linua- 
rie 1809 la Miscolt (Ungaria), încetat din" 
viaţă la'16 unic 1873. A făcut studiile sale 
juridice! îi. Pesta şi 'apol a'studiat” teolobia” 
la Veişeţ. 3 d 

La 1848 el este corifirmat.episcop' al 'e-" 
parhici bisericei ortodoxe din Ardcal şi în- 
cepe a lucra pentru a pregăti terenul de luptă * 
spre a. putea proclama, despărţirea bisericci 
Roniâne: de' Serbi.' Peiitru” acest “sfârşit “în- 
tehicâză „şcoli, scinihariu; înființează "o, ti- 
pografic, fundează” la 1833, în.Sibiti «Tele: 
graful” romăn» şi” isbuteşte” la'24 , Detem:” 
bric' 186.4 'să 'se restabilească! vechea 'mitro- 
police a Ardcâlului' în capul cărcia este “pus. 

Mitropolitul “Şaguna“a 'apăriit adesea în 
dicta Ungarici la: 1867, "legalitatea 'Mitropo- 
lici române ortodoxe, iar în 1868 fâcu să 
se voteze de congresul bisericesc “năţional, 
statulul organic al biscricci româneşti. 

El a publicat: Elementele dreptului ca- 
nonic (185.4), Istoria bisericească 2. v. (1860), 
Compendiu de drept canonic (1868), Enhi- 
ridion (1871), Manual de studiu pastoral 
(1872), ctc, etc: 

„ 'Şăineanu ((Lazăr).— Profesor, «de ori- 
gină izraelită, născut” în Ploaşti la 23 Aprilie, 
1859. Frequentă mai întâit gimnaziul locali, 
Sf.':Apostoli” Petru :şi- Pavel, apoi continuă 
cursurile liceului Matei Basarab „din Bucu: 
resci:: Dupt - absolvirea claselor; liceale; se, 
înscrise la facultatea “noastră .de litere, unde. 
timp de 5 ani (1881—1886), se consacră. 
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studiilor înalte. „Incă :pe băncile universitare. 
făcu cunoscut prin. dou 

lucrări remarcabile: Elemente furcesci în 
limba română şi elele,, una, consacrată lim- 
bei române, şi cea-lăltă” credințelor popo-. 
rului român, lucrări cari, atraseră asuprâ-i! 
atenţiunca oamenilor speciali. Aceste studii 
pe terenul :filologici române, fură . încoro- 
nate prin opțra:Semasiologia liinbei, romăine, 
care, presentată în „Martie 1887 ca teză de 
licenţă în litere, fu onorată de Universita: 
tea noastră cu 'un..premii de 5000 lei. 
In anii 1887 -şi 1888 L. Şăineanu merse în 
Francia, şi :Germania, unde obținu „doctora: 
tul. Intors în. ţară, d-sa fu îusărcinat .a su- 
plini pe d. Hasdeii, maestrul. junclui filolog, 
în catedra .de „la facultatea de litere, unde 
profesă doui,.ani .de zile şi publică “un, vo-.. 
lum,, de prelegeri -ţinute la. Universitate, In 
1893—94 d-sa fu din noii însărcinat a su- 
plini pe.d. Hasdeu la aceiaşi facultate. . 
„L. Şăineanu, a scris şi. publicat până. 

astă-zi: Elemente turcesci în limba română 
(1885). „elele, studiu de. mitologie conpa- 
rativă (1886), Glosar de ;cuvintele vechi, şi. 
streine.din :operele lui Miron Costin (1887), 
Incarcare asupra Semasiologiei limbei române, 
(1837), „Les. Jours d'empruit ou les Jours 
de -la Vieille (Zilele Babei), teză” de' doc 
torat în litere (1889), Lingutislica  con- 
limporană sati „scoala meo-gramalicalii (1889), 
Autorii români moderni 1891); cd. II, 
(1892), - “Raporturile, între gramatica , şi, 
logica :<'o „privire .sintetică. asupra părților 
cuvîntului :(1891), loan :Eliad „Rădulescu ca. 
gramalic şi. filolog, (1892), Istoria filologiei. 
române, (1395), Studii fotklorice. (1896), 
“Dicţionar universal al limbei. - române, 
(1896); 

Saligny (Anghel).—Ingincr, născut în 
Focşani la 1854. A terminat acolo liceul 

„şi apol a plecat în Germania, unde a făcut 
'studii speciale de inginerie. 

Intors în ţară, guvernul 7] trimite mai 
întâiu la Praga spre a supraveghea cons- 
truirea maşinelor şi vagoanelor comandate 
acolo. Apoi la 1876 'este numit inginer ide 
control la construirea liniei ferate Predcal- 
Ploeşti. i 

„La 1881 este sub-directoral linici Adjud-” 
Târgul-Ocna,apoi director al linici Bărlad- 
Vas 

Dupt terminarea acestor” lucrări, este! 
numit în 1883 şef al serviciului 'construi-



rci docurilor Galaţi-Brâila, pentru linia fe- 
fată Feteşti-Cernavodă. şi. podul” peste: Du- 
mărc, care şa, terminat-în 1895. 
La această epocă. a fost numit director 
general al căilor ferate. : -- - 
“A publicat:-- Memoriu asupra proeclului 
podului peste Dunăre (1988), Cercelări asu- 
-pra “păcurilor- din' România. * - 

Șamurcaş (Constantin). — Fost. cai- 
macam “al Oltenici de:la 1821 li 1822 când 
a demisionat. Incctat din, viaţă în - Craiova . 
la 1822. Amănunte biografice lipsesc. 

Sarandi. (Frosa), — Artistă dramatisă, 
născut” în. Bucuresci la 1840: A debutat încă - 
de tânăra, pe” scena. teatrului. din: Bucuresci 
şi a jucat.cu un succes. strălucit. toate ro- 
lurile: femeeştă- comice. Angajată mai întâi 
ca subretă; a. fâcut parte: dintre societarele 
Teatrului. național de la: 1977 şi până. la. 
1897. Sa: distins cu; deoscbire în cele. Don” 
or/eline, rolul b&trânci Frochard; apoi nuc 
comedie. din reportoriul. lui: Alecsandri pre- 
cum; şi: din: toate cele-l-alte comedii mai cu 
vază în care Frosa. Sarandi să nu fi'strălucit 
în roluri prin verva şi talentul. admirabil ce a 
desfăşurat, oc 

“ In Cocoana. Chiritză,. Lipitorile satelor, Ma- 

mevrele de Toanuij,- 'Moştenire de la. rdpo- 
sala, Un let şi un. “2lol, Femeele * noasire, 

cte, această “artistă înveselea publicul prin 
talentul “că “fără 'scamăn.. La 1897, în. urma 

boalei dă care: suferea. de cât-va timp, Frosa 

Sarandi :a. fost trecută între pensionarele so- 

cictăței dramatice. o: 

Sbiera. (loan. G)—Protesor, născut la 

1836 în 'satul Horodnicul de jos (Bucovina)... 

“A făcut'studiile  în' Rădăuţi, Cernăuţi şi 

Viena. La. 1862'a. fostinumit profesor de: 

limba română la “liceul din Cernăuţi şi a 

functionat în” această: calitate până la 1870. 

“Membru al. Academici' române (1867), 

profâsor de limba! şi literatura română la. 

Universitatea “din Cernăuţi” (1875), loan. 

Sbiera a publicat: Couceplul naţiunel şi În- 

semnătalea graiului naţional (1880), Puterea 
oraiului naţional (1884), Grigore Urechii: 

(1884), “Poveşti poporale româneşti (1888), 

“Colinde, Cântece - de slea, Urări de unui 

(1888), ctc, ctc. 

Schachmann. (Max).— Doctor în me- 

dicinăi născut în *Bucăresci la 1 lanuarie 

— 161 — 

  

1859. A urmat cursurile gimnasiului Lazăr, 
liceului Sf. „Sava şi apoi a. făcut. „studiile 
sale medicale” la Paris. Primit.intern. al spi- 
talelor civile din Paris la 1883, s'a. întors 

în. ţară a, 1887 şi a fost numit medic pri- 
mar al spitalului Caritas în 1891. _- - 

A publicat următoarele lucrări: FEpedeyrie 
du muguet bânin chez le vieillard (4881), 
“Poites: d'âmjree et voies. de: propagalion des 
bacciles de“ la 1uberculose (1885), Sur la 

“ cirrhose “pigmenjaire daus. le” diabete sucre 
e Intoxicalions par Zoxyde de carbone 

(1886), Coutribulion. qui traitemeut de lg pe- 
inde (1887), Sur an cas d'epistaxis  îucoer- 
cible (1888), lucrări apărute: în diferite _re- 
viste, medicale, franceze. a 

Scheleti (Gheorghe). — Compozitor 
muzical, născut, în Iași la. 1837, încetat din 
viață în Buguresci la: 1887. A început prin 
a intra la 1885 în şcoală de cadeti. de unde 
eşi cu gradul.de sub-locoterient peste: puțin . 
timp. şi înaintă până la gradul, de maior, 
când: demisionă. din oştire. o | 
" “Avea încă de mic copilo mare aplecare 
pentru muzică şi era la sersta de 14 ani, 
unul din cei mai buni pianiști din Iaşi; 

de acea,.0 dată cşit din armată, 'şi sacrilică 
tot. timpul; şi activitatea pentru muzică. 

“Profesor de piano la. Conservatorul din 

Iaşi, compozitor de: mare. talent, G. Scheleti 
“a lăsat un numtr însemnat de producțiuni 
muzicale, dintre cari vom. cita: Aurora 

Borealj, Gangniul, Suspinul Carpatilor, Va- 

lurile, Iluziuni perdule, Ingerul pdzilor, Uu 

cântec drag,. Doritl, Ce te legeut codrule ? 

Scheleti (Nicolae).—Coloncl], publicist, 
măscut. la 1836, încețat din. viaţi la. 20 

Iunie 1872. După ce a făcut studiile la 

şcoala militară din Potsdanr (Germania), s'a 

angajat. în oştire ca soldat şi a înaintat până 

la gradul de colonel în 1869. - 
Pe terenul literar, a colaborat mult timp 

la revista: Convorbiri literare, şi a publicat: 
Partea 1-a.din' opera lui Goethe: Faust, în 

colaborare cu V.: Pogor, apoi Su/erinţele 
lui Werther şi traduceri înscmnațe din. poe- 
siile lu Heine, Schiller, Gocthe.. 

Schneider"(Charleş).—Născut la 1826 
la. Sâint Gall (Elveţia), încetat din viată în 

aceaşi localitate lă 1897. 
Controlor poştal în Elveţia, a venit. în 

Bucuresci la '1869, fictnd parte din misiu-



“ScR — 768 —. SER 

* mea elveţiană trimisă aci dup cererea gu- 
vernului român, spre a organiza serviciul 
poştal, luat din mâinele administraţiunăă 
streine. 

A remas în Bucuresci doui ani, desfâşu- 
rând o mare activitate în îndeplinirea mi- 

" siunci sale. - 
Reîntors În ţara sa la 1871, direcțiunea”. 

“poştelor din România, ca semn de gratitu- 
dine, ia ecsprimat acolo felicitările sale, când . 
a împlinit 5o de ani de servicii. | 

Un fiii al stă, Jules Schneider, sa mutat 
în Bucuresci la 1880 şi a stabilit aci una 
din cele mai importante case comerciale 
pe strada Sf. Vinere No. 12, pentru lucrără 
technice, instalări de electricitate, apă, ete. 
El s'a căsătorit chiar în. ţară. 

Scriban (Neofit).—Arhercii, născut la 
Burdujeni (Botoşani) la 1808) încetat din 
viață la 1885. | 

Prima învățătură a luat'o în şcoala de la 
Burdujeni, apoi la versta de 19 ani a in- 
trat în mănăstirea Govora ca frate. In 1833 
merge la Iaşi şi întră la biserica Tre! Erarhi 
ca.preot servitor, urmând în acelaş .timp 
cursurile Academici Mihăileană. La 1830 
este numit predicator-al Mitropoliei. 

Apoi vine în Bucuresci şi urmează -cur- 
surile de la Sf. Sava până în 1839. La 1840 
este inchis la mănăstirea Neamţului de către 
mitropolitul Veniamin, pentru că s'a găsit 
la densul operile lui Voltaire. Ridicânduci- 
se pedeapsa la 1842, cl fondează şcoala 
naţională din Fălticeni şi la 1843 deschide 
o şcoală în mănăstirea Neamţului pentru 
călugării tineri. 

La 1846 fiind arhimandrit, este chemat 
la laşi şi numit director al şcoalei Trei 
Erarchi şi superior al bisericei Sf. Vasile, 
unde profesează până la 1862. In acelaş 
timp este profesor şi la seminarul Ve- 
niamin. | 

La 1861 se pune în capul a 40,000 lo- 
cuitori şi reclamă împroprietărirea sătenilor. 

“In aceşti ani el lucrează cu cei mai de 
frunte bărbaţi :ai Moldovei pentru unirea 
Principatelor. 

El este reprezentantul direct al clerului 
în Divanul ad-hoc şi lucrează pentru con- 
stituirea uniri Principatelor. 

La 1862 este locoţiitor de episcop al 
Argeşului. De la 1872 până la 1885 a trăit 
retras. 

Scrier : Catechism sasi învepitură de cd-   

petenie ale bisericei răsăritene (1838), Urziri 
istorice (1851), Duplul. paralel (1831), Uni- 
vea şi neunirea Principatelor (1336), Scurtă 

„istorisire despre mitropolia OColdovel (1557), 
Necesitatea clerului în societate (1859), Cle- 
riul român în faţa articolului 46 din Cousti- 
tuţiune (1860), “Răspuns: guvernului şi sino- 
dului românesc din 1865, Apologia faţă cu 
clevelilorii sei din Iaşi (1867), Cuvintele bi- 
seriteşli (1867), Încercări poelice, discursuri 
polilice (1870), Călitoria “mea la Ierusalim 
(1875), Testamentul vechini (1876). 

Scrob (Carol).—Căpitan de infanterie, 
“poct, -născut la “21. Iulie 1856. Intrat în 
şcoala militară ca clev,a dobândit la 1877. 
gradul de sub-locotenent. Reputaţiunca sa 
şi-a făcut'o ca poctprin numeroase poesii 
şi romanțe devenite populare; între cari 
vom cita: Valurile Dundrei, Dor de resbu- 
nare, Șhi tu, cte, mai toate pusc în imuzică. 
Poesiile sale ai apărut întrun volum. 

Scurtescu (V. Nicolae). — Publicist, 
fi de rtran, născut-la 1844 în satul Valea 
Lungă (Dâmboviţa), încetat din viaţă la 31 
Martie 1879 în spitalul Colentina. 

Dup& ce termină studiile sale în Bucu- 
resci, fu nuniit profesor lao şcoală primară 
şi începu să colaboreze la mai multe ziare 
sub pseudonimul Vintilă Siroie, publicând 
pocsii populare şi articole despre teatru şi 
literatura dramatică în Columna lui Traian 
(1872—73) şi în Viitorul (1873). El a 
mal colaborat la ziarele: Ghimpele, 'Tele- 
graful, România liberă. | 

Scrierile sale sunt: (anual de Istoria 
“Românilor,  Catechismul român. şi creştin, 
Rhea Silvia şi Despol-Vodă teatru, (1873- 
75), Ștefan Rareş dramă publicată la 1883, 
Poesii şi lealru 2 vol. (877). 

Şendrea (Ştefan. C.) Om politic, pro- 
fesor, născut “în Iaşi la 1842. Profesor de 
drept civil la facultatea de drept din Iaşi, 
de la. Octombrie 1867 până în prezent, a 
fost agent diplomatic -al ţări la Paris în 
1876. 

La 1896 a intrat ca Ministru al Justiţie 
-. în cabinetul de sub preşidenţia lui P. Au- 

relian de la 21 Noembric până la 3i Mar- 
tic 1897. a - 

Serbănescu (Dimitrie).—Locotenent, 
născut la 20 Iulie 1549, mort la 12 la=
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nuarie 1878. Intrat în armată ca soldat la 1866, sc libercază în: 1872, apoi se rean- 
Sajează ca sergent şi e înălțat sub-locote- 
nent la 1874; În timpul rezbelului Indepen- 
denţei, cl face parte din Reg. 8 de linie, 
c rănit de moarte în. ziua de 12 lanua- 
rie 1878 la atacul asupra podurilor de pe 
digul şoselei Novoselo, şi moare în timpul 
nopţei. 

Serrurie (Grigore).— Om politic, în- 
cetat din viaţă în. Bucuresci la Ianuarie 
1892. ” 

A fost unul din membrii cei mat devo- 
taţi ai partidului liberal şi a fost amestecat 
în toate mişcările, revoluţionare de la 1848, 
1866, 1871. 

A făcut parte ca deputat din toate Ca- 
merile liberale până la 1888, şi a fost ade- 
sca membru în consiliul comunal al Bucu- 
resciului, 

A publicat : Colecţiuni de poesii scrise în 
exil (1858), România şi SCibat Viteazul 
(1875). | 

S&ulescu (Gheorghe).—Profesor, năs- 
cut în Iaşi la 1799; data încetărei din viaţă 
necunoscută, | 

A făcut studiile sale în seminarul de la 
Socola în Iaşi de la 1812 până la 1819. 
Apoi a fost în şcoala de la Chio şi în Uni- 
versitatea din Viena. 

Intors în ţară, a fost numit la 1830 pro- 
fesor de filosofie şi limbele moderne la 
şcoala Trei Erarchi din laşi, iar la 1837 
inspector al şcoalelor din Moldova. La 1852 
a demisionat din profesorat. 
“G. Stulescu a publicat: Iurâiele cunoş- 

tinţe şi idei pentru tinerimea. şcoalelor înce- 
pătoare (1833), Geografia, gramatica, aritme- 
lica, Fabule în versuri (1835), Despre Tam- 
blach, note originale (1845). EL a colaborat 
la Foaia pentru minte (1839) şi Alduta ro- 
mânească (1837). | 

Severeanu (Constantin. D.)—Doctor 
în medicină de la facultatea din Paris, pro- 
fesor la facultatea de medicină, medic pri- 
mar al Eforiei spitalelor civile din Bucu- 
resci, medic de: corp de armată (colonel) 
în rezervă, s'a născut la Turnu-Severin (Mehe- 
dinți) în 184ş. Elev al şcoalelor din această 
localitate, a intrat la 1856 în şcoala secun- 
dară de medicină, înființată de generalul 
Davila şi a urmat cursurile până în 1862,   

când în urma unui concurs, a fost trimis 
de guvern la facultatea de medicină din 
Paris, unde a urmat cu deosebire cursurile 
chirurgilor Velpeau, Nelaton, Maisonncuve, 
Malgaigne, etc. 

Reintors în ţară la 1864, el este numit 
în 1869, medic primar al spitalului Colțea, ' 
apoi în 1679 profesor de anatomie topo- 
grafică şi medicină operatoare la facultatea 
de medicină din Bucuresci, şi în 1886 e trâ- 
cut profesor de clinică chirurgicală la aceaşi 
facultate. | 

Ales deputat în 1888, a făcut parte în 
acelaş an din consiliul comunal al Capita- 
lei, şi a fost delegat la congresele medicale 
din Berlin (1886), Paris (1887), Viena şi 
Roma. Ei 

El a scris un tratat de Medicină populară 
şi a colaborat la mai multe reviste medi- 
cale, conducend gazeta medico-chirurgicală, 
în timp de zece ani. 

Sevescu (Panait). — Născut în Bucu- 
resci la 1832. La 1 Aprilie 1851 a început 
cariera sa la Ministerul de Finance, unde a 
fost copist, şef de biuroii, şef de secsie 
aproape 9 ani. : 

La 25 Februarie 1860, a fost numit pre- 
fect în judeţul "Teleorman şi de aci a tre- 
cut director general al poştelor, când 'poş- 
tele unindu-se cu telegraful, el fu numit în 
1864 revizor general al Ministerului de In- 
terne. De aci el a fost numit supleant şi 
în urmă membru la Curtea civilă. Lar865 
a trecut secretar general la Consiliul de 
Stat. | 

Desfiinţându-se Consiliul de Stat, P. Sc- 
vescu a fost numit prefect al districtului 
Argeş şi la 1868 a 'trecut şef de divizie la 
Ministerul de Interne. 

La 1870 a fost numit procuror la Cur- 
tea de compturi până la 1891, când ceru 
regularea sa la pensie. 

Astă-zi se găseşte la administraţia Regici 
Monop. Statului, ocupând postul onorific de 
preşedinte al consiliului de administraţie. 

Sihleanu (Alexandru) —Poct, născut 
în Bucuresci la 1834, încetat din. viaţă la 
14 Martie 1857. A făcut studiile sale în 
ţară şi la Paris, dar a murit foarte tenăr 
fără să ne poată da toată măsura adevăra- 
tului s&h talent. | 

A publicat: Armonil intime (1837). La 

Mb
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1871 sta tipărit a doua ediţie, prin îngrijirea 
familie! sale. 

Sihleanu (Ştefan).— Profesor, născut 
în Bucurescă la 1 Februarie 1857, doctor 
în drept şi stiinţele naturale de la Univer- 
sitatea din Neapoli (Italia) la 1876. 

A ţinut cursuri libere de zoologie la Uni- 
versitatea din Bucuresci şi la 1588 a ob- 
ținut prin concurs catedra de zoologie me- 
dicală la aceaşi Universitate, facultatea de 
stiinţe. 

Fost director la Ministerul de Finance de 
la 1881 până la 1888, e numit la 1895 
secretar general al Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiunei publice, post pe carel ocupă 
până în prezent. | 
„A publicat: Curs de zoologie generală 
(1881-1888), Studiu asupra pescilor electrici, 
în hmba italiană (1876), 18 ani de istorie 
înanciară de la 1870 la 1857 (1889). 

„Şincai (de Sinca, Gheorghe).— Năs- 
cut în Siamoiudu (Transilvania) la 28 Fe- 
bruarie 1754, încetat din viaţă la 2 No- 
embrie 1816. La 1766 învaţă primele ele- 
“-mente ale limbei latine, la 1768 trece la 
Cluj unde învaţă gramatica şi poetica. 'Ler- 
minând retorica, e primit la 1773 în mâ- 
năstirea de la Blaj şi e însărcinat cu pre- 
darea retoricei şi poetice în şcoalele ro- 
mâne de acolo. 

La 1774, mergela Roma, unde stă cinci 
ani studiând filosofia, teologia, şi la 1779 
capătă titlul de doctor. Atunci intră un an 
în seminarul S-ta Barbara şi publică: Ele- 
menta linguce Daco- Romane. - 

Se întoarce la Blaj prin 1782. Doui-spre- 
zece ani este director al şcoalelor naţio- 
nale din Ardeal şi el înfințează aproape 300 
de scoli. i 

La 1794 este arestat sub inculparea că 
ar r&svrăti pacea publică. Pus în libertate 
şi văzându-se părăsit de toți, se aşează lao 
moşie a comitelui Vass din Ardeal, şi 
stă acolo şease ani, dând crescere copiilor 
acestui nobil proprictar. 

La 1806 se întoarce în Oradea Mare şi 
apoi se ocupă cu cercetări istorice în Pesta 
şi Viena. La 1809 se retrage în Siunea, sat 
din Ungaria. 

La 1812 vine în Alba Julia 'spre a su- 
pune censurei opera sa Cronica Românilor, 
rezultatul unci munci de 30 ani, dar cen-   

sura 0 respinge sub cuvânt că opera ebună 
de foc, şi autorul ci demn de furci. 

De aci înainte, nu se mai ştie nimic 
despre urma lui Şincai. Tocmai la 1866, 
se descoperă că el a murit în 1816 la fostii 
sti elevi, fil comitelui Vass. 

Sion (Gheorghe).—Poet, născut la 1821 
în Hărşova (Moldova), încetat din viaţă în 
Bucuresci la Octombrie 1892. A făcut stu- 
diile sale în ţară şi la versta .de 18 ani 
intră ca scriitor la cancelariile judecătoreşti. 
Dar peste puţin timp fu depărtat din slujbă 
pentru o scriere politică; se ocupă atunci cu ex- 
ploatarea moşiei sale părinteşti şi luă parte 
în 1848 la mişcarea revoluţionară din Mol- 
dova. 

Arestat, el fu ecsilat şi nu se întoarse 
în țară de cât la suirea pe tron a princi- 
pelui Grigore Ghika. Peste puţin timp trecu 
în Muntenia unde publică: Revista Car- 
paților. 

Scrierile sale sunt: Ceasurile de mulţu- 
mire, poezii (1843), Moartea lui Socrat, după 
Lawmartine, în versuri (1848), Msantropul, 
după Moliere, în vers. (1854), Zaira, dupt 
Voltaire, în vers. (1554), Istoria şi îutâm- 
plările baronului de Ainhausen (183 ş), Din 
poeziile mele (1857),Suvenire decălătorie în Ba- 
sarabia (1857), Sajir, peatră prețioasă (1857), 
Ziua, jurnalul (1859), Revista Curpaţilor 
(1859—1862), Istoria generală a Daciei, 3 
vol. (1860), Istoria" ferei românesci, trad. 
după fraţii Tunusli (1863), 191 Fabule, în 
versuri (1869), In/Inenţa morală, comed. 1 
act. (1869), Fedra, dramă tradusă în 
versuri, Candidat şi deputat comedie, La 
Plevna, dramă, Femea lui Socrate, comedie 
în versuri, etc. 

G. Sion era membru al Academiei ro: 
mâne. 

Slăniceanu (Gheorghe). — General, 
născut la 23 Aprilie 183ş, mort la 12 a- 
nuarie 1885 la San-Remo. A intrat ca elev 
în şcoala militară la 1854 şi a fost înălțat 
sub-locotenent la 1856, maior la 1864, co- 
lonel la 1870, general la 1880. 

In timpul rezbelului Independenţei (1577- 
78) fiind şef de stat-major, e' numit co 
mandant al Corpului de observaţiune pe 

„“Isker. Insărcinat cu atacul Rahovei, trupele 
de sub comanda sa se disting cu deosebire 
la 7 Noembrie 1877. 

Fiind colonel, Slăniceanu a fost Ministru
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de rezbel de la 26 Aprilie: 1876 până la 2 
Aprilie 1877, apoi de la 20 Aprilie 1880 
până la 9 lunie 1851.. - 

Siavici (Ioan). — Publicist, născut la 
Şiria (Ardeal) în Ianuarie 1848. A făcut 
primele sale studii în Şiria apoi în Mino- 
riţii şi “Lemişoara. La 1868 a urmat cur- 
surile facultărilor juridice din Pesta şi Viena. 
Colaborator al revistei Convorbiri literale, a. 
fost însărcinat la 1874 cu supravegherea 
publicațiunei documentelor istorice rămase 
de la Eudoxie Hurmuzachi, lucrare pe zare 
o urmează şi astă-ză. 

Profesor de istorie, filosofie, geografic şi 
limba română la Matef Basarab, la Şcoala 
normală pentru înveţătura poporului român, 
la Azilul Elena Doamna, el pleacă la 1884 
în Sibit unde ia conducerea ziarului Tri- 
buna şi e condamnat la un an închisoare 
pentru articolele sale în contra Ungurilor. 
Intors în ţară la 1890 a avut câte-va luni 
sarcina de director de studii la Azilul Elena 
Doamna. 

Slavică a publicat : Novele, comedii, drame, 
Manual de istorie 2. vol. Românii din Aus- 
tro-Ungaria, în limba germană. 

Smara.— Publicistă. (Smaranda Gheor- 
ghiu), cunoscută sub pscudominul Smara, 
născută în "Lergovişte la 5 Septembrie 1857. 

A făcut studiile sale la şcoala centrală -pe- 
dagogică şi este institutoare în Bucuresci. 

Scrieri: Un abecedar ilustrat, Din pana su- 

ferinţe, un-vol. versuri; Nuvele, Poezii. A 
mai scris câte-va istorioarepentru copii, Schițe 
cu creionul, versuri, Descrieri din Roma, Flo- 

rența, elc. 

Socolescu (Ioan. N.)—Inginer-arhitect, 
născut în Ploeşti la 17 Ianuarie 1857. A 

făcut studiile liceale în tară. şi la 1878 ab- 

solvind şcoala de poduri şi şosele din Bu- 

curesci, a plecat la Paris, unde a urmat 

cursurile şcoalei de bele-arte. îi 

Reîntors în ţară la 1883, a executat di- 

ferite lucrări între cari: Palatele comunale 

din Piteşti, Călăraşi, Constanţa, spitalele ju- 

dețene de la Tergovişte, Câlâraşi, Constanţa, 

catedrala din. Alexandria, biserica şi presbi- 

terul de la “Buşteni, etc. , 

La 1885 a fondat revista Analele arhi- 

tecturei, iar la. 1887 Monilorul licitaţiunilor 

care apare şi astă-zi. -   

- Sofronie (vezi Miclescu). 

Solomon (Alexandru).—- General de 
brigadă, născut în Craiova la 1832, încetat 
din viaţă în Bucurescă la Ianuarie 1875. A 
intrat în armată că iuncăr şi apoi dupt o 
călătorie prin Viena, Londra, Paris, însoţit 
de un institutor, a fost înaintat sub-locote- 
nent în Regimentul al 3-a de linie. 

- Gradele sale le a dobândit foarte repede. 
şi la 1860 era înaintat colonel. La 30 Mal 
1866, colonelul Solomon este Ministru de 
rezbel în cabinctul N. Kretzulescu care ţine 
până la 11 Februarie, ziua detronărei prin- 
cipelui Cuza. 

La 1872, Al. Solomon a fost înaintat la: 
gradul de general. 

In afară de cariera sa militară, el a mai 
fost sub domnia Principelui Ghika, prefect 
de judeţ la Slatina şi Piteşti. 

Solomon (Ioan).— Colonel, născut la 
1793 Octombrie, în satul Pleşoiul (Doljii:), 
încetat din viaţă.la Craiova în 1892. 

La 1806 a intrat mai întâi într'o lips- 
cănie ca ucenic, dar intrând Ruşii în ţară 
Sa înrolat la 1809 într'o ceată de panduri şi 
a dus în această calitate numeroase lupte 
contra Turcilor la 1809, 1810, 1821. 

La 1812 a fost numit comandant de po- 
teraşi şi trimis în prinderea haiducilor ; car 

la 1821 el şi cu pandurii sti s'au unit cu 

Tudor Vladimirescu, în contra căruia fusese 
trimişi de stăpânire.După prinderea iui Tudor, 
Solomona fugit în Austria unde .a stat până 
la 1826, când reîntors in ţară a fost din noii 
numit căpitan de poteraşi. 

La 1828 intră în armata rusească şi ia 

iarăşi parte în luptele contra Turcilor. Pen- 
tru purtarea sa vitejească în lupta de la Băi- 
leşti (14 Septembrie 1828), Impăratul Ru- 
siei îi dărueşte o sabie de onoare cu in- 
scripția de vitejie. 

La 1830 a intrat în armată regulată ro- 
mânească cu gradul de colonel. La. 1853 
a fost adjutant al Principelui Stirbey. 

Şonțu (Alexandru). — Născut la 1562 
Aprilie 23, în oraşul Focşani. În 1881 a 
terminat liceul Matei Basarab din Bucuresci, 
la 12 Ianuarie 1882 a obţinut diploma de 
bacalaureat. în litere şi ştiinţe, şi la 1889 

diploma de licenţiat în drept de la faculta- 
tea din Bucuresci. - 

La 1881, în baza unui concurs, a fost
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numit institutor la una din şcoalele publice 
din Bucuresci, de la care catedră sa retras 
în 1882. 

La 1883 a fost numit profesor la cate- 
dra de matematică de la şcoala normală a 
Societăţei pentru învățătura poporului ro- 
mân; iar în Decembrie 1889, i s'a încre- 
dinţat şi catedra de drept constituţional şi 
administrativ de la aceaşi şcoală, catedre 
pe cari le ocupă şi astă-zi cu titlul def- 
nitiv, 

La 1890 a fost numit şef al biuroului 
bunurilor Eforiei spitalelor civile din Bu- 
curesci, de unde s'a.retras în Martie 1891. 

A publicat: Procesul Epocei, satire poli- 
tice în versuri (1883), Poeme şi maxime 
(1885), Vorbe pentru un amic, viaţa şi scrie- 
rile poetului Dumitru Soreanu (1887), Poe- 
iul George Creţeanu, studiu literar (1888), 
Cea în legislaţia romană şi română 
1889). 
A fost redactor al ziarului Poporul şi a 

colaborat la ziarele Rezboiul, Binele public, 
România, Universul-Literar, etc. 

onțu (Constantin).—Născut în Foc- 
şani la 1854. 

A absolvit liceul Sf. Sava şi facultatea 
de ştiinţe fizico-matematice din Bucuresci, 

La 1875 a fost numit profesor la liceul 
Matei Basarab din Bucuresci, unde funcţio- 
nează şi astă-zi, la catedra de ştiinţele fi- 
zico-chimice. | “ 

De la 1885 —1888 a fost revizor al In- 
ternatului şi director al liceului Matei Ba- 
sarab; de la 1889 până la 1892 a fost 
director al şcoalei normale a Societăţei 
pentru înv&ţătura poporului român, al cărui 
profesor este şi asti-zi, predând ştiinţele 
fizico-chimice, şi la seminarul Nifon. 

La 1685 a:fost numit chimist şef al la- 
boratorului de chimie al Ministerului Do- 
meniilor, de unde a trecut ca chimist-expert 
cl I, şi şef de secțiune alInstitutului chimic 
universitar din Bucuresci, unde funcţionează 
şi astă-zi. | 

In 1897 a fost însărcinat de Primăria 
Capitalei cu instalarea şi Organizarea unul laborator chimic municipal pentru controlul 
alimentelor şi btuturilor. 

In Februarie 1897 a fost numit inspector 
al învățămîntului secundar, | A publicat o lucrare asupra Rolulut chi- miel în România, şi a colaborat cu D-rul Bernad la publicarea lucrărilor efectuate în 

  

secţia hidro-chimică a! institutului chimic, 
asupra Apelor minerale din fară. 

onțu (Gheorghe).— Maior, născut la 
5 Octombrie 1851.Elev al şcoalei militare 
în 1859, e înălțat la gradul de sub-locote- 
nent în 1861 şi maior în 1874. In timpul 
rezbelului Independenţei, el face parte din 
Regimentul ro de dorobanţi şi moare în 
fruntea batalionului stă la 30 August 1877, 
în tranşeul întâi al redutei Griviţa. Turcii 
ai luat corpul sti şi Paă înfipt pe parape- 
tul redutei ca trofee. 

Spartali (loan: S.)— Publicist, născut 
în Bucuresci la 8 Mai 1855. Fost elev al 
liceului Sf. Sava, a urmat cât-va timp cur- 
surile facultăței de medicină şi apoi le-a 
părăsit spre a se ocupa de literatură şi în 
special de traduceri din limba franceză, în- 
tre cari notăm: Serutările, Copilul Dracului, 
Preotul din Nancy, Idioata, etc, etc. 

A tradus peste una mie nuvele, basme, 
legende din literatura tuturor popoarelor, şi 
a colaborat lamai toate ziarele din Bucu- 
resci. ” 

Spineanu (Nicolae. D)—Născut la 21 
Septembrie 1859 în satul Podeşu (Mehe- 
dinţi). Terminând studiile gimnaziului din 
Craiova, a intrat în învățămînt ca institutor, 
apoi a fost numit revizor şcolar şi apoi 
director al unei şcoale primare din Turnu- 
„Severin. 

A publicat: Catalogul anual, Dicţionar 
geografic al judeţului Mehedinţi, Allas geo- 
grafic al judeţului XCehedinţi (139 5), Calen- 
darul  societățet comerciale agricole din T. 
Severin. Urme romane în Mehadia şi Se- 
hedinţi (1896). 

Staehli (Ioan). — Bancher, născut în 
Svitzera la 1846, Februarie. A făcut stu- 
dii comerciale la Berna şi apoi a intrat 
în acel oraş într'o casă comercială la 1863. 

De acolo a venit în România la 1869 şi 
Sa stabilit ca împiegat într'o casă comer- 
cială din Brăila; la 1871 a părăsit acea 
casă şi a venit în Bucuresci în calitate de 
casier-comptabil la întreprinzătorul de căi 
ferate Jean Marie, la care a stat până în 
1877. o 

La această epocă, ]. Staehli deschide în 
Bucuresci o casă de bancă, mai întâit în 
asociaţiune cu Rufter până la 1888, când
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ia singur direcţiunea casci de bancă, având 
pe Braicof comanditar. 

E unul din acţionarii cei mai importanţi 
ai fabricei de postav Buhuşi şi al societăret 
de pielărie Mandrea. “ 

Stăncescu (Constantin. 1.) — Pictor, 
născut în Bucuresci la 20 Octombrie 1837. 
După terminarea liceului la 1855, a urmat 
cursurile facultăței de drept şi a învățat 
pictura cu “Tătărescu. 

Apoi în 1857 a plecat la Paris ca bur- 
sier al statului şi a urmat şeapte ani cur- 
surile şcoalei de Bele-arte, trimițând de a- 
colo mai multe tablouri cari se găsesc în 
pinacoteca din Bucuresci. 

Numit la 1865 profesor de istoria artelor 
şi de estetică la şcoala de Bele-arte din 
Bucurescf, astă-zi este director al acestei 
şcoale. 

Este membru în Comitetul teatrelor încă 
de la 1877. 

Ca pictor, C. Stăncescu a făcut portre- 
tele artiştilor teatrului naţional, cari se gă- 
sesc în galeria de sus a teatrului. 

A scris pentru teatru: Rosbunarea mor- 
filor, dramă (1854), 13 Septembrie, tabloii 
istoric, Bunul părinte, comedie (1853). 
A tradus şi numeroase piese din reper- 

toriul francez. 

Stăncescu (Dimitrie).—Profesor, năs- 
cut lu. 1863 în satul Zanoaga judeţul Ro- 
manaţi. 

A făcut studiile sale primare în Craiova 
şi în seminarul din R.-Velcea (1877-1881). 
A urmat apoi seminarul central din Bucu- 
resci (1881—84) şi facultatea de teologie 
(1884—88), obţinând titlul de licențiat în 
această ramură. 

La 1889 a fost numit profesor titular la 
gimnaziul din Slatina. Peste un an a fost 
permutat în Bucuresci şi astă-zi funcţionează 
la liceul Matei Basarab. 

De la 1 Aprilie 1894 pănă lar Ianuarie 
1896 a ocupat în Ministerul Cultelor, pos- 
tul de defensor cclesiastic al circumscrip- 
țici Bucuresci. Cu începerea lui Septem- 
brie 1894, ocupă şi locul de directot al li- 
ceului particular Lumina din Bucuresci, fon- 
dat la 1876.de d. Daniel R. Cordescu. 

Principalele sale scrieri sunt : Origina 
creştinismului la Români, “Degenerarea mo- 
rală faţă de scăderea simțului religios la 
Români, Statistica morală despre sinucideri,   

" Istoria sacră a vechiului testament, Istoria 
„sacră a noului testament, Despre dogmele şi 
misterele bisericet ortodoxe. 

Stăncescu (Dumitru).— Publicist, năs- 
cut în Bucuresci la 20 Decembrie 1866. 

A făcut studiile sale la Litge, unde a 
luat în 1891 doctoratul în ştiinţele politice 
şi administrative. , 

A publicat: Basme, Alte basme, Snoave, 
Glume şi poveşti, Basme şi snoave nou, La 
gura sobei. A tradus : Economia politică de 
Luigi Cosa, Deniza, Francillou de Dumas 

d. 
A înfiinţat la 1895, împreună cu librarul 

editor Carol Miiller: “Biblioteca pentru toţi 
în care se publică cele mai bune cărți ins- 
tructive, 

Stănescu (Chivu).—Locotenent, născut 
la 14 Noembrie 1834, mort la 30 August 
1877. Intrat în armată ca soldat la 18şI, 
e înâlțat în 1866 la gradul de sub-locote- 
nent. În capul companiet sale din Regim. 
10 de dorobanţi, el moare în reduta Gri- 
vița, la atacul din ziua de 30 August 
1877. 

Stătescu (Eugenie).—Avocat, om po- 
litic, născut la 1838. A făcut. studiile sale 
în ţară şi le-a terminat în Paris, de unde 
s'a întors cu diploma de doctor în drept. 

A colaborat la mai multe ziare liberale 
şi s'a ocupat în special de avocatură până 
la 1868, când începe cariera sa politică şi 
este ales în mai multe renduri deputat în Ca: 
meră. 

Pentru prima oară intră în Minister la 24 lu- 
lie 1876, la departamentul Justiţiei, în cabi- 

„netul Ioan Brătianu, şi păstrează acest por- 
tofoliu până la 27 lanuarie 1877. La 23 
Septembrie 1878 revine iarăşi la Justiţie, 
până la ar-lunie 1879. Apoi de la ro 
Aprilie 1881 până la 9 lunie 1$Sr ce Mi- 
nistru de Interne, când trece la Externe 
până la 1 August 1882. La această epocă 

"reia departamentul Justiţiei până la 30 
Septembrie 1883. | 

La 1895 Octombrie, a luat portofoliul 
Justiţiei în Ministerul de sub preşidenţia 
lui Dimitrie Sturdza şi Pa păstrat până la 
21 Noembrie 1896. 

La 1897 a fost ales preşedinte al Sena- 
tului la sferşitul sesiunei, când s'a format 
în Martie noul guvern sub preşidenţia lui
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Dimitrie Sturdza. La 1898 a declinat onoa- : 
rea de a mai fi reales. 

Stavrescu (Raluca). — Artistă drama- 
tică, născută în Focşani la 1836, încetată 
din viaţă în Bucuresci la 1884. A debutat 
pe scenă la 1853, jucând mai întâiă la tea- 
trul din Craiova 12 aul; de acolo a trecut 
la aşi şi pe urmă la Bucuresci. In 1878a 
fost primită ca societară a teatrului naţio- 
nal din Bucuresci, dar n'a putut juca mult 
timp căci îmbolnăvindu-se, a petrecut mai 
toate stagiunele dintre 1880 şi 1884 în 
străinatate. La 1883 Corpurile legiuitoare 
acordase artistei Raluca Stavrescu o re- 
compensă naţională pentru meritele sale 
artistice. 

A jucat rolurile principale din mai tot 
repertoriul dramatic şi s'a distins cu deo- 
sebire în Nebuni? din amor, Maria Tudor, 
Curierul de Lyon, Viaţa .unei comediane, 
Cerşeloarea, etc. 

Steege (Ludovic).—Medic, om politic, 
de origină germană, născut la 1813, încetat 
din viaţă la 28 Martie 1872. 

A început prin a fi medic de despărţire 
şi medic primar în Moldova, când a şi 
scris cartea sa Les eaqitx mindrales de Slanic 
en Îoldavie (1854). 

Avend tot de o dată vaste cunoştinţe 
juridice, este numit mai terzii membru în 
Comisiunea centrală din Focşani şi apoi 
membru la Casaţie. 

L. Steege a mai fost agent diplomatic 
al ţtreă la Viena, Berlin, Petersburg, şi a 
făcut parte din deputaţiunea care a mers 
la Dusseldorf în 1866, spre a notifica ale- 
gerea Principelui Caroi, câ Domn al Ro- 
mâniei. 

Sub domnia lui Cuza, a fost ministru de 
Finance de la 12 Octombrie 1863 până la 
26 Ianuarie 1866. 

Apoi în 1867 a mai fost Ministru de 
Finance de la 19 August până la 1 Octom- 
brie acelaş an. 

Stefânescu (Grigore).— Profesor, năs- 
cut în 1838. A făcut studiile în ţară şi le-a 
terminat în strtinătate, întorcându-se cu 
titlul de licenţiat în ştiinţele naturale. La 
18 Noembrie 1864 a fost numit profesor 
de geologie şi mineralogie la facultatea de 
ştiinţe din Bucuresci. 

Este membru al Academici române, di-   

rector al cabinctului de paleontologie şi la 
1897 a fost numit rector al Universitătei 
din Bucuresci. - 

Ştefănescu (Grigore). — Profesor de 
cântec, compozitor muzical, născut la 1843. 

La 1872 a fost numit prafesor la Con- 
servatorul de muzică şi declamaţiune din 
Bucuresci, post pe care "| ocupă şi în 
prezent. | 

Composiţiuni principale : Ingere dulce, 
romanță, În zadar gândesc. la. tine, Mân- 
drulițo de la munte, Cântec de fericire, etc. 
şi partiţiunea operetelor: Scaiul Bărbaţilor, 
şi dramelor Qidip “Rege, Pygmalion. 

Are şi multe composiţiuni de muzică 
religioasă. 

Ştefănescu (Sabba).—Născut în Cra- 
iova la 1857. A făcut studiile primare şi 
secundare în acel oraş, iar pe cele supe- 
rioare la Bucuresci şi la Paris. S'a ocupat 
cu ştiinţele naturale şi în special cu geo- 
logia şi cu paleontologia. 

A publicat lucrări ştiinţifice originale şi: 
manuale didactice: Principalele sale pro- 
ducţiuni ştiinţifice sunt: Contribution ă Pâ- 
tude. des faunes sarmaliques, pontigues et le- 
vantines, apărută în Mâmoires de la sociile 
gcologique de France, ÎCemoriu relativ la 
geologia districtului Dolj, Memoriu relativ la 
geologia districtului Argeş, înserate în Anua- 
rul biuroului geologic în colaborare cu d-nii 
Grigoriu Ştefânescu şi Constantin Botea, la 
care a contribuit cu descripţia şi reprezen- 

_tarea districtelor Mehedinţi, Dolj, Argeş, 
Olt, Teleorman, R.-Sărat, Bacău Fâlciu, laşi 
şi Botoşani. Charta geologică a d-lui Mat. 
M. Drăghiceanu (critică), L'extânsion des 
conches sarmatiques en Roumanie, L'usage des 
conglomerats tertiaires de la Muntenia, Les 
couches geologiques traversces par le puils ar- 

- tesiens de ACarculesti dans le “Baragan de Ia- 
lomilza, publicate în Analele Academiei ro- 
mâne şi în Bullelin de la socidle geologique 
de France, Noui observaţiuni geologice în 
Dobrogea şi Studiu geologic asupră împreju- 
rimilor Craiovei, apărute în Revista ştiiuţifică, 
Manualele didactice, scrise întrun stil clar 
şi precis, pentru clasele secundare, anume: 
Fisiografia pentru cl. |. Zoologia şi botanica 
pentru cl. II, Mineralogia şi geologia pentru 
cl. III. 

A fost profesor de ştiinţele naturale la 
şcoala de comerciă din Bucuresci: şi mem-
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bru al fostului biurot geologic. Astă-zi este 
director al liceului Sf. Sava şi profesor de 
ştiinţele naturale la acelaş liceu, membru 
al societăței geologice din Francia şi mem- 
bru corespondent al Academiei române. 

Şteiner (Sigismond).—Medic izraelit, 
născut în Bucuresci la 1838, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 1891. A făcut studiile 
medicale în Vicna şi întorcându-se în ţară 
a fost numit la 1878 medic şef al spitalu- 
lui Caritas din Capitală, ocupând acest post 
până la moartea sa. 

Foarte iubit de clasele sărace ale oraşului, 
Sa semnalat prin îngrijirea ce da celor lip- 
siți de mijloace. 

In timpul rezbelului Independenzei (1877- 
78), a avut direcţiunea unei ambulanţe la 
Colentina. 

Steriu (Constantin).—Bancher, născut 
în Braşov la 1833 Februarie. A făcut stu- 
diile la liceul român şi la cel german din 
Braşov. Apoi a venit în Bucuresci şi a in- 
trat ca împiegat la casa comercială Anghc- 
lovică unde a stat doi ani. 

Reintors in Braşov a deschis acolo o 
casă de bancă în 18ş8 pe care a ținut'o 
până la 1881. In acelaş timp a întemeatşi 
în Bucuresci la 1878 casa de bancă Steriu 
ct C-ie pe care o are până astă-zi în to- 
vărăşie cu fiul sti. 

A fost în Braşov mare întreprinzător de 
lucrări, şi antreprenorul accizelor acelui 
oraş. 

Stirbey (principe, Alexandru).—Năs- 
cut la 1836 în Bucuresci, fiul Domnitorului 

Barbu Stirbey, încetat din viaţă în Bucuresci 
la 2 Martie 1895. 

A fost Ministru al Lucrărilor Publice de 
la 23 Martie 1888 până la 12 Noembrie 
acelaş an, apol Ministru de Interne de la 
12 Noembrie 1888 la 29 Martie 1889 şi 
mai târziă Ministru de Finance de la 29 

Noembrie 1891 la 18 Decembrie 1891. 

Stirbey (principe, Barbu).—Fost Domn 

al Munteniei, născut în Craiova la August 

1799, încetat. din viaţă la Nizza în 12 Apri- 

lie 1869. Era frate cu vodă Bibescu. Un- 

chiul seu, vornicul Barbu Stirbey, îi lăsă 

toată averea, cu condiţiune săi poarte nu- 

mele. o 

Crescut mal înttit în şcoalele din Bucu-   

resci, merse la 1817 în Paris, unde studiă 
dreptul şi ştiinţele de stat. La 1821 sc în- 
toarse în ţară tocmai când isbucni mişcarea 
lui Ipsilante, şi fu silit să se aşeze în Tran- 
silvania, până la 1825. 

Sub domnia lui Vodă Al. Ghika; cl fu 
numit director al Vistieriei (Ministerul de 
Finance) şi la 1829 secretar al comitetului 
însărcinat cu redactareaStatutului organic.Sub 
administraţia lui Kisselef, fu unul din cci 
trei membrii ai divanului executif însărcinat 
cu conducerea departamentului internelor. 
Numit în 1831 secretar de Stat, devine în 
1834 Ministru al Inveţămîntului public, apoi 
dupe ce şezu doi ani la Paris, se reîntoarse - 
în 1837 şi fu numit Ministru al Dreptăţei. 

Plecat iarăşi la Paris în 1841, nu sc re- 
întoarce în ţară de cât la 1843. cu prilejiul 
alegerei Domnului când pune candidatura 
sa, contra fratelui stă G. Bibescu. - 

Cu toate acestea, sub domnia fratelui stu, 
primeşte în 1844 portofoliul Ministerului de 
Interne şi leagă numele s&ii de câte-va lu- 
crări importante precum podul de la Sla- 
tina, cheul portului Brăila, etc. La 1847 
părăseşte iarăşi ţara şi se stabileşte în Paris 
de unde nu se întoarce în ţară de cât la 
1849, dupe ce fratele săi căzuse din domnaic. 
Nemulţumirile partidului naţional, protec- 
țiunea prea: puternică ce'i arăta Rusia, slă- 

„biciunea Porţei, contribuiră mult pentru a 
face: lui Vodă Stirbey o domnie grea de dus 
şi ast-fel la 1853 când trecură Ruşii Pru- 
tul, isbind în autoritatea Sultanului, Dom- 
nul primi porunca din Constantinopole să 
părăsească provizoriu ţara. Isbucnind rez- 
belul, el plecă şi se retrase la Viena, unde 
şezu până la evacuarea Principatelor de către 
Muscali. Reîntors în ţară el reluă frîncle 
domniei până la Iulie 1856, când veni căi- 
măcămia da trăi. 

In urma unirci, şi alegerei lui Vodă Cuza, 
se retrase în Francia. 

Stoenescu (M. Theodor).— Publicist, 
născut în Brăila, la 23 Septembrie 1860. 

A terminat liceul Sf. Sava din Bucuresci 
în anul 1879, a urmat cursurile facultăței 
de medicină şi facultăței de litere, fări 
însă a le termina. În acelaş timp a urmat 
şi a absolvit Conservatorul de muzică și 

declamaţiune din' Bucuresci, obţinând di- 
ploma de laureat al acestor şcoale, în anul 
1882. a i 

Până la 1894 n'aocupat nici o funcţiune
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publică : la 16 Noembrie 1894 a fost numit 
funcţionar în direcţia Cultelor din Minis- 
terul Cultelor şi Instrucțiunei Publice. 

La 20 Ianuarie 1880, în timpul când urma 
la facultate, a fundat Revista Literară, pe 
care o dirijează şi până astă-zi în a! 18-lea 
an de la apariţia acestei publicaţiunt. 

Scrierile sale sunt: Poezii, (1880-1883), 
Nuvele, (1880-1883), Nunta Neagra, dramă 
în 2 acte în versuri. Sofiu, Nopți Albe, Zile 
Negre, Decepţii, (1884-1892), Nuvele, Teatru, 
Severo- Torelji, dup Fr. Coppee, Arhalia, 
dupt Racine, Nuvele inedite, Poezii (1892- 
1896), Cronici, Anecdote, La Băi, coimedie 
în versuri, Director, comedie în proză, 
In Noaptea mea, poezii dupt d-na Galeron, 
Ades bărbatul schimbă, comedie în două 
acte, Elisa, (M-elle du Vigean) dramă în 
1 act, Peniru Coroană, (dupt Fr. Coppte), 
dramă în ş acte, Curs teoretic de declaniaţiune, 
un vol. Lina, roman. 

Stoicescu (Constantin).— Avocat, năs- 
cut în Ploeşti la 1852. Elev al liceului 
Matci Basarab, doctor în drept al facultăței 
din Paris, a intrat în magistratura la 1876 
judecător la tribunalul Ilfov. Inaintat pre- 
şedinte la acelaş tribunal în 1872, ocupă 
acest post până în 1677 când trece ca prim 
secretar la legaţiunea română din Paris. La 
1879 reintră în magistratură ca procuror 
de Curte până la 188r. Apoi demisionează 
şi colaborează ca prim redactor la ziarul 
PIndependance Roumaine. Ales deputat al 
județului Prahova la 1882, face parte din 
Camera liberală până la 1888. In 189o este 
iarăşi reales de alegătorii oraşului Plocşti. La 
1895 intră în Ministerul de sub preşidenţia 
lui Dimitrie Sturdza ca Ministru al Lucră- 
rilor Publice, de la 4 Octombrie I693 la 
2 Noembrie 1896, când a trecut la Externe 
în cabinetul P. Aurelian. La 31 Martie 1897 
a demisionat. . 

Stoicescu (Gheorghe).— Medic, născut 
în Bucuresci la 14 Mai 1845. A făcut stu- 
diile în ţară şi a terminat facultatea de me- 
dicină din Paris. Este de la 1887, profesor 
de clinică medicală la facultatea de medi- | 
cină din Bucurescă, medic primar la spita- 

“lul Colțea şi membru în consiliul sanitar 
superior. 

A publicat: Du frisson (1877), Lecţiuni 
de clinică medicală (1888)   

Stolojan (Anastase). — Om politic, 
născut în Craiova la 5 August 1836. A fi- 
cut studiile sale în ţară şi le-a terminat la 
Paris de unde s'a întors cu titlul de licen- 
ţiat în drept, Fost cât-va timp procuror la 
Tribunalul Dolj şi la Curtea de apel din 
Craiova (1863), e ales in 1868 Primar al 
Craiovei, şi ca deputat cu începere de la 1869, 
face parte din Cameră aproape în toate legisla- 
turele. A făcut parte din cabinetul de sub 
preşidenţia lui Ion Brătianu, ca Ministru al 
Justiţiei de la rr Iulie 1879 până la 29 
lulie 1880 şi ca Ministru al Domeniilor de 
la 2 Februarie 1885 până la 1887. La 3 
Februarie 1896 a intrat în cabinetul de sub 
preşidenţia lui Dimitrie Sturdza ca Ministru 
de Interne până la 21 Noembrie acelaş an. 
Demisionat, la 3 Martie 1697 a luat por- 
tofoliul Domeniilor. 

Storck (Carol).—Sculptor, născut la 21 
Mai 1826 la Hanau (Germania), încetat din 
viață în Bucuresci la 18 Mai 1887. Imbră- 
ţişă de tînăr meseria de gravor pe metal, 
plecând în 1847 la Paris, spre a facestudil 
speciale. 

Isbucnirea revoluţiei de la 1848, îl sili să 
părăsească capitala Franciei, şi veni în Bu- 
curesci unde primi locul de gravor în ate- 
lierul firmei I. Resch, bijutier în Bucu- 
resci. 

Dupt scurt timp, a părăsit definitiv gra- 
vura şi începu să producă ornamente de 
artă decorativă în ipsos. 

Ca sculptor în lemn, a ecsecutat opera 
însemnătă, “Biserica Curtea de Argeş care se 
află astă-zi la Muztul nostru şi care operă 
a fost trimeasă la expoziţia din Paris de la 
1867, din partea guvernului român. 

După o muncă îndelungată, reuşi să pro- 
ducă şi lucrări în marmoră, între altele: 
Slatuea lui Cantacuzino, în fața Bisericel 
spitalului Colțea, Domnița “Bălașa, Regina 
noastră Elisabeta, reprezintată ca soră de 
caritate pe timpul războiului Russo-Turc, 
Staluea reposalei Prinţeset Maria, care sc 
află în parcul de la Cotroceni, busturile Ma- 
jestăţilor Lor, şi înfine o mulţime 'de bus- 
turi de bărbați însemnați ai ţărei noastre, 
ca Barbu Catargiu, V. Boerescu, Kogălni- 
ceanu, Costaforu, C. A. Roseiti ete. cari de- 
corează în parte, sala parlamentului nostru. 

A mai făcut monumentele comemo- 
rative pentru soldații căzuţi în r&zboii
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la Griviţa, Prahova şi Vidin, şi o mul- 
țime de alte lucrări artistice. 

Corpurile legiuitoare ai acordat lui C. 
Storck drepturile de cetăţenie. | 

In 1865 a fost numit profesor la cate- 
dra de sculptură şi perspectivă a Şcoalci de 
Bele-arte din Bucuresci, şi a ocupat acest 
post onorific până la moartea sa. 

Storck (Carol).—Sculptor, fiul celui 
precedent, născut în Bucuresci la. ro Mai 
1554. - 
Absolvent premiat al Academiei regale 

da Bele-arte din Florenza (1870-75) elev 
„al renumitului sculptor, prof. A. Rivalta, la. 
1876 pleacă la Philadelphia (Statele-Unite) 
unde'şi urmează studiile patru ani. 

Rechiemat de părintele stu, se întoarce 
“în. ţară la 1880, dându'i ajutor puternic în 
înterprinderile sale. Dupt moartea tatălui 
stu, remasc şef al atelierului. 

Din operile sale executate în marmoră, 
după modele făcute de d-sa, vom menţiona: 
Staluea d-nei Anna Davila la azilul Elena- 
Doamna, Protopopu Tudor, Forţa şi Pru- 
dența pentru faţada Palatului Justiţiei, bus- 
turile Fraţilor Golesci şi al Generalului Ma- 
gheru la „Cameră. ” 

Din lucrările sale de arhitectură, sunt de re- 
marcat, capela E. Luther, a familiei AC. Bra- 
gadir şi Nicolae Mihail din Craiova. 

A fost naturalizat la 1895. 

Strajanii (Mihail).— Profesor, publi- 
cist, născut la 1841 în Transilvania. A făcut 
studii la Blaj, a terminat facultatea de i- 
tere din Bucuresci, facultatea de filosofie 
din Berlin (1872) şi apoi a intrat în pro- 
fesorat. | 
"Este de la 1873 până în prezent profe- 
sor de limba română la liceul Carol din 
Craiova. 

A publicat: Anuarul de statistică (1880) 
Manualul de gramatica limbei române (1881), 
Curs de limba italiană. Grddinele de copil 
(1887), anual de bună cuviință (1890), 
Începutul renascereă naţionale (1591), Prin- 
cipii de literatură (1892), Principii de es- 

“telică şi poelică (1893). Epistolar (1893), 
Chestiuni literare şi pedagogice (1897).. 

Strat (loan).—Bărbat de stat, profesor, 
economist, născut în Roman la 1836, înce- 
tat din viaţă în Bucuresci la 20 Octombrie   

1879. A făcut studiile juridice şi de stiinţe 
de stat la Universitățile din Paris şi Berlin. 

Intors în ţară, a început prin a fi secretar 
intim al Ministrului de Interne din Mol- 
dova, apoi la 1860 este numit profesor de 
economie politică la Universitatea din Iaşi, 
şi peste dout luni rector al acelei Univer- 
sităţi. 

La înființarea Consiliului de stat în 1864, 
face parte din această înaltă instituţiune. 

La 19 Decembrie 1866, loan Strat intră 
în Ministerul de sub prezidenţia lui C. Bo- 
sianu, luând portofoliul Financelor de la 
26 Ianuarie 1865 până la 14 Ianuarie. a- 
celaş an; apoi în cabinetul Ion Ghika este 
Ministru al Cultelor de la 19 Iulie 1866 
până la 2 Martie 1867. In sfârşit în cabine-: 
tul L. Cartargiu, este iarăşi Ministru de Fi- 
nance de la 30 Ianuarie 1876 până la 4 
Aprilie acelaş an. 

|. Strat a fost agent diplomatic al ţări 
la Paris şi Constantinopole. | 

Opera sa principală este Economia poli- | 
„tică (1869). A mai publicat: Un coup d! 
"oeil sur le question roumaine (1858), De Ia- 
lorum jure criminali (1859), Studii asupra 
budgetului (1868). 

Strousberg (Bethel Henry).— Mare 
întreprinzător de lucrări, născut la Neiden- 
burg (Prusia) la 20 Noembrie 1823, încetat 
din viaţă la 31 Mai 1884 îu Berlin. 

De origină izraelită, botezat la Londra, 
era funcţionar în comptoarul de export al 
unchiului s&ă în acel oraş. 

A început mai târzii să colaboreze la 
ziare comerciale, făcând şi pe agentul pen- 
tru o societate de asigurare. La 1848 a 
plecat în America şi s'a reîntors în Lon- 
dra la 1853. Apoi se mută în Berlin şi la 
1861 are cea d'ântâiit întreprindere de dru- 
muri de fer în Germania, cu un consorțium 
de căpitalişti englezi. La 1663 ia alte con- 
cesiuni în Ungaria şi la 1870 vine în Ro- 
mânia unde ia marea concesiune a facerei 
drumurilor de fer Bucuresci-laşi, Bucuresci- 
Vârciorova, pe un termen de 9o ani, con- 
cesiune rtscumpărată de statul nostru mal 
terziă, , 

Concesiunea această precum se ştie, a 
dat nascere la numeroase procese şi con- 
flicte. , 

La 1875, Strousberg are în Rusia o altă 
concesie de căi ferate, dă faliment, este 
ccspulsat şi se întoarce în Berlin. 

12



STU 182 STU 

Sturdza (Alexandru).—Fiul primului 
guvernator al Basarabiei, născut în Iaşi la 
18 Noembrie 1791, încetat din viaţă la 13 
lunie 1854. Primeşte educațiunea sa în casa 
părintească şi este ataşat în 1809 la Minis- 
terul “Treburilor streine al Rusiei, de unde 
e trimis când la Viena, când la Paris până 
în 1616. La 1821 demisionează şi se sta- 
bileşte în Odesa. 

La 1828 vine în Bucuresci, chemat de 
autorităţile ruseşti spre a dirija cancelaria 
armatei de ocupaţiune. 

la 1830 demisionează din diplomaţia 
rusă. La 1643 a fost cât-va timp epitropal 
seminarului Socola din Iaşi. 

A publicat: Essai sur les lois fondamen- 
tales de la nature humaine et de la sociită 
(1811-1812), Sowvenirs de vieillesse, Consi- 
diratious sur la doctrine et Pesprit de L'Eglise 
orthodoxe, SMemoires du voyageur malgre lui. 

Șturdza (Alexandru A. C.)— Publi- 
cist, născut în Iaşi la 10 Mal 1867. A fă- 
cut studiile sale parte în ţară, parte în strti- 
nătate. . 

A publicat: Marcu Aureliu studiu istoric, 
arheologic şi filosofic (1890), Les faceltes, 
versuri în limba franceză 13329 Ela, ro- 
man în limba franceză (1892), Sophocle, 
Oedipe rege, traduceri în versuri (1894), 
In lumea socialistă (1895), Unde duce so- 
cialismul, traducerea satiret lui E. Richter 
(1895), PInternel Clavier, versuri (1896). 

Al. Sturdza a fost sub-director al Muzeu- 
lui naţional de antichităţi şi şef de ca- 
binet la Ministerul Instrucţiunei Publice. 

Sturdza (Dimitrie). — Om de stat, 
istoric, numismat, financiar, publicist, născut 
la Miclauşeni (Roman) la ro Martie 1833. 

A făcut toate studiile sale în Germania 
şi cu deosebire la Miinich, Bonn, Berlin, 
unde a studiat ştiinţele de stat. 

A intrat în viaţa politică la 1857, când 
mavea de cât 24 de ani, ca secretar al ]i- 
vanului ad-hoc, însărcinat cu facerea proce- 
selor verbale. Apoi în 1858 şi 1859,a fost 
secretarul comisiunci interimare care a pre- 
cedat alegerea lui Vodă Cuza. 

Dup& alegerea acestuia ca Domn al Mol- 
dovei, Dim. Sturdza îndeplini cât-va timp 
funcțiunea de secretar particular al Dom- 
nitorului, şi apoi fu Ministru în Moldova. 
Până la 1866 se ţinu departe de viaţa po- 
litică oficială, fiind însă amestecat în miş- 

  

carea ce se pregătea contra Domnitorului 
Cuza, şi redactând ziarul Clopotul, dimpreună 
cu Petre Mavrogheni. 
Dup abdicarea Principelui Alexandru 

Ioan I, Dim. Sturdza face imediat parte din 
guvernul întocmit de Locotenenţa Domnească 
la rr Februarie 1866, ca Ministru al Lu- 
crărilor publice şi conservă această demni- 
tate până la 2 Martie 1867. 

La 1870, sub preşidenţia lui Loan Ghika, 
ia portofoliul Financelor până la 11 Martie 
1871; apoi de la 1876 până la 1888, este 
rend pe rând Ministru de Finance, Lucrări 
„publice, Externe, Instrucţiune publică în 
cabinetele de sub preşidenţia lui loan Bră- 
tianu. , 

Dim. Sturdza a fost unul din principalii 
întemeetori ai Societăței creditului funciar 
rural, al cărei director este până în present. 

In urma morţei lui loan Brătianu, con- 
gresul liberal din Iaşi Pa ales şef al parti- 
dului liberal în 1892. 

La Octombrie 1893, dupt retragerea par- 
tidului conservator de la cârma “statului, 
Dim. Sturdza a compus un cabinet liberal 
sub preşidenţia sa şi a deţinut puterea până 
la 21 Noembrie 1896 când a venit în lo- 
cul stă P. Aurelian. La 31 Martie 1897, 
Dim. Sturdza a reluat preşidenţia consi- 
liului. 

Membru şi secretar al Academiei române, 
numismat şi scriitor de mare valoare, Dim. 
Sturdza a dirijat publicarea documentelor 
istorice cunoscute sub denumirea: Colec- 
ținea Hurmuzachi; de la 1888 a început 
publicarea unei lucrări ce poartă titlul : Acte 
ŞI documente relative la istoria regenerdrei 
României, din cari ah apărut deja 7 vo- 

* lume. 
In afară de aceasta, între principalele opere 

ale lui Dim. Sturdza, trebuesc semnalate: 
Ajutorul comerciantului, agricultorului şi în- 
ginerului (1873) în colaborare cu I. Ghika, 
Uebersicht der Miinzen und medaillen des 
Fursteuthums Romănien Moldau und IValla- 
chei (1874), Memoriu asupru — portretelor 
Domnilor români (1874), Financele României 
de la 1571 până la 1573, Eudoxie Hurmu- 
zachi (1877), Convenţiunea cu Rusia (1877), 
Numismatica română (1878), Besarabia şi 
“Dobrogea (1878), Discursuri pedagogice 
(1888), Europa, Rusia şi România (1890), 
etc, etc. i 

Sturdza (principe, Grigore. M.) —
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Născut în Iaşi la 1821, fiul fostului Domn 
al Moldovei Mihail Sturdza. Şi-a făcut: stu- 
diee in Francia şi la Berlin. Apola intrat în 
armata otomană şi după ce a ajuns la gradul de 
general sub numele de Muklis-paşa, a trecut cu 
acelaş grad în cea moldovenească. Candidat la 
tronul Moldovei în 1859, a renunţat la această 
candidatură spre a se face unirea principa- 
telor, şi de la acea epocă până în prezent, 
a făcut necontenit parte din parlament fie 
ca deputat fie ca senator. 

A publicat : Legile fundamentale ale Uni- 
versului (1894). 

Sturdza (principe, Mihail).—Fost Domn 
al Moldovei, născut la 1795 fiul marelui 
logof&t Grigore Sturdza, încetat din viaţă în 
Paris la 8 Mai 1884. A ocupat sub domnia 
lui Calimachi şi Mihail Sutzu mai multe 
funcțiuni publice, până când sub administrația 
lui Kisselef a fost numit Ministru de Fi- 
nance al Moldovei. Chemat să facă parte 
din comisiunea însărcinată cu elaborarea Re- 
gulamentului Organic, el -plecă în 1830 la 
Petersburg dimpreună cu Vilara ca să re-: 
prezinte Muntenia spre a înfăţişa Impăra- 
tului noua Constituţie. 

La 1834 graţie. sprijinului Rusici, fu nu- 

mit Domn al Moldovei şi domni până la 
18.49, când în urma convenției de la Balta- 

Liman, tronul fu încredinţat nepotului sti 
Grigore Ghika. 

Retras în Paris, atrait acolo până la 1884 
unde a şi încetat din viaţă, lăsând o avere 
colosală. Impărțirea acestei averi a dat nas- 
cere la un mare proces între copii princi- 

pelui Mihail, proces care s'a judecat atât în 

Francia cât şi în România. 

Sturdza (Vasile).— Mare om de stat, 

fiul vornicului Const. Sturdza din Berlad, 

născut la 8 Noembrie 1810, încetat din 

viaţă la Ianuarie 1870. A făcut studiile în 

străinătate şi s'a întors în ţară la 1833. Până 

la 1849, s*a ocupat mai mult de agricultură, 

cu toate că era amestecat în luptele poli- 

tice din acele vremuri. , 

La 1849 a fost numit judecător la Di- 

vanul Domnesc din Iaşi şi astatîn această 

funcţiune până la 1850 când a fost numit 

Ministru de Lucrări publice pentru Mol-“ 

dova. La 1856 reintră ca prezident al Di- 

vanului Domnesc şi la 1857 trece comisar 

i pe lâng: a nd ală a al guvernului pe lângă Banca naţiona 

Moldovei. 
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La 1858 Septembrie, este ales membru 
al Locotenenţei Domnesci din Moldova şi 
desvoltă toată activitatea sa pentru ca, des- 
chizându-se Adunarea naţională, să se pro- 
clame unirea Principatelor. 
La, 1559 lanuarie 15, tormându-se cel 

dînteiă minister sub domnia lui Vodă Cuza, 
Vasile Sturdza figurează ca Ministru de In- 
terne şi preşedinte al Consiliului din Mol- 
dova. Atunci în şedinţa Adunărei de la 20 
Ianuarie, dup propunerea lui M. Kogâlni- 
ceanu, se votează următoarea moţiune: «Adu- 
narea electivă prețuind patriotismul şi cura- 
jul cu cari d-nu Vasile Sturdza şi A. Panu 
foşti Caimacami, au apărat demnitatea noastră 
în contra lovirilor şi înreurilor din Iduntru 
şi din afară, declară că ari bine meritat de 
la patrie. O medalie va fi făcută pe compta 
Statului, pe care va fi înscrisă încheerea Adu- 
nărei precum şi dala căt ai o cărmuit d-uil 
Vasile Șturdza şi A. Panu». 

La 14 Februarie 1862, înființându-se înalta 
Curte” de casaţie, V. Sturdza este numit 
primul ci preşedinte. A ocupat această ul- 
timă funcţiune până la 1868 Octombrie 19 
când s'a retras în viaţă privată. 

Suligtis (Christodul. J).—Publicist şi 
avocat, născut la Brăila în 3 Martie 1954. 
Elev al şcoalelor din Brăila şi Bucuresci, a 
terminat studiile sale juridice în Paris, Bru- 
xelles, obţinând apoi titlul de doctor în fi- 
losofie şi litere, şi de doctor în drept. In- 
trat în magistratură la 1874, demisionează 
la 1879 şi: scoate în 1881 un ziar cotidian 
cu titlul Curierul României, colaborând tot 
de o dată la revistele Convorbiri literare, 
Revisti literară, Dreplul şi la ziarul fran- 

cez Journal du droil internaţional care apărea 
în Paris. 

Principalele sale scrieri sunt: Compen- 
dium de psicologie, liada lui Omer, cartea 

I-a (traducere), Regulele ortografice ale limbei 

române, Elemente de drept coustituţional, Ele- 

mente de drept administraliv, La reforme ju- 

diciaire en Roumanie, Le droit naturel, ou 

philosophie du droit, Nicolae Blaramberg, 
“omul şi faptele sale... 

Ch. Suliotis a fost în maimulte rânduri 

“ales deputat al Brăilei. 

Sutzu (Alexandru). — Fost Domn al 

Munteniei de la 1812 până la 1821, încetat 

din viață la 18 Ianuarie 1821. 
Adversar al mişcărel eteriştilor, înlesnită
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de Vodă Caragea, Grecii au pus pe căpi- 
tanul Iordache să omoare pe Sutzu, Acesta 
lasă însă să'i cadă pistolul din mână, în 
momentul când era să comită crima. 

Atunci revoluționarii recurg la otravă şi 
pun pe medicul lui Sutzu anume Cristasi, 
săi otrăvească făntâneaua ce o avea la braţ. 
Ela şi murit la 18 Ianuarie. 

Sutzu (Alexandru). — Doctor în me- 
dicină, născut la 1837, profesor de medi- 
cină legală şi clinică mentală la facultatea 
de medicină din Bucuresci, numit la 1881. 
A dirijat ani îndelungaţi ospiciul de alienaţi 
de la Mărcuţa şi a înfiinţat, în Bucuresci o 
casă de sănătate pentru căutarea „boalelor 
nervoase. | 

A publicat: Consideraţiunt asupra epilep- 
sizi şi maniel epileptice (1868), Ospiciul Mâr- 

"cuța (1869), Alienatul în faţa societiţei şi a 
sciinței (1877), Despre niecanismul aliena- 
țiunei mintale (1880). | 

D-rul A. Sutzu este membru în consiliul 
sanitar superior. 

"Şutzu (principe, Mihail).—Fost Domn 
al Moldovei, născut în 1792 la Constanti- 
nopole, încetat din viaţă Îa 24 Mai 1864. 
Era de doui ani interpret pe lângă Divanul 

Tack (Jules). — Inginer belgian, născut 
la Woumen (Belgia) în 1847. A făcut stu- 
diile la Gand, dobândind de la şcoala de 
poduri şi şosele din acel oraş, titlul de in- 
giner. 'Terminând studiile, a fost angajat la 
1871 de către compania engleză Barklay ca 
inginer pentru construirea podurilor de fer 
peste riurile din România, concesiune dată 
încă de sub domnia lui Vodă Cuza. 

La 1879, terminând această lucrare, a in- 
trat la uzina Lemaitre din calea Văcăreşti, 
ca director al acestui stabiliment (Lemaitre înființase încă de la 1866 o fabrică de ma- şine agricole, locomobile şi treerători). 
„Sub direcţiunea lui "Tack, care în 1879 a luat chiar succesiunea lui Lemaitre dece dat, stabilimentul ia o desvoltare din ce în - ce mai mare, şi el isbuteşte în parte, să ni- 

  

  

Moldovei, când fu chemat la 1819 să în- 
locuiască pe Domnul Scarlat Calimachi. 

Fiind afilat cteriei, el pregăti şi înlesni 
năvălirea lui Ipsilanti de la 1821, dar fu 
nevoit să fugă din causa ostilităţilor gene- 
rale ce se iviră, şi se duse în Besarabia. 
Autorizat să treacă prin Austria spre a se 
aşeza în Italia, fu totuşi arestat la Briinn 
şi condus la Goritz, unde fu închis patru 

"ani. Cerend şi obținând împământenirea 
grecească, a fost mai târzii în diferite ren- 
duri Ministru plenipotenţiar al Greciei la 
Petersburg şi Paris. 

In 1854, a întocmit şi prezidat în Atena 
vestitul Comitet de salut public, care aprinse 
insurecţiunea din Epir şi “Tesalia. 

Sutzu (Nicolae).—Om politic, născut 
în Constantinopole la 1799, încetat din 
viaţă în Focşani la 20 lanuarie IS71. 

„ Emigrat în “Transilvania la 1821, în vre- 
mea invaziunei lui Ipsilanti, se reîntoarce 
în Moldova, unde sub administraţia lui Ki- 
selef, deveni secretar de stat, iar mai ter- 
ziu fu Ministru la diferite departamente sub 
Vodă Mihail Sturdza. El este cunoscut şi 
ca publicist prin studiile sale economice, 
între altele Sratistica Moldovei (183 0), apă- 
rută în limba franceză, elenă şi română. 
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micească concurența ce făcea în ţară fa- 
bricele streine. 

Astă-zi mai tot materialul necesar pri- 
măriilor pentru igiena publică, agricultori- 
lor pentru cultivarea pămentului, ese din 
fabrica Lemaitre, de sub direcţiunea lui 
Tack. | 

Capitalul casei a ajuns la I1,200,000 ei, 
în acţiuni cu dividende. 

Ţaciu (Toma). — Bancher, născut în 
Ploeşti la 1844. După ce a terminat ŞCOa- 
lele primare, a făcut studii la şcoala comer- 
cială din Braşov. Apoi a intrat la banca 
otomană din Bucuresci ca funcţionar de la 
1862 până la 1870. 

Eşind de acolo, s'a stabilit ca bancher în
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Bucuresci strada Lipscani la 1870, pe tomp- 
tul sti propriă. 

A fost ajutor de primar în' consiliul co- 
munal al Capitalei la 1885. 

. Tacu (Dimitrie).—Jurisconsult, magis- 
trat, născut în laşi. “Ferminând studiile ju- 
ridice la Iaşi, a intrat în magistratură la 2 
Noembrie 1868 şi a înaintat până la gra- 
dul de consilier la Curtea de casaţie. 

Scrieri : Dreptul de legislaţiune al. pobo- 
rului român (1862), Elemente de procedură 
civilă (1863), Dare de seami câtre alegă- 
torii din Iaşi (1866), Discurs cu ocasiunea 
noului an judecătoresc (1877—78), Organi- 
zajiunea magistraturei. în “România (1881). 

Tamara (Gheorghe). — Intendant ge- 
neral, născut în tergulețul Ocnele-Mari 
(Velcea) la 11 Iunie 1842. Intrat ca iuncăr 
în Reg. 2 de infanterie la 1858, înaintat 
sub-locotenent la 1860, locotenent la 1863, 
ia parte la lupta de la Costangalia şi la 
urmărirea Polonezilor până la Rinzeşti ca 
oficer în. Reg. ş de infanterie. La 1865 
înaintat căpitan, e trecut în corpul inten- 
denţei, maior la 1868, lt-colonel la 1875 
(sub-intendant), e însărcinat în timpul rez- 
belului din 1877 cu serviciul intendenţei 
diviziei a III-a. După căderea Plevnei, trece 
la marele cuartier general, şi este înaintat 
intendant la 1879. 

Numit controlor general la 1883 şi in- 
tendant general la 1893, ocupă această 
funcţiune până la 1896, când demisionează 
din armată. 

La 1892, intendantul general "Tamara, 
a representat în Senat colegiul I-ih de 
Muscel. 

Tăttărescu (Gheorghe).— Pictor, năs- 
cut în Buzti la 1818 Octombrie, încetat 
din viaţă în Bucuresci la 24 Octombrie 
1894. 

R&mas' orfan, a fost crescut de un unchii 
al stă, zugrav de la care a început a lua 
primele noțiuni de pictură. Episcopul de 
Buz Chesarie, văzând talentul lui Tăttă- 
rescu, “i-a dat o subvenție şi Pa trimis la 
Roma în 1844, unde a. urmat cursurile 
Academiei Sf. Luca. La concursul Acade- 
mici din 1848, cl ia imediat premiul cel 
mare în pictură cu tabloul sti Simeon şi 
Levi, scăpând pe sora lor Dina,   

TAU 

La acceaşi epocă a trimis principelui Stir- 
bey tabloul Renascerea României. 

G. "Tăttărescu a mal complectat studiile 
sale la Paris, Haga şi chiar în Rusia la 
urmă, spre a studia pictura religioasă bi- 
zantină, 

Venit în ţară la 1852, ela fost numit 
mai întâi profesor la şcoala militară, şi 
apoi a început lucrarea bisericei Măgurele- 
Oteteleşanu ; el a împodobit peste șo bi- 
serici din ţară între cari Mitropolia din 
Iaşi. 

G. “Lăttărescu a fost profesor de pictură 
la şcoala de Bele-arte (1865) şi dupt moar: 
tea lui Th. Aman, director al acestei 
şcoale. 

El a lucrat nnmeroase portrete, tablouri 
originale, precum Țăranul de la Dunăre, 
Magdalena, Nemesis şi multe altele, cari 
se găsesc în posesiunea Pinacotecei naţio- 
nale, a familiilor Kretzulescu, Manu, Pro- 
topopescu-Pake, Bagdat, Mitropolitul Nifon. 

Acest pictor era membru fondator al 
Ateneului. 

Tăutu (Gheorghe).— Publicist, născut 
în Botoşani la 1823, încetat din viaţă la 
Tergu-Frumos. 

A colaborat la -ziarele: Sfeaua Dundrei, 
Reforma, Nichipercea, etc. 

Scrieri : “Poesii (1862), Un ajutor la timp 
dramă, (1863), Poesii nou (1864), Epistole 
(1871). 

Tavernier.— Medic, venit în Muntenia, 
nu se ştie de unde, pe la 1820. Cronicarii 
istorici ni” înfăţişează ca un instrument al 
consulului rus Rukman, introdus de con- 
trabandă în sînul societăţei filarmonice la 
1838 în scop de a discredita această insti- 
tuţiune si a provoca disolvarca ci. 

Asupra acestui “Lavernier, A. Xenopol 
scrie în Istoria Românilor: «EL veni într'o 
zi în sînul socictăței şi învinui pe o per- 
soană care provocase în duel pe. Aristia, 
că'i ar fi cerut odinioară otravă spre a 
ucide pe un pictor polon. După câte-va 
zile, pictorul muri cu simptomele otrăvirci, 
şi atunct spunea Lavernier, cu acuz pe 

“acel domn de otrăvire. Un strigăt de in- 
dignare generală isbucni, Voinescu se sculă 
şi spuse că nu mai poate face parte dintro 
societate de sceleraţi. Lot aşa făcură şi: 
alți membrii şi ast-fel societatea filarmonică
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peri, şi odată cu dânsa sc desfiinţă şcoala 
şi sc închise teatrul (1838). 

Teleor. (Dimitrie Constantinescu).— 
Publicist şi ziarist, cunoscut sub pseudoni- 
mul Teleor, născut la 1858 Mai.ro, în 
comuna Atârnaţi (Teleorman). A făcut stu- 
diile sale în România şi a părăsit faculta- 
tea de medicină spre a se ocupa de lite- 
ratură. | 

Ca ziarist a colaborat la Binele public, 
Ghimpele, România, Națiunea, Epoca, etc., 
sub diferite pseudonime. 

Teleor a publicat Nuvele, Scene şi. Por- 
lrete (1886), Flori de liliac, Durere, Icoane, 
Nuvele alese (1894), Schițe umoristice, Rea- 
listele (1896), Aventurele unei soacre, farsă 
(1896). | 

Fost cât-va timp funcţionar la Ministerul 
Cultelor şi instrucțiunei publice, acest scrii- 
tor colaborează apoi la Viafa şi alte re- 
viste literare. 

Tell (Christian).—Om politic, general, 
născut în Braşov (Lransilvania) la 1807, 
încetat din viaţă în Bucuresci la 24 Februa- 
rie 1884. 

A servit mai întâiă în corpul dorobanţi- 
lor cu gradul de căpitan, apoi a intrat în 
armata regulată la înfiinţarea ei în 1830. 
Când isbucni revoluţia de la 1848, era şef . 
de batalion, şi unindu-se cu capii mişcărei 
revoluţionare, puse trupele sale la dispozi- 
ţia lor, semnând dimpreună cu Şt. Golescu 
şi Eliade, proclamația de la Islaz, semnalul 
revoluţiunei. Membru al guvernului provi- 
zoriu care'i conferi gradul de general, apoi 
locotenent domnesc, trecu granița după in- 
trarea Ruşilor în ţară, şi se retrase la Smirna, 
unde guvernul otoman "i servi o pensiune 
de general. 

Reîntors în România la 1857, generalul: 
Tell face parte din Divanul ad-hoc şi este 
amestecat la toate evenimentele cari aduc - 
unirea Principatelor, alegerea Domnitorului 
Cuza. 

De la 30 Decembrie 1862 până la 26 
Mai 1863, e Ministru al Cultelor în cabi- 
netul N. Kretzulescu. Retras aproape din 
viaţa politică de la această epocă până la 
1871, reintră la această cpocă în cabinetul 
de sub preşidenţia lui L. Catargiu ca Mi- 

„nistru de războiu de la rr Martie 1871 
până la 14 Martie acelaş an, când trece la 
Culte, ţinend cât-va timp şi interimul Jus-   

tiţiei. La 1874 demisionează. Apoi la 4 
Aprilie reintră ca Ministru de Finance în 
cabinetul generalului I. Florescu până la 
27 Aprilie. 

Teodorescu (Dimitrie. G.)— Profesor, 
publicist, născut la 1849 în Bucuresci, li- 
cenţiat în litere de la facultatea din Paris. 

A fost la început redactor la ziarul Ro- 
mânul. de la 1868 până la 1875 şi apoi 
sub pseudonimul Ghedem, a redactat zia- 
rul satiric Ghimpele de la 1869 până la 
1875. 

La 1891 sub Ministerul generalului Flo- 
rescu, G. D. Teodorescu a ocupat câte-va 
luni Ministerul Instrucţiunei Publice de la 
21 Februarie până la 21 lunie. A fost nu- 
mit în 1878 profesor de limba latină la 
liceul Matei Basarab, în 1881 profesor de 
limba română la acelaş liceh şi în 1894 
director al Fundaţiunei universitară Ca- 
rol |. 

Operile sale sunt : Poesit populare (188), 
Despre obiceiurile şi credințele poporului, 
Cercetări asupra proverbelor române, Noţiuni 
despre colinde, Petre Creţu Şolcan, Eufrosin 
Poteca, Metrica, Prosodia latină, cu noţiuni 
de istoria literaturei latine, Istoria filosofiei 
antice, Cronica din Nurnberg, Istoria litera- 
turei latine, Operile lut Anton Panu, ctc., 
etc. 

Teodorescu (Florea).— Medic, născut 
la ro Aprilie 1$42 în orăşelul Mavrodinul 
din Telorman. După terminarea studiilor 
primare şi secundare, a intrat la 1861 în 
fosta şcoală de medicină şi chirurgie din 
Bucuresci, apoi a plecat în Italia, de unde 
s'a întors în 1868 cu diploma de doctor 
în: medicină de la facultatea din Turin. 

La 10 Septembrie 1868 e numit prin. 
concurs, medic secundar la spitalul Colțea, 
post pe care'l ocupă până la 1878, când 
e numit medic primar la spitalul Colentina. 
lar la 1889 este transferat în aceaşi cali- 
tate la spitalul Filantropia, unde funcţionează 
şi astă-ză. 

Publicaţiunile medicale ale D-rului 'Teo- 
dorescu sunt: Memoriu asupra abcesului Jica- 
tului (1870), Studii generale asupra pneimo- 
miei (1878), Syfilisul pulmonar, — Kystele 
bydotice pulmonare, studiu prezentat la con- 
gresul medicilor spitalelor (1895). 

Teodori (Juliu). — Medic militar, năs-
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cut în Bucuresci la 1834 August 7. A fă- 
- cut studiile în ţară şi le-a terminat în 1858 

la Berlin, de unde s'a întors cu titlul de 
doctor în medicină. La 1859 a fost primit 
ca medic de regiment clasa 2-a, la 1860 a 
trecut medic clasa I, la 1863 medic de di- 
vizie, la 1872 medic de corp de armată, 
la 1883 medic inspector general de brigadă. 
La 1898 fiind inspector general al servi- 
ciului sanitar al armatei, a demisionat spre 
a trece la pensie. -- 

De la 1869, Leodori este profesor de 
patologie şi terapie generală la facultatea 
de medicină din Bucuresci, iar de la 1884 
medic al casei regale. 

Scrieri: De pellagre (1858). 

Teriakiu (Alexandru).— Om politic, 
încetat din viaţă la Martie 1893. Amănunte 
biografice lipsesc. A fost Ministru al şcoalelor. - 
în Moldova la 1858, şi Ministru plenipoten- 
ţiar la Athena după 1884. i i 

A făcut parte din guvernul de sub pre-- 
şidenţia lui Stef. Golescu ca Ministru: de * 
Externe de la 19 August 1867 până la 1 
Noembrie acelaş an, şi Ministru de Interne de 
la 25 Iulie 18So pânăi'la o Aprilie:1881. 
A fost membru şi în comisiunea Dunăreană |; 
pe la 1887. -:- | N Ea 

Theodorini (Elena).—Primadonă, năs- 
cută în. Craiova la 25 Martie 1860. Incă 
de mică, arăta o mare predisposiţiune pen- 
tru muzică ; la versta de 14 ani era deja o 
bună pianistă şi la 19 ani debuta pe o scenă 
din Cuneo (Piemonte) ca primadonă. 

Primul ei succes Pa obținut întrun teatru 
din Milan în opera Evreica. Angajată în 
urmă la «Scala» pentru stagiunea 1880-1881 
şi a făcut un adevărat renume în Ughenoţii, 
Faust, Erodiada; apoi dete numeroase _re- 

prezentaţiuni în Barcelona, Paris, Madrid, 
în America 'de Sud şi se reîntoarse la 1885 
în talia la Brescia, spre a cănta în opera 
Gioconda. Mai târzit E.ena Theodorini re- 
începe reprezentaţiunele sale prin oraşele 

principale din Europa, venind câte odată şi 

în Bucureşti, Craiova, spre a cânta princi- 
palele roluri din: repertoriul să. | 

Reputaţiunea sa de mare cântăreaţă, este 
fără îndoială universală. ” 

incu (Nicolae).— Publicist, autor dra- 

matic, născut la "Turnu-Severin (Mehedinţi) 

în 1846. 
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A colaborat la Revista Contimporand, Re- 
vista Literară, Revista “None. 

A scris pentru teatru Judi Aprilie, In- 
tâiii Mai, Mărţişorul, Recunoştinţa, comedii 
întrun act, Iuda 2 acte, Dont mume. dramă 
în 3 acte, “Doamna Chiajna în colaboraţie 
cu Niger, dramă istorică în ş acte, şi un 
act din revista teatrală Cer cuvântul, în co- 
laboraţie cu P. Grădişteanu. 

A mai publicat traduceri în versuri: 
Monologuri, “Comedii şi Monologuri, ACin- 
cinosul, Aventuriera în colaboraţie cu Sever 
Moscuna, Flibustierul, Jean ÎCarie, In timpul 
balului, 

N. Țincu era referendar la Curtea de 
. Compturi până în 1897. 

Tocilescu (Grigorie. G.) — Doctor în 
filosofie şi licenţiat în drept, profesor de 
istoria antică, şi de epigrafie, director “al 
„muzăului de antichităţi, născut la 1845 în 
Mizil. | 

A făcut studiile sale în ţară şi le-a ter- 
minat la Praga (Boemia). A început prin 
a fi referendar statistic.la Ministerul Lucră- 
rilor publice, iar: mal :terzii a îmbrăţişat 
cariera profesoratului. La 16 Octombrie 
7188r a tost numit profesor pentru istoria 
antică şi epigrafie la facultatea de litere din 

- Bucuresci. 
Colaborator la revista Românismul în 

unire cu Hajd&u, Vucici, Fh. Rădulescu, 
a publicat acolo mai multe studii între 
cari: “Documente “istorice, Despre poesia po- 
porală a Românilor, Despre juriu. 

A mai tipărit: Despre familia lui ACihbat 
Viteazu, Petru Cercel (1875), Doui istorici, 
G. Panu şi P. Cernătescu, schiţe critice (1874), 
Viaţa şi scrierile lul “Bălcescu, Inscripţiunea 
de pe patrajirul de la Slăneşti (1876), Ra- 
port asupra unei misiuni epigrafice în Bul- 
garia (1878), Doamna Stanca, soția Jul Mi- 
hat Viteazu (1878), Istoria română (1880), 
Manual de istoria română (1886), “Rapor- 
turi asupra câtor-va mânăstiri (1837), Bi- 
serica episcopală a: măndstirei Curtea de Argeş 
(1886), Istoria ramână, cu naraţiuni, între- 
bări şi resumale (1890), Monumentul de la 
Adam Klissi (8595). 

Gr. Tocilescu este membru al Academici : 
române şi a făcut parte din Senat de la 
1888 până la 1895. 

Toneanu (Vasile). — Actor, născut în 

oraşul Călăraşi la 1868. A urmat cât-va
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timp, cursurile de la Sf. Sava, fără a .le 
termina şi apoi s'a angajat în 1888 în trupa 
de sub direcţia .lui Caragiali. 

A intrat apoi în teatrul naţional din Bu- 
curesci care la admis ca societar în 1894. 

Toneanu se distinge cu deosebire în co- 
mediile lui Molicre, în rolurile lui Scapin, 
Crispin, etc. | 

Trăila (Elie). — Publicist, născut în 
Banat la 1844. 

A făcut studii juridice în Oradia Mare. 
Scrieri: Vulturul mâhnit (1864), Poesii 

(1866), Fiica lui Menumorut, nuvelă isto- 
rică, Sirigoiul, poveste (1874). 

“Trandafiloft (Alexandru). —. Supus 
rus. Amănunte biografice lipsesc. 

„A venit în ţară la 1843, dându-se ca 
reprezentant al unei societăţi miniere, ce- 
rend să i se acorde permisiunea de a în- 
treprinde cercetări în Muntenia spre a face 
explorări. - 

El preciza în cerere că dacă proprietarii 
în pămenturile cărora se vor găsi metaluri, * 
în curgere de 18 luni legiuite prin regu- 
lament, nu vor avea mijloacele să lucreze 
singuri, sai nu se vor invoi cu societate, 
atunci dreptul socictăţei pentru exploatare, 
garantat - de Stat, se va întinde pe 12 
ani. 

Autorizarea în acest sens dată de Stat 
cu oare-care modificări, pricinui o mare 
nclinişte în ţară şi Adunarea, ficendu-se 
ecoul neliniştei publice, ceru de'la Vodă 
Bibescu, desfiinţarea jurnalului sfatului ad- 
ministrativ. | 

Domnul se opuse şi sferşi din această 
cauză prin a suspenda Adunarea în virtutea 
unul firman dobendit de la Poartă. 

Dar la urma urmelor, Domnitorul res- 
pinse concesiunea 'Trandafiloft. 

Triandafil (Grigore). — Avocat, om 
politic, născut la 4 Februarie 1840. A făcut 
studii juridice şi a intrat în magistratură, 
ocupând funcţiunele de “procuror de Tri- 
bunal, membru, preşedinte, prim preşedinte 
la 'Trib. Ilfov, apoi procuror la Curtea de 
apel, procuror general, prim preşedinte de 
Curte. ” 

A fost director al Ministerului Justiţiei 
de la 1 Innuaric 1866 până la 14 De- 
cembrie acelaş an şi Ministru al Justiţiei . 

  

  

de la 16 Noembrie 1896 până la 1ş Fe- 
bruarie 1891. 

Turnescu (Nicolae). — Medic, născut 
la 1819 în Bucuresci, încetat din viaţă la 
9 Octombrie 1890. A făcut studiile la Sf. 
Sava şi apoi a fost secretar al comisiunei 
doctoriceşti de la 1832 până la 1845. La 
această epocă pleacă în Paris, unde “şi ter- 
mină studiile în medicină şi chirurgie, în- 
torcându-se în ţară la 1853. Atunci e nu- 
mit medic secundar la Colțea (1854) şi 
înaintează chirurg primar (1858), protesor 
de medicină operatorie şi de clinică chi- 
rurgicală la Colțea şi la şcoala de chirur- 
gie, membru onorific în consiliul perma- 
nent al instrucțiunei publice (1865), mem- 
bru în consiliul: medical superior, membru 
în consiliul sanitar superior. 

-La 1869 este numit decan al' facultăţei 
de medicină şi profesor al facultăței de 
chirurgie până la 1884, când este trecut la- 
pensie. . RE 

A publicat : Du pouls (1853), Des luxa- 
lious accidentelles en gencral (1853). 

Tzichindell (Dimitrie).—Fabulist, năs- 
cut în Beicherecul-mic (I'ransilvania) la 
1775, încetat din viaţă la 19 Ianuarie 1818.: 
A făcut „studii în teologie la 'Temişoara 
până la 18or, după ce a fost învățător în. 
Belinti la 1794. La 1805 sa preoţit, în- 
deplinind mai întâiu serviciul pe lângă un 
regiment, apoi a trecut paroch la biserica 
din Beicherecul-mic, unde a slujit până la 
moartea sa. 

La 1812 e numit profesor la o şcoală 
românească din Ardeal, şi scrie opera sa 
principală Fabulele. o 

Denunţat la Ierarhia serbească ca rtsvră- 
titor, din pricina aluziunelor politice ce se 
găsea în scrierea sa, cartea este confiscată ! 
şi Tzichindell este suspendat din func- 
ţiune. 

Atunci părăseşte Ardealul la I8I5 şi se 
stabileşte în comuna unde se născuse şi 
unde era paroh. Acolo a şi murit, adus din 
spitalul de. la 'Temişoara, unde zăcuse, -Se 
zice că a fost otrăvit de S&rbi. 

Scrieri: Sfaturile a înţelegerei cet. sând- 
toase (1802), Adunare de lumini morali- 
ceșii (1806), Epitomeul (1808), Filosoficeşti 
ţ po ieeai prin fabule moralice învățături 
1814).
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Tzoni (Miltiade).—Profesor, născut în 
laşi la 23 Iunie 1844, încetat din viaţă în 
laşi la Martie 1898. A făcut şcoala pri- 
mară «la Roman, liceul. la Iaşi, şcoala de 
Poduri şi Şosele din Paris. 

Reintors 'în ţară la 1869, a fost numit 
îndată profesor de mecanică la facultatea 
de ştiinţe din Iaşi. 

Ales deputat pentru prima dată la 1888, 

U 
Ubicini (Jean. H.)— Publicist francez, 

celebru filo-român, născut la Issoudun în 
IS18 Octombrie 20,. încetat din viaţă la 
Roche-Corbon (Francia) în 1884. Profesor 
timp îndelungat la colegiul din Joigny, în- 
treprinse în, 1846 o călătorie prin România 
şi găsindu-se în Bucuresci când isbuceni: re- 
voluţiunea 'de la 1848, fiind prieten cu 
principalii capi ai mişcărei, i se încredinţă 
postul de secretar al guvernului provizoriu 
şi al locotenenţei Domneşti. 

După intrarea trupelor ruseşti, părăsi 
România. În cea-ce priveşte interesele ţărci 
noastre, cl a scris şi publicat: La guestion 
«MWOrient devaut, Europe (1834), Provinces 
roumaines (1856), La question des Princi- 
pautes Dannbiennes (18 şS), Introducliou aux 
ballades et chauls pobulaires de la Roumanie 
(1855). A colaborat la diferite ziare fran- 
ceze, susţinend într'însele interesele . Ro- 
mânici. 

__Ulescu (Constantin).—Sub-locotenent, 
născut la 7 Aprilic 1846, mort, la 30 August 
1877. Soldat voluntar la 1864, ce înăltat 
sergent la 1866, sub-locotenent la 1872. 
In timpul rezbelului Independentei (1877-78) 
face parte din Regim. S de . infanterie şi 
moare“:la 30 August 1877. pe câmpul de 
luptă, la atacul Griviței. | 

Urechia (Alexandru) — Medic, publi- 
cist, fiul lu Vasile A.' Urechia, născut la 
laşi în 1860. A făcut studiile sale în ţară 
şi la Paris, de unde s'a întors cu titlul de 
doctor în medicină. 

Scrierile sale sunt: Sdnd/os. or nebuu ? 
Analomia şi fiziologia unei conferințe, Influ- 
ența, Şarlatanismul în medicini, Ghiveciii, 
“Dugmanil noştri, Eredilatea fiziologică şi psi- 
cologică, Igienă. 
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de colegiul al 2-lea de Iaşi, 2 făcut parte 
de la această cpocă inainte, din toate le- 
gislaturele până lai1895, când a fost ales 
senator. 

Scrieri: Plaga (1872), Ţinta democraţiei 
române (1876), Universilalea din Iaşi 1877), 
Regimul liberal in faţa reacţiunei (15779, 
Regimul cornpțiunel şi al teroarei saă sn- 
vernul d-lui loan C.: Brătianu (888). | 

Ca ziarist, a colaborat la Aof/tut român 
(189.4), Vieaţa (8594-95) publicaţiuni  eh- 
domadare, iar în 1896 a înfiinţat altă bro- 
şură, Jumea. vechie. 

Urechia (Alexandrescu Vasile). -— 
Profesor, om politic, publicist, născut în 
oraşul Piatra-Neamţu la 27 lebruarie 183.|. 
EL şi-a făcut studiile gimnaziale la laşi, tar 
cursurile facultăței de litere, ştiinţe şi filo- 
solie la Paris. î: 

Intorcendu-se în gară, fu numit !a 1857 
profesor de literatură la Universitatea din 
laşi şi director al Ministerului Instrucțiuncă 
publice din. Moldova 

Ca ziarist, V.. A Urechia, a colaborat la 
Zimbrul,  Vuluuul, Steaua “Dunăre, şi a 
trimis corespondențe ziarelor franceze Le 
Temps, Le Siccle, La “Presse, cte, ctc. 

Numit definitiv profesor de Istoria şi li- 
teratura Românilor la facultatea de litere 
şi filosofie din Bucuresci, V. Urechia ocupă 
acest post de la 4 Nocmbric 1864 până 
în prezent. 

EI a fost Ministru al Instrucţiunci pu- 
blice la 1881, de la 10 Aprilie până lar 
August 1882, precum şi în Ministerul Ko- 
gâlniccanu de la 1360 până la 1861, şi a 
reprezentat aproape necontenit în Senat 
colegiul al 2-lea de Galaţi. 

V. A. Urechia este de ani îndelungați 
membru al Comitetului teatrelor din Bu- 
curesci, 

EI este preşedintele Socictăţei Liga cul- 
turală. 

Fată principalele sale publicaţiuni : Griu- 
da de aur (1851), Şelrarul Gurluescouici 
(185.4), Mozaic (1855), Logoferui “Dap- 
tiste Veleli (18355), Coliba arin SIN 
Schiţdri de lileralură românească (1S59), 
“Vieriţa cea frumoasă ((1859), Balul mor-
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lului (1865), Femeea română (1863), De 
clasicism, romantism şi realism (1863), Cro- 
nicele noastre (1863), Patria română (1868), 
Opere complecte 1799 Lugubre monumen- 
lum Besarabiae (1878), Discursuri acade- 
mice (1878), Conferinţe şi discursuri (1878), 
Incercare bibliografică despre Istria şi Dal- 
maţia (1878), Album Macedo-Român (1880), 
Cartă etnografică a Românilor (1882), Schițe 
de istoria literaturei române (1885), Miron 
Costin (1886), Istoria evenim. din Orient 
(1889), “Documente relative la ani 1800— 
1531 (1889), Despre bresle (1889), Monu- - 
meniul lui ACiron Costin (1889), Memorii 
presentale Academiei în 1857—S85, Biserica 
din celatea Neamţ (1890), Legende (1891), 
Istoria românilor (1892), Istoria Şroalelor ctc, 

Ursian (Valerian).— Profesor, născut 
în Remnicul-Vâlcei la Aprilie 1845. A făcut 
studii juridice şi a fost numit la 14 No- 
cmbrie 1880 profesor de drept internaţional 
la Universitatea din laşi; la 1883 a fost 
permutat în aceaşi calitate la Universitatea 
din Bucuresci. 

A făcut parte ca deputat din Camera de 
la 1888- 1595 şi ca senator din Senatul 
de la 1895 până în prezent. 

Scrieri : JDespre imporlanța dreplului in- 
ternaţional (1881), ÎI Autriche-Llongrie e! la 
Roumanie daus_ la question de Danube (1882), 
Amintiri, poesii (1895). 

Ursu (de Margine, David). — Baron, 
colonel, născut la 1815 în Lăgâraş (I'ran- 
silvania), încetat din viaţă la Sibit în 30: 
August 1897. De mic copil, dat în scoala: 
militară a grănicerilor, în 1848 a luat o parte 
activă în războiul contra honvezilor unguri 
conduşi de generalul Bem, şi în dou rân- 
duri a repurtat victorii cari Vaii pus în c-: 
vidență ca strategic eminent şi comandant 
plin de curaj. 

Curând apoi a fost avansat la gradul de 
maior. 

In 1859, în războiul Austriei contra Ita- 
lici şi Francei, maiorul Ursu sa purtat atât 
de vitejeşte încât a uimit până şi pe dus- 
mani. In celebra luptă de la -Solterino, ma- 
iorul Ursu în capul a dout batalioane ro- 
mâneşti şi în contra dispoziţiilor marelui 
stat major, în chiar momentul când duş- 
manii erati să îÎmpresoare Solferino şi să 
silească pe Austriaci să capituleze, a înain- 
tat, în tăcerea nopţei,la forturile de la Me- 

  

  

dole, cu gândul să zădărnicească o capitu- 
lare ruşinoasă şi să înlesnească retragerea 
cinstită a trupelor austriace. 

Aici, la Medole, maiorul Ursu cu dout 
batalioane române, a susținut o luptă vie 
de şease ore, în contra a 10,000 de. ita- 
lieni. | 

Dup& încetarea. luptei, generalul baron 
_Blumeacron de Guidizzolo, trimis de ma- 
rele stat major austriac, a strigat maiorului 
Ursu: 
— Retrage-te d-le maior, căci eşti iîm- 

presurat de toate părțile. 
— Eu mt pot susţine încă câte-va ore; 

retrageţi-vt d-voastră din Solferino. 
Şi maiorul Ursu a mai stat 26 ore în 

Medole, susţinend cu oare care succes o a 
doua luptă şi isbutind să sc retragă -firă 
să se predea vrăjmaşilor. 

In această luptă sîngeroasă maiorul Ursu 
a perdut 18 ofiţeri şi 622 de soldați. 

Planul maiorului Ursu a reuşit atât de 
bine, în cât când se întoarse cu restul tru- 
pelor la carticrul general, arhiducele Frantz 
Carol, generalisimul armatei de operatiuni, 
a strigat : | 
"— AL salvat onoarea arimatci ! 
Dacă maiorul Ursu nu reuşia în planul 

stu, ar fi fost impuşcat pc loc, de oare-ce 
intrase în luptă în contra avizului marelui 
stat-major. Reuşind însă, a fost înaintat pe 
câmpul de războiii la gradul de It.-colonel 
şi a fost decorat cu ordinul de rtzboit 
SiCaria Theresa. E 

Dupt r&zboiu, locot.-colonel Ursu a fost 
înaintat la gradul de colonel şi Imptratul 

“i-a conferit titlul de baron de Marginc. 
Distincţiunele pe cari le-a primit colo- 

nelul baron Ursu, i-au făcut o mulţime de 
vrăjmaşi printre oficerii unguri, cari nu-i 
„puteai certa victoriile pe cari le-a repurtat 
numal cu soldați români. Şi cel mai aprig 
între vrăjmaşii sti a fost generalismul uin- 
gur Gyulai, care a început să-l: persecute 

“şi să-l denunțe ca peun agitator daco- 
român. | 
„Rezultatul a fost că -colonelul baron Ursu 

şi-a regulat drepturile la pensiune în 1861. 
Evenimentele însă Pati răzbunat. Inr863 

un noi r&zboiii a isbucnit între Austria şi 
Italia. Colonelul Ursu a fost rechemat în 
fruntea regimentului stii 31, pur românesc 
şi i s'a încredinţat apărarea insulei Lissa, 

Când pe uscat armata austriacă a fost nimi- 
cită, iar pe mare flota austriacă era să fie îm- 

m
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presurată, baronul Ursu, din insula Lissa, în 
contra avizului marelui stat major, care i-a 
ordonat să se retragă, a bombardat flota ita- 
liană. Lupta a durat 11 ore, în care timp 
amiralul austriac “Legcthoft, a isbutit să 
scufunde câte-va vase italiane şi să sc re- 
tragă fără perderi mari. 

Accastă luptă a dat baronului Ursu titlul 
de eroul de la Lissa şi în amintirea ci s'a 
inființat în comitatul Făgăraş, comuna ro- 
mânească Lissa, populată cu grănicerii în 
fruntea cărora sa luptat baronul Ursu. 

Dup& rezboiă, generalismul Gyulai a fă- 

Vacărescu (Barbu).— Amănunte bio- 
gralice lipsesc. 

A fost-spătar în Muntenia la 1782, mare 
vistier, la 1821, caimacam la 1827. 

Vacărescu (Constantin).— Om poli- 
tic, născut la 1$02, încetat din viaţă în 
Bucuresci la 14 Martie 1887. 

A făcut studiile sale în Paris până la 
1923. . “ ” 

Intors în ţară, a intrat în administraţie 
şi a fost prefect de județ în Ialomita şi 
Buzeul. , 

Descoperirea .tesaurului de la Pietroasa 

se datoreşte lui C. Văcărescu. Neşte tăctori 

de peatră, lucrând la podul de la Călmățui, 

descoperiră tesaurul, îl sfărămară, dispărând 

cu- dânsul. Câte-va fragmente sc găsesc la 
faţa locului de neşte trecători cari nu cu- 

noşteai valoarea lor şi sunt aduse lui C. 

Văcărescu. El se pune în urmărirea hoţilor, 
regăseşte tesaurul furat şil aduce guver- 
nului. 

Sub Vodă Stirbey, C. Văcărescu a fost 

membru la Inalta Curte. 
La 1858 părăseşte funcțiunea sa, spre a 

călători şi nu mal ia nici o parte la aface- 

rile publice. 

Văcărescu (Ioan). — Poct, născut la 

1786, mort la 1863. El cra reprezentantul 

unci familil ilustre, strenepotul marelui ban 

Enache Văcărescu. | , 

Incă din copilărie se făcu cunoscut prin 

versurile sale, scrise în limba elenă şi la 

— 18 
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cut noui intrigi în contra baronului Ursu, 
aşa că acesta plictisit de atâtea mizerii un- 
gurcşti, sa retras din noii în viaţa pri- 
vată. 

Colonelul baron Ursu a lăsat întreaga 
sa avere de 50,000 lei pentru scopuri cul- 
turale româneşti. | 

De la 1865 şi până la moarte, Ursu 
a administrat fondurile grăniţăreşti şi a 
construit peste 120 localuri frumoase de 
şcoli cu câte dout ctagc, în comitatele 
Braşov, Făgăraş, Sibiu şi Huniedoara. 

1818, tâcu o odă în contra lui Vodă Ca- 
ragea. Sub Domnii de pe timpul să, a 
ocupat funcțiuni înalte în Stat şi s'a distins 
tot: Pauna prin iubirea sa de patric. 

EL a publicat: Sfaturi patriotice (1321). 
A tradus pentru teatru Brifanicus (1827), 
Ermiona (1831), Regulus (1832) şi în acest 
an pentru prima oară, elevii de la Sfântu 
Sava, jucară în limba română, pe scena 
teatrului din Bucuresci. 

La 1832 at apărut şi poesiile sale sub 
titlul Poesiz originale. 

[. Văcărescu, împreună cu G. Lazăr, a 

întemeat şcoala Sf. Sava la 1821. Îl a re- 

fuzat să subscrie Regulamentul organic, și 

" luând cuvântul, a protestat contra prezidărei 
Adunărei de către un consul strein pe când 

obiceiul ţărci cere ca Mitropolitul să fie în 
fruntea ci. . 

Pentru aceste cuvinte, Î. Văcărescu este 

dat afară din Adunare şi surgunit ime- 
diat. 

Cu ocaziunea înfiinţărei oştirci româneşti, 

(1830) loan Văcărescu a făcut armată, 
versurile sale : | 

La rând, Românilor eşiţi, 
Mergeţi pe calea dreaplă, 
Slava strămoşilor vestiți 
In cale ve aşteaptă !... 

Văcărescu (Theodor. C.)—Născut în 
Bucuresci la 17 Aprilie 1842. A început 

primele sale studii la 1850, în pensionatele 
Monty şi Schewitz. Da 1854 a plecat în
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Germania, unde a fost admis cu autoriza- 
rea guvernului, în corpul de cadeți din 
Prusia şi a urmat dela 1854 până la 1858, 
studiile şcoalei militare “preparatorii din 
Potsdam şi școalei: militare centrale din 
Berlin. Tot de odată, în -1858 şi 18ş9, a 
frequentat cursurile facultăței de litere şi 
lilosotie din Berlin: La 16. Octombrie 1859, 
sa înrolat ca soldat voluntar în armata ro- 
mânească, a fost numit la 1 Ianuarie 1860 
sub-olicer şi înaintat la 24 Ianuarie 1861 
la gradul de sub-locotenent. 

T. Văcărescu a fost chemat la 1863 în 
statul-major domnesc al: lui Vodă Cuza, 
ca olicer permanent de ordonanță ; la 1864 
a demisionat din armată şi intrat în. viața 
civilă, sa ocupat: cu literatură şi politică. 
In 1865 a publicat în Trompela Carpaţilor 
şi în Opiniunea naţională, articole asupra 
literaturei germane. Impreună cu Aurelian, 
Urechiă, Esarcu, Alex. N. Lahovari, etc, a 
fondat atunci Afeneul roindnesc şi cu un 
grup de tineri. a făcut parte din comitetul 
de redacțiune al ziarului Revista Duniărei, 
înfiinţat în Decembrie 1865, spre a com- 
bate cu cea mai mare energie resimul lo- 
viturel de Stat. 

A doua zi dupt revoluţiunea de la ri 
Februarie 1866,'Ih.Văcărescu e numiţ pre 
fect la Prahova cu însărcinarea de a trece peste 
fruntaric la Braşov, pe detronatul Domni» 
tor Cuza. 

In 1870 Iulie, guvernul a trimis pe Th. 
Văcărescu în misiune la Berlin, comisar 
extraordinar în cestiunea drumurilor de fer 
Strusberg, şi acolo a descoperit şi a ra- 
portat guvernului dispariţiunea depositului 
de 37"/2 milioane lei, capital garantat de 
guvernul român, care trebuia să serve lo 
terminarea construcțiunci acelui drum de 
fer şi care se deturnase dela destinaţiunea 
lui. La 20 Iulie 1871, "Th. Văcărescu e 
numit agent diplomatic ul ţărci în Serbia. 

In Septembrie 1872, cu prilejul înf-" 
ințărei milițiilor, prevezute de legca or- 
ganică a puterci armate, "Th. Văcărescu, în 
calitate de fost oficer, fu numit locotenent 
în milițiile călări, iar în Iunie 1573, M.S. 
Domnitorul Carol, ?1 chemă pe lângă per- 

" soana sa, în funcțiunele de mareşalul cur- 
ei Domneşti. In Octombrie 1876 'Th.VA- 
cărescu însoţi, ca reprezentant al curţei 
Domnitorului, pe primul Ministru loan Brătianu şi pe Ministrul de rezbel, colonel Slăniceanu, în misiunea pe lângă Imperatul 
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Rusiei Alexandru Il-lea la Livadia, unde se 
stabiliră bazele înţelegerei pentru trecerea 
ojtirilor ruseşti prin România. , 

lar când isbucni rezbelul din 1877, 'I'h. 
Văcărescu luă parte la cl în calitate de căpitan 
miliţian, ataşat marelui cartier general al 
armatei române, trecu Dunărea şi participă 
la luptele din jurul Plevnet. 

La 8 Aprilie 1881, Th. Văcărescu fu 
trecut ca locotenent-colonel în rezervă şi 
la Octombrie 1882, fu numit Ministru re- 
şedinte pe lângă curţile din Bruxela şi din 
Faga. 

La 28 Ianuarie 1885 fu numit trimis 
extraordinar! şi Ministru plenipotenţiar la 
Roma, de unde demisionă pentru niotive 
private la 31 August 1885. In 1886 pu- 
blică volumul r-ii şi în 1887 volumul al 
2-lca al scrierci istorice Luplele Românilor 
în reşbelul din 1877—78, operă care a fost 
premiată de Academia română. 

La 1 Iulie 1888 este numit trimis extra- 
ordinar și Ministru plenipotenţiar pe 'lânsă 
curtea din Viena, post în care funeţionează 
până la 1 Iulie 189r. 

A tăcut parte în nenumtrate. rânduri 
din parlament, ca deputat şi senator. 

Vaillant. — Profesor francez, data nas- 
cerci şi încetărei din viaţă necunoscute. A 
fost adus în ţară la 1829, sub ocărmuirea 
lui Kissclef, spre a organiza pe o nouă bază 
colegiul Sf. Sav.. din Bucuresci. .La 1531 
este numit director al acestei instituţiuni 
şi şcoala. prospera, dar Rukmau, consulul 
rusesc, vezând cu ochi rtă ideile liberale ale 
profesorului, ceru în 1834 să se retragă 
lui Vaillant catedra de litere şi direcţia co- 
legiului. | sc satisfăcu cererea, însă Adu- 
nărea, ca semn de simpatie, votează să se 
cumpere 500 exemplare din Dicţionarul 
Jrancezo-român al acestui profesor. Rukman 
cere și obține de la Vodă, nesancţionarea 
votului. | 

La 1841, Vaillant este implicat în miş- 
carea dintre Sârbi şi Bulgari, care se zicea 
că era combinată cu un complot î» Mun- 
tenia, spre a aduce r&sturnarea lui Vodă 
Ghika. Vaillant scapă de arestare, graţie 
intervenirei consulului francez, însă este 
expulzat. . 

Se reîntoarce în ţară la 1862 şi ţine la 
Atencul vechii, un curs gratuit de Istoria 
antică.
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De la aceast& epocă înainte, urma lui se 
perde. . | 

Scrieri: Grammaire valaque ă Pusage des 
frangais (1836—1840), La Roumanie, 3 
vol. (1844), Pocsies de la langue d'or (1851), 
Turquie et Russie (1854), Les princes Ghika, 
hospodars de AColdo-Valachie (1835), Na- 
lionalită et patriotisme (1835), L' Empire c'est 
la - paix (1856), Histoire vraie des urais 
Bohimiens (1857), Glasul poporului, glasul 
lul Dummnezeri (1858), Origina agriculturei 
şi desvoltarea ei la Români (1862), La lau- 
lerne magique (1868). 

Valbudea.--—Sculptor, (adevăratul nume 
Ionescu Stefan,) născut în Bucuresci la 
1959. . 

A făcut studiile liceului din Bucurescă şi 
a terminat în 1882 şcoala de Bele-arte, când 
a obținut premiul pentru străinătate. Apoi 
a stat trei ani la Paris în şcoala de Bele- 
arte, atelierul lui Falguitre, iar în urmă a 
lucrat sub direcţiunea lui Fremiet. A luat 
parte la trei exposiţiuni; în anul al treilea 
a avut o mențiune onorabilă cu statua lui 
Mihai Nebunul. Apoi a plecat în Italia şi. 
a stat un an la Roma, unde a făcut statua 
Gladiatorul, proprietatea Ateneului român, 
şi un an Ja Florenţa, unde a lucrat Copilul * 
care face bae; Prima lecţie, Copilul dormind, 
Frica de apă. Pinacoteca posedă  statuele 
Mihai Nebunul şi Copilul dormind. 

La exposiţia universală din Paris (1889), 
Valbudea a avut ca recompensă o medalie 
cl.. Ill-a. 

Valentineanu (loan. G.) — Ziarist, 
născut în Piteşti la 1834. A făcut studiile 
liceului Sf. Sava până la clasa s-a. Ames- 
tecat în mişcarea revoluţionară de la 1845, 
a fost arestat de Ruşi şi trimis în închi-: 
soarea de la Kiew. 

Pus în libertate, sa reîntors în ţară la 
1856, a colaborat la mai multe ziare, între 

cari la Secolul, Timpul, Coucordia, Românul, 

Steaia Dâmboviţei. La 1859 a fondat zia- 

rul Reforma, care a apărut în primii ani 

regulat, iar cu vremea, a încetat de a mai 

apare; şi apoi s'a tipărit în anume împreju- 

rări, o dati sah de două ori pe an, după 
ce nu apăruse câţi-va ani în şir. , 

Scrieri: Biografia oamenilor tari, scrisă 

de un om mic, pamflet, (1859), Documente 

relative la administraţia guvernului interimar 

din 1836, 1837, 1858, Despre administraţia 
  

ouveruului de lu Balta-Liman, Evreit în 
“Romănia (1886), Cugetări, macsime, pro- 
verbe (1890), Misterele - scopiţilor (891), 
Ucigaşii lui Barbu Catargiu (1897), Alege- 
rea, viaţa şi detronarea lui Podă Cuza 
(1898). 

Valery (Nini).—Artistă dramatică, năs- 
cută în Focşani la 1 Mai 1835, fiica unor 
artişti francezi Valery-Momenct, stabiliţi în 
ţară pe la 1833. 

A debutat pe scenă la 1846, jucând ro- 
luri în limba franceză, în localul de teatru 
Talpan din Iaşi. La: 1845, în timpul direc- 
țiunci lui Matei Millo, a jucat pentru pri- 
ma dată în limba românească, rolul Jugerul 
păzitor din Baba Hârca. 

Apoi a urmat creaţiunele sale în /rânto- 
rul “cât zece, “Pensionul fetelor, Viaţa unui 
jncâlor de cărţi, Bădăranul boerit, Plăeşul 
român, Luluţa din Chiriţa la Iaşi, etc. 
etc. a 

La 1852 Nini Valery pleacă la Bucuresci, 
unde debutează în sala Slătineanu, şi în 
acelaş an face parte ca gagistă din perso- 
nalul teatrului naţional, participând la. re- 
presentaţiunea de inaugurare a noului tca- 
tru, unde a jucat opt ani de a rândul. 

Principalele sale creaţiuni la această epocă 
sunt : Sergentul Frederic, Linda, Maria Rosa, 
Vicontele de Letourier, Sirengarul din Paris, 

Veneţiana, Regele insulelor, Bărbatu vădus, 

Uite-le, dar nu te alinge, “Banii, gloria şi 

femeile, Primele arme ale lui “Richelieu, Ro- 
meo şi Mariela, Margo, Tuzu Calicu, “Por- 
tretele, Urita salului, apoi în operete, ca: 

Doue fete p'un flăcăi, Nichon lăptăriţa, 
Fiica regimentului, Curcândreasa, Vraja de 
iubit, Scara femei, Smeul nopţei, Scara mă- 

țel, asemenea în fecrii, ca: Fata aerului, 
“Lampa minunată, Roza magică, “Preţioasa, 
Steaua păslorului, ctc. 

La 1859—60, Nini Valery. joacă în tea- 
trul din Craiova, sub direcţiunea 'Leodo- 
rini şi se căsătoreşte în acel oraş la 1875, 
cu poetul căpitan loan Gănescu. 

Dupt moartea soţului ci, Nini Valery se 

retrage de la teatru în 1883 şi se stabileşte 
în aşi, unde trăcşte şi astă-zi. 

Vardalah: — Profesor, de origină din 
Grecia, venit în ţară pe la 1810, a deschis 

în Bucurescăi prima şcoală grecească, unde 

preda retorica şi explica elevilor poesiile 

autorilor. greci. A predat cursurile sale de



VAR —-190 — VAR 

la 1816 până la 1820, când a încetat din 
viață. Şcoala sa a fost însă în curând pă- 
răsită, îndată ce GheorgheLazăr a înfiinţat 
şcoala Sf. Sava. 

Varnav (Constantin. V.) — Doctor, 
născut la Hilişaii (Dorohoi) la 2r August 
1806, încetat din viaţă în laşi la 21 August 
1877. 

A făcut studiile la Lemberg, apoi la 
Viena, unde a dobândit diploma de doctor 
în medicină şi chirurgie, cu dreptul de li- 
beră practică în imperiul austriac. 

Intors în ţară la 1835, sa. stabilit medic 
în Moldova. Era un fervent adept al curei 
cu apă rece şi a făcut cure cari păreau în 
adevtr extraordinare, pe acele vremuri. 

Protomedic al Moldovei sub domnia lui 
Grigore Ghika, a desfăşurat în 1848'0 
activitate escepţională, în timpul ivirci. epi- 
demici de holeră. 

Rămăsese singur dintre doctorii din 
laşi. | 

A reprezentat judeţul Dorohoi la Consti- 
tuanta din 1858; a mal fost în mai multe 
renduri, deputat şi senator al județului 
Dorohoi, 

A lăsat mai multe scrieri medicale, asu- 
pra curci lui Prisnitz, asupra holerei asia- 
tice, etc. 

Varnav (Scarlat. C.)—Inginer, născut 
în lași la 22 Septembrie 18ş1, fiul docto- 
rului Varnav. A făcut studiile. a liceul Louis- 
le-Grand din Paris şi tot în acest oraş a 
dobândit diploma de inginer al şcoalci cen- 
trale de Arte şi Manufacturi. 

Intors în ţară la 1876, fu numit inginer 
al liniei Iaşi-Ungheni şi însărcinat cu miş- 
cările importante ale trupelor ruseşti din 
campania 1877—78. In 1881 e numit di- 
rector al acelei linii, apoi succesiv director 
al construcțiunei liniei Bucuresci-Cernavodă, 
director al Socictăţei de construcțiuni, di- 
rector al Şcoalei naţionale de Poduri şi 
Şosele. 

In 1891 părăsi cariera sa şi intră în Ca- 
meră ca deputat al judeţului Putna, făcend 
parte din grupul constituționalilor. 

Varnav (Scarlat. V.)—Născut la Hi- 
lişat (Dorohol) în 1801, încetat. din viaţă 
la Bârlad în 1868. 

Destinat de mumiă-sa la preoţie, fusese 
încredinţat de tintr arhimandritului Sofro- 

  

  

nic Miclescu ; dar neputendu-se împăca. cu 
cerinţele preoţiei, fugi la Cernăuţi la ru- 
dele părinţilor stă, de unde apoi plecă la 
Paris. Acolo şi-a făcut studiile, şi a stat 
ână la 1848, fondând cu spesele sale bi- 
lioteca română în localul în care sa făcut 

mai terzit capela ortodoxă românească. In 
legături la Paris cu republicanii francezi, a 
făcut parte chiar din guarda naţională din 
acel oraş. Puțin timp dupt aceasta, se în- 
toarce. în ţară cu consulul francez Thions. 

La 1850 intră în religiune şi se călugă- . 
reşte sub numele Sofrenie, la mănăstirea 
Neamţului, unde fu ales stareţ. 

Om cult şi de o inteligenţă superioară, 
de la intrarea sa în tagma bisericească se 
consacră la acte de pietate, îngrijind cu 
deosebire despre soarta copiilor săraci. 

In 1868 muri subit lu Berlad. Fiind an- 
tisemit înfocat, încetarea lui din viaţă fu 
atribuită unci otrăviri, fiptuită: de evrei. O 
revoltă isbucni în Berlad, cu ocasiunea în- 
mormintărei sale ; surescitaţiunea popula- 
țiunci a necesitat intervenirea trupelor tri- 
mise din județele limitrofe, pentru a păzi 
pe evrei, a căror viaţă cra ameninţată, 

Vartic (Toma). — Publicist, născut în 
laşi la 1814; data încetărei din viață ne- 
cunoscută. | 

A făcut studiile sale în Basarabia de la 
1821 până la 1835. Apoi sa întors în lași, 
undea ocupat diferite funcțiuni administra- 
tive până la 1570. 

A publicat: Zref surzi şi dont gheboşi 
(1858), Poesii (1870). A tradus şi nume- 
roasc scrieri din limba germană” şi. :[ran- 
ceză, 

Văsescu (Alexandru). — Om politic, 
amănunte biografice lipsesc. | 

A fost Ministru. de Linance în cabinetul 
Kretzulescu de la 2 Martie 1867 până la 
19 August acelaş an, 

Vasiciu (Pavel). -- Medic, născut în 
Temişoara la 1806, încetat din viaţă. A 
făcut studiile gimnaziale la Segedin, Oradea 
Mare şi medicina la facultatea din Pesta.. 
A fost medic de carantină la Orşova (1832) 
şi director la carantina 'Temişului, maj 

- terzit, 
A publicat: “Despre orientali (1832), 4n- 

ropologia (1832), ÎCacrobiolica (1844), Ca-
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lechismul gropolegie (1870), Catechismul 
sinătăței (1870). 

Vasiliu-Năsturel (oan).— General de 
brigadă, născut la 16 Noembrie 1845. In- 
trat în şcoala militară la 1864, e înălțat 

“sub-locotenent la 1866, maior la 1879, co- 
lonel la 
1896. 

1889 şi general de brigadă la 

Vasiliu-Năsturel (Petre).— Colonel de 
artilerie, născut la 1854 Aprilie 7. Elev al 
şcoalei militare, înălțat sub-locotenent la 
1574. 

Scrieri: Operalious de Varmee roumaine 
pendant la guerre de VIndependauce (1880), 
Curs de balistică esterioară şi stabilirea ta- 
blelor de tragere (1885), Curs elementar de 

artilerie vol. IL. Artileria de câmp cu un 
atlas (1886), vol. II. Fascicula Î. Tragerea 
şi efectele  projectilelor. Organizaţiunea şi 

serviciile artileriei cu mai multe figuri în: 
text, (1887), Descrierea amănunţită a_lu- 
relelor de 37»: Md. 18857 (1888), “Des- 
crierea amdnunţilă a turelelor cu eclipsă de 
33mm. A(d. 1587 (1888), Descrierea tunu- 

rilor, afetelor şi muniţiunilor de 1şo” Md. 
1587, (cu 23 planşe)' după Crucişatorul 

“ «Elisabeta» al marinci regale (1889), “Pul- 

beri de rezbel,. Diferiţi exblosivi şi balistica 

interioară (1889), Descrierea amănunţită a 

lurelelor cu eclipsă de 120”. şi a localu- 

ri'or cuirasale a morlierelor sferice din ba- 

„eria-lip Schumann (1891), Jubileul de 2j 

«it de domnie a M. S. Regelui Carol 1. 

«Stema României» versuri, (1891), Slema 

României, studiu critic din punct de vedere 

eraldic, cu numeroase figuri în post (19923, 

Istoricul Pirotechniei armatei (1893 — 1894 

Curs elementar de artilerie vol. |, Fascic. 

II, Armele porlative cu planşe (1893), Eral- 

Li 

dica în fata prea sf. Ebiscop al “Râmnicului 

noul Severin (+895). 

Veissa (Teodor). — Jurisconsult, om 

politic, născut în Iaşi la 1826 Mai $, în- 

cotat din viaţă la 5 Decembrie 1880. 

A- fost” profesor la facultatea juridică din 

laşi, şi intrând în magistratură, a ajuns 

până la demnitatea de membru la Curtea 

de casaţie, demisionat în 1877. Membru în 

Senatul de la 1871, Th. Veissa a fost au- 

torul moţiune de devotament către Tron, 

votată la 13 Februarie 1871, în urma in- 
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terpelărei motivată de publicarea scrisorei 
principelui: Carol I către Auerbach. 

„Scrieri: Constituţia, legea electorală şi or- 
ganizaţia judecătorească în Belgia (857). 

Velescu (Petre).——Artist dramatic, năs- 
cut la 1846 Martie 21 în Bucuresci. 

A debutat la teatrul Bossel în 1864 sub 
direcţiunca lui M. Pascali, apoi a trecut la 
1866 în teatrul cel mare. 

Stagiunele 1870—71 şi 1872—73 a ju- 
cat la teatrul din Iaşi. 

La 1874--75 a făcut parte. ca societar 
din asociaţiunea dramatică naţională, pentru 
a da reprezentații în teatrul cel marc. 

Constituindu-se societatea dramatică în 
1877, a fost admis ca societar de cl. II la 
1 Septembrie şi la 1882 Mai 6, a fost 
vansaat societar cl. |. 

Roluri principale: Don Cezar din Ruy 
“Blas, Jacques din “Doue Orfeline, Jah. Raun- 
țau din Neamul lui Ranţau, Leuchoir din 
Moștenitorii, ACaguus Werner din FHloţii de 
Codru, SCubliner din Onoarea, Lazar din 
O crinui celebră, Caussade .din Amicii falși, 
Srilpeanu din Boeri şi Ciocoi, etc, ctc. 

Vellescu (Ştefan). — Artist dramatic, 
născut îni Craiova la 1838. Intră în şcoalele 

din acel oraş, dar la versta de 16 ani fugi 
din şcoală şi intră în trupa de sub direc- 

țiunca lui C.: Mihăileanu din Craiova. Luat 

de aci de către familia sa, fu trimes iarăşi 

la şcoală în Bucuresci, dar în zadar. Peste 

puţin timp, întră la teatrul din Bucuresci 

şi debută în -mică roluri; apoi sc angajă în 
trupa lui Millo, care juca în sala Bossel, şi 

peste 4 anl trecu în trupa 'Ihcodorini la 

Craiova, interpretând cu un deosebit succes 

rolurile din Caterina Hoivard, Dama cu 

Camelit, Orhelo, Fetele de marmoră, ctc. 

Reîntors în Bucuresci, trece la Iaşi, unde 

joacă pe Don Cezar de Bazau, Figaro, ctc; 

vine în Bucuresci, unde crează pe Vornicul 

Bucioc şi apol pleacă la Paris, spre aşi 

termina studiiie dramatice, urmând cursurile 

artistului Regnier. După trei ani, reapare 

pe scenă şi se distinge în Supliciul unei 
femei, Baslardul şi Strengarul din Paris, 

ultimul rol pe care Pa jucat în 1877. 
La 1873, ela fost numit profesor de 

declamaţiune la Conservatorul din Bucu- 

resci. 
„Şt. Vellescu a publicat Jsforia_artel dra- 

mdtice în «Revista românească», Curs de de-
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clamaţiune în « Revista literară» şi diferite cri- 
tici dramatice. 

EL a mai scris Lăpuşneanul, Banul Cra- 
iovei, Prea terzii, Cincinosul, Blond sati 
Brun, Hagi-Bina, drame şi comedii, jucate 
pe scena teatrului naţional, apoi câte-va 
poesii şi nuvele: Din Floreşti, ACoş Tudor, 
Schițe din viaţa contimporană, ctc. 

Şt. Velescu a fost consilier comunal şi 
delegat ca ofiţer al stărci civile de la 1890 
până la 1895. 

Veniamin (Costache).— Mitropolit al 
Moldovei, născut la 1768, mort la 1846, 
Decembrie 18. In potriva voinţă părinţilor 
sti, se călugări din tinerețe şi la 1792, fu 
numit Episcop al Huşului, apoi la 1796, 
Episcop al Romanului, iar la.1803, Mitro- 
polit al Moldovei. | 

El a întemeat în. 1803 seminarul de la 
mănăstirea Socola din laşi, şi a păstrat 
scaunul Mitropolici până la 26 Ianuarie 
1843, când silit să. demisioneze, căzut jertfa 
intrigilor streine, fu. dat afară peste ba- 
riera laşului, avend în buzunar numai 
nout firhrici. ” 

Mitropolitul Veniamin a lucrat alături cu 
Asaky, pentru renascerea Românilor din 
Moldova. ” 

El a scris: Istoria universală bisericească 
tradusă din limbi elenă, Pidalionu, Istoria 
desbindrei . bisericei, Buna murire, Cronica 
Românilor a lui Cantemir, Mănăstirea Neam- 
țului, Ixplicarea dogmelor, Ocloihul, Chi- 
riacodromul. 

Ventura (Grigore). — Ziarist, autor 
dramatic, născut la 1840. Si-a făcut toate 
studiile în Berlin, unde a dobendit titlul 
de licenţiat în drept. 

S'a ocupat la început cu agricultura şi a 
reprezentat în Camerile conservatoare din 
1571, pe alegătorii din Galaţi. Perzând însă 
toată averea sa, sa apucat de ziaristică, 
debutând în Galaţi cu un ziar francez. Apoi 
a venit în Bucuresci, a colaborat la gazeta 
franceză /'Orient cu Galli şi mat terzii la. 
Indipendance Roumaine. A mai scris la 
Românul, Națiunea, Epoca, Adeverul, iar în 
urmă la Timpul, unde colaborează până in 
prezent. 

Scrieri : Câmătarul comedie 2 acte, (1882) 
Copila din flori comedie 4 acte, (1885), 
Curcanii piesă militară, Marcela tragedie, 
Traian şi Andrade tragedie. Ia 

  

Pianist şi compozitor muzical cu mult 
talent, Gr. Ventura a compus romanţa 
“Doui ochi, Hora de la Grizuţa, Cântecul 
gintei latine, etc. Sa 

Verbiceanu (Vasile).—Sub-locotenent, 
născut la 16 Octombrie 1847, mort-la 12 
Ianuarie 1878. Intrat în armată. ca soldat 
la 1864, e înălțat la gradul de sub-locote- 
nent la 1571. În timpul rezbelului Inde- 
pendenei, face parte din Reg. 9 de doro- 
banţi şi moare pe câmpul de luptă, în faţa 
Smârdanului la 12 Ianuarie 1878. 

Vergolici (Ştefan). — Profesor, publi- 
cist, născut în Bârlad la 1843, încetat din 
viață în Iaşi la Iulie 1897. 

A făcut cursurile liceului din laşi şi a 
intrat în şcoala normală din Paris, de unde 
s'a întors în 1871 cu diploma de.doctor 
în litere şi filosofie. 

linediat a fost numit profesor la catedra 
de limba elenă la Institutul academic şi de 
la 1876 a fost profesor de literatura 
nco-latină la facultatea de litere din Iaşi. 

Principalele sale scrieri cară ai fost publicate 
în Convorbiri lilerare, sunt traducerile po- 
esiilor mai însemnate ale lul Schiller, La- 
martine, Byron, Andre Chenier. A mai tra- 
dus aproape toate clegiile lui Ovidiu, a- 
dele lui Anacreon şi romanul lui Cervan- 
tes Don Quichotte. 

A publicat o gramatică lalină, şi a redac- 
tat cât-va timp ziarul Curierul de Iaşi. A- 
poi a mal scris: Flori de câmp, poezii şi 
Recrulul (1873). 

Vericeanu (Alexandru). — Profesor, 
născut în Plocşti la 20 Februarie 1839. A 
urmat cursurile liceului din Bucuresci şi: a 
făcut studiile de drept şi economie politică 
în Italia. 

La 1863 a luat în Geneva diploma de 
doctor în drept. Intors în ţară & nurhit la 
16 Aprilie 1864, profesor de ceânomie po- 
litică la facultatea de drept din Băciirescl, 
unde profesează până la 5 Septembre 1894. 
In 1868, a fost însărcinat cu suplinirea ca- 
tedrei de drept civil a lui G. Costa-Eoro. 
La 1864, e numit secretar general al con- 

siliului de stat, post pe.carel ocupă până 
la 1865. La 1872, e numit procuror de 
secţie la Curtea de Casaţie, dar nu o- 
cupă acest post de cât trei luni, şi demi- 
sioncază,
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Fost ministru al Comerciului şi Agricul- 
turei de la 3 Noembrie 1891 până la 26 
Noembrie - acelaş an, Alexandru Vericeanu 
a representat în mai multe rânduri distric- 
tele Brăila şi Argeş în Cameră şi Senat. 

Vermont (Nicolae. Is.)-—Pictor, năs- 
cut în Bacăi la 28 Septembrie 1866. A in- 
trat la 1882 în şcoala de Bele-Arte din Bu- 
curesci, a absolvit Academia din Munchen 
sub profesorii Kaulbach şi Lâfitz apoi în 
1895 a intrat la Paris în atelierul Maillart. 

Principalele sale tablouri sunt: Orfeli- 
nele, cumpărat de stat (1890),Emigraţii, cum- 
părat de stat (1891),Tăârgul Moşilor, cum- 
părat de Stat (1894). A zugrăvit catedrala 
din Cernavodă, bisericele din Rucăr şi din 
satul Fundeni (Ilfov) 

Vermont-Ventura (Lea). — Artistă 
socictară a 'Teatrulul naţional din Bucu- 
resci născută în 1864 la Moineşti (Bacău) 
din părinţi 'izraeliţă, încetată din viaţă în 
Bucuresci la 24 Noembrie 1895. Elevă a 

conservatorului, s?a distins cu deosebire în 

tragedie. 
Rolurile sale de căpetenie ai fost: Ae- 

dea, Phedra, Polyenct, Andrada, Tatiana, Re- 

pina, Sapho, Heimath, Greva ctc. 

Vernescu (George).—Avocat, om po- 

litic, născut în Buztit la 1833. A făcut stu- 

diile sale liceale în Bucuresci iar cele u- 

niversitare în Paris de unde s'a întors cu 

diploma de doctor în drept şi a îmbrăţi- 

şat îndată cariera de avocat, La 1839 s'a 

ales deputat în divanul ad-hoc şi la 1865 

26 Ianuarie a intrat în cabinetul prezidat 

de Bozianu. ca Ministru al Justiţie şi Cul- 

telor, Peste 5 luni (14 lunie) a demisionat. 

Aliat cu partidul liberal, face parte din 

coaliția de la Mazar-Paşa şi alegându-se de- 

putat, în Ministerul de la 27 Aprilie 1876 

cabinetul Manolache Costache, ia portofo- 

liul Internelor, pe care 71 păstrează şi în 

cabinetul Ioan Brătianu până la 27 lanua- 

nic 1877. La această dată se desparte de 

liberali, spre a forma un grup separat, Sin- 

cerit liberali, întemeând ziarul Binele public. 

La 1883, disidența din partidul liberal 

accentuându-se din ce în ce mai mult şi 

formându-se mai târziii opoziţia-unită,. G. - 

Vernescu este unul din cei trei şefi al 

acestei coaliţiuni, dimpreună cu Lascăr Ca-   
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targiu şi Dim. Brătianu, cu cari formează 
aşa zisul partid Ziberal-conservalor. 

In cabinetul "Th. Rosetti ' din 1888 No- 
embrie, G. Vernescu ia Ministerul Justiţiei 
pe care'l păstrează până la 29 Martie 1889, 
când în formațiunea cabinetului Lascăr Ca- 

_targiu, trece la Finance până la 5 Noem- 
brie acelaş an. 

La 1891, sub Ministerul generalului 1. 
E. Florescu, ia portofoliul Financelor şi ad- 
interim la Justiţie până li 27 Noembrie 
acelaş an. 

Atunci, disolvându-se partidul liberal: con- 
servator, G. Vernescu se pune iarăşi în 
capul grupului sincerilor liberali, acum mult 
mai şters şi fără nici o înrâurire asupra 
celor-l-alte dout partide. 

Vilara (Alecu).— Om politic, grec de 
origină, data nascerci şi încetărci din viaţă 
necunoscute. 

Amestecat în mişcarea cteristă de la 1821. 
şi cunoscut ca devotat Rusici, consulul 
otoman, dobândi la ş Aprilie 1823 aresta- 
rea şi extradarea sa de la principele Ghika, 
sub cuvânt că ar fi comis jafuri şi răpiri 
de bani, dar în realitate pentru că adusese 
servicii Rusici între 1806—1812, în timpul 
ocupaţiunei. 

A fost condus sub escoită la Silistria şi - 

închis la Ezki-Zagra, unde a stat până la 
1824 Aprilie. o 

Pus în libertate, se reîntoarce: în Rucu- 

rescă şi este numit sameş, apoi nazir al 
vistierici la 1827. 
„De la 1834 până a 1837, a fost mare 

vistier. 

Vilara a făcut parte din Comisiunea al- 

cătuită în Bucuresci pentru Muntenia, pen- 

tru întocmirea Regulamenlului organic, apoi 

din deputaţia care a mers la Petersburg spre 

a supune Îa modificări regulamentul, îna- 

inte de a fivotat de către Divanul ad-hoc, 

(1829—1830). 
Mai târzii (1846—1848), Vilara a fost 

Ministru al Dreptăzei în Muntenia. 

Vioreanu (Dimitrie. P.)—Jurisconsult, 
om politic. A făcut studiile sale în ţară şi 

le-a terminat în streinătate. 
Fost profesor de drept la facultate de la 

înfiinţarea că: şi până la 1881, Vioreanu a 

fost. Ministru. al Justiţici de la 1 August 

1863 până la rr Octombrie 1863, apoi de 

la 2 Februarie 1870 până la 20 Aprilie 

18



acelaş an, şi de la 5 Aprilic 1876 până la 
22 Aprilie acelaş an. 

Intrând iarăşi în "magistratură, a. fost 
procuror general la Curtea de casaţie până 
la 24 Octombrie 1881, când a murit, 

A publicat: Munca şi funcţionarismul 
(1878). 

Vitzu (Alexandru. N.)—Doctor, pro- 
fesor, născut în Sevineşti (Jud. Neamţu) 
la 21 Noembric 1853. 
_A făcut studiile primare la şcoala Dom- 

ncască din oraşul Piatra (1861---1863) cele 
secundare în seminarul Veniamin din Iaşi 
(1865—1872), cele superioare la Universi- 
tatea din Iaşi, facultatea de ştiinţe (1872— 
1876), -apoi la Paris facultatea de ştiinţe 
(Sorbona) şi cea de medicină (1877-1882), 
de unde a dobândit diploma de. doctor în 
ştiinţele naturale. 

La 1882 prin concurs, a fost numit pro- 
lesor de zoologie, anatomie şi fiziologie 
comparată la facultatea de ştiinţe din Bu- 
curesci, iar la 1892, separându-se catedra, 
a remas profesor de fiziologie generală şi 
comparată, E director al Institutului de fi- 
ziologie pe care Pa dirijat de la fundaţiuneăa 
lui, 1883. 

A fost inspector general al şcoalelor de 
la 1885—1888, membru în Consiliul per- 
manent al Instrucţiunci publice (1888— 
1892). - 

E membru al Societăţci de zoologie din 
Paris şi membru corespondent al societăței 
de biologic din acel oraş. - 

A scris: Analomia şi fisiologia crustacee- 
lor, “Doctrina secreţiunelor interne, Noua 
/uncţiune a Pancreanului, Secreţiunea internă 
a rinichilor, Regenerarea creerului la mai- 
mue, Studiu asupra învețămîntului secundar 
cu o statistică; şi numeroase alte lucrări 
asupra sistemului nervos, fiziologici crec- 
rului, ctce., publicate în ziarele ştiinţifice 
franceze. 

La 1895 Vitzu a fost ales deputat al 
colegiului al II-lea din judeţul Neamţu. 

__Vizanti (Andrei).—Profesor, născut în 
Roman la 18.44. A făcut studiile în Iaşi şi 
de acolo a mers la Madrid, unde a termi- 
nat facultatea de litere. Na 
„Reîntors în ţară la 1868, a fost numit 
profesor de limba şi literatura română la 
Universitatea din Iaşi, post pe care” ocupă 
ŞI acum,   

Scrieri: Principiul unităţei în Istorie (1869), 
Discurs funebru la înmormintarea principe- 
lut Cuza (1873), Importanţa şi utilitatea 
învețăturei pentru popor (1874) Importanţa 
şi utilitatea studiului limbei române (1878), 
Constantin Negri (1881), Veniamin Costache, 
Mitropolilul SColdovei (1881), Abecedarul 
lui Gheorghe Lazăr (1883), La rsforme de 
Lenseignement public en Roumanie (1887), 
Era nouă (1890), Diferite discursuri (1891). 

Vlădescu (Matei).—Gencral de divizie, 
şeful stat-majorului regesc, născut la 2Fe- 
bruaric 1835, elev al şcoalei militare la 
1854, sub-locotenent la 1856, maior la 
1866, colonel la 1873. - 

A comandat în timpul rezbelului Inde- 
pendenței (1877—1878), brigada 1-ia de 
infanterie din divizia 2-a a corpului 1-itt 
de armată, făcend recunoaşterea de la Ce- 
tatea, şi a participat apoi la luptele din. 
Bulgaria. 

Inaintat general de brigadă la 1883, a 
fost Ministru de rezbel de la ş Noembrie 
1889 la 15 Februarie 1891. 

Apoi a fost înaintat la gradul de general 
de divizic în 1893,ca şef al stat majorului 
regesc. 

Vlădicescu (Alexandru).—Artist dra- 
matic, născut la 1842. 

Fiind funcţionar la Ministerul Justiţiei, 
părăseşte serviciul, cerând un concedii la 
1859 şi pleacă la Ploeşti cu Pascali, unde 
joacă pentru prima oară. - 
Apoi se angajează cu fratele sti mai 

mare şi pleacă cu dânsul, spre a da re- 
prezentaţiuni piin provincie. 

A jucat adesea şi prin Basarabia şi 'Lran- 
silvania, iar în ultimii ani se stabileşte în 
Galaţi, unde locueşte și astă-zi. 

De şi nu a avut talentul fratelui sti, 
totuşi Al. Vlădicescu a avut oarc-cari 
succese însemnate pe scenă, în rolurile de 
Pere noble şi Jeune premier. 

Vlădicescu (Ioan). -—- Artist dramatic, 
născut la 1826, încetat din viaţă: în Galaţi 
la 24 Martie 1895. A urmat cursurile şcoa- 
lei Sf. Sava până la 1849 şi apol a intrat 
într'o trupă de actori, împreună cu Dimi- 
triadi 'şi Pascali. : a 

Peste puţin pleacă la Craiova, unde stă 
până la 1854, când arde teatrul şi vine în 
Bucuresci. -
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La 1856 se stabileşte iarăşi în Craiova, 
unde începe a se disting2 cu deosebire în 
rolurile comice. | 

In tovărăşie cu fratele stă Alexandru şi 
cu artista any, cl cutrecră de la 1869 
înainte mai. toate oraşele din ţară şi se 
stabileşte în ultimii ani la Galari, unde a 
murit. 

Vladimirescu (Tudor).—hRevoluţionar 
celebru,! născut în comuna Vladimir (jude- 
țul Gorj) la 1770; mort la 1821. | 

El înveţase puţină carte la preotul din 
satul lui, mai terzii fusese la şcoală în 
Craiova. Dupt ce fusese cât-va timp în- 
grijitor la moşia unui boer de .peste Olt, 
Tudorse puse cu prilejul războiului dintre 
Turcia şi Rusia, dintre anii 1806 şi 1812 

în slujba acestei din urmă puteri, inrolând sub 

el mai multe sute de volintiri. Se vede că 
Ruşii făcură să-i se dea un rangdeboerie, 
întru cât îl aflăm curând după 1812, arătat 

cu titlul de sluger. El mai fu decrat şi 

cu ordinul Vladimirului şi ridicat la rangul 
de parucic, sati oficer, în armata rusească. 

Compromis prin participarea lui cea ener- 

gică la lupta contra 'Lurcilor, el trebui să 
iugă la Viena, dupt încheerea păcii. Intor- 

_cându-se mai târziu în Muntenia, devine 

în 1815 vătaful plaiului Cloşanilor. Până 
la această vreme, Ludor adunase ceva avere 

şi anume o casă cu vie în dealul Govorii, 

dout mari case şi prăvălii în Cerneţ, moşie 

şi alte acareturi la Vladimir, aceste din 

urmă, moştenite de la tatăl s&ă, şi mal 

multă avere mobilă, preţuite, toate împreună 

prin testament, făcut de el pe la 1817, la 

suma de 12,350 de lei. Averea lui şi-o 

mărise, atât prin prada. dobendită de la 

Turcă cât şi prin comerţul de boi în ţara 

ungurească. | „ 

_ Îndată ce muri Vodă Suţu Domnul Mun- 

tenici, “Iudor plecă cu vre-o 25 de panduri 

peste Olt, spre a r&scula populaţia de acolo 

în conta boerilor şi a pune captt abuzu- 

rilor.Ajunsese stăpân peste cinci judeţe, dar 

armata lui era compusă în mare parte de 

oameni tă, liberaţi de prin puşcării şi cari 

jefuiat pretutindeni în mersul lor. 

Tudor, vezend 'că oștirea lul ameninţa a 

se preface într'o' bandă de hoţi, începu a 

pedepsi cu asprime abaterile -că, ucigând 

pe mai mulți din căpitanii lui pe cari ii 

prindea! cu jafuri, între alţii pe doul căpi- 

tani bulgari, ale căror capete le trimite boe-. 

  

  

rilor ce fusese prădaţi de ci, şi cari se 
“adăpostise în satul Buceşti. In scrisoarea 
de îndreptare cu care 'Tudor însoţeşte tri- 
„miterea capetelor căpitanilor ucişi, cl spune 
că deşi nu este din sînge cvehenist, totuşi 
simte durerile celor evghenişti, că cugetul 
sti nu a fost nici este a se urma unele 
ca acelea, că a tăiat peacci duoi, trimiţân- 
du-le capetele, spre încredințare, şi că are 
să poruncească a le pune capetele la respintii 
pilda şi a altora. 

Mulţi din tovarăşii lui "Tudor, văzend 
mesurile luate de el, spre a menținea orîn- 
duiala între ei, se desfac de corpul lui şi 
se apucă de prădat în voia lor, în toate 
părţile. “Lot aşa fac însă şi pandurii ocîr- 
muirii, trimişi sub căpitanii” Iordache şi 
Farmache; spre a combate resvrătirea lui, 

cu atât mai mult că aceşti căpitani însuşi 

fraternizează cu "Tudor. Lot pe atunci îna- 

intând şi oștirea eteristă sub Ipsilanti, în 

hotarele Munteniei, se incinge în toată țara 
un foc cumplit, dinaintea căruia fuge din 
toate părţile populaţia înspăimântată. 

Dupt ce puse stăpânire pe judeţele de 

peste Olt, Tudor porni spre Bucuresti, 
inspirând o groază cu atât mai justificată 

pria faptul că” atunci Ipsilanti coborea din 

Moldova spre Capitala Munteniei. 
La 16 Martie, el intră în Bucuresci, ară- 

tând printre. proclamaţie, că boerii patrioți 
Pat îmbrăţişat cauza, căci în realitate şi 

“Tudor, care începuse o mişcare contra bo- 

crilor, îşi schimbase purtarea, îndreptând 

revoluţia contra fanarioţilor, ast-fel în cât 
densa era acum naţională şi politică. 

Intrând Ipsilanti în Bucuresci la 25 Mar- 

ție, se opri la Colentina, pe când Tudor 
cra la Cotroceni, iar Sava la Mitropolie. 

In urma intrevederei lui Ipsilanti cu 'Ludor 

Vladimirescu, intrând Turcii în gară, Ludor 

fu silit să se retragă spre Piteşti. 
Inainte de a pleca din Capitală, el puse 

pe boeri să subscrie un protest către ca- 
petele încoronate, ce se aflaii întrunite pe 
atunci în-congresu! de la Laibach, contra 

încălecărei Munteniei de Turci şi a jafuri- 

lor comise de cterişti, într'o ţară ce nu 

avea nimic de împărtit cu dânşii. Dupt 
acea, plecară cu toţii în ziua de 15 Mai şi 

anume “"udor către Piteşti, iar boerii spre 

hotarele Austriei, unde căutaii adăpost con: 

_tra Joviturel turceşti ce se aştepta pe fic 

ce zi. 
Sava.. destăinui atunci lui Ipsilanti pro-
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ectele lui “Tudor, iar Ipsilanti însărcină pe 
unul din şefii mişcărel cteriste, cu prinde- 
rea revoluționarului. 

Căpitanul Iordache ajungând în tabăra 
lui [udor mai desprinsese pe ultimii ofiţeri 
ce mai incat cu :Vladimirescu, arătându-le 
corespondenţa lui cu "Turcii, cea-ce hotări 
pe toţi să dea pe capullor pe mâna eterişti- 
lor. lordache luă prins pe "Tudor din mij- 
locul oştirei sale, fără ca un singur glas 
să se ridice. pentru el, şi-l duse sub pază 
la 'Tergovişte. Dup& miezul nopţei îl scoa- 
seră afară din Mitropolie, îndreptându-se 
cu cel afară de șanțurile cetăzei. Ajunşi lângă 
iazul unci mori, aici îl aşteptat: doui greci: 
Varnava şi Parga, cari trebuia să îndepli- 
nească sarcina de omoritori. Când i se 
spuse să'şi facă ultima rugăciune, Tudor 
văzendui înarmaţi numai cu săbii şi pum- 
nalc, îi întrebă : aNPaveţi măcar un pistol.» 
Dar abia sferşise, şi ca fiarele sc repe- 
ziră asupra lui cei duoi sicari, lovindu-l 
fără alegere în toate părțile, fără ca nici 
una din lovituri să curme nodul vieţei. 
Corpul lui “Tudor era forfecat în bucăţi și 
cl tot încă r&sufla. 

Cu 'Ludor se stinse mişcarea revoluţio- 
nară română, rămâind lupta între Greci şi 
Tură. 

Vlahută (Alexandru). — Poct, publi- 
cist, născut la 5 Septembrie 1859 în Ple- 
şesci (Lutova). 

A colaborat între. 1886—S8 la ziarul 
Epoca pentru partea literară şi a publicat 
în acel ziar mai toate scrierile sale, adunate 
în urmă în volum. 

La 1894 a fondat împreună cu D-rul 
Urechia revista Vieaţa (1894—1895), care 
însă ma apărut de cât un an. 

Scrieri: Nuvele (1886), Poesir (1887), 
Din goana vieţel (1894), Dan (1894), Un 
an de luptă (1895), Iubire poesii, (1888— . 
1895), In viitoare (1896). 

Vogoridis (Ştefanaki),—Fost print al 
Samosului şi caimacam al Moldovei, înce- 
tat din viaţă la Samos în August 1859. A 
venit în Moldova sub domnia lui Scarlat 
Calimac, care”l numi prefect al Galatilor 
de la 1812 până la 1819. Dupt moartea 
lui Mihai Sutzu fu numit caimacam al Mol- 
dovci la 1821, dar dupt alegerea lui Ioan 
Sturdza ca Domn, plecă înTurcia. La 153 
fu numit de Imperiul otoman, prinţ al Sa- 

  

    

mosului şi conduse această provincie până 
la 1649, când fu nevoit să fugă în urma 
nemulțumirilor adunate contra sa şi fu în- 
locuit. 

Vogoridis-Konaki (Nicolae). — liiul 
lui Ştefan Vogoridis, fost caimacam al Mol- 
dovei, născut în laşi la 1821, încetat din 
viaţă în Bucuresci la 23 Aprilie 1863. Că- 
sătorindu-sc cu fiica marelui logofit Ko- 
naki, care nu avu copii de sex masculin, 
adaogă numele Konaki “la al stu. Sub câi- 
măcămia lui 'codoritză Balş, a fost Ministru 
de Finance al Moldovei la 18 Decembrie 
1856 până la 7 Martie 1857, când fu nu" 
mit caimacam şi combătu din toate puterile, 
facerea unirci Paincipatelor. 

Alegerile făcute sub dânsul, în vederea 
Unirci fiind contestate ca ilegale, comisarii 
curopeni protestară şi dânşii şi puterile de- 
ciseră să se facă noui alegeri, al căror re- 
zultat aduse alegerea lui Alexandru loan 
Cuza. : 

Voinescu (Eugenie). — Pictor, născut 
în laşi la 26 Mai 1844. A fâcut studii de 
literatură şi drept la Atena şi în urmă la 
Paris, unde s'a împrietenit cu celebrul pic- 
tor Courbet, fondatorul şcoalel realiste mo- 
derne. 

A ocupat cât-va timp funcțiuni în diplo- 
maţie: Consul 'general al Românici la Buda- 
Pesta (1879), la Constantinopole (1882), 
la Odesa (1883—1888). | 

EI este întâiul pictor român care a pic- 
tat marea sub toate fazele ci. 

Tablourile sale principale sunt: Un port 
de mare, Un moment suprem, cari se gă- 
sesc la Banca naţională, Portul Constanţa, 
care se găseşte în pinacoteca din Bucuresă, 
Aarea Neagră, medaliată la expoziţia din 
Paris (1869), Stâncile de la Coustanţa, Rada 
din Odesa, Naufragiu pe Marea Neagră. 

E. Voinescu a fost cât-va timp profesor 
“de pictură la: şcoala de Bele-arte din Bu- 
"curesci. 

Voinescu (Ioan).— Om politic, publi- 
cist, născut în Bucuresci la 1816, încetat 
din viaţă în Paris la 185ş Decembrie. A 
făcut studiile sale în Odesa (Rusia) şi apoi 
a intrat în armata română la 1830, înain- 
tând până la gradul de maior, adjutantDom- 
nesc în 1840. 

In timpul când era în armată de la 1836
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până la 1838, a “tradus pentru teatru mai 
multe comedii din repertoriul lui Moliere. 

„La 1843 Voinescu intră în magistratură şi 
ajunge procuror al Curţei de revizie. 

La 1848 cl este Ministru sub guvernul 
provizoriu şi face parte din locotenenţa 
Domnească. Exilat, se stabileşte la Paris, 
unde publică Les Arabesques (1852) şi tra- 
duce în limba franceză Doinele poetului 
Alecsandri (1853). 

Voinov (Nicolae).—Om politic, născut 
la 1834 în locşani. A făcut toate studiile 
sale în ţară şi după terminarea lora intrat 
în magistratură ca procuror şi apol preşe- 
dinte al tribunalului Putna de la 1862 până 
la 1864. 

Colaborator al ziarelor Zimbru şi Steaua 
Dunărei, de mult înainte, avea mai mare tra- 

gere de inimă pentru politică de cât pen- 

tru magistratură, ast-fel în cât peste puţin 

timp a părăsit postul de preşedinte al tri- 

bunalului, spre aşi pune candidatura la 
alegerile pentru Corpurile legiuitoare. In 
diferite rânduri a fost ales deputat şi sena- 
tor, iar de la 15 Noembrie 1883 până la 
14 lanuaric 1885 a ficut parte din cabi- 
netul loan Brătianu, ca Ministru al. Jus- 

tiţici. 
La această epocă, părăseşte rendurile par- 

tidului liberal, și după ce face parte din 

opoziţia-unită, intră în grupul Constituţio= 

nal de sub conducerea lui P. Carp. 

Vulcan (Iosif). — Născut în Holod 
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(Crişana) la 19 Martie 1841, din o familie 
originară din România. A studiat gimnaziul 
la Oradia-Mare şi dreptul la Universitatea 
din Buda-Pesta, luând diploma de avocat, 
fără însă a face practică. 

Colaborând la mai multe reviste şi ziare, 
la 186ş a fondat în Buda-Pesta revista li- 
terară Familia, care de atunci apare neîn- 
trerupt şi azi la Oradia-Mare. Este cea 
mai vechie revistă literară română şi a avut 
de colaboratori pe Cipariu, Bariț, Alecsan- 
dri, Haşdeu, Papiu, “Tocilescu, Hodoş şi 
Eminescu. A mai redactat Umoristul apoi 
Gura satului, în urmă foaia poporală Şe- 
zăloarea şi biografiile celebrităților ro- 
mâne sub titlul Panteonul român. A pu-: 
blicat trei tomuri de Nuvele şi. unul înti- 
tulat De Ja sate; patru romanuri: Sclavul 
amorului 3 vol., 'Ranele naţiunei 2 vol., 
“Barbu Strâmbu în Europa 3 vol. lata Popei 
2 vol., un volum de “Poesii şi altui întitu- 
lat Lira mea. A scris piesele poporale: 
Ruga de la Chiseleii, Sărăcie lucie; come- 
diile : Alb sat roşu, Chiriaşul fugit, Mireasă 
pentru mireasă, Soare cu ploae, Gărgdunii 
dragostei şi tragedia Şiefan Vodă cel lintr, 
premiată şi jucată la teatrul național. 

E iniţiatorul înfiinţărei unui teatru ro- 
mânesc în 'Iransilvania şi e preşedintele 

societăţei care conduce această mişcare, adu- 

nându-sc până acum unfond de peste dout 
sute de mii de lei. 

Academia română Pa ales membru co- 

respondent la 1879, iar membru activ la 

| 1891. . 

W 
Wachmann (loan. A.) — Născut la 

Pesta la 1807, mort în Bucuresci la 1863. 

A făcut studiile liceale la Viena. S'a anga- 

jat în diferite oraşe mari din Austria ca 

şef de orchestră de opera germană, apoi a 

venit în Bucuresci, angajat la opera germană 

între anii 1830—33. De atunci nu a mai 

părăsit România. E 

La 1844 fa numit profesor de piano al 

principeselor fiice ale Domnitorului G. Bi- 

bescu şi apoi profesor de muzică la inter- 

natul colegiului Sf. Sava, timp de mai mulţi 

ani, 
A fost director al teatrului naţional în 

unire cu C. Caragiale, în 1850 —1851, şef 

de orchestră al teatrului naţional sub di- 

recţiunea lui M. Millo în 1647-1859; apol 

până la 1863. Ş 

Ca şef de orchestră de operă germani, 

a scris mai multe opere, dintre cari cea 

mal însemnată fu Braconierul ; aceasta a 

fost reprezentată şi în Bucuresci de opera
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germană, sub conducerea sa la 11 Martie 

„1833. | 
Mai tot repertoriul teatrului naţional a 

fost compus de Ioan Wachman. Prima sa 
operă scrisă în limba română fu Zam/ira, 
executată de artiştii operei italiene în limba 
ţărci, la teatrul cel vechii, fiind directoare. 
celebra cantatrice Henrieta Carl ; în această 
operă era refrenul: Dimboviţă apă dulce, 
singurul care s'a transmis până la noi, de 
oare-ce toate operile dramatice scrise până 
la 1847 fură consumate de incendiul cel 
mare din acest an; refrenul de mai sus, fu 
reconstituit în urmă de loan Wachmann, 
dupt cererea publicului. Tot pentru teatru 
a mai scris diferite opere dramatice pre- 
cum : Mihai Viteazul la Călugăreni, cuvin- 
tele de Eliade, apoi muzica din Meşterul 
Manole, rămasă neinstrumentată, etc. 

In total a scris pentru teatru 67 opere, 
15 operete, 32 vodeviluri, 10 mari melo- 
drame cu cântece şi coruri, 10 melodrame 
cu coruri. 

A mai scris diferite piese pentru orches- 
tră, executate în public sub direcţiunea lui 
L.. Wiest. 

Pentru elevii internatului Sf. Sava a scris 
3 leturehit complecte, cântate de elevii in- 
ternatului în biserica, Sf. Sava, primul trac- 
tat de muzică în limba română: Priucipuri 
generale de muzică europeneastă modernă 
(1846). | 

A mai scris 2 Lefurghil pentru parochia 
catolică (a 2-a neisprăvită). | 

Ioan YVachman a fost cel întâi care 
a creat un stil de muzică naţională. A fă- 
cut cunoscute în strtinătate melodiile popu- 
lare române, publicând 4 cacte de aceste 
melodil, înainte de 1848 (Viena. Miillers 
Wove Kohlmarkt). 

Wachmann (Eduard). — Născut la 
1536, fiul lui Ican A. Wachmann. Instruc- 

ţia muzicală i-a făcuto tatăl stii, pentru 
teorie şi piano şi L. Wiest pentru violină. 
La versta de 17 ani (1853) fu angajat la 
Craiova ca şef de orchestră al teatrului de 
acolo, sub direcţiunea lui Pera Opran şi a 
lui “Th. Theodorini până la 1856. In cur- 
sul acestui angajament, făcend "o practică 
întinsă de orchestrare, se ocupă mai ales 
cu aranjarea şi orchestrarea repertoriului de 
vodeviluri, operete, ctc., pe cari le nota 
de pe auz. De la 1856 până la 1858 
funcţionă în mai multe renduri la Bucu-   
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resci ca şef de orchestră şi începu caricra 
de profesor de piano. De la 1858-1860 
studiă la Viena armonia şi piano cu pro- 
fesorul Iosef Dachs. De la 1860-63 “și 
urmă studiile la Paris cu profesorii H. 
Reber şi Carafa (compoziţia), cu Mar- 
montel (piano), cu Benoit (orgi). Obţinu 
premiul 1-it de armonic și x-a' medalie de 
contra punct şi fugă. Rechemat de moartea 
tatălui stii, veni în țară la 1863. 

In Bucuresci ocupă locul tatălui sti ca 
-şet de orchestră la teatrul naţional, sub di- 
recţiunea lui M. Millo. Tot în 1863 fu 
numit profesor de piano în locul tatălui 
sti, la Conservatorul din Bucurescă, înfi- 
inţat în acel an. În 1864 i.se oferi catedra 
de armonie de la Conservator, pe care o 
ocupă şi azi. , 

La 1665 fu numit membru în Comitetul 
teatrului, din care face parte neîntrerupt 
până azi. La 1867 fu ales membru al Ate- 
neului, la 1869 fu numit director al Conser- 
vatorului, unde funcționează şi azi. La 1874 
fu membru în consiliul general al Instruc- 
ţiunci. “Tot în acest an fu numit profesor 
de armonie al principesci domnitoare, Eli- 
sabeta. 

A scris pentru teatru, muzica la urmă- 
toarele piese: Spoelele “Bucuresciului în ş 
acte, (1863), Duelurile 2 acte (1863), Bd- 
dăranul boeril scena finală, (1863), Agati- 
Flutur vodev. 3 acte, Esmeralda cuplet cu 
cor, Contesa Butoiii vodev. 2. acte, Hapu- 
rile “Dracului feerie, Aurul şi victemele lui 
1 act, (1865), Ruinele dramă, cuplet cu 
cor (1865), Ioan Cucerul cuplet cu cor, 
Gurd-cască şansonetă, Paraponisitul şanso- 
netă, “Paraclisierul şansonetă, Tiganul, Co- 
lummb (danţul stlbaticilor), Corabia Salaman- 
dra (1866), Viaţa unui comedian cuplet şi 
cor (1859), Păunaşul codrilor vodev. 3 acte 
(1867). A compus 2 Leturgbii pentru cor 
mixt şi diferite alte imnuri religioase, un 
mare numer de Coruri pentru voci bărbă- 
leşti,, diferite Composiţiuni pentru piano. Ca 
muzică didactică, a publicat-o teorie : Fixer- 
ciţii practice de intonaţie. - 

La 1865 făcu prima încercare de muzică 
corală bărbătească, întrunind pe elevii cci 
mai capabili al Conservatorului. | 

La 1866 fondă Concerlele simfonice, cari 
ai contribuit mult la formarea artiştilor şi 
la desvoltarea gustului pentru muzică în 
public. : 

Până azi concertele simfonice ai ajuns
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la numărul de 106. Statistica numelor de 
artişti români, cari figurează pe programele 
concertelor de la fondare până azi, arată 
un contingent tot mai mare de artişti 
români. 

Wallenstein (Gheorghe). — Pictor, 
născut în Iaşi. Data nascerci şi încetărei 
din viaţă necunoscute. A făcut studiile în 
Paris şi Roma. 

La 1849 a fost numit conservator al 
muzeului din Bucuresci şi apoi conservator 
al galeriei de tablouri, înfiinţată de Vodă 
Ghika. 

“Tablourile sale principale sunt: Visul 
lui Mihai Viteazu (1845), Cina cea de taină 
(1845), Rezboiul de la Călugăreni (1846). 

Wallin (Henri).—Inginer francez, năs- 
cut în Francia la 1856, încetat din viaţă în 
Bucuresci la 25 Octombrie 1891. 

lost elev al şcoalei centrale din Paris, 

locotenent: în rezervă din corpul de geniu 
al armatei franceze, a venit în Bucuresci 

la 1890, unde a fost însărcinat cu facerea 

lucrărilor de parapete la forturile din jurul 

oraşului. Făcând experienţe la fortul Oto- 
peni a unui ciment impermeabil, descoperit 
de densul, s'a produs o exploziune şi ne- 

nococitul descoperitor a fost ars de vii 

(12 Octombrie 1891). 

_ Warthiadi (Dimitrie),—Medic, născut 

în Macedonia la 11 lulic 1807, încetat din 

viață la 30 August 1862 în Bucuresci. 

Â făcut studiile la Pesta, unde a doben- 

dit diploma de doctor în filosofie la 1828. 

Apoi a trecut la Viena, unde a obţinut la 

1831 diploma de doctor în medicină. 

De la 1834 până la 1847 a fost medic 

al spitalului Colțea ; la 1849 a fost numit 

medic şef al armatei şi al spitalului ostă- 

şesc, iar la 1850 îi s'a adăogat şi însărci- 

narea de medic al şcoalei militare. La 1853 

a trecut inspector al spitalelor judeţene şi 

a ocupat acest post până la 1860, când a 

trecut la pensie. 
A publicat: Mica chirurgie (850). 

Warthiadi (Panait).— General de bri- 

gadă, născut la 16 Martie 1847. , 

A intrat în şcoala militară la 1862 şi a 

fost. înălțat sub-locotenent la 1864. Maior 

în 1877, îa parte la rezbelul Independenţei 

(1877-78), comandând bombardarea Smâr- 

Ba 
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danului şi a Inovel. La 1888 a fost înălțat 
la gradul de colonel şi la 1898 general de 
brigadă. Ni 

Weigand (Gustav). — Publicist ger- 
man, născut la 1 Februarie 1860 în Dins- 
burg (Germania). De la 1871 până la 1876 
a urmat cursurile gimnaziului din Giessen, 
la 1876 a intrat în seminarul din Benohcini, 
iar la'1878 e numit învățător la.o şcoală 
din Darmstadt. In 1881 trece examenele în 
ştiinţe de stat şi este numit profesăr_ la 
gimnaziul din Mainz. Dup& ce termină în 
1874 facultatea de teologie din Lipsca,”- 
Weigand face o călătorie prin Balcani ia 
1887, spre a studia dialectul Românilor de 
acolo, apoi merge cu acelaş scop în Ma- 
cedonia şi publică lucrarea sa : Die sprache 
der Olimpo- IValachen. 

La 1889 pleacă în Turcia, unde stă până 
la 1890, studiănd ţările locuite de Români. 
Acuzat că lucrează contra Grecilor şi Ser- 
bilor în favoarea Românilor al căror spion 
ar fi, se atentează la viaţa lui. 

Din fericire scapă şi se reîntoarce în 

Germania, stabilindu-se în Lipsca, unde e 

numit la 1891 profesor la Universitate 
pentru limbele romanice. 

A mai publicat: Nowvelles recherches sur 

les Roumaius de VIstrie (1893), “Die Aro- 

unei (189 ş), Iaresbericht des rumăn: (1894), 
lucrare care a contribuit mult la cunoasce- 

rea limbei noastre în Germania. 

Wickenhauser (Adolf. Franz).—Pu- 

blicist, financiar, născut la Wurmbach (Aus- 
tria) la 1809, încetat din viaţă în Cernăuţi 
la 6. Aprilie 1891. De origină austriacă, s'a 

aşezat încă de tîntr 'în Bucovina, unde a 

ajuns consilier financiar şi sa ocupat în 
special, în decurs de 30 ani, cu studii asu- 
pra istorici Moldovei. 

EI a publicat: Crisoavele mănăstirei Mol- 

dovitza (1862), Istoria oraşului Cernăuţi 

(1874), Istoria documentată a măndstirei 

Solca (1877), Horecza, adaos la mânăstirea 

Cernăuţului (1880), Istoria mdnăstirelor Flo- 

mor. Sf. Onufrie, Horodnic şi Petrouţi (1881), 

Coloniile germane în Bucovină (1885-88), 
Istoria mândstirelor Voroneţ şi Putna (1886- 

88), Istoria episcopiet Râdduţi (3870799, 

Câmpulungul rusesc şi moldovenesc (1890). 

Wiest (Ludovic). — Celehru violonist, 

compozitor muzical, născut în Viena la 25.
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Martie 1819, încetat din viaţă în Bucuresci 
la 19 Ianuarie 1889. . 

A făcut toate studiile sale muzicale la 
Conservatorul din Viena, sub renumitul 
profesor Bohm, distingându-se din copilărie 
prin talentul s&i, obținend în toți anii pre- 
miul întâi şi medalia de aur. 

La 1838 Vodă Ghika, voind să înființeze 
o orchestră a palatului sub organizarea sta- 
tului, a trimis pe adjutantul su colonelul 
Gramont la Viena, spre a găsi acolo o 
celebritate muzicală, capabilă de a organiza 
această muzică. Directorul Conservatorului 
din acel oraş recomandă pe Wiest, care nu 
avea de cât 19 ani şi care veni în Bucu- 
resci şi organiză îndată muzica palatului 
Domnesc. 

Această instituţiune a ţinut până la1853, 
când a fost desfiinţată de Vodă Cuza, care 
a acordat lui VViest drept recompensă, o 
mică pensie. Dupt aceasta el este angajat 
ca şef de orchestră pentru opera italiană 
de către toate trupele cari veneau în Bu- 
curesci, spre a da reprezentaţiuni. Prima 
operă italiană venită în Bucuresci a fost 
adusă chiar de Wiest, dup însărcinarea ce 
i-a dat guvernul. 

La 1863 Wiest a fost naturalizat şi la 
1866 a fost numit profesor de vioart la 
Conservatorul din Bucuresci. 

Până aproape de sfârşitul vieţei sale, el 
a fost primă vioară în orchestra teatrului 
naţional, fermecând publicul prin agerimea 
arcuşului stu. 

lată principalele sale compoziţiuni muzi- 
cale: Les Hirondelles, Reve. d'lalie, 3 Con- 
cerle, 2 Suite, Carnaval roumain, Danse de 
fâes, Steaua Dunărei, Le rcve du diable, 
Scene de ballet, Grande rapsodie russe, Ta- 
rentelle, Perpetuo mobile, apoi numeroase fan- 
tazii asupra operelor: Hughenoţit, Guillaume 

Xenocrat (Constantin)—Filantrop, de 
origină elenă, încetat din viață în Bucurescl 
la 1876. Amânunte biografice lipsesc. 

A lăsat mai toată averea sa pentru a se clădi în Bucuresci un spital care poartă numele: Spitalul fraţii Aenocrat şi care a 

  
  

Tell, Faust, Purilani, Aida, Cenorentelo pen- 
tru Monocordul, etc., ete, muzica pentru 
drama dCoartea lut Constantin Brâncoveanu, 
baletul Ispita, ctc. 

Winterhalder (Enrich). — Publicist, 
născut în Austria la 1808, încetat din viaţă 
la Krintzendorf (lângă V iena), la 1889 
Mai 14. . 

Venit în ţară pe la 1829. a servit —- de 
şi strein — în armata. română pe la 1833, 
dimpreună cu C. A. Rosetti. Aici pare-se 
că s'a strâns între amândoi legăturele de 
prietenie, şi ast-fel regăsim pe Winterhalder 

„amestecat în mişcarea revoluţionară de la 
x 1848, când guvernul provizoriu "1 acordă 

împămentenirea ; apoi este exilat. 
De aci înainte, el este tovarăşul lui C. 

A. Rosetti în toate întreprinderile sale ca 
librar şi tipograf, apoi redactor la Pruncul 
Român şi la Românul. Sub pseudonimul 
Ernescu şi Contimporanul, Winterhalder a 
publicat în aceste ziare numeroase articole 
financiare, studii comerciale, critici drama- 
tice, etc. 
„La 1860 a fost cât-va timp director al 

Ministerului de Finance. 
El a introdus în România stenogratia, 

făcend cursuri gratuite. 
Principalele sale publicațiuni sunt: Flori 

de scaeţi poesii, (1845). Bătălia de la Ci- 
lugăreni operă eroică în 3 acte, Triumful 
amorului comedie, Vina tragedie. 

In poesiile sale se găsesc versurile cu- 
noscute : 

Dâmboviţă apă dulce 
Cine bea unu se mat duce 

şi Rendunică militică 
De ce fugi din ţara mea... 

X 
fost administrat de executorul testamentar 
D-rul Kiriazi, ! 

Spitalul s'a deschis la 1881. 

Xenopol (Alexandru. D.)— Profesor 
de istorie, născut în laşi la 1S43,unde şi-a
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terminat studiile liceale. La 1870 plecă la 
Viena, unde_absolvi studiile de drept şi 
apoi la Berlin, unde termină cursurile de 
filosofie. La 1868 a debutat ca publicist în 
Convorbirile Literare, publicând o serie de 
studii şi critice asupra fradiţiunelor naţio- 
nale, asupra instiluţiunelor noastre, cete, ctc. 

La început Al. Xenopol a intrat în ma- 
gistratură şi a fost cât-va timp procuror la 
laşi, dar mai terziu s'a sacrificat: cu totul 
studiilor istorice. De la 1883, el este pro- 
fesor- de istoria universală critică la Uni- 
versitatea' din Iaşi, facultatea de litere. 

Scrieri: Despre: învețămîntul şcolar în 
genere şi în deosebi despre acel al istoriei, 
Studii economice (1879), Istoria Românilor 
CD , Rezboiul dintre Ruşi şi Turci 2 vol. 
1880), Teoria lui Rosler (1884), Les Rou- 

nidins au moyen-âge“(1885), Memoriu asu- 
Pra învețămintuluă superior în Moldova(1885), 
Fides bhistorigues sur les peuples roumains 

gină izraclită, născut în Bucuresci la 11 
Septembrie 1854, naturalizat la 1897. 

A urmat „patru clase la gimnaziul Lazăr, 
apoi a intrat în 1869 „ca funcţionar la casa 
de bancă Marmorosch, unde a stat până 
la finele anului 1888. In urmă avea acolo 

« conducerea afacerilor subtitlul de reprezen- 
tantul casei: 

La 1888 sia stabilit 'singur bancher în 
Bucuresci, cu concursul socrului stă; de la 
1896 a luat singur conducerea afacerilor. 

Este comanditarul mai multor asociaţiuni 
industriale precum al fabricei de olărie Katz, 
al fabricei. de hărtic din Scăeni, şi membru 
în consiliul de administraţie al Societăţci 

„de petrol. 

Zăgănescu (Pavel).—Colonel de pom- 
pieri, născut în R.-Sărat la 1815, încetat 

din viaţă în Bucuresci la 1896. Şi-a înce- 
- put studiile la un dascăl grecesc, apoi la 

1S31 a intrat în oştire ca iuncăr. 
- Sub-locotenent în 1840, e mutat în cor- 

—20i — 

  
-Z 

Zăhăreanu (Ignat).—Bancher, de ori- - 
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(1887), Istoria Românilor din “Dacia- Tra- 
jană 6 .vol. (1888-1893), . Mihail Pogălni- 
ceanu (1895), Industria mătisel (1896). 

Al. Xenopol este membru al Academici 
române de la 1895. | 

Xenopol (Nicolae).—Publicist, avocat, 
născut în Iaşi la 1859.A făcut studiile sale 
în ţară şi le-a terminat în Litge, 

A colaborat mult timp la ziarul Românul 
sub direcţiunea lui C. A. Rosctti, iar la 
1585 a intrat ca prim redactor la ziarul 
Voința Naţională. De la 1885 până la 1888 
a fost şef de cabinet al: lui loan C. Bră- 
tianu la Interne. 

In 1895 s'a ales deputat al coleg. 
Olt. | 

Scrieri : Brazi şi Putregai. 
La:1597 părăseşte redicţia /oinţei Na- 

[ionale şi trece la ziarul Drapelul. 

al 2-a 

pul pompierilor poliţiei la 1644 şi la 1847 
c, înaintat locotenent. Cu : acest grâd, ia 
parte la_ 13 Septembrie 1648, la lupta con- 
tra “Turcilor din. Dealul Spirci, având co- 
manda pompierilor, cari în număr de 180 
oameni forinați în dou& plutoane, fură tri- 
mişi în ziua-de 13 Septembrie de la poli- 
ţie la cazarma Alexandria. Cavaleria oto- 
mană, care ocupa comunicațiile pe la Curtea- 
Arsă, voi a le opri trecerea, dar după stă- 
ruinţa pompierilor, “Turcii fură siliţi a lăsa 
să'şi continue mersul. La podişca de lângă 
cazarmă fiind postată infanteria şi artileria 
otomană şi spaţiul de trecere fiind strimt, 
sub-locotenentul de pompieri Bălşan, atin- 
gend cu cotul pe un artilerist turc,. acesta: 
căzu în şanţ. Un major otoman de artile- 
rie vezând aceasta, loveşte cu latul .săbici 
pe sub-locotenentul Bălşan ; acesta ripos-, 
tează cu pistolul şi omoară pe maior. Cu 
al duoilea pistol vizează pe Cherem-pașa şi 
i ucide numai calul. De aci isbucneşte în- 
căerarea între Turci şi pompieri cu o mare 
vioiciunz ; glonţul şi baioncta ai de o po- 

„15b



za 
trivă rol. Dou& tunuri pe cari “Turcii le 
aşezat la poziţie ca să tragă în pompieri, 
sunt luate de aceştia şi descărcate în 'Lurci. 
Lupta urmă încă cu învierşunare, dar, co- 
pleşiți de superioritatea numărului inami- 
cului, pompierii se retraseră în desordine;-o 
parte din el intrară în cazarma Alexandria, 
unde se găsea un batalion din reg. 2 de 
infanterie. Câţi-va pompieri fiind remaşi în 
învălmăşeală în mijlocul 'Turcilor, fură so- 
maţi a sc da, dupt care depuind armele, 
fură împuşcaţi. 

Pompierii avură în această luptă 2 ofi- 
ceri şi 47 soldaţi morți şi mai mulți. răniţi. 
Pierderea inamicului fu însă cu mult. mai 
mare. ' 

Zăgănescu, închis mi terzii un an .la 
" Văcăreşti pentru motive politice, este re- 

primit în corpul pompierilor şi înaintat că- 
pitan la 1852. Apoi este maior în 1857 şi 
colone! în 1859. In această calitate este 
însărcinat cu organizarea grănicerilor. 

„ Demisionat din armată, e prefect de po- 
lizie în Bucuresci la 1868, inspector genș- 
ral al guardei naţionale în 1872 şi în acelaş 
timp vice-preşedinte al Senatului, 

De la această epocă înainte, a trăit cu 
destverşire - neamestecat în luptele po- 
litice. 

Zalomit (loan). — Profesor, născut în 
Bucuresci la 1810, încetat din viaţă la 1885 
în Bucuresci. A fost buisier al Statului şi 
a făcut studiile sale în Germania şi Francia. 

Intors în ţară la 1849,e numit. profesor 
de filosofie şi morală la Sf. Sava şi. apoi 
la facultatea de litere din Bucuresci de la 
înfiinţarea ci şi până în 1885. La 18611. 
Zalomit a fost director al eforiei şcoalelor 

- până la desfiinţarea acestei instituţiuni, când 
a trecut în consiliul superior al Înstrucţiu- 
nei publice. El a mai fost rector al Univer- 
sităţei de la. 1871 până la 1885. 

A publicat: Logica şi morala traducere, 

(1853). | 

Zamfirescu (Duiliu).— Publicist, năs- 
cut la 30 Octombrie 1858 la Plagineşti 
(R.-Sărat). 

A făcut studiile sale în ţară. Intrat în 
diplomaţie la 1885, după ce a fost cât-va 
timp procuror pe lângă tribunalul Dâmbo- 
viţa, e numit la 1888 secretar de legaţiune 
cl. IL :şi înaintat clasa | la 1893. De la   
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1894, D. Zamfirescu e la legaţiunea din 
Roma. a 

Colaborator al revistei Convorbiri Lite- 
rare, el a publicat: Fărd: titlu poesil,' In 
fala vieţei novele, Alte orizonturi (1894), 
Lume: nou€ şi: lume vechie roman. a 

Zamfirescu (Mihail). — Poet, născut - 
în Bucuresci la 1839, mort în Septembrie 
1878: Aplecarea sa pentru literatură a în- 
ceput să se arate încă din timpurile când 
se găsea pe băncile şcoalei şi primele sale 
încercări r&spândite prin diferite publicațiuni, 
au fost adunate de dnsul la 1859, într'o 
broşură întitulată Aurora: | 

Funcţionarismul, boala: secolului nostru, 
a împedicat negreşit pe Zamfirescu. să. dea 
talentului sti tot avântul. Impiegat: la Eto- 
ria „spitalelor: civile din Bucuresci, colabora 
din când în când la Revista Carpaţilor, 
“Buciumul, Scrânciobul, Revista contimporand, 
etc. | - | 

Cea mai însemnată parte din operile lui 
M. Zamfirescu a apărut la 1881, dupt 
moartea poetului, graţie ; îngrijirei fratelui 
sti, sub titlul Cântece şi plângeri. 

Satira literară Cuza de la “Bora rece, 
îndreptată contra şcoalei junimiste din Iaşi 
şi redacţiunei Convorbirilor literare, este 
opera lui Zamfirescu. Ă 

Zanne (Alexandru).—Publicist, ingi= - 
ner, născut în Bucuresci. la 20 -lulie 1821, 
mort în Bucuresci la 7 Noembrie 1880. 

Elev al liceului Sf. Savai'până la 1842; 
urmează cursurile şcoalei de inginerie, con- 
duse de Lalanne şi la 1844 sub conduce- 
rea inginerului Marsilion. aşează” prima ca- 
nalisare de apă în Bucuresci. | 

La 1847 colaborează dimpreună. cu D. 
Bolintineanu la ziarul Poporul suveran. Tri- 
mis de guvernul revoluţionar la Piteşti în 
calitate de comisar al guvernului în 1846, 
este exilat îndată ce intrară trupele: turceşti 
în Bucuresci şi” internat întâii la Constan- 
tinopole, apoi la Brusa, unde lucrează :ca. 
inginer al Statului până la 1856. a 
“La 1856 loan Ghika, pe atunci bey de 

Samos, '] cheamă în această insulă, unde 
dirijează lucrările până la 1859, când se 
întoarce în România. E 
__Aci el este numit şef de divizie la Lu- 
crările Publice (1859), apoi inginer şef al 
oraşului (1862-1863), director al Ministe-
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rului Cultelor (1863-64), efor al spitalelor 
civile (1862-64) şi director al acestei ins- 
tituţiuni (1866-67). 
„A. Zanne::a:' scris: Din prelutările (1845), 

Aritmetica: elementară (1863), SConetarul 
(1868), Sistemul metric (1878). EL a mai 
tradus:dimpreună cu Bolintineanu şi .Costi- 
nescu- Les miscrables.de V. Hugo (1862) 
şi' singur, din Catilinarile lui Cicerone (1875), 
prima catilinară. A ma! colaborat la 4/bina 
Pindului, Calendarul geografic şi literar. 

Zanne (iuliu).--Inginer, născut la Brusa 
(Asia mică) la 11 Iulie 1855. Elev al li- 
ceului Louis-le-Grand din Paris, a urmat 
apoi şcoala centrală de arte şi manufactură, 
de unde a eşit cu diplomă în 1880. 

A fost inginer;la căile ferate (1880-87), 
sub-director la serviciul technic al primăriei 
(1887-88), apoi iar la căile ferate (1890— 
94) şi actualmente la serviciul de poduri 
şi sosele. 

A publicat dout volume interesante: 
“Proverbele “Românilor (1896). 

Zappa (Constantin).—Născut în Epir 
la 1820, încetat din viaţă la Menton (Fran- 
cia) la 20 Ianuarie 1892. A venit în tară 
la versta de 3o ani şi s'a asociat cu vtrul 
sti Evanghelie, care murind în 1865, i-a 
lăsat prin testament usufructul întregei sale 
averi, cu condiţiune ca dupt moartea sa, 
această avere să devie proprietatea statului 
grecesc şi în special a mai multor institute 
culturale din Grecia. 

Acesta la rendul stă, a lăsat tot statului 
grecesc averea sa! proprie, dobândită în afară 
de acea a lui Vanghelie Zappa. 

Averea Zappa 'compunându-se din imo- 
bile rurale în România, şi constituţiunea 
tărei opunendu-se ca streinii să poată de- 
veni proprietari de pământuri în România, 
tribunalele ai respins cererea de punere în 
posesiune a statului elen. , 

Din această pţicină s'a ivit un conflict 
„ diplomatic între ambele state, conflict care 

a. pricinuit rechemarea reprezentantului Gre- 
ciei din Bucuresti Ja 1887 Octombrie 28 

şi ruperea relaţiunelor diplomatice cu Ro- 
mânia din partea: Greciei la 1892. 

In proces intervenind şi rudele lui Zappa 
mai târzii, instariţele judecătoreşti ai dat 

în urmă câştig de cauză acestor rude. 

  

  

Zappa (Evanghelie). —Milionar grec, 
născut în Epir la 1800, stabilit în Bucuresti, 
unde a adunat o avere foarte mare pe care 
a lăsat'o prin testamentul săi mai toată, 
în cea-ce . priveşte usufructul, afară de câte 
va.legate vărului sti Const. Zappa cu con- 
diţiune ca: dup& moartea acestuia, averea 
să se intoarcă la epitropia Olimpicilor din 
Atena şi altor institute culturale din Grecia. 

Evanghelic Zappa a încetat din viaţă la 
1865. : | 

Pentru alte amănunte, a se vedea Cons- 
tantin Zappa. 

Zefkari (Alexandru). — General de 
brigadă, născut în Bucuresci la 1830, în- 
cetat din “viaţă. 

A intrat în armată cu gradul de iuncăr 
la 1849 şi a fost înălțat sub-locotenent la 
1850. Maior în 1863, este "comandant al 
garnizoanei Bucuresci,când se urzeşte com- 
plotul militar contra Domnitorului Cuza. 

Inaintat colonel la 1869, e numit gene- 
ral de brigadă la 1875. | 

In timpul rezbelului Independenţei (1877- 
78) a fost ataşat pe lângă marele cuartier 
general al comandamentului rusesc. 

Zerlendi (Christofi). —Bancher, născut 
în Bucuresci la 1844, fiul lui Leon Zerlendi 
care era un mare comerciant de import 
şi export pentru România. A făcut studii 
comerciale în Syra (Grecia), apoi s'a întors 
în Bucuresci la 1862. La 1863, murind pă- 
rintele stu, s'a desfăcut tovărăşia care ccsista 
cu Sechiari, şi Christofi Zerlendi a luat dim-. 
preună cu fratele stă Achille, astă-zi dece- 
dat, administraţia importantei case de bancă 
din strada Smârdan. „i 

La 1888 a fost ales în Capitală senator, 
îndeplinind acest mandat până la 1895; în 
acelaş timp a fost consilier comunal în 
Bucuresci. 

A dăruit comunei Capitalei o proprictate - 
în valoare de peste 250,000 lei, spre a se 
înființa azilul pentru infirmi, care - poartă 
numele stu. | 

E fondatorul Societăţei de asigurare Na- 
fionala. 

Zosima (Leria). — Primadonă, profe- 
soară de cântec, născută în Bucuresci. A 

făcut studiile muzicale la Conservatorul din 

Paris. A jucat pe scenele principale din
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Europa şi pe scena teatrului naţional din 
Bucurescă, “ 

Căsătorindu-sc cu inginerul Zosima, a 
renunţat la cariera artistică. 

De la 1892 este profesoară de canto la 
Conservatorul din Bucuresci. 

Zsiga (Nicolae):—filantrop, născut la 
1792 în comuna Sf: Nicolae românesc, a- 
proape de Oradca-Mare. 
Terminând + clase “gimnaziale în Oradea- 

Ia 

“ra 
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Mare, se apucă de'comerciti şi deveni un ne 
gustor foarte bogat. Din multele sale acte fi- 
jantropice,: însemnăm dou :*Iifiiriţarea unui 
internat-'sub numele Fundaţia Sf. Nicolae 
pentru băcţi gr. or. români de la gimnaziul 
din Oradea-Mare, în care astă-zi se intreţin 
23 de studenţi: şi fundaţiunea de 3000 “A. 
pentru ajutorarea “studenţilor gr. or. rom. ni 
dela gimnaziul românesc din” Bciuş. 

A murit la 5 Noembrie 1870 în Obadca 
Mare, 

— 2 .—
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Alexianu (Gheorghe).— Medic, (vezi 

pagina 9). Incetat din viaţă la 1897. 

Asaky. (Gheorghe).—Medic, "(tcApa- 
vina” 14). Intors în ţară la 1897, i se dă 
vrintro lege specială direcţiunca institutului 

le gynecologic, creat printr'o lege specială. 

Băjenaru (loân). — 'Lenor, născut: la 

Păşcani în: 1863.: SE 

După ce a 'terniinat studiile muzicale în 

Conservatorul din -Bucuresci, a debutat la 

1887 pe scena Teatrulul naţional în ope- 

reta“'Girofl&Girofla. ME 

"“ Apoi aplecat la Milan, spre a'şi com- 

plecta: studiile. Intors: în ţară, este „angajat 

ca prim tenor al operei române din Capi- 

tală . şi debutează. în opera De'aş fi--rege; 

apol cântă în Carimen,:Licia, Ernani, Tra- 

viata, Faust, Cavalleria . Rusticana, Aida, 

ete.” e e 

În mai toate aceste opere, Băjenaru a 

cântat împreună cu cele:nai renumite cân- 

tăreţe române precum Darclee, 'Theodorini, 

Nouvina. | a: 

“In cursul lunei Martie 1898, a jucat dim- 

preună cu Darclec la Constautinopole în 

fata Sultanului care :"1 a -conferit “pentru 

meritele - sale * decorația otomană . ed- 

gidie. i 

Beldiman (Alexandru).—-Ziarist, (vez 

pagina.2 5). A încetat din viaţă în. Bucuresci 
la: 1898; a PR RER Ra 
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Beldiman (Alexandru. A.) — Diplo- 
mat, născut în laşi la 16 Mai 1855. A fă- 

cut studiile în streinătate şi a dobendit la 

1877 titlul de doctor în drept de la facul- 

tatea din Berlin, fiind în 1876 laureat cu 

medalia «de aur. 
- A intrat în diplomaţie la 1878 ca secre- 

tar al agenţici din Berlin şi la 1879 a tre- 

cut cancelar al agenţiei diplomatice şi con- 

sulatului general din Sofia. Gerant al aces- 
tei agenţii de la 1879 Septembrie până la 

1880 Decembrie, trece la: această epocă 
prim secretar al legaţiunei din Viena. La 
1881 este transferat la legația din Berlin, 
In timpul conferinţei internaţionale pentru 

cestiunea Dunărei, este delegat pe lângă 
Legaţiunea din Londra de la 1883 Februa: 
rie până la Martie acelaş an. La 1883 vine 

în Bucuresci şi este însărcinat provizoriu 

cu funcţiile de şef al'diviziei politice din 
administraţia centrală a Ministerului de 

Externe. | 

De la această epocă înainte, este la 1883 

şef al divizici politice din Minister ; la 1883 

lulie, însărcinat cu afacerile Legaţiunei din 

Berlin până la August 1883; la 1883 Sep- 

tembrie, ataşat pe lângă prim-Ministrul |. 

C. Brătianu când a mers la Gastein spre 

a se întâlni cu principele de Bismark până 

la Octombrie 1883; la 1884 Octombrie 29 

însărcinat cu funcţiile de secretar-general 

până la 4 Decembrie 1884; la 1885 lanua- 

rie 14 însărcinat din noi cu funcţiile de 

mai sus până la 7 Februarie 1885; la1885 

Martie 1, agent diplomatic şi consul gene-
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ral la Sofia; la 1885 Martie 4 însărcinat cu 
funcţiile de secretar-general până la 24Mai 
1885; la 1885 Iulie 11 însărcinat din noi 
cu funcţiile de mai sus până la 31 August 
1885; la 1885 Octombrie ataşat pe lângă 
prim-ministrul I. C. Brătianu, când a mers 
la Friedrichsruhe şi Viena, în urma revo- 
luţiunci de la Filipopole; la 1886 Februa- 
rie este trimis în misie la Berlin pentru 
negociările comerciale; la 1886 Mai, trimis 
din noă în miste la Berlin până în August 
1886; la 1886 August 25, însărcinat cu 

funcţiile de secretar-general până la 2 Sep- 
tembrie 1886; la 1887 lanuarie, trimis în. 
misie la Berlin pentru Încheiarea tractatului 
de comerciu cu Germania până la Februa- 
rie 1887; la 1888 Iulie 1, trimis” extraor- 
dinar şi Ministru plenipotenţiar la Belgrad 
până la 1 Octombrie'1888, când a demi- 
sionat. 

Demisionat la 1888 în urma retragerei 
guvernului liberal, de şi fusese rugat de 
noul guvern să'şi păstreze situaţiunea, n'a 
reintrat în diplomaţie de la 1895. 

Atunci la 9 Octombrie e numit secretar 
general ai Ministerului de Externe şi la 1 
Ianuarie 

- prezent. 

Beller (Arnold).—General de brigadă, 
născut la. 8 Iulie 1844. Elev al şcoalei mi- 
litare în 1861, sub-locotenent în 1863, ma- 
ior la 1875. 

E înălţat colonel la 1884 şi general de 
brigadă la 1897. "Toate gradele le-a dobin- 
dit în arma cavaleriei. 

Bengescu (Gheorghe). — Diplomat, 
(vezi pagina 25). La 1888 demisionează 
din funcțiunea de Ministru plenipotenţiar la 
Bruxelles. | | 

Brătianu (loan. I.) — Inginer, fiul lu! 
|. C. :Brătianu. A făcut studiile în ţară şi 
le-a terminat la Paris, unde a urmat cur- 
surile şcoalei politechpice şi şcoalei de po- 
duri şi şosele. Intors în ţară a intrat ca 
inginer în serviciul căilor ferate, unde a 
ocupat cât-va timp funcțiunea de şef de 
secţie. La 1897 Martie 31, a intrat în Mi- 
nisterul de sub preşidenţia lui Dim. Sturdza, 
luând portofoliul Luctărilor publice. 

1896 Ministru plenipotenţiar la. i 
Berlin, post pe care "1 ocupă până în | 

  

Candiano (Constantin).— General de 
brigadă, născut la ş Septembrie 1843. In- 
trat în şcoala militară la 1861, este înălțat 
sub-locotenent la. 1863, maior la '1875, 
colonel la 1890 şi. general de brigadă la 
1898. A 

Cantucuzino ]. A. (Zizine).—Om po- 
litic, (vezi pagina, 43). A încetat din- viaţă 
în Bucuresci la 1898. . | . 

Ferdinand de Hohenzollern.— Prin- 
cipe al României, (vezi pagina 73). A fost 
înălţat la gradul de general de brigadă 
în 1898. | o 

Flechtenmacher (Alexandru).—Com- 
pozitor muzical, (vezi pagina 76). A încetat 
din viaţă la 1898. i 

Grandea (Grigore)..— Publicist, (vezi 
pagina 92). A încetat din viaţă la 1898. 

- Marcu (Samuel).— Inginer mecanic şi 
electrician, născut în Bucuresci la 1864, de 
origină izraelită. A făcut studiile la şcoala 
politechnică federală din Zurich şi la Viena. 

_ Întors în ţară la 1890 dupt ce făcuse 
timp îndelungat practică în stabilimentele 
Schwarzkopf din Berlin, Luther din Bruns- 
wig, a început să se ocupe cu electricitatea 
industrială. Acestui inginer sunt datorite 
primele instalaţiuni de electricitate în Bu- 
curesci, precum la şoseaua Kisselef, Bule- 
vardele Academiei, Coltea, Elisabeta, gră- 
dina Cişmegiu, palatul Cotroceni. Acum a 
luat pentru compania Continentala - conce- 
siunea iluminărei cu electricitate a oraşului 
laşi. 

Negrescu (Leonida).—Arhitect, născut 
în Bucuresci la 1857.In' acest oraş a: făcut 
studiile liceale şi şcoala de poduri şi şo-. 
sele. Apoi a plecat la Paris, unde a urmat 
de la 1879 până la 1838 cursurile şcoalei 
de Bele-arte, obţinend diploma de laureat. 
In acest interval, în ultimii ani at şederel 

“sale la şcoală, a fost numit de guvernul 
francez :sub-inspector la lucrările clădirel 
şcoalei centrale din Paris şi apoi inspector
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general al clădirelor imobilelor din cuartie- 
rul Luxembourg. 

Intors în ţară la 1888, a fost numit ar- 
hitect-şef la căile ferate, de unde a trecut 
în aceaşi calitate la Ministerul Instrucţiunti 
publice. a 

“Principalele sale lucrări sunt: Gimnaziile 
din “Dorohoi, Vaslui, R.-Sărat, planurile tip 
pentru şcoalele comunale şi rurale, apoi mai 
multe clădiri particulare între cari, casa 
“Procopie “Dimitrescu din Bucuresci, casa 
Ghiţă Ionescu din Ploeşti, monumentul fu- 
nerar al bancherului Rosenthal la cimitirul 
izraclit, ctc, etc. 

Sallmen (Dimitrie).-— General de bri- 

gadă, născut la 1836 Aprilie 23. A intrat 

în oştire, arma cavaleriei, la 18ş6 cu gra- 

dul de sergent, a fost înaintat sub-locote- 

> 2 CC 

  

nent la 1858, maior la 1869, colonel la 
1880 şi general de brigadă la 1893. 

Sion (Constantin). — Publicist, -născut 
pe la 1795, încetat din viaţă la 1858. A 
făcut studiile în laşi şi a publicat Menehmele : 
în limba elenă, comedie (1803), Elisabeta. 
Dar principala sa lucrare este manuscriptul 
cu titlul: Arhondologia Moldovei, pamflet 
răutăcios, plin de venin, scris întrun lim- 
bagiii foarte trivial şi prin care .sunt batjo- 
corite toate familiile boeresci din Moldova. 

- Tătărescu (Nicolae). — General de 

brigadă, născut la 1850 Februarie ro. Elev 
al şcoalei militare la 1867, este înălțat sub- 
locotenent la 1869, maior la 1884, colonel 

“la 1892 şi general de brigadă la 1898. 

  

ERATA 
ț 

Pag : 17, rendul qi. In loc de 

... 

: nu se putea tămădui înainte de că, citeşte «de cb... 

Pag: 18, rondul ş4. In loc de: «Han-Mâkart» citeşte «Hauz Maharh. 

Pag: 36, rândul 4. In loc de: «2- lujie- 1881» citeşte «2 Junie 1621». 

Pag: 58, rândul 
Pag: 72, rândul 

26. In luc de: «ra Iunie 1809» citeşte «r4 Iunie 1869». 

20. In loc de: cade termina» citeşte «unde termindy. 

Pas: 80, rândul 24. In loc de: «Dioisie Folino» citeşte «Dionisie Fotino». 
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